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مدیریت و 
رسپرستی برای 
رسور تا زمانیکه 

بازگردد
می  جهان،  خالق  ما،  خدای  که  ای  رابطه  کامل  درک 
باشد، دشوار است.  )حتی  انسان ها داشته  با ما  خواهد 
چه  پدر  که  »ببینید  است!(  انگیز  حیرت  پنداشتی  چنین 
خدا  فرزندان  ما  که  است  داشته  ارزانی  ما  به  محبتی 
خوانده شویم!« )اول یوحنا ۳: ۱(. یا هامنطور که الن جی 
وایت نوشت: »آیا هیچ کرامت انسانی می تواند برابر با آن 
باشد؟ چه مقامی باالتر از این که ما را فرزندان خدای ازلی 
خوانده شویم؟  .  .  .  آیا هرگونه کرامت دنیوی می تواند 
انگیز  فیض شگفت  وایت،  الن جی   - باشد؟«  آن  با  برابر 
خدا، ص. ۳۴۱. تنها ظلمت این دنیای زیر بار  گناه است 
که باعث می شود به طور کامل قدرشناس جایگاهی نباشیم 

که در عیسی به ما داده شده است. 
با این حال، اگر مراقب نباشیم، تطمیع دنیا و جذابیت 
های دنیوی ما را از مسیح دور خواهد کرد. کالم خدا ما را 

از وسوسه ها و اغوا های شیطان آگاه می کند. »اّما آنان که سودای ثرومتند شدن دارند، دچار 
وسوسه می شوند و به دام امیال پوچ و زیانباری گرفتار می آیند که موجب تباهی و نابودی 
انسان می گردد. زیرا پولدوستی ریشه ای است که همه گونه بدی از آن به بار می آید، و بعضی 
در آرزوی ثروت، از ایامن منحرف گشته، خود را به دردهای بسیار مجروح ساخته اند« )اول 

تیموتائوس ۶: ۹، ۱۰(.
با این حال، خداوند ما راهنامیی می کند که چگونه پول به دست آوریم و از آن خردمندانه 
استفاده کنیم و آنگونه که پولس هشدار داد،  اجازه ندهیم طوری دیگری باشد و منجر به 
به پول و دارایی  آیه  از ۲۰۰۰  »ویرانی و هالکت« شود. خداوند در کتاب مقدس، در بیش 
و دیدگاه ما در قبال آنها می پردازد، دستورالعمل هائی کاربردی می دهد که چگونه فراتر 
از اسرتس ها و دغدغه های این دنیا زندگی کنیم و با روش های صادقانه به مدیریت مالی 

چیزهایی بپردازیم که به ما سپرده شده است.
او  با  خود  رابطه   نحوه  در  خدا  مطلوب  کامل  مطالعه  به  ماهه،  سه  این  درس های  در 



۳

می توانیم  چگونه  که  دید  خواهیم  وضوح  به  و  پرداخت  خواهیم 
چنان اعتامدی عمیقی ایجاد کنیم تا به او وفادار باقی مبانیم، حتی 
 ۱۷  :۱۳ مکاشفه  )به  کنیم.  فروش  و  خرید  منی توانیم  که  زمانی 
ناگهانی و یک شبه به وجود  ایامنی  این چنین  اما  مراجعه کنید.( 
منی آید؛ با مدیریت صادقانه آنچه خدا به ما داده است، می توانیم 
حتی در حال حارض برای هر چیزی که بر رس راهامن قرار می گیرد، 

آماده باشیم.
وقتی با خداوند، آن یگانه  ای که رسچشمه و منبع همه چیز 
است، کار کنیم، به ما اجازه می دهد که آنها را برای او مدیریت 
کنیم. هدف منجی اینست که انسانها، پاک و تقدیس شده، دست 
یاری گر او باشند. بگذارید  برای این امتیاز بزرگ، او را شکر کنیم که 
» ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پرس عزیزش 
منتقل ساخته است. خدا به وسیلٔه او ما را آزاد ساخته و گناهامنان 

را آمرزیده است« )کولسیان ۱: ۱۳، ۱۴(.
خدا از طریق سلیامن، آن مرد حکیم، به فرزندانش اینگونه اندرز 
می دهند که: »خداوند را با دارایی خود حرمت دار و با نوبرهای 
همۀ محصول خویش« )امثال سلیامن ۳: ۹(. این پند به این دلیل 
مناسب است که »ای خداونْد خدای ما، تو سزاوار جالل و عزّت و 
قدرتی، زیرا که آفریدگار همه چیز تویی و همه چیز به خواست تو 

وجود یافت و به خواست تو آفریده شد« )مکاشفه ۴: ۱۱(. 
از دیدگاه سکوالر رصف، در دوران پر چالش و پر اسرتسی زندگی 
می کنیم. با این حال، جهان بینی مسیحی ما به ما اطمینان و امید 
تا  داد  ما  به  عیسی  که  بینیم  می  را  هایی  نشانه  زیرا  بخشد،  می 
نزدیک  بسیار  تاریخ برش، ظهور دوم مسیح،  اوج  نقطه  که  بدانیم 
این درس های  که  کنیم  دعا می  است.  خانه  آستانه  - حتی  است 
عملی، ایامن و توکل شام را به خدا قوی تر کند و شام را تشویق کند که برای او مدیری صادق 

و وفادار باشید.

جی. ادوارد ِرید، کارشناسی ارشد الهیات )دانشگاه اندروز(، کارشناس ارشد بهداشت عمومی 
شدهو  گذاری  دست  کشیش  جورجیا(،  ایالتی  )دانشگاه  حقوق  دکرتای  لومالیندا(،  )دانشگاه 
آمریکای شاملی  دربخش  مبارشت  امور  مدیر  عنوان  با  ها  سال  برای  که  است  وکیل رسمی  

خدمت کرده است.
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۱۰ – ۱۶ دی  درس یکم  

وظیفه عضو بودن در 
خانواده خداوند

بعدازظهر سبت
برای این هفته مطالعه کنید: غالطیان ۳: ۲۶، ۲۹؛ مزامیر ۵۰: ۱۰ تا ۱۲؛ اول تواریخ 

۲۹: ۱۳، ۱۴؛ فیلیپیان ۴: ۱۹؛ اول یوحنا ۵: ۳؛ متی ۶: ۱۹ تا ۲۱. 

فرزندان خدا خوانده  تا  است  داشته  ارزانی  ما  به  پدر چه محبتی  »ببینید  آیه حفظی: 
شویم!« )اول یوحنا ۳: 1(�

به عنوان افرادی مسیحی، یکی از ویژگی های شگفت انگیز در خصوص رابطه ما با خدا، 
اینست که او به ما را برای مدیریت امور خود بر روی زمین گامرده است. در هامن آغاز تاریخ 
برش، خداوند رصاحتاً مراقبت شخصی از یک خلقت بی عیب و نقص را به آدم و حوا واگذار 
حیوانات،  نامگذاری  مسؤلیِت  دادن  با  خداوند   )۱۵  ،۹ تا   ۷  :۲ پیدایش  به  کنید  )نگاه  کرد. 
نگهداری از باغ عدن، و تا بارور شدن و پر کردن زمین از کودکان، این را نشان می دهد که ما 

باید از طرف او در اینجا کار کنیم.
هامنطور که او با دادن دارائی ها ما را برکت می بخشد، اما او آنها را به ما می سپارد تا 
آنها را مدیریت کنیم، مانند جمع آوری پول، نوشنت چک ها، انجام نقل و انتقاالت الکرتونیکی، 
تهیه بودجه، یا آوردن عرش و هدایای خود به  کلیسا در صبح روز سبت. خداوند ما را تشویق 
می کند تا دارایی هایی را که به ما داده است را رصف نیازهای خودمان و دیگران و پیرشفت 
کارش کنیم. هر چند  غیر قابل باور به نظر برسد، لیکن خداوند فرزندانش را برای بزرگ کردن 

به ما سپرده، تا ُملک های او را بنا کنیم و نسل های بعدی را آموزش دهیم. 
در مطالعه این هفته، به امتیازات و وظتیف اعضای  خانواده خدا خواهیم پرداخت.

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۷ دی – ۷ ژانویه آماده شوید..
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۱۱ دی      یکشنبه      

ما بخشی از خانواده خدا هستیم
»از این رو، زانو می زنم در برابر آن پدر که هر خانواده ای در آسامن و بر زمین، از او نام 
می گیرد« )افسسیان ۳: 14، 1۵(� از این آیه چه تصویری برای شام تداعی می شود و چه امیدی 

در آن یافت می شود؟

 

  

عیسی در اوان خدمت خویش چنین اظهار منود: »پس شام این گونه دعا کنید: ای پدر ما که 
در آسامنی، نام تو مقّدس باد« )متی ۶: ۹(. بعداً هامن دعا را به طور خصوصی برای شاگردانش 
تکرار می کند )لوقا ۱۱: ۲(. عیسی به ما فرمود که پدرش را »پدر آسامنی ما« خطاب کنیم. 
هنگامی که عیسی پس از قیام با مریم روبرو شد، مریم می خواست او را در آغوش بگیرد. اما 
»عیسی به او گفت: بر من میاویز، زیرا هنوز نزد پدر صعود نکرده ام. بلکه نزد برادرانم برو و به 
آنها بگو که نزد پدر خود و پدر شام و خدای خود و خدای شام صعود می کنم« )یوحنا ۲۰: ۱۷(.

از آنجا که ما هامن پدر را مانند عیسی داریم، او برادر ماست و همه ما در خداوند خواهر 
و بردار هستیم. عیسی یکی از اعضای خانواده زمینی شد تا ما بتوانیم از اعضای خانواده آسامنی 

شویم. »خانواده آسامنی و اهل زمین یکی هستند«. اِلن جی وایت، آرزوی اعصار، ص. ۸۳۵.

خروج ۳: 1۰؛ خروج ۵: 1؛  و غالطیان ۳: ۲۶، ۲۹ را بخوانید� این آیات در مورد چگونگی ارتباط 
خدا با ما چه می گویند؟ چرا این امر باید اینقدر دلگرم کننده باشد؟

 

  

بی اهمیت  و  قوانین رسد  محصول  را رصفاً  ما  آن  به موجب  که  آفرینش  دیدگاه  برخالف 
طبیعت می داند، کتاب مقدس به ما می آموزد که نه تنها خدا وجود دارد، بلکه او ما را دوست 
دارد و به گونه ای محبت آمیز با ما ارتباط برقرار می کند، که تشبیه خانواده اغلب در کتاب 
مقدس برای به تصویر کشیدن آن رابطه استفاده می شود. خواه عیسی ارسائیل را »قوم من«، یا 
ما را »پرسان خدا« خطاب کند، یا از خدا به عنوان »پدر ما« یاد کند، موضوع همچنان یکسان 
است: خدا ما را به گونه ای دوست دارد که اعضای خانواده باید یکدیگر را دوست داشته باشند. 
چه خرب خوبی در میان جهانی که، به خودی خود و اگر به حال خود رها شود، می تواند بسیار 

خصامنه باشد!
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دنیایی را تصور کنید که در آن ما با همه مانند خانواده خود رفتار می کنیم� چگونه می توانیم 
یاد بگیریم که به عنوان برادر و خواهر خود با همه انسان ها ارتباط بهتری برقرار کنیم؟

۱۲ دی      دوشنبه      

خداوند مالک همه چیز است
مزمور ۵۰: 1۰ تا 1۲؛ مزمور ۲4: 1؛ اول تواریخ ۲۹: 1۳، 14؛ و حجی ۲: ۸ را بخوانید� چه پیامی 
در اینجا برای ما وجود دارد، و این حقیقت باید برای ما چه معنایی داشته باشد و ارتباط ما 

با هر آنچه که داریم چگونه است؟
 

 

در کتاب اول تواریخ، در آغاز فصل ۱۷، متایل داود پادشاه را برای ساخنت خانه ای برای خدا 
رشح داده شده است. او این آرزو را با ناتان نبی در میان گذاشت که او پاسخ داد: »هرآنچه 
در دل داری به جای آور، زیرا خدا با توست« )اول تواریخ ۱۷: ۲(. اما در آن شب کالم خدا به 
ناتان نبی نازل شد و به او دستور داد که به پادشاه بگوید که چون او مردی اهل جنگ بود، 
منی تواند خانه خدا را بسازد. پرسش به جای او آن کار را انجام خواهد داد. داود پرسید که آیا 
می تواند نقشه ها را بکشد و مصالح ساختامنی را آماده کند؟ وقتی با این درخواست داود 
موافقت شد، او بقیه عمر خود را رصف جمع آوری مقدار زیادی سنگ تراشیده، چوب درخت 
رسو، آهن، طال، نقره و برنج  منود که »بی اندازه« بود. هنگامی که متام مصالح ساختامنی آماده 
و در محل ساخت ساختامن جمع آوری شد، داود همه رهربان ارسائیل را برای مراسم ستایش 

و شکرگزاری جمع کرد.
در اول تواریخ باب ۲۹: ۱۳، ۱۴، داود پادشاه در دعای خود در حضور عموم مردم، چه کسی 
را رسچشمه و مالک واقعی متام مصالح ساختامنی که او و مردم وقت و پول خود را رصف تهیه 
آن کرده بودند، دانست؟  البته او در اصل گفت: »ما واقعاً منی توانیم برای تقدیم همه این 
اجناس و مصالح خاص امتیاز و اعتباری برای خود قائل شویم، زیرا فقط آنچه را که متعلق به 

توست باز می گردانیم«.
از  است.  مهم  ثرومتندان(  )اما مخصوصاً  فقیر  و چه  ثرومتند  ما چه  برای همه  نکته  این 
پیدایش ۱: ۱؛ یوحنا ۱: ۳؛ مزمور ۳۳: ۶، ۹  )به  آفرید  ابتدا  را در  آنجایی که خدا همه چیز 
مراجعه کنید(، او واقعاً مالک واقعی و بر حق همه چیزهای موجود است، از جمله هر آنچه 
که داریم – رصف نظر از اینکه چقدر سخت و با پشتکار و صادقانه برای بدست آوردن آنها 
تالش کرده باشیم. اگر خدا و لطف او نباشد، ما هیچ چیزی نخواهیم داشت، و هیچ هستیم؛ 
در واقع، ما حتی وجود هم نخواهیم داشت. بنابراین، ما باید همیشه با این درک زندگی کنیم 
که در نهایت، خداوند مالک هر آنچه هست است، و با ستایش و سپاس از او به خاطر خوبی 
هایش نسبت به خود، می توانیم این حقیقت مهم را نزد خود حفظ کرده به یاد داشته باشیم.
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تو چيزی  به  كه  ما ساخته ای  نصيب  افتخاری  كه چنين  قوم من چه هستيم  و  »ولی من 
بدهيم؟« )اول تواریخ ۲۹: 14(� چه اصول زیبایی در این کلمات بیان شده است و چگونه آنها 

منعکس کننده چگونگی نگرش ما نسبت به خدا و نگرش ما نسبت به آنچه داریم هستند؟

۱۳ دی      سه شنبه      

منابع موجود برای خانواده خدا
بزرگرتین هدیه خدا به فرزندانش، عیسی مسیح است که آرامش بخشش، فیض و رحمت در 

زندگی روزانه، رشد روحانی، و امید زندگی ابدی را برای ما به ارمغان می آورد.
»زيرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر 
كه به او اميان آورد، هالک نشود بلكه زندگی جاويد بيابد« )یوحنا ۳: ۱۶(. »اّما به همۀ کسانی 
که او را پذیرفتند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایامن 

آورْد« )یوحنا ۱: ۱۲(. 
پس نجات موهبتی بنیادین است زیرا، بدون این هدیه الهی، چه چیز دیگری می توانستیم 
از خدا دریافت کنیم که در درازمدت واقعاً ماندنی و مهم باشد؟ ما هر چه در اینجا داشته 
باشیم، با مردن ما از دست می رود، و هر کس که ما را به یاد آورد نیز همینطور خواهد بود 
و هر کار خیری که انجام دادیم نیز فراموش خواهد شد. پس اول و مهمرت از همه، ما باید 
همیشه  هدیه و عطای انجیل، یعنی مسیح و مصلوب شدن او را در کانون همه افکار خود 

قرار دهیم )اول قرنتیان ۲: ۲(. 
و با این حال، همراه با نجات، خدا خیلی چیزهای بیشرتی به ما می دهد. عیسی به کسانی 
که نگران خوراک و پوشاک خود بودند، تسلی داد و گفت: »بلکه نخست در پی پادشاهی خدا 

و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شام عطا خواهد شد« )متی ۶: ۳۳(. 

مزمور ۲۳: 1، مزمور ۳۷: ۲۵، و فیلیپیان 4: 1۹ را بخوانید� این آیات در مورد تدارک خداوند 
برای نیازهای روزانه ما چه می گویند؟

 

  

همچنین، هنگامی که عیسی با حواریون خویش در خصوص اینکه خواهد رفت، سخن گفت، 
به آنها وعده هدیه روح القدس را داد تا آنها را تسلی دهد. »اگر مرا دوست بدارید، احکام مرا 
نگاه خواهید داشت. و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شام خواهد داد که 
همیشه با شام باشد، یعنی روِح راستی که جهان منی تواند او را بپذیرد، زیرا نه او را می بیند و 
نه می شناسد؛ اّما شام او را می شناسید، چرا که نزد شام مسکن می گزیند و در شام خواهد بود« 

)یوحنا ۱۴: ۱۵ تا ۱۷(. »و شام را به متامی حقیقت راهربی خواهد کرد؛« )یوحنا ۱۶: ۱۳(.
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سپس خود روح القدس هدایای روحانی شگفت انگیزی را به فرزندان خدا می دهد. )اول 
قرنتیان ۱۲: ۴ تا ۱۱ را مالحظه کنید(.

به طور خالصه، خدایی که در او زندگی ، حرکت  و وجود داریم )اعامل رسوالن ۱۷: ۲۸(، 
ما  به   ،)۲۵  :۱۷ رسوالن  )اعامل  بخشد«  می  چیز  همه  و  نفس  حیات،  همه  »به  که  خدایی 
هستی، وعده رستگاری، برکات مادی و مواهب روحانی داده است تا مایه خیر و برکت دیگران 
باشیم. باز هم، هر چه دارایی های مادی داریم، با هر موهبت یا استعدادی که از طریق آن 
به ما برکت داده شده است، در نحوه استفاده از آن موهبت ها از هر جهت مرهون و مدیون 

خداوند هستیم.

۱۴ دی      چهارشنبه      

مسئولیت های اعضای خانواده خدا
از عطایا و برکات روحانی و دنیوی که خداوند به ما می دهد، بهره می بریم.  همه ما 

همچنین، چقدر آرامش بخش  است که بدانیم ما »بخشی از خانواده« هستیم.

تثنیه ۶: ۵ و متی ۲۲: ۳۷ را بخوانید� این به چه معناست و چگونه آن را انجام دهیم؟

 

  

چگونه خدا را با »متام قلب خود، با متام جان و متام عقل و ذهن خود« دوست خواهید 
داشت )متی ۲۲: ۳۷(؟ جالب است که کتاب مقدس پاسخ را به ما می دهد، و این هامن پاسخی 

نیست که اکرث مردم انتظار آنرا دارند.

تثنیه 1۰: 1۲، 1۳ و اول یوحنا ۵: ۳ را بخوانید� از نظر کتاب مقدس، پاسخ مطلوب و مناسب 
ما در رابطه محبانه خود با پدرمان در آسامن چیست؟

 

  

از  اطاعت  ایده  متأسفانه،  از مسیحیان،  بسیاری  برای  احکام؟  از  اطاعت  حفظ رشیعت؟ 
رشیعت )به ویژه فرمان چهارم( رشیعت گرایی است و آنها ادعا می کنند که ما فقط به محبت 
و دوست داشنت خدا و دوست داشنت همسایه خود مانند خود، فرا خوانده شده ایم. با این 
حال، گفته خداوند در این خصوص واضح است: ما با اطاعت از دستورات و احکام او، محبت 

خود را به خدا و به همسایگان خود آشکار می کنیم.
از احکام او اطاعت کنیم« )اول یوحنا ۵: ۳(. ما عادت  »محبت به خدا همین است که 
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داریم به این آیه اینگونه نگاه کنیم، خوب،  ما خدا را دوست داریم و، بنابراین، ما دستورات او 
را حفظ می کنیم. این خوب است. اما شاید همچنین بتوانیم آن را به عنوان »اینست محبت 

خدا« بنگریم، یعنی ما محبت خدا را با حفظ افرامین او بشناسیم و تجربه کنیم.
در متی باب ۷: ۲۱ تا ۲۷، عیسی فرمود که کسانی که کالم خدا را می شنوند و به آن عمل 
می کنند، همچون معامر دانایی هستند که خانه اش را بر صخره ای محکم بنا می کند. کسانی 
که می شنوند اما اطاعت منی کنند، همچون معامر نادانی هستند که خانه خود را بر روی 
شن و ماسه ساخته اند  که نتایج فاجعه بار در پی خواهد داشت. هر دو کالم را شنیدند؛ یکی 

اطاعت کرد، و دیگری نکرد. نتایج، تفاوت بین حیات و مرگ را نشان می دهد.

به  باید  خدا  به  محبت  چرا  بیندیشید�  او  احکام  از  اطاعت  و  مهربان  خدای  رابطه  به 
کند؟  می  آشکار  را  محبت  آن  واقعاً  که  چیست  احکام  حفظ  شود؟  ابراز  شکل  این 
شود(� می  منجر  چیزی  چه  به  او  احکام  از  سرپیچی  که  کنید  فکر  این  به   )نکته: 

۱۵ دی      پنجشنبه      

گنج در آسامن
»بر زمین گنج میندوزید، جایی که بید و زنگ، زیان می رساند و دزدان نَْقب می زنند و رسقت 
می کنند� بلکه گنج خود را در آسامن بیندوزید، آنجا که بید و زنگ زیان منی رساند و دزدان 
نَْقب منی زنند و رسقت منی کنند� زیرا هر جا گنج توست، دل تو نیز آنجا خواهد بود« )متی ۶: 

1۹ تا ۲1(� عیسی در اینجا چه حقایق مهمی را بیان می کند؟

 

  

کسی نیست که داستان  کسانی را که ثروت زیادی اندوخته اند و به نحوی آن را از دست 
داده اند را نخوانده باشد؟ دنیای ما مکانی بسیار ناپایدار است: جنگ ها، جنایت ها، خشونت 
ها، بالیای طبیعی، هر چیزی می تواند در یک لحظه اتفاق بیفتد و متام آنچه را که برای آن 
تالش کرده ایم و شاید حتی آنچه را صادقانه و از راه درست به دست آورده ایم را از بین بربد. 
بعد هم در یک لحظه مرگ فرا می رسد، و بنابراین، این چیزها به هر حال برای ما بی فایده 

می شوند و سودی نخواهند داشت.
البته، کتاب مقدس هرگز به ما منی گوید که ثرومتند بودن یا اندوخنت ثروت اشتباه است؛ 
در عوض، در این آیات، عیسی به ما هشدار می دهد که اهمیت و ارزش هر چیز را در رابطه 

و در مقایسه با چیزهای دیگر ببینیم.
با این حال، گنج اندوزی در آسامن   به چه معناست؟ این بدان معناست که به جای اینکه 
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اولویت شام پول درآوردن باشد، خدا و آرمان او را در درجه اول در زندگی خود قرار دهید. 
همچنین این جمله به این معناست که از آنچه که در اختیار داریم برای کار خدا، برای پیرشفت 

ملکوت او، برای کار به نفع دیگران و برای اینکه مایه برکت دیگران باشیم، استفاده کنیم.
به عنوان مثال، هنگامی که خدا ابرام را فراخواند، او برنامه ریزی کرد که از ابرام و خانواده 
اش برای برکت دادن به همه خانواده های زمین استفاده کند. خداوند به ابراهیم که »دوست 
خدا خوانده شد« )یعقوب ۲:  ۲۳( گفت: »از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت 
خواهم داد؛ نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود. برکت خواهم داد به کسانی 
که تو را برکت دهند، و لعنت خواهم کرد کسی را که تو را لعنت کند؛ و همۀ طوایف زمین به 

واسطۀ تو برکت خواهند یافت« )پیدایش ۱۲: ۲، ۳(.  
»پس آنها که به ایامن اتکا دارند، با ابراهیِم ایامندار برکت می یابند« )غالطیان ۳: ۹(. ما هم 

همین چالش را پیش روی خود داریم که او با آن روبرو شد. 
»پول ارزش زیادی دارد، زیرا می تواند کارهای خوبی انجام دهد. پول در دست فرزندان 
خدا یعنی تهیه غذا برای گرسنگان، نوشیدنی برای تشنگان و لباس برای برهنگان است. دفاع از 
مظلوم و وسیله ای برای کمک به بیامران است. اما پول ارزشی بیشرت از ماسه ندارد، فقط برای 
تأمین مایحتاج زندگی، برکت دادن به دیگران و پیشربد امور مسیح است« - الن جی. وایت، 

دروس پندآموز مسیح، صفحه ۳۵۱.

»زیرا هر جا گنج توست، دل تو نیز آنجا خواهد بود« )متی ۶: ۲1(�  قلبتان می گوید، گنج 
شما در کجاست؟ 

۱۶ دی      جمعه      

اندیشه ای فراتر: »محبت خدا برای فرزندان زمینی اش فراتر از مرگ می باشد. او با 
ارزانی منودن پرسش، هدیه ملکوت را برای همه ما بارانیده است. زندگی و مرگ و شفاعت 
نجات دهنده، خدمت فرشتگان، دعای روح، پدری که در باال و در همه چیز کار می کند، عالقه 
.ایت،  بی وقفه کائنات و ملکوتیان، همگی برای خیریت رستگاری انسان هستند«. الن جی 

گامهایی بسوی مسیح، صفحه ۲۱.
»اگر خود را انکار منوده و به مسیح سپرده اید، عضوی از خانواده خدا هستید و همه   
چیز در خانه پدر از آن شامست. همه گنجینه های خدا به روی شام گشوده شده است، چه 
دنیایی که اکنون هست و چه آن چیزی که در آینده خواهد آمد. خدمت فرشتگان، هدیه روح 
او، زحامت خادمان او - همه برای شامست.  دنیا، با همه چیز در آن، تا جایی که برای خیریت 

شام باشد، از آن شامست«. – این جی وایت، اندیشه هایی از کوه برکت، صفحه ۱۱۰. 

سواالتی برای بحث:

1� با وجود متام این هدایای شگفت انگیزی که خدا به فرزندانش می دهد، ما همچون 
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همۀ  برای  کنم،  ادا  چگونه  خداوند  به  را  خود  »ِدیِن  که،  بدانیم  باید  مزمور  نویسنده 
احسانهایی که به من کرده است؟ )مزمور ۶۱۱: ۲۱(.  فهرستی از برکات و مواهب خداوند 
در زندگی روحانی و دنیوی خود تهیه کنید و آماده باشید تا آن را با کالس خود به اشرتاک 
بگذارید. این مطلب در خصوص اینکه فی الواقع چقدر باید از خدا سپاسگزار باشید، به 

شام چه می آموزد؟

به عنوان خالق خود فکر می کنیم، کتاب  به درستی،  ۲� هرچند ما در مورد خداوند، و 
مقدس بارها و بارها تعلیم می دهد که او حامی و روزی دهنده ما نیز هست. )نگاه کنید 
به عربانیان ۱: ۳؛ ایوب ۸۳: ۳۳ تا ۷۳؛ مزمور ۵۳۱: ۶، ۷؛ کولسیان ۱: ۷۱؛  اعامل رسوالن ۷۱: 
۸۲؛ دوم پطرس ۳: ۷(. از کهکشان ها در گیتی تا  رضبان قلب ما، تا نیروهایی که ساختارهای 
امتی را که همه مواد شناخته شده جهان را تشکیل می دهند را در کنار هم نگه می دارند، 
تنها قدرت نگهدارنده خداست که وجود آنها را حفظ می کند. این حقیقت کتاب مقدس 
چگونه باید به ما کمک کند تا بفهمیم که دقیقاً چه تعهداتی در قبال خدا در نحوه استفاده 
از آنچه او به ما داده است، داریم؟ چگونه این واقعیت به ما کمک می کند تا زندگی و 

هدف زندگی خود را در چشم اندازی مناسب ببینیم؟

۳� در این درس در مورد این صحبت شد که چرا از بین همه چیزهایی که خدا به ما داده 
است، عیسی و طرح نجات بزرگرتین این هدایا است. چرا این حقیقت است؟ اگر آن  و امید 
بزرگی که به ما می دهد را نداشتیم، چه می داشتیم؟ یک نویسنده خداناباور، انسان ها 
را چیزی جز »تکه های گوشت فاسد شدنی بر روی استخوان های در حال متالشی  شدن« 
به تصویر منی کشد. چرا؟ آیا بدون هدیه انجیل، او می توانست نکته ای برای گفنت داشته 

باشد؟ 
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داستانهای ایامنداران
۱۶ دی

زمینه بشارت در دریاچه ماالوی
نوشته ی آ.د.و مویو

از  در حالیکه  را  روز هفتم  ادونتیست  دانشگاه  دانشجوی  ناشناس،  غریبه ای 
بازمی گشت،  پیشاهنگان* در جزیره چیزومولو در دریاچه ماالوی  باشگاه  جلسه 

متوقف کرد. لباس یونیفرم سبز رنگ دانشجو توجه غریبه را به خود جلب کرد.
این دانشجو، )لویسون کاوانگا( به او گفت که در یک مراسم باشگاه پیشاهنگان 
قلب  لویسون  سخنان  می رسید  بنظر  است.  کرده  رشکت  ادونتیست  کلیسای  در 
غریبه را ملس کرده چون کلامتی رو لبانش غلتید و گفت: "من قبال یک ادونتیست 

بودم. با مردی ادونتیست ازدواج کرده بودم اما طالق گرفتیم ." 
او در مورد رفنت به بارها و زندگی بی بند و بارش بعد از طالق صحبت کرد؛ 
ازدواج  محلی  دبیرستان  معلم  یک  با  و  مکان  نقل  چیزومولو  جزیره  به  سپس 

کرده است.
سبت بعدی، خانم غریبه به کلیسای ادونتیست آمد. او از مراسم کلیسا لذت برد 
و از لویسون درخواست کرد تا جلسات تعلیمی کتاب مقدس داشته باشد. لویسون 
خوشحال شد. دلیل اینکه او به جزیره آمده بود در وهله اول به اشرتاک گذاشنت 
محبت خداوند بود. او عضو باشگاه دانشجویان ادونتیست در دانشگاه مزوزو بود، 
دانشگاهی دولتی متشکل از ۸۵۰۰ دانشجو که ۶۰ مایل )۱۰۰ کیلومرت( دورتر قرار 
دارد. هدف این باشگاه تقویت ایامن دانشجویان و کمک به همکالسی ها از طریق 
ادونتیست روز هفتم  کلیسای  به  باشگاه  این  بود.  دعا، دوبار در هفته  جلسات 
تبدیل شد و دانشجویانش به رشکت در کارهای بشارتی در قسمت هایی از منطقه، 

ازجمله چیزوموال عالقه مند شدند.
لویسون، این خانم و همرسش را در خانه شان مالقات کرد و بعد از مطالعه 
کتاب مقدس، چند کتاب از جمله کتاب "نربد عظیم" الن جی وایت را در اختیارشان 
گذاشت. زمانیکه لویسون برای دومین جلسه مطالعه کتاب مقدس آمد، متوجه شد 
که شوهِر زن، عمیقا غرق در کتاب نربد عظیم است. او از لویسون پرسید: "تفاوت 

بین شنبه و یکشنبه چیست؟" 
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به  همرسش  با  بعدی  سبت  تا  داد  قول  او  مقدس،  کتاب  مطالعه  پایان  در 
بیاید.  کلیسا 

هفته ها و ماه ها گذشت و مرد و همرسش قلبشان را به عیسی داده و غسل 
تعمید گرفتند. امروزه آنها از اعضای ماموریت محوِر کلیسای ادونتیست روز هفتم 

چیزومولو هستند. 
از جوانان برای دسرتسی به  لویسون متقاعد شده است که خداوند می تواند 
هرکسی استفاده کند. او گفت: "زمان آن فرا رسیده است تا بشارت عیسی مسیح را 
به طبقات مختلف مردم برسانیم." کلیسای ادونتیست روز هفتم دانشگاه مزونی 
کار کرد، هرگز تصور منی کرد که تالش  به  دانش آموزان رشوع  از  باشگاهی  با  که 

چیزومولو  چنین مثره ای داشته باشد. جالل از آن خداوند باد. 
بخشی از هدایای سبت این سه ماهه، از آموزش ادونتیست در بخش آفریقای 
رشقی-مرکزی پشتیبانی  می کند. از هدایای سیزدهمین سبِت سه ماهه دوم ۲۰۲۱ 

که به گسرتش آموزش ادونتیست در کشور ماالوی کمک  می کند، سپاسگزاریم. 

*پیشاهنگان یکی از باشگاه های ادونیتست، "متشکل از کودکان و نوجوانان۱۰ تا ۱۵ سال است 

که با انجام فعالیت های مختلف، راه درست رسیدن به حقیقت خداوند را نشان می دهند."
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۱۷ – ۲۳ دی   درس دوم   

عهد خدا با ما

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: متی ۱۰: ۲۲؛ یوحنا ۶: ۲۹؛ تثنیه ۲۸: ۱ تا ۱۴؛ امثال ۳: ۱ تا ۱۰؛ 

مالکی ۳: ۷ تا ۱۱؛ متی ۶: ۲۵ تا ۳۳. 

آیه حفظی: »و اگر صدای یهوه خدای خویش را به دّقت بشنوید و به هوش باشید تا متامی 
فرمانهایی را که من امروز به شام امر می فرمایم به جای آورید، آنگاه یهوه خدایتان شام را 
بر همۀ قومهای جهان برتری خواهد بخشید� آری، اگر صدای یهوه خدای خویش را بشنوید، 

متامی این برکات بر شام خواهد آمد و از شام پیشی خواهد گرفت« )تثنیه ۲۸: 1، ۲(�

بطور شگفت انگیزی، خدا با ما عهدهایی یا به عبارتی قراردادهایی بسته است. اکرث آنها 
دو طرفه هستند، به این معنی که هر دو طرف )خدا و انسان( سهمی برای انجام دادن دارند. 
منونه ای از میثاق دوجانبه اینگونه است که »اگر شام این کار را انجام دهید، من آن کار را انجام 

خواهم داد«. یا »من در قبال کاری که انجام می دهید متقابال کاری خواهم کرد«.
یک نوع نادرتر را می توان، عهد یک طرفه گفت. یعنی »چه شام کاری انجام دهید چه 
ندهید، من این کار را انجام خواهم داد«. تعداد کمی از عهد و پیامن های خدا با برشیت 
یک جانبه است. مثال، »او آفتاب خود را بر بدان و نیكان، یكسان می تاباند و باران خود را 
بر درستكاران و بدكاران می باراند« )متی ۵: ۴۵(. چه کاری انجام دهیم یا ندهیم، می توانیم 
برای داشنت آفتاب و باران روی خدا حساب کنیم. پس از طوفان، خداوند به برشیت و »همه 
جانداران روی زمین« وعده داد که هرگز سیل دیگری روی زمین نخواهد آمد )پیدایش ۹: ۹ تا 
۱۶(، بدون توجه به اعامل ما  او همچنین وعده داد: »تا زمانی که  دنیا هست ، كشت  و زرع ، 
رسما و گرما، زمستان  و تابستان  و روز و شب  هم  خواهد بود« )پیدایش ۸: ۲۲(.  فصل ها می 

آیند و می روند، رصف نظر از اینکه ما چه کار می کنیم.
این هفته چند پیامن دوجانبه بسیار مهم بین خدا و فرزندانش را مطالعه خواهیم کرد. 

بیایید دعا کنیم که با فیض خداوند، »تا به آخر به عهد خود وفادار مبانیم«. 

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۴ دی – ۱۴ ژانویه آماده شوید.
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۱۸ دی      یکشنبه      

عهد رستگاری
یا خواهد  به حال زندگی کرده  تا  برای هر فردی که  را  مرگ مسیح در جلجتا، رستگاری 
کرد ممکن ساخت. برخالف وعده فصل ها، رستگاری یک عهد یک طرفه نیست - رصف نظر 
از اینکه انسان ها چه می کنند به همه داده منی شود. این باور که همه نجات خواهند یافت، 

»جهانگیر« نامیده می شود.
در عوض، عیسی به وضوح تعلیم داد که، اگرچه او برای متام برشیت جان خود را فدا 
کرد، بسیاری از مردم در بزرگراهی سفر می کنند که به نابودی و مرگ ابدی منتهی می شود 

)متی ۷: ۱۳، ۱۴(.

آیات زیر در مورد اینکه چگونه مردم هدیه نجات را در عیسی دریافت می کنند، چه می گویند؟

اول یوحنا ۵: ۱۳  

 

متی ۱۰: ۲۲  

 

یوحنا ۶: ۲۹  

 

دوم پطرس ۱: ۱۰، ۱۱  

 

اعدام  زودی  به  می دانست  که  پولس  کرد.  درک  را  نجات  دوجانبه  عهد  ماهیت  پولس 
می شود، علی رغم اینکه بسیاری از همراهانش او را ترک کرده اند، با اطمینان خاطر به دوست 
من، هم اکنون،  »زیرا  است.  بوده  پایبند  انجام عهد خود  به  او  که  تیموتائوس گفت  عزیزش 
همچون هدیه ای ریختنی، در حال ریخته شدنم و زمان رحلتم فرا رسیده است. جنِگ نیکو را 
جنگیده ام، مسابقه را به پایان رسانده و ایامن را محفوظ داشته ام. اکنون تاج پارسایی برایم 
آماده است، تاجی که خداوند، آن داور عادل، در آن روز به من عطا خواهد کرد - نه تنها به 

من، بلکه به همۀ آنان که مشتاق ظهور او بوده اند« )دوم تیموتاوس ۴: ۶ تا ۸(.
پولس می گوید: »من آماده ام ]زیرا[ مبارزه و تالش خوبی کرده ام، مسابقه ام را به پایان 
رسانده ام، ایامن را حفظ کرده ام«. با این حال، پولس همیشه به وضوح می گفت که نجات تنها 
از طریق ایامن امکانپذیراست و نه از طریق اعامل رشیعت، و بنابراین در اینجا او به نحوی به 
اعامل یا دستاوردهای خود به عنوان شایستگی در پیشگاه خدا منی نگرد. آن»تاج عدالت« که 
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در انتظار اوست، عدالت عیسی است، که پولس با ایامن، آن را برای خود ادعا کرده و تا پایان 
عمر به آن اتکا و آنرا حفظ خواهد کرد.

اگرچه رستگاری یک هدیه فیض است و براساس شایستگی مسیح به انسان عطا می شود، 
تفاوت بین کسانی که هدیه را می پذیرند و کسانی که قبول نمی کنند چیست؟ پذیرش 

این هدیه مستلزم چه کاری است؟

۱۹ دی      دوشنبه      

به دقت گوش دادن
کتاب تثنیه نسخه چاپی پیام های خداحافظی موسی با نسل دوم بنی ارسائیل پس از چهل 
سال رسگردانی در بیابان است. این پیامها در دشتهای موآب در رشق اریحا داده شد. تثنیه به 

درستی »کتاب خاطره« نامیده شده است.
در این کتاب، موسی رفتار وفادارانه خدا با مردم ارسائیل را مرور می کند. او سفر از کوه 
سینا به قادش برنع در حاشیه رسزمین موعود و همچنین حکایت شورش و ۴۰ سال رسگردانی 
در بیابان را بازگو می کند. او ده فرمان، الزامات عرش، و انبار مرکزی را دوباره بیان کرد. اما 
مترکز اصلی کتاب تثنیه، توصیه به اطاعت از خدا و دریافت برکات او است. موسی خدا را به 

عنوان شخصی به تصویر می کشاند که توان و اشتیاق مراقبت از قومش را دارد.

برای  اما  است؟  داده شده  به مردم وعده  بزرگی  برکات  بخوانید� چه  را  تا 14   1 تثنیه ۲۸: 
دریافت آنها چه باید بکنند؟

 

 

موسی بسیار مشتاق بود که مردم بدانند که خداوند برکات شگفت انگیز و حتی معجزه 
آسایی را برای آنها در نظر گرفته است. کالم او اینست، »اگر به دقت گوش کنند«، باید بدانند 
که رسنوشت ابدی آنها در اینجا در خطر است. چه تجلی قدرمتندی از واقعیت اختیار انتخاب. 
آنها، امت برگزیده او، دریافت کنندگان برکات بزرگ و وعده های بزرگ بودند، اما دریافت آن 
برکات و وعده ها بدون قید و رشط نبودند. آنها نیاز داشتند تا پذیرفته شوند، دریافت کنند، 

و بجا آورند.
و عمل به کاری که خدا از آنها خواسته بود برای آنها سخت نبود. »زیرا این فرمان که من 
امروز به شام امر می فرمایم، برای شام مشکل نیست و نه دور از دسرتس شامست. نه در آسامن 
است که بگویید: ”کیست که برای ما به آسامن صعود کند و آن را نزد ما بیاورد تا بشنویم 
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و انجامش دهیم؟“ و نه در آن سوی دریاهاست که بگویید: ”کیست که برای ما به آن سوی 
دریاها برود و آن را نزد ما بیاورد تا بشنویم و انجامش دهیم؟“ بلکه این کالم بسیار نزدیِک 

شام، در دهان و در دل شامست، تا آن را به جای آرید« )تثنیه ۳۰: ۱۱ تا ۱۴(.
البته در کنار برکات، هشدارهای لعن و نفرین نیز وجود داشت و اینکه اگر نافرمانی کنند 
تا ۶۸(، یعنی گناه و عصیان آنها عواقبی را به همراه  )تثنیه ۲۸: ۱۵  چه بر رسشان می آمد 

خواهد داشت.

، امروزه چه معنایی  انجام دهیم  تا  به دقت گوش دادن به آنچه خدا به ما می گوید 
برای ما دارد؟

۲۰ دی      سه شنبه      

خداوند را تکریم منا
و  در خصوص حکمت  بیشرت  و  نیست  غلط  و  درست  درباره  ها هم  آنقدر  امثال  کتاب 
حامقت است.  در حینی  که فردی این کتاب را مطالعه می کند، فواید و مزایای حکمت و چاله 

های حامقت را می بیند.

است؟  شده  داده  اینجا  در  انگیزی  شگفت  های  وعده  چه  بخوانید�  را   1۰ تا   1  :۳ امثال 
همچنین، »نوبرهای افزایش }محصول{« به چه معناست؟

 

 

خدا از ما می خواهد که او را در مدیریت دارایی هایامن در جایگاه نخست قرار دهیم تا 
مالکیت او را بر همه چیز تصدیق کرده، و به عنوان نشانٔه ایامن ما به او برای تأمین مایحتاج 
ما باشد. اما حتی فراتر از این، او می گوید که اگر او را در اولویت قرار دهیم، آن گاه مازاد 
آنچه که می ماند را برکت خواهد داد. برای ما انجام این کار - یعنی قرار دادن او در جایگاه 
نخست - یک عمل ایامنی است، توکل و تجلی اعتامد به خداوند با متام وجود و در واقع عدم 
تکیه بر درک خود است )که بسیار مهم است، زیرا اغلب چیزهایی اتفاق می افتد که ما منی 

توانیم درک کنیم و منی توانیم آن را معنی کنیم(.
با این حال، هیچ چیز منی تواند بیش از صلیب در اعتامد به خدا و محبت او برای ما حرکت 
بخش باشد. وقتی متوجه می شوید که در عیسی به هر یک از ما چه چیزی داده شده است، 
نه فقط به عنوان خالق خود )یوحنا ۱: ۱ تا ۴( و نگهدارنده ما )عربانیان ۱: ۳(،  بلکه به عنوان 
نجات دهنده خودمان )مکاشفه ۵: ۹(،  برگرداندن نوبرها و اولین مثرات از هر چه که داریم به 

نزد خدا در واقع کمرتین کاری است که می توانیم انجام دهیم.
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خداوند نه تنها عرش را به عنوان چیزی که متعلق به اوست مطالبه می کنُد بلکه به ما می 
گوید که چطور باید برای او نگهداری شود. او می فرماید: » از مایملک  خود خداوند را تکریم  
باید دارایی خود  از نوبرهای  همه  محصول  خویش«. این مطلب تعلیم منی دهد که ما  منا و 
را رصف خود کنیم و باقیامنده را نزد خداوند بیاوریم، بلکه باید بگونه دیگری باشد و عرش 
وفادارانه باید داده شود. بگذارید تا اول سهم خدا جدا شود« - الن جی. وایت، اندرزهایی در 

خصوص مبارشت، صفحه ۸۱.
خدا می گوید که اگر او را در اولویت قرار دهیم، »انبارهای ]ما[ به وفور نعمت پر خواهد 
شد«. با این حال این اتفاق به طور معجزه آسا رخ منی دهد؛ یعنی قرار نیست یک روز از 

خواب بیدار شوید و متوجه شوید که انبارها و خمره های شام ناگهان پر شده است.
در عوض، کتاب مقدس رسشار از اصولی درباره رسپرستی و مبارشت خوب، برنامه ریزی 
دقیق، و مسئولیت مالی است، که نشان می دهد صداقت و وفاداری به آنچه خدا ما را به 

انجام آن فرا می خواند، اولین و مهمرتین مسئولیت ماست.

اما چگونه یاد می گیریم که در مواقع سخت مالی به خدا و وعده های او اعتماد کنیم، حتی 
زمانی که سعی می کنم وفاودار باشیم، و انبارها و خمره ها پر نیستند؟

۲۱ دی      چهارشنبه      

عهد عرش
رابطه روحانی نزدیکی بین به پرداخت عرش و رابطه ما با خدا وجود دارد. هر گاه بنی 
ارسائیل از خدا اطاعت کردند و در پرداخت عرش خود امین و وفادار بودند، به کامیابی نائل 
شدند. در مقابل، زمانی که آنها در انجام این کار نافرمانی کردند در رشایط سختی قرار گرفتند. 
به نظر می رسید که آنها چرخه ای از اطاعت و رفاه و سپس نافرمانی و مشکالت را دنبال می 
کنند. در یکی از این دوران بی وفایی و رسپیچی بود که خداوند از طریق نبی خود مالکی 

پیشنهاد عهدی دوجانبه با قوم خود را داد.

مالکی ۳: ۷ تا 11 را بخوانید� وعده ها و تعهدات در این آیات چه هستند؟

 

 

خداوند به مردم وعده داد که اگر به سوی او بازگردند، به سوی آنها باز خواهد گشت. 
وقتی آنها از او پرسیدند که منظور او از بازگشت به سوی او چیست، رصیحاً گفت: »از دزدیدن 
عرشها و هدایای من دست بردارید«. دزدی آنها دلیل لعنت شدن آنها بود. در اینجا راه حل 
انبارها  به  را  کامل[  ]بطور  عرشها  همۀ  حال،  »پس  است:  این  لعنت  مشکل  برای  خداوند 
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بیاورید« )مالکی ۳: ۱۰(. »…. به این ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید که چطور روزنه های 
آسامن را می گشایم و شام را آن چنان برکت خواهم داد که گنجایش آن را نداشته باشید«. اگر 
او چنان ما را برکت دهد که فضای کافی برای دریافت آن نداشته باشیم، مازادی داریم که با 

آن می توانیم به دیگران کمک کرده و به پیشربد امر خدا کمک کنیم.
»کسی که پرس یگانه خود را داد تا برای شام مبیرد، با شام عهد بسته است. او برکات خود 
را به شام می دهد و در ازای آن از شام می خواهد که عرش و هدایای خود را برای او بیاورید. 
ندارد.  وجود  موضوع  این  درک  برای  راهی  هیچ  که  بگوید  کند  منی  جرات  هرگز  هیچ کس 
برنامه خداوند در مورد عرش و هدایا قطعاً در فصل سوم کتاب مالکی بیان شده است. خدا از 
کارگزاران انسانی خود می خواهد که نسبت به عهدی که با آنها بسته است وفادار باشند«. – 

الن جی وایت، اندرزهایی در خصوص مبارشت، صفحه ۷۵.
یکی از چرخه های مثبت اطاعت در دوران سلطنت حزقیا، پادشاِه خوِب یهودا به ثبت 
رسیده است. احیای واقعی در یهودا رخ داد و مردم با وفاداری، ده یک ها و هدایای خود را 
به خزانه معبد بازگرداندند. آنقدر هدایا آوردند که همچون پشته هایی بر روی هم در معبد 
انباشته شد. دوم تواریخ ۳۱: ۵ در مورد آنچه که اتفاق می افتاد می گوید، »بالفاصله بعد از 
صدور این فرمان، مردم ارسائیل سخاومتندانه، هدایایی از نوبر غالّت، رشاب، روغن زیتون، عسل 

و دیگر محصوالت کشاورزی و همچنین ده در صد آنچه را که داشتند، آوردند«. 

گوید؟ می  چه  خدا  با  شما  رابطه  و  روحانیت  مورد  در  آن(  فقدان  )یا  شما  یک   ده 

     پنجشنبه       ۲۲ دی

نخست در پی او باشید
در مورد عیسی گفته شده است که »… انبوه جمعیت با خوشحالی سخنان او را گوش می 
دادند« )مرقس ۱۲: ۳۷(. اکرث مردم که در انبوه جمعیت به دنبال عیسی می رفتند و به او گوش 
می دادند، مردم عادی جامعه بودند. آنها کسانی بودند که در دامنه کوه به آنان خوراک داده 
شد و موعظه باالی کوه را شنیدند. عیسی به آنها گفت، اساساً، من می دانم که شام نگران 
تأمین معاش خانواده خود هستید. شام نگران خوراک و نوشیدنی هایی هستید که روزانه به 
آن نیاز دارید و لباس هایی که برای گرما و محافظت نیاز دارید. اما در اینجا چیزی است که 

من پیشنهاد می کنم.  .  .

متی ۶: ۲۵ تا ۳۳ را بخوانید� در اینجا چه وعده هایی داده شد و مردم برای دریافت آن وعده 
ها چه باید می کردند؟
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بسیاری از وعده های خداوند دارای اصول یک عهد دوجانبه است. یعنی ما برای دریافت 
برکات باید سهم خود را نیز ایفا کنیم.

اشعیا ۲۶: ۳ را بخوانید� چه کاری از ما خواسته شده تا به آرامش خدا دست یابیم؟

 

اول یوحنا 1: ۹ را بخوانید� اگر ما به گناهان خود اعرتاف کنیم عیسی چه خواهد کرد؟

 

دوم تواریخ ۷: 14 را بخوانید� »اگرها« و »آنگاه های« پیشنهاد خدا در اینجا چه هستند؟

 

همه این آیات و بسیاری دیگر به این حقیقت مهم می پردازند که اگرچه خداوند حاکم 
است، اگرچه خداوند خالق و رزاق و روزی رسان ما است، و اگرچه رستگاری، موهبتی از فیض 
و بدون شایستگی از جانب ماست، اما ما هنوز نقشی برای بازی در صحنه مناقشه بزرگ اینجا 
بر روی زمین داریم. ما با استفاده از موهبت مقدس اراده آزاد، انتخاب آزاد، باید انتخاب کنیم 
که از هدایت روح القدس پیروی کنیم و از آنچه خدا ما را به انجام آن فرا می خواند اطاعت 
کنیم. اگرچه خداوند برکت و حیات را به ما عطا می کند، اما ما می توانیم به جای آن لعنت و 
مرگ را انتخاب کنیم. جای تعجب نیست که خدا می گوید، »… پس زندگی را برگزینید تا شام 

و نسلتان زنده مبانید« )تثنیه ۳۰: ۱۹(. 

۲۳ دی      جمعه      

اندیشه ای فراتر: »هرگاه قوم خدا در هر دوره ای از جهان، نقشه او را با شادی و 
رغبت در خیرخواهی منظم ]عرش[ و هدایا و پیشکشها بجا آوردند، به این وعده پابرجا پی 
بردند که سعادت و خوشبختی به متامی زحامت آنان بستگی دارد و به هامن نسبتی است که 
آنان به تعهدات خود عمل منوده اند. وقتی که مطالبات خدا را تصدیق و به الزامات او عمل 
منودند، و با موجودی خویش او را تکریم منودند، انبارهای آنان از وفور نعمت پر شد. ولی 
هنگامی که خدا را از عرش ها و پیشکشها رسقت منودند متوجه شدند که او را رسقت منی کنند 
بلکه از خودشان رسقت می کنند زیرا او به هامن نسبتی که پیشکشهای خود را به او محدود 

کردند برکاتشان محدود شد«.- شهادتهایی برای کلیسا، جلد ۳، صفحه ۳۹۵.  
کتاب مقدس در این مورد بسیار رصیح است یعنی ما تنها از طریق ایامن، هدیٔه فیض 
خدا، نجات یافته ایم. اطاعت ما از اوامر خدا پاسخی به فیض خداست؛ آن بدست آوردنی 
 :۴ از هر چیز، اگر رستگاری به دست می آمد، دیگر فیض نبود: رومیان  نیست! )گذشته 

۱ تا ۴ را ببینید(.
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در واقع، وقتی به عهد دوجانبه خداوند با خود نگاه می کنیم، هم برکات و هم مسئولیت 
های خود را می بینیم. با پاسخ هایامن در مقابل آنچه خدا به ما می دهد، رابطه خود را با او 
برقرار می کنیم و تا حد زیادی رسنوشت خود را تعیین می کنیم. اطاعت - خدمت و رسسپردگی 
ناشی از محبت - نشانه واقعی شاگردی است. این ایامن و فقط ایامن است که به جای اینکه 
ما را از اطاعت رها کند، ما را در فیض مسیح رشیک می سازد، و ما را قادر می سازد اطاعتی را 

که خدا از ما می خواهد انجام دهیم.

سواالتی برای بحث:

1� گفته شده است که اگر هر ادونتیست در بازگرداندن ده یک خود وفادار بود، دارایی 
کلیسای ما بیش از پول مورد نیاز برای تمام کارهایی را که برای نشر پیام انجیل نیاز است، 
می بود� برای کمک به کلیسا در انجام کاری که برای انجام آن فراخوان داده شده است، 

شما از نظر پرداخت ده یک و هدایا چه می کنید؟

۲� بیشتر برروی این ایده تمرکز کنید که چقدر انتخاب ها، کارها، و اعمال ما در رابطه ما 
با خدا مهم هستند� چگونه می توانیم مسائل مربوط به اعمال و اطاعت، از جمله پرداخت 
ده یک و نظارت شایسته را پیش روی خود قرار دهیم، اما بدون اینکه در دام شریعت 

گرایی بیفتیم؟

روزهای  که  زمانی  اینکه  مورد  در  مطالعه سه شنبه  پایانی  مورد سؤال  در  در کالس،   �۳
سخت می آیند، حتی زمانی که ما وفادار بوده ایم، صحبت کنید� وقتی این اتفاق می افتد، 
چگونه می توانیم این را درک کنیم، و اگر این اتفاق افتاد چگونه از ناامید و دلسرد شدن 

جلوگیری کنیم؟
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داستانهای ایامنداران
۲۳ دی

معامله ای با خدا
نوشته ی اندرو مک چسنی

مقطع  در  نام  ثبت  از  پس  ماه  چند  روسیه،  از  دانشجویی  باگال،  دیمیرتی 
کارشناسی ارشد الهیات در دانشگاه فریدنزاو ادونتیست آملان، پول خود را متام کرد. 
گزینه های پیش رویش محدود بودند. او می توانست در دانشگاه یا خانه ساملندان 
نزدیک دانشگاه کار کند اما درآمدش فقط بخشی از شهریه اش را پوشش می داد. 
بعنوان یک خارجی او منی توانست همچون دانشجویان آملانی وام  دولتی بگیرد؛ 
اما او می توانست برای بورسیه تحصیلی که مبلغش کمرت از وام بود، اما نیازی به 

بازپرداخت نداشت، درخواست دهد. 
درحالیکه دیمیرتی برای معضل پیش رویش دعا می کرد، تحت تاثیر قرار گرفت 
تا با خدا معامله کند. او دعا کرد: "پروردگارا، اگر مرا با این بورسیه برکت دهی، قول 
می دهم ده یک بیشرتی)یعنی ۲۰٪( به حامیت از کارهای بشارتی اختصاص دهم." 
کنار  به  او رشوع  او موافقت شد.  با  و  داد  بورسیه درخواست  برای  دیمیرتی 
گذاشنت دومین ده یک از درآمد ناخالص خود برای انجام کارهای بشارتی کرد. با 
سپری شدن ترم ها، او بارها برای دریافت بورسیه  مورد تایید قرار گرفت و به دادن 
با وجود دادن ده یِک  ادامه داد.  از پول بورسیه جهت کارهای بشارتی،  ده یک 
دوبرابر، او همواره  به نوعی پول کافی برای پرداخت شهریه و باقی هزینه هایش  

داشت. او حتی توانست برای مواقع رضوری پول کنار بگذارد. 
لپ تاپی که دیمیرتی با آن روی پایان نامه کارشناسی ارشد خود کار می کرد، 
۵ سال مورد استفاده قرار گرفته بود و دیگر کارکرد خوبی نداشت. دوبار مجبور 
شد قطعات یدکی بخرد و خودش آن را تعمیر کند. یک روز متوجه شد که دیگر 
منی تواند صفحه لپ تاپش را ببندد. خرابی لوالها مانع بسته شدن بود. تنها امید 
او برای متام کردن پایان نامه اش، تهیه یک لپ تاپ نو بود و او خوشحال بود که 

بودجه کمی برای مواقع اضطراری داشت. 
یادآورد،  به  را  دوستانش  از  یکی  می کرد،  دعا  موجود  برای رشایط  درحالیکه 
پنج نفره اش  اتحاد جامهیر شوروی سابق بود که به همراه خانواده  نیز اهل  او 
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بعنوان مبرش و مبلغ در جنگل های آمریکای جنوبی خدمت می کرد. رطوبت زیاد، 
نیاز  به یک دستگاه قوی  کارش  ادامه  برای  و  بود  را خراب کرده  تبلت دوستش 
بود. دیمیرتی  منی توانست درک کند که چرا درحالیکه خودش برای فارغ التحصیل 
جنوبی   آمریکای  در  دوستش  خراب  تبلت  به  داشت،  احتیاج  تاپ  لپ  به  شدن، 
فکر می کند. با این  وجود او یک لپ تاپ ضد آب و ضد گرد و غبار خرید و برای 
این پکیج، یک آگهی آنالین روی  از ارسال  اندک  زمانی  پس  دوستش پست کرد. 
صفحه لپ تاپ دیمیرتی ظاهر شد که لوال های مورد نیاز او برای لپ تاپ را ارائه 
می کرد. او لوالها را سفارش داد و پس از نصب، صفحه لپ تاپ همچون روز اول 
باز و بسته می شد. بطور شگفت انگیزی این لپ تاپ هنوز بعد از گذشت هشت 

سال کار می کند. 
قرار  اولویت  در  را  بشارت  که  کسانی  به  خداوند  که  ندارد  شکی  دیمیرتی 
می دهند، برکت می دهد. دیمیرتی می گوید: "خداوند عمر لپ تاپ را طوالنی کرده 
است."  به راستی که درکتاب مقدس نوشته شده است: "آن که بر بینوا شفقت کند، 
به خداوند قرض می دهد، و او پاداش کارش را به متامی خواهد داد." امثال ۱۹: ۱۷
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۲۴ – ۳۰ دی   درس سوم   

قرارداد ده یک

بعدازظهر سبت
برای مطالعه هفته: پیدایش ۱۴: ۱۸ تا ۲۰؛ مالکی ۳: ۱۰؛ تثنیه ۱۲: ۵ تا ۱۴؛ الویان ۲۷: 

۳۰؛ اول پادشاهان ۱۷: ۹ تا ۱۶؛ اول قرنتیان ۴: ۱، ۲.

آیه حفظی: »پس حال، همۀ ده یک ها را به انبارها بیاورید تا در خانۀ من خوراک باشد� و 
خداوند لشکرها می گوید: مرا بدین سان بیازمایید که آیا روزنه های آسامن را برایتان نخواهم 
گشود و چنان برکتی بر شام نخواهم ریخت که دیگر هیچ نیازی باقی مناند!« )مالکی ۳: 1۰(�

در پیدایش باب ۱۴، اَبرام از مأموریت موفق نجات دادن گروگانها بازگشته بود که در آن 
برادرزاده اش لوط، خانواده لوط، و سایر افرادی که از سدوم به اسارت گرفته شده بودند را 
نجات داده بود. پادشاه سدوم برای نجات آنان آنقدر سپاسگزار بود که متام غنایم جنگ را به 
ابرام تقدیم کرد. آبرام نه تنها این پیشنهاد را رد کرد، بلکه یک دهم از متام دارایی خود را به 

ملکیصدق داد.
بالفاصله پس از تجربه عرش اَبرام، خداوند گفت: »ای اَبرام، مرتس! من سپر تو هستم و 
ابرام می گفت:  تو را پاداشی بس عظیم خواهد بود« )پیدایش ۱۵: ۱(. در واقع، خداوند به 
»نگران نباش، من حافظ و روزی دهنده شام خواهم بود«.  سپس، مدتها بعد، در حالی که می 
خواستند وارد کنعان شوند، موسی به ارسائیل گفت: »از همۀ محصوالِت مزرعۀ خود که سال 
به سال از زمین می روید، حتامً ده یک بدهید. …. ، تا بیاموزید که در همۀ روزهای زندگی از 

یهوه خدایتان برتسید« )تثنیه ۱۴: ۲۲، ۲۳(.
خانم الن جی وایت نوشته است: »قبل از اینکه سازماندهی مشخصی به موسی داده شود، 
حتی در دوران آدم، مردم موظف بودند هدایایی را برای اهداف مذهبی به خدا تقدیم کنند« 

- شهادت هایی برای کلیسا، جلد ۳، صفحه ۳۹۳.
همه اینها امروز برای ما به چه معنایی است؟

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۱ بهمن - در ۲۱ ژانویه آماده شوید.
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۲۵ دی      یکشنبه      

عرش برابر با یک دهم است
فرهنگ لغت عرش را به عنوان »یک دهم چیزی« یا » ۱۰ درصد« از آن تعریف می کند. این 
تعریف احتامالً از کتاب مقدس بر گرفته شده است. عرش فقط ۱۰ درصد از درآمد یا افزایش 
درآمد ما را به خدا برمی گرداند. ما می دانیم که هر چه داریم در وهله اول متعلق به اوست. 
قانون عرشیه که در کوه سینا به ارسائیل داده شد، به این نکته اشاره می کند که ده یک مقدس 
از آن خداست )الویان ۲۷: ۳۰، ۳۲ را مالحظه کنید(. خدا فقط ۱۰ درصدش را می  است و 
خواهد. هدایای سپاسگزاری ما جدا از عرش و عالوه بر آن است. پرداخت ده یک کوچکرتین و 
حداقل گواه انجام تعهد مسیحی ما است. در هیچ کجای کتاب مقدس هیچ نشانه ای منی یابیم 

که سهم خدا کمرت از یک دهم باشد.

پیدایش باب 14: 1۸ تا ۲۰ و عربانیان ۷: 1 تا ۹ را بخوانید� پاسخ ابرام در مالقات با ملکیصدق 
چه بود؟ این مطلب در مورد اینکه این عمل چقدر به گذشته دور در تاریخ بر می گردد، چه 

چیزی را می آموزد؟

 

 

اولین اشاره به ده یک در کتاب مقدس در پیدایش باب ۱۴ آمده است که داستان مالقات 
ملکیصدق با ابرام را بیان می کند. آخرین اشاره به ده یک در کتاب مقدس یادآور هامن مالقات 
است، اما اینبار کلامت  یکدهم و  عرش به جای یکدیگر استفاده می شوند )عربانیان ۷: ۱ تا 
۹ را مالحظه کنید(. توجه کنید که در داستان آمده در عربانیان نه ملکیصدق و نه مسیح از 
قبیله الوی نبودند، پس عرشدهی به قبل تر باز می گردد و مقدم بر خاص بودن الویان است 
که پس از آن ادامه یافت. عرشیه منحرصاً یک رسم یهودی نیست و از عربانیان در کوه سینا 

رسچشمه منی گیرد.

پیدایش ۲۸: 1۳، ۲۰ تا ۲۲ را بخوانید� چه کاری را خداوند وعده داد تا برای یعقوب انجام 
دهد، و پاسخ یعقوب به خدا چه بود؟

 

 

هنگامی که یعقوب خانه را ترک کرد و از خشم برادر خود عیسو گریخت، یک شب خواب 
پلکانی را دید که از زمین به آسامن باال می رفت. فرشتگان روی آن باال و پایین می رفتند. و خدا 



۲۶

در باال ایستاده بود و قول داد که با یعقوب باشد و روزی او را به خانه بازگرداند. این مرد جوان 
مجرد یک تجربه واقعی متحول شدن را تجربه کرد و گفت: »آنگاه یهوه خدای من خواهد بود 
و …. از هر چه به من بدهی، ده یک آن را به یقین به تو خواهم داد« )پیدایش ۲۸: ۲۱، ۲۲(.

چرا درک این موضوع مهم است که عشردهی، مانند روز سبت، چیزی نبود که از شریعت 
واقعه صلیب  از  پس  که  ما  باشد؟  گرفته  نظام مذهبی سرچشمه  یا حتی  کهن  اسرائیلی 

زندگی می کنیم، چه درسی باید از این حقیقت بگیریم؟

۲۶ دی      دوشنبه      

انبار کجاست؟
مالکی ۳: 1۰ را بخوانید� از این آیه در مورد اینکه عرش ما باید کجا برود چه چیزی را می 

توانیم بیاموزیم؟

 

 

واضح  وجود  این  با  است،  نشده  ارائه  منت  در  مشخصی  دستورالعمل های  اگرچه 
دستورات  در  خدا  چیست.  »انبار«  کلمه  از  او  منظور  می دانستند  خدا  قوم  که  است 
خدا  خانه  که  فهمیدند  او  قوم  باشد«.  خوراک  من  خانه  در  »تا  است:  گنجانده  خود 
در  موسی  به  که  خاصی  دستورات  اساس  بر  که  مزینی  خیمه   - بود  عبادتگاه  ابتدا  در 
زندگی  موعود  رسزمین  در  ارسائیل  که  هنگامی  بعداً  بود.  شده  ساخته  شد  داده  سینا  کوه 
بود. اورشلیم  معبد  در  همیشه  برای  سپس  و  شیلوه  در  ابتدا  آن  مرکزی  مکان  کرد،   می 

تثنیه 1۲: ۵ تا 14 را بخوانید� این آیات حاکی از این نیست که فرزندان خدا می توانستند از 
صالحدید و تشخیص خود برای اینکه عرش هایشان به کجا سپرده شود استفاده کنند� امروزه، 

چه اصولی را می توانیم از این آیات در مورد خود برداشت کنیم؟

 

 

ما به عنوان اعضای خانواده خدا می خواهیم اراده او را در مورد اینکه با عرش خود چه 
کنیم درک کرده و به آن عمل کنیم. از رشح کتاب مقدس می آموزیم که سه بار در هر سال - 
ِپَسح، پنطیکاست، و عید خیمه ها - )خروج ۲۳: ۱۴ تا ۱۷( قوم خدا باید به اورشلیم سفر می 
کردند تا عرش ها و هدایای خود را شخصاً برده و خدا را ستایش و عبادت کنند. سپس الویان 



۲۷

عرش ها را بین برادران خود در رسارس رسزمین ارسائیل تقسیم می کردند )دوم تواریخ ۳۱: ۱۱ 
تا ۲۱؛ نحمیا ۱۲: ۴۴ تا ۴۷؛ نحمیا ۱۳: ۸ تا ۱۴ را ببینید(. در راستای اصل انبار مرکزی کتاب 
مقدس، کلیسای ادونتیست روز هفتم، کنفرانس های محلی، خدمات بشارتی، و اتحادیه های 
کلیساها را به عنوان انبار یا خزانه ای  از طرف کلیسای جهانی تعیین کرده است که هزینه  های 

بشارت و خدمت از آن صندوق یا خزانه پرداخت می شود.
به  اعضا  به کلیسای محلی آورده می شود، جایی که  برای راحتی اعضای کلیسا، عرش ها 
عنوان بخشی از مناسک عبادی خود، عرش ها و هدایای خود را می آورند، گرچه برخی آنالین 
و الکرتونیکی اینکار را انجام می دهند. خزانه داران محلی سپس عرش ها را به خزانه کنفرانس 
]مجمع عمومی کلیسای ادونتیست[ ارسال می کنند. این سیستم مدیریت عرش، که توسط خدا 
مشخص و مقرر شده است، کلیسای ادونتیست روز هفتم را قادر ساخته است تا تأثیری جهانی 

و رو به رشد در جهان داشته باشد.

تصور کنید هرکسی تصمیم بگیرد که بنام کلیسای ادونتیست عشر خود را به هر کسی که 
می خواهد بدهد� چه اتفاقی برای کلیسای ما خواهد افتاد؟ چرا اینگونه عملکرد، همانند، 

ایده ای غلط و بر خالف کتاب مقدس است؟

۲۷ دی      سه شنبه      

هدف از عرشدهی
الویان ۲۷: ۳۰ و اعداد 1۸: ۲1 ، ۲4 را بخوانید� خدا پیشنهاد می کند که با ده یک چه 

کار کنند؟

 

 

از آنجایی که خدا مالک همه چیز است )مزمور ۲۴: ۱(، بدیهی است که او به پول نیاز 
داشته باشد. اما از آنجایی که عرش متعلق به اوست، او به ما می گوید که با آن چه کنیم، و 
آن اینست که از ده یک او برای حامیت و پشتیبانی از بشارت انجیل استفاده کنیم. و بنابراین، 

نیازهای خادمان با عرش خدا برطرف می شود.
به قبیله الوی - قوای بشارتی در عهد عتیق - مانند بقیه قبایل، امالک بزرگی داده نشد. به 
الویان شهرهای خاصی از جمله شهرهای پناهگاه داده شده بود که زمین کافی در اطراف آنها 
به منظور ایجاد باغ های شخصی وجود داشت. آنها توسط عرش دیگران حامیت می شدند و 

خودشان هم عرششان را پرداخت می کردند.



۲۸

اعامل رسوالن ۲۰: ۳۵ را بخوانید� چه پیامی در اینجا وجود دارد، و این موضوع چه ارتباطی 
با مسئله عرش دارد؟

 

 

عرش مهم است زیرا به ما کمک می کند تا با خدا رابطه ای بر اساس اعتامد برقرار کنیم. 
کنار گذاشنت یک دهم درآمد خود و »بخشیدن« آن )اگرچه از نظر اصولی به هر حال متعلق 
به خداست( واقعاً یک عمل ایامنی است و فقط با عمل به ایامن، ایامن شام رشد خواهد کرد.

به عنوان مثال، در مورد روزهای آخر نیز فکر کنید، زمانی که وفاداران منی توانند خرید یا 
فروش کنند، هامنطور که در مکاشفه باب های ۱۳ – ۱۴ نشان داده شده است )به هفته ۱۱ 
مراجعه کنید(. اعتامد و توکل به خدا، مشیت های او، قدرت، و محبت او زمانی از اهمیت 
باالیی برخوردار خواهد بود که به نظر می رسد همه جهان علیه ماست. ده یک ایامنداران 
مطمئناً می تواند به توسعه این اعتامد کمک کند. حتی قبل از آن، چقدر برای همه ما مهم و 

حیاتی است که یاد گرفته باشیم بدون توجه به موقعیت خود به خدا اعتامد کنیم.
دومین دلیل بزرگ برای وفاداری مالی، دسرتسی به برکات و نعمت های محسوس وعده 
داده شده از طرف خداوند است. به عنوان بخشی از قرارداد ده یک، خداوند عطای برکاتی را 
وعده داده است که آنقدر زیاد هستند که ما جای کافی برای دریافت و ذخیره کردن آنها را 
نخواهیم داشت. ما می توانیم با مازاد آنچه که دریافت می کنیم به دیگران کمک کنیم و با 

هدایای خود به حامیت از کار خدا کمک کنیم. 

از چه راه هایی این حقیقت بزرگ را تجربه کرده اید که »بخشیدن به واقع از دریافت 
کردن بابرکت تر است«؟

۲۸ ژانویه      چهارشنبه      

عرش دهی از درآمد ناخالص یا خالص؟
»درآمد« خود  روی  از  را  بگیریم، عرش خود  ماهیانه حقوق  یا  ساعتی  به صورت  ما چه 
محاسبه می کنیم، و اگر برای خود کار می کنیم و کسب و کار خود را داشته باشیم، باز هم 
»افزایش« یا سود درآمد خود را محاسبه و پرداخت می کنیم. در بسیاری از کشورها، دولت 
انجام شده برای مردم، مانند امنیت، جاده ها و پل ها، مزایای  برای پوشش هزینه خدمات 
بیکاری و غیره، از دستمزد کارگران مالیات می گیرد. مسئله ناخالص یا خالص در درجه اول به 
این موضوع مربوط می شود که آیا ما عرش درآمد خود را قبل یا بعد از اخذ چنین مالیاتی از 
سوی دولت محاسبه و برمی گردانیم. کسانی که خوداشتغال هستند می توانند به طور قانونی 
از کرس مالیات  تا سود واقعی خود را قبل  انجام تجارت خود را کرس کنند  هزینه و مخارج 

شخصی خود تعیین کنند.



۲۹

بررسی های مربوط به عادات اهدایی اعضا نشان می دهد که اکرثیت ادونتیست های روز 
هفتم از درآمد ناخالص، یعنی قبل از برداشنت و کرس مالیات، ده یک خود را محاسبه و پرداخت 
می کنند. در واقع، طبق اصول و دستورالعمل های عرشیه، که توسط مجمع عمومی کلیسا 
ادونتیست در سال ۱۹۹۰ منترش شد، »عرش باید بر روی مبلغ ناخالص درآمد حاصل از دستمزد 
یا حقوق، قبل از کرس موارد قانونی مورد نیاز یا سایر کرسهای مجاز کارمندان محاسبه شود. 
این شامل مالیات بر درآمد فدرال و ایالتی است که این مالیات رصف خدمات و سایر مزایای 
شهروندی می شود.  کمک به امور تأمین اجتامعی ممکن است کم شود - به دستورالعمل اف- 

۱۱۱، صفحه ۲۲ مراجعه کنید«. 

اول پادشاهان 1۷: ۹ تا 1۶ را بخوانید� وضعیت زن بیوه قبل از آمدن ایلیا به نزد او چگونه 
بود؟ نبی قبل از کمک به او و پرسش از او خواسته است که چه کار کند؟ از این حکایت در 

مورد سوال مورد نظرمان چه می توانیم بیاموزیم؟

 

 

خدا به بیوه زن رصفه ای گفت که مرد خدا برای دیدن او می آید )اول پادشاهان ۱۷: ۹(. 
ایلیا ابتدا آب خواست و به او  وقتی ایلیا وارد شد، پیرزن رشایط وخیم خود را توضیح داد. 
گفت: »مرتس. برو و آنچه گفتی بکن؛ ولی نخست قرِص نانی کوچک از آن برایم بپز و نزدم 
بیاور و بعد از آن، برای خود و پرست چیزی بپز. زیرا یهوه خدای ارسائیل چنین می فرماید: 
”ظرف آرد متام نخواهد شد و کوزۀ روغن خالی نخواهد گشت، تا آن روز که خداوند بر زمین 

باران بباراند« )اول پادشاهان ۱۷: ۱۳، ۱۴(. 
آیا این خودخواهی از سوی ایلیا بود، یا او رصفاً ایامن پیرزن را آزمایش می کرد - در واقع 

به او اجازه می داد تا ایامن خود را مامرست کند؟ پاسخ باید آشکار باشد.
هامنطور که به ما گفته شده است،  هر کسی باید ارزیاب خود باشد و آزاد است تا با کَرَم 

بخشی خود ارزانی مناید« - الن جی وایت، شهادتهایی برای کلیسا، جلد ۴ صفحه ۴۶۹. 

چگونه به کسی که هرگز عشر پرداخت نکرده است، برکات ناشی از ارزانی داشتن آن را توضیح 
خواهید داد؟ آن برکات چه هستند، و بازگرداندن عشر چگونه ایمان شما را تقویت می کند؟

۲۹ دی      پنجشنبه      

عرش  از روی درستکاری یا از روی وفاداری
اول قرنتیان 4: 1، ۲ را بخوانید� به عنوان فرزندان خدا و مبارشان برکات او، از ما خواسته می 

شود که چگونه مردمی باشیم؟



۳۰

 

 

بنابراین، وفادار بودن به عرش خود به چه معناست؟ این هفته چندین مورد از عنارص اصلی 
ده یک را مرور کرده ایم:

مقدار- که یک دهم یا ۱۰ درصد درآمد یا سود ما است.. ۱
به خزانه ]کلیسا[ برده شود - مکانی که خادمان انجیل از آنجا حقوق می گیرند.. ۲
با اولین بخش از درآمد خود خدا را تکریم کنیم. . ۳
به منظور هدف درستی استفاده شود - حامیت از خدمت مسیحی.. ۴

این  کنیم.  حامیت  اول  مورد  سه  از  که  است  کلیسا  اعضای  عنوان  به  ما  مسئولیت  این 
مسئولیت مدیران انبار ]خزانه داران[ است که اطمینان حاصل کنند که وجوه ده یک به درستی 

استفاده می شود.
و همچنین، بر خالف هدایای ما، ده یک از جانب ما اختیاری نیست. پرداخت ده یک و 
مدیریت خزانه هر دو بخشی از مسئولیت ما هستند. ما مقادیر را تنظیم منی کنیم؛ خدا تعیین 
می کند. اگر ۱۰ درصد کامل از »سود« خود را برنگردانم، آن ده یک  واقعی نیست که من می 

پردازم. و اگر آن ۱۰ درصد را به »انبار« نیاورم، بازهم، واقعاً آن ده یک من نیست.

متی ۲۵: 1۹ تا ۲1 را بخوانید� چه زمانی از ما خواسته می شود تا درآمد خود را برای بازپرداخت 
وجه خدا مدیریت کنیم ؟ به کسانی که از نظر مالی وفادار بوده اند چه می گویند؟

 

 

»همه ده یک ها را به انبارها بیاورید« )مالکی ۳: ۱۰(، این فرمان خداست. این درخواستی 
برای سپاسگزاری یا سخاوت نیست. این فقط موضوع صداقت است. ده یک از آن خداوند 
است؛ و او به ما دستور می دهد که آنچه مال اوست را به او بازگردانیم.« - الن جی. وایت، 
یک  همچنین  و   - است  فرد  به  منحرص  امتیاز  یک  خدا  برای  مدیریت   .۱۳۸ ص.   آموزش، 
مسئولیت. او ما را برکت می دهد و حامیت می کند و فقط یک دهم آن را می خواهد، و سپس 
از ده یک خودش برای تأمین و حامیت خادمین استفاده می کند، هامنطور که در زمان ارسائیل 

کهن برای قبیله الوی چنین کرد.

برخی استدالل می کنند که چون از نحوه استفاده از پول عشرشان خوششان نمی آید، از 
این رو یا ده یک دارایی خود را نمی دهند یا پول خود را به جای دیگری می فرستند� با 
این حال، خدا کجا گفته است: »ده یک ها را به انبارها بیاورید، اما، فقط در صورتی که 

مطمئن باشید که انبار به درستی از آن استفاده می کند«؟ 



۳1

۳۰ دی      جمعه      

اندیشه ای فراتر: جامع ترین سند عرش الن جی وایت را در جلد ۹ صفحات ۲۴۵ تا 
۲۵۲ از شهادت هایی برای کلیسا بخوانید. ۹، بخش ۳ از کتاب  اندرزهایی در خصوص مبارشت، 

صفحات ۶۵ تا ۱۰۷را مطالعه کنید. 
»اگر متام عرشهای مردم ما آنطور که باید، به خزانه خداوند رسازیر می شد، چنان برکاتی 
دریافت می شد که هدایا و بخشش ها برای مقاصد مقدس ده برابر می شدند و بدین ترتیب 
کانال ارتباطی بین خدا و انسان باز می ماند«. الن جی. وایت، شهادت هایی برای کلیسا، جلد 
اگر همه ما در دادن ده یک ها وفادار  انگیز است.  این یک جمله شگفت  ۴، صفحه ۴۷۴. 

بودیم، خداوند به ما کمک مالی می کرد تا هدایای خود را ۱۰۰۰ درصد افزایش دهیم.
»در فصل سوم کتاب مالکی پیامنی که خداوند با انسان بسته است، یافت می شود. در 
اینجا خداوند سهم خود در اعطای هدایای بزرگ به کسانی که با وفاوداری عرشها و هدایا 
خود را به او برمی گردانند، مشخص می کند«. الن جی. وایت، ریویو و هرالد، ۱۷ دسامرب ۱۹۰۱.

»همه باید به خاطر داشته باشند که مطالبات خدا از ما زیربنای هر مطالبه دیگری است. 
او سخاومتندانه و بطور فراوان به ما بخشیده است و قراردادی که با انسان بست اینست که 
یک دهم اموالش به خدا بازگردانده شود. خداوند خزانه های خود را با مهربانی به مبارشانش 
می سپارد، اما در مورد یک دهم آن می گوید: این متعلق به من است. هامنطور که خداوند 
دارایی خود را به انسان داده است، پس انسان نیز باید نسبت به برگرداندن یک دهم از متام 
دارایی خود به خدا وفاودار باشد. این قول و قرار واضح و متامیز توسط خود عیسی مسیح 

گذاشته شد«. اِلن جی وایت، شهادت هایی برای کلیسا، جلد ۶، صفحه ۳۸۴. 

سواالتی برای بحث:

1� بیشتر روی این ایده تمرکز کنید که عمل عشریه از اسرائیل کهن سرچشمه نمی گیرد� 
این واقعیت چگونه به ما کمک می کند که جاودانگی این تعهد را در برابر خداوند درک 

کنیم؟

۲� در کالس، درباره سؤال مطرح شده در پایان مطالعه روز دوشنبه بحث کنید� فکر کنید 
اگر مردم تصمیم بگیرند عشر خود را به جای دیگری بفرستند چه اتفاقی می افتاد� چه 
اتفاقی برای کلیسای ما خواهد افتاد؟ آیا ما همچنان کلیسایی خواهیم داشت؟ این نگرش 
که می گوید: »خوب، ده یک من در مقایسه با آنچه بقیه می پردازند ناچیز است، پس مهم 

نیست؟« چه ایرادی دارد؟ اگر همه اینطور فکر می کردند چه اتفاقی می افتاد؟

اشتراک  به  با دیگران  اید  تجربه کرده  اید و  آموخته  پرداخت ده یک  از  را که  آنچه   �۳
بگذارید� در مورد این عمل چه چیزی می توانید به دیگران بیاموزید؟

 

 



۳۲

داستانهای ایامنداران
۳۰ دی

آزمون روز سبت در ماالوی
نوشته ی رشون اندلوو  

سبت،  روز  در  پایانی  امتحانات  ریزی  برنامه  با  ماالوی  کشور  در  کالجی 
دانشجویان ادونتیست روز هفتم را متحیر کرد. 

لوسی مضطرب بود. او و باقی دانشجویان ادونتیست در کالج دولتی تربیت 
معلم شهر کارونگا، بورسیه هایی برای معلم شدن دریافت کرده بودند اما اکنون 

آینده آنها نامشخص بنظر می رسید. 
خود صحبت  معضل  مورد  در  تا  شدند  جمع  دورهم  ادونتیست  دانشجویان 
کنند. سال ۲۰۰۶ بود و ماالوی با کمبود موادغذایی مواجه بود. این مسئله باعث 
روزهای  تعداد  بخواهد،  ایالتی  کالج های  از  نقدینگی  کمبود  با  دولت  بود  شده 
حضور دانشجویان در دانشگاه را کاهش دهند. درنتیجه، کالج لوسی، امتحانات 
پایانی را که قبال برای دوشنبه و سه شنبه برنامه ریزی شده بود، به شنبه منتقل 

کرد. 
ادونتیست ها تصمیم گرفتند از کالج بخواهند تا برای روز امتحانات تجدید نظر 
کنند و چندین نفر به دفرت مدیریت رفتند. درخواست تجدید نظر آنها رد شد. بدتر 

از همه، دانشجویان دیگر رشوع به متسخر آنها، بخاطر اعتقاداتشان کردند. 
لوسی با ناراحتی دید که همکالسی هایش یکی پس از دیگری در مقابل فشارها 
رس تعظیم فرود آورده و با برگزاری امتحانات در روز سبت موافقت کردند؛ اما او 
و ۳ نفر دیگر محکم ایستادند . آنها خداوند سبت را گرامی  داشتند، دعا کردند و 

برای درخواست مجدد به دفرت مدیریت رفتند.  
بورسیه  ویژه  امتیاز  داشنت  کرد.  توهین  و  احساس رشمندگی  لوسی  دفرت،  در 
دولتی و علت درس خواندنش در این دانشگاه را به یادش آوردند. )او به تازگی 
همرسش را از دست داده بود و خودش رسپرست فرزندانش بود( این تحقیر نظر 

لوسی را تغییر نداد. او باور داشت که خدا کمک خواهد کرد. 
درخواست دوم نیز رد شد. لوسی و سه همکالسی اش به دعا کردن ادامه دادند و 
از کشیش منطقه خواستند دعا کند. کشیش با رئیس کلیسای ادونتیست در ماالوی 

صحبت کرد و او نیز به نوبه خود از مقامات ایالتی خواست تا وساطت کنند. 



۳۳

بطور  شدند.  مواجه  سبت  روز  امتحانات  با  ماالوی  رسارس  در  ادونتیست ها 
ناگهانی، دانشگاه تصمیم خود را لغو کرد و امتحانات را به برنامه قبلی بازگرداند. 
این تغییر ناگهانی باعث رسدرگمی دانشجویان شد اما همه دانشجویان و اساتید 
یک  چیز را می دانستند: دعای چهار ادونتیست وفادار به شیوه قدرمتندی مستجاب 
شده بود. لوسی نییرندا که امتحانش را قبول و معلم شده بود گفت: "خدا مداخله 

کرد. او وعده داده است که هرگز ما را ترک نخواهد کرد."
لوسی دوست دارد که وعده خداوند را در تثنیه ۳۱: ۶ بیان کند، "قوی و دلیر 
باشید و از آنها ترس و واهمه مدارید، زیرا یهوه خدایتان اوست که همراه شام 

می رود و شام را وا نخواهد گذاشت و ترک نخواهد کرد." 
از شام برای هدیه سیزدهمین سبت که در این سه ماهه از آموزش ادونتیست 
در  تا  می کند  دانشجویان کمک  به  و  حامیت   رشقی-مرکزی  آفریقای  بخش  در 
موسسات آموزشی حضور یابند و در آن هرگز مجبور به رشکت در امتحانات روز 

سبت منی شوند، سپاسگزاریم. 



۳4

۱ – ۷ بهمن   درس چهارم   

هدایا برای عیسی

بعدازظهر سبت

برای مطالع این هفته:  دوم قرنتیان ۹: ۶، ۷؛ تثنیه ۱۶: ۱۷؛ مزمور ۱۱۶: ۱۲ تا ۱۸؛ اول تواریخ 
۱۶: ۲۹؛ مرقس ۱۲: ۴۱ تا ۴۴؛ مرقس ۱۴: ۳ – ۹.

آیه حفظی: »ِدیِن خود را به خداوند چگونه ادا کنم، برای همۀ احسانهایی که به من کرده 
است؟ پیالۀ نجات را بر خواهم افراشت و نام خداوند را خواهم خواند� نذرهای خود را به خداوند 

ادا خواهم کرد، در حضور متامی قومش« )مزمور 11۶: 1۲ تا 14(�

عالوه بر عرشدهی، از ۹۰ درصدی که پس از بازگرداندن عرش ما به خدا باقی می ماند، می 
تواند هدایایی پرداخت شود. در اینجاست که سخاوت رشوع می شود. هدایای مختلفی از سوی 
قوم خدا به او تقدیم می شد، مانند قربانی های گناه، که در پاسخ به فیض خدا داده می شد، 
یا قربانی های شکرگزاری که در پاسخ به محافظت و حامیت، نعمت سالمتی، رفاه، کامیابی، و 
قدرت نگهدارنده او ارائه می شد. همچنین پیشکش هایی برای فقرا و هدایایی برای ساخنت و 

نگهداری خانه پرستش وجود داشت.
وقتی عظمت و بزرگی هدایای خدا را به خود در نظر می گیریم، سپس، درک می کنیم که 
بخشش ها و هدایای ما باید چیزی فراتر و بیشرت از سنگ فرش کردن پارکینگ یا خرید لباس 
گروه کر کلیسا باشد. ما هدایای خود را در پاسخ به آنچه خدا برای ما بخصوص برای فداکاری 
عیسی به حضور او می آوریم. »محبت ما نسبت به خدا، از محبتی ناشی می شود كه او اول 
نسبت به ما داشت« )اول یوحنا ۴: ۱۹(.  آنگاه، کلیسا، چه محلی باشد، یا مجمع کلیسایی یا 
جهانی، از عطایای ما برای پیشربد امور خدا استفاده می کند. این هفته آنچه را که کتاب مقدس 

درباره هدایا به عنوان بخشی از مدیریت کار خدا در زمین می گویدرا مرور خواهیم کرد.

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۸ بهمن – ۲۸ ژانویه آماده شوید. 



۳۵

۲ بهمن      یکشنبه      

انگیزه ای برای بخشش
ما خدا را دوست داریم زیرا او ابتدا ما را دوست داشت. پیشکش های ما در پاسخ به هدیه 
شگفت انگیز او به ما یعنی عیسی مسیح است. در واقع، به ما گفته می شود: »خداوند به 
هدایای ما نیازی ندارد. ما منی توانیم او را با هدایای خود غنی سازیم. نویسنده مزمور می 
گوید: »همۀ این  چیزها از آن  تو است  و از دست  تو به  تو داده ایم ». با این وجود خدا به ما 
اجازه داده است تا به رحمتهایش با تالشهای ایثارگرایانه قدردانی نشان دهیم و هامن را به 
دیگران تعمیم دهیم. این تنها راهی است که مبوجب آم برای ما ممکن میسازد تا سپاسگزاری  
و محبت خود را نسبت به خدا عیان سازیم. این هامن روشی است که او می خواهد«. – الن 

جی وایت، اندرزهایی در خصوص مبارشت، صفحه ۱۸. 

وقتی پول »خودمان« را به عیسی می سپاریم، در واقع این امر محبت ما را به او و دیگران 
تقویت می کند. بنابراین، پول می تواند یک قدرت واقعی برای نیکویی باشد. عیسی بیش از 
هر موضوع دیگری وقت خود را رصف صحبت در مورد پول و ثروت کرد. از هر شش آیه در 
متی، مرقس و لوقا یک آیه در مورد پول است. خرب خوب انجیل این است که خدا می تواند ما 

را از بکارگیری و استفاده نابجای پول و پول پرستی نجات دهد.

متی ۶: ۳1 تا ۳4 و تثنیه ۲۸: 1 تا 14 را بخوانید� اگر ما از خداوند اطاعت کنیم، او چه کاری 
برای ما انجام خواهد داد؟ آیا مطالبه وعده های خدا از جانب ما خودخواهی است؟

 

 

هدایای ما دلیلی بر آمادگی و متایل ما برای فداکاری برای خداست. آنها می توانند تجربه 
ای عمیقاً روحانی باشند، که مبین این واقعیت است که زندگی ما به طور کامل به خداوند به 
عنوان مالک ما تسلیم شده است. برای ما، هامنطور که یک اصطالح انگلیسی می گوید، اینگونه 
است »از حرف تا عمل، فاصله بسیار است«. شام می توانید ادعا کنید که خدا را دوست دارید، 

اما بخشش های سخاومتندانه آن دوستی را آشکار می کند )و حتی آن را تقویت می مناید(.
پیشکش ها از دلی بیرون می آید که به خدایی اعتامد دارد که دامئاً نیازهای ما را هامنطور 
که می بیند، در می یابد، و تأمین می کند. هدایای ما بر پایه این اعتقاد است که ما اطمینان 
نجات را در مسیح یافته ایم. آنها برای دلجویی از خداوند یا در پی پذیرش از سوی او نیستند. 
در عوض، هدایای ما از قلبی رسچشمه می گیرد که مسیح را با ایامن به عنوان تنها و شایسته 

ترین طریق فیض و رستگاری پذیرفته است.



۳۶

دوم قرنتیان ۹: ۶، ۷ را بخوانید� خداوند در اینجا به ما چه می گوید؟ »هر کس هامن قدر 
بدهد که در دل نیت کرده است« به چه معناست؟ چگونه یاد بگیریم که با شادمانی و گشاده 

دستی ببخشیم؟

 

 

۳ بهمن      دوشنبه      

چه مقدار پیشکش کنیم؟
تثنیه 1۶: 1۷ را بخوانید� خدا به جای درصد، چه معیاری را برای مقدار پیشکش های ما مبنا 

قرار می دهد؟

 

 

پیشکش های ما برای قدردانی و ابراز سپاس ما از خداوند به خاطر هدایای فراوان او مانند 
زندگی، رستگاری، رزق و روزی و برکات دامئی او در انواع مختلف است. بنابراین، هامنطور که 
در باال اشاره کردیم، مقدار هدایای ما بر اساس آن چیزی است که به ما برکت داده شده است. 

»هر که به او بیشرت داده شود، از او بیشرت نیز مطالبه خواهد شد« )لوقا ۱۲: ۴۸(. 

مزمور 11۶: 1۲ تا 14 را بخوانید� چگونه باید به سوال مطرح شده در آیه 1۲ پاسخ دهیم؟ 
چگونه بوسیله پول می توانیم ِدیِن خود را به خداوند ادا کنیم؟ 

 

 

منی  هرگز  ما  که  اینست  ساده  پاسخ  کنیم؟  را جربان  خدا  برکات  می توانیم همه  چگونه 
توانیم. به نظر می رسد بهرتین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که در راه خدا و در 
کمک به همنوعان خود سخاومتند و بخشنده باشیم. هنگامی که عیسی شاگردان خود را به 
یک سفر بشارتی فرستاد، به آنها گفت: »رایگان دریافته اید، به رایگان هم بدهید« )متی ۱۰: 
۸(. هدایا و پیشکش های ما به رشد شخصیتی مسیحی در ما  کمک می کنند. بدین ترتیب ما 
از انسان هایی خودخواه و خودپسند به انسان هایی مهربان و عاشق تبدیل می شویم؛ ما باید 

مانند مسیح نگران دیگران و آرمان خدا باشیم.
این را همیشه باید به یاد داشته باشیم »زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پرس یگانه 



۳۷

خود را داد ….« )یوحنا ۳: ۱۶(. در مقابل - هامنطور که روز در پی شب می آید - هر چه 
بیشرت برای خود مال اندوزی کنیم، در قلبامن خودخواه تر خواهیم شد و همچنین احساس 

بدبختی بیشرتی خواهیم کرد.
این به ما بستگی دارد که تعیین کنیم چه مبلغی را می دهیم و چه نهادی هدایای ما را 
دریافت می کند. اما آوردن یک قربانی برای خداوند یک وظیفه مسیحی با مثرات روحانی و 
اخالقی است.  نادیده گرفنت این امر به معنای آسیب روحی به خودمان است، شاید بیش از 

آن چیزی که تصور کنیم.

هدایای شما و نگرش شما در قبال آنها، گویای این است که چه رابطه ای با خدا دارید؟

۴ بهمن      سه شنبه      

پیشکش ها و عبادت
چهار  حداقل  ظاهراً  اما  دهد.  منی  عبادت  نحوه  برای  دستورالعملی  ما  به  مقدس  کتاب 
چیز در عبادات گنجانده شده است. در عهد جدید، این فهرست شامل مطالعه/موعظه، دعا، 

موسیقی و عرش و هدایاست. 
هر سال مردان )و خانواده های( ارسائیل سه بار باید در اورشلیم در پیشگاه خداوند حضور 
به هم می رساندند. و »آنها دست خالی در حضور خداوند ظاهر نخواهند شد« )تثنیه ۱۶: 
۱۶(. به عبارت دیگر، بخشی از مراسم عبادت، بازگرداندن عرش و قربانی بود. در عید ِپَسح، 
پنطیکاست و عید خیمه ها بود که فرزندان خدا عرش ها و هدایای خود را می آوردند. تصور 

اینکه کسی با دست خالی در آن مناسک و اعیاد حضور یابد، سخت و غیرممکن است.
مراسم  اصلی  بخش  آنها  هدایای  و  ها  عرش  دادن  کهن،  ارسائیل  برای  دیگر،  عبارت  به 
پرستش آنها بود. پرستش، عبادت واقعی، تنها ابراز بیان شکر و سپاس خود از خداوند با کلامت 
به خانه خداوند، همچنین  با آوردن هدایای خود  بلکه  و رسودهای پرستشی و دعا نیست، 
سپاسگزاری و شکرگزاری خود را از خداوند بیان می کنیم. آنها آن را به معبد آوردند؛ ما آن را 
در روز سبت )حداقل به عنوان یکی از راه های بازگرداندن عرش و هدایای خود(، به عنوان یک 

عمل عبادی، به کلیسا می آوریم.

اول تواریخ 1۶: ۲۹؛ مزمور ۹۶: ۸، ۹؛  و مزمور 11۶: 1۶ تا 1۸ را بخوانید� چگونه اصول بیان 
شده در اینجا را در عمل پرستشی خود اعامل می کنیم؟
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به عنوان فرزندان خدا، که مسئولیت مدیریت امور او بر روی زمین را بر عهده داریم، این 
یک امتیاز، یک فرصت، و یک مسئولیت است که پیشکش ها و بخشش های خود را به حضور 
او بیاوریم. اگر خداوند به ما فرزندانی داده است که برای او بزرگ کنیم، باید آنها را در شادی 
آوردن عرش و هدایا به مدرسه سبت و مراسم کلیسا تشویق کنیم. در برخی مکان ها، مردم 
عرش خود را به صورت آنالین یا به روش های دیگر برمی گردانند. هر طور که این کار را انجام 

دهیم، بازگرداندن عرش و هدایا بخشی از مراسم پرستش ما در حضور خداست.

از  بخشی  عنوان  به  هدایا  و  عشر  بازگرداندن  نقش  مورد  در  شما  خود  تجربه 
گذارد؟ می  تأثیر  خدا  با  شما  رابطه  بر  چگونه  امر  این  است؟  بوده  چه   عبادت 

۵ بهمن      چهارشنبه      

خدا به پیشکش های ما توجه می کند
مرقس 1۲: 41 تا 44 را بخوانید� چه ما ثرومتند باشیم یا نه، چه پیامی از این داستان می توانیم 
بگیریم؟ اصلی که این آیات به ما می آموزند چیست، و چگونه می توانیم آن را در هنگام 

پرستش و عبادات خود به کار بربیم؟

 

 

 

عیسی و شاگردانش در حیاط معبد بودند که صندوق های خزانه در آن قرار داشت، و او 
کسانی را که هدیه می آوردند می نگریست. به قدری به صندوق ها نزدیک بود که توانست 

ببیند بیوه زنی دو سکه مسی داد. پیر زن متام آنچه را که داشت در صندوق گذاشت.
»اما عیسی انگیزه او را درک کرد. آن زن باور داشت که خدمات معبد از سوی خدا تعین 
شده است، و او مشتاق بود که متام تالش خود را برای حفظ آن انجام دهد. او هر کاری که می 
توانست انجام داد، و عمل او یادگاری را از او برای متامی اعصار باقی گذاشت و شادی او برای 
ابدیت تامین منود. او قلب خود را با هدیه اش داد. ارزش آن نه با ارزش سکه، بلکه با عشق به 
خدا و عالقه به کار او که باعث این عمل شده بود، برآورد شد«. – الن جی وایت، اندرزهایی 

در خصوص مبارشت، صفحه ۱۷۵.
نکته بسیار مهم دیگر اینست که این تنها هدیه ای است که عیسی آنرا را ستوده است - 
هدیه به کلیسایی که در آستانه انکار او بود، کلیسایی که به شدت از  هدف و دعوت مردم به 

انجیل و مأموریت خود منحرف شده بود.



۳۹

اعامل رسوالن باب 1۰: 1 تا 4 را بخوانید� چرا افرس رومی رویای مواجهه با فرشته آسامنی را 
دید؟ دو مورد از اقدامات اوکه در ملکوت   مورد توجه قرار گرفته بودند، چه بودند؟

 

 

 

ظاهراً نه تنها دعاهای ما در ملکوت   شنیده می شوند، بلکه انگیزه های ما در دادن هدایای 
ما نیز مورد توجه قرار می گیرند. این آیه اشاره می کند که کرنیلیوس بخشنده ای سخاومتند 
با  نیز آنجا خواهد بود« )متی ۶: ۲۱(. قلب کرنلیوس  تو  بود. »زیرا هر جا گنج توست، دل 
هدایای او همراه بود. او آماده بود تا درباره عیسی بیشرت بیاموزد.  دعا و بخشش و انفاق 
ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و نشان دهنده و بیانگر محبت ما به خدا و همنوعامنان هستند 
- دو اصل بزرگ رشیعت خدا اینست: »خداونْد خدای خود را با متامی دل و با متامی جان و با 
متامی قّوت و با متامی فکر خود محبت منا“؛ و ”همسایه ات را همچون خویشنت محبت کن« 

)لوقا ۱۰: ۲۷(. اولی در دعا و دومی در انفاق آشکار  و ابراز می شود.

۶ بهمن      پنجشنبه      

پروژه های ویژه: پیشکش بزرگ
نقد  تواند  می  افراد  دارایی های  از  درصد   ۹ تنها حدود  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
شود و می توان آن را به عنوان پیشکش در هر زمان که الزم باشد هدیه کرد. پول نقد، چک، 
پس انداز، موجودی و غیره، به طور کلی دارایی های نقدی در نظر گرفته می شوند، حداقل 
در  ۹۱ درصد،  ما، حدود  دارایی های  بیشرت  دارای چنین چیزهایی هستند.  که  برای کسانی 
امالک و مستغالت، مانند خانه ها، دام های ما )اگر روستایی هستیم(، یا سایر اقالم غیر نقدی 

»رسمایه گذاری« شده اند.
تفاوت در درصد دارایی های نقدی و غیر نقدی را می توان با قرار دادن ۱۰۰۰ سکه ناچیز 
در دو خمره شیشه ای مختلف نشان داد که ۱۰ سکه نشان دهنده هر درصد است. بنابراین 
شام ۹۰ سکه در یک  خمره شیشه ای کوچک خواهید داشت که نشان دهنده ۹ درصد دارایی 
های نقدی است و ۹۱۰ سکه در یک خمره شیشه ای بزرگ نشان دهنده ۹۱ درصد دارایی های 

غیر نقدی است.
اکرث مردم هدایا یا کمک های خود را از شیشه کوچک یعنی از دارایی های نقدی خود می 
پردازند. این چیزی است که آنها در حساب جاری یا کیف جیبی خود دارند. اما وقتی کسی 
واقعاً در مورد چیزی ترغیت می شود، از خمره بزرگ می دهد.  کتاب مقدس بسیاری از این 

قبیل داستان ها را بیان می کند.



4۰

مرقس 14: ۳ تا ۹ و یوحنا 1۲: ۲ تا ۸ را بخوانید� شخصیت های اصلی میهامنی شمعون چه 
کسانی بودند؟ ارزش هدیه مریم چقدر بود؟ چرا او عیسی را در این زمان تدهین کرد؟

 

 

 

ارزش هدیه مریم ۳۰۰ دینار، معادل دستمزد یک سال کامل یک کارگر بود. به احتامل زیاد، 
این هدیه ای از »کوزه بزرگ« بود. پس از این واقعه، یهودا به عیسی برای، کمی بیش از یک 
سوم آن مبلغ، هدیه ای از »کوزه کوچک«، یعنی به خاطر ۳۰ سکه نقره )متی ۲۶: ۱۵( خیانت 
کرد. دادن هدایایی از شیشه ای بزرگ - از رسمایه گذاری های ما - به عشق و تعهد واقعی نیاز 
دارد. اما هنگامی که مانند یهودا حریص می شویم، می توانیم روح خود را به هیچ و مقدار 

ناچیزی بفروشیم.
کار و فعالیت برنابا ۲۸ بار در عهد جدید ذکر شده است. ما او را در درجه اول به عنوان 
یک همراه پولس رسول و به عنوان یک ُمبلغ بزرگ می شناسیم. اما پایه و اساس همه اینها 
در آیه اول که از او نام برده شده است، بنا می شود. در اعامل رسوالن ۴: ۳۶، ۳۷، ما در مورد 
هدایایی از »کوزه بزرگ« او یعنی از اموال رسمایه گذاری شده او می خوانیم. »زیرا هر جا گنج 

توست، دل تو نیز آنجا خواهد بود« )متی ۶: ۲۱(.

دارد؟ اهمیت  گیرندگان  اندازه  به  اهداکنندگان  برای  بخشش  و  کردن  ایثار   چرا 

۷ بهمن      جمعه      

اندیشه ای فراتر: کتاب آسامنی همچنین به وفاداری مالی اعضای خانواده خدا اشاره 
می کند. »فرشتِه مسئول ثبت پیشکش ها از هر هدیه ای که به خدا تقدیم شده و در خزانه 
گذاشته می شود، و همچنین از مثره نهایی هدایایی که بدین ترتیب اعطا شده است، صادقانه 
صورت برداری می کند. چشم خدا هر چیزی که در راه آرمان او بخشیده می شود را می بیند، و 
از متایل یا اکراه بخشنده آگاه است. انگیزه بخشش نیز یاداشت و ثبت می شود. آن ایثارگران و 
مقدسین ، آنچه را که خداوند از آنها می خواهد، به خدا باز می گردانند، و بر حسب اعاملشان 
پاداش خواهند گرفت. هر چند از هدایایی که به این ترتیب وقف شده است به اشتباه استفاده 
شود، به طوری که هدفی را که بخشنده در نظر داشت، یعنی جالل خدا و نجات جانها، محقق 
نکند، کسانی که با خلوص نیت و با چشم دوخنت به جالل خداوند فداکاری کردند، اجر خود را 

از دست منی دهند«. اِلن جی وایت، شهادتهایی برای کلیسا، جلد دوم، صفحه ۵۱۸. 
»خداوند از مردم می خواهد که دعا کنند و برای پیرشفت کارش برنامه ریزی کنند. اما، 
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مانند کرنلیوس، ما باید دعا را با بخشش همراه کنیم. دعاها و خیرات ما باید به عنوان یادبود 
به پیشگاه خداوند بیایند. ایامن بدون عمل مرده است؛ و بدون ایامن زنده، رضایت و خرسندی 
خدا غیرممکن است. در حالی که ما دعا می کنیم، باید هر چه در توان داریم، هم از کار و 
هم از امکانات خود، برای اجابت دعایامن رصف کنیم. اگر به ایامن خود عمل کنیم، خداوند 
ما را فراموش نخواهد کرد. او هر عمل از روی محبت و خودگذشتگی را به خاطر می سپارد. 
او راه هایی را خواهد گشود که از طریق آن ها می توانیم ایامن خود را با اعامملان نشان دهیم« 

- الن جی وایت، اتحادیه آتالنتیک گلیرن، ۱۷ ژوئن ۱۹۰۳.

سواالتی برای بحث:
1� چگونه دعا با بخشش همراه است؟ یعنی چگونه دعا کردن می تواند به شام کمک کند 

که بدانید، چه چیزی را، چه زمانی و چقدر باید ببخشید؟

۲� یک مجله معروف در ایاالت متحده در مورد جوانان حرفه ای در وال اسرتیت که پول 
زیادی به دست می آورند نوشت، در عین حال که آنها پول زیادی بدست می آورند بسیار 
درمانده، تهی، و پر از اضطراب و نگرانی هستند. یکی از آنها که مدیر اوراق بهادار بود، 
داشته  خود  سهام  در  اضافی  سود  درصد  یک  که  دارد  اهمیتی  چه  مرگم  از  »پس  گفت: 
باشم؟« چه درس هایی می توانیم از این داستان در مورد اینکه چگونه بخشش، حتی قربانی 
کردن، می تواند از نظر روحی برای اهداکننده مفید باشد، بگیریم زیرا به ما کمک می کند تا 

از »فریبندگی ثروت« رها شویم )متی ۱۳: ۲۲(.

۳� در نقل  قول باال از خانم الن جی وایت، به بخش مربوط به »استفاده نادرست« وجوه 
توجه کنید. چرا برای برخی از ما که بخشش می کنند مهم است که نظر او را در ذهن 

داشته باشند؟
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داستانهای ایامنداران
۷ بهمن

هدیه هرنمند مشتاق
نوشته ی ساچیکو اوبارا

پرس ۱۴ ساله من، ایچیرو ، برنامه خاصی برای تعطیالت تابستانی خود در ژاپن 
افزار  نرم  تبلت و  برای خرید یک  بود و تصمیم گرفت  نقاشی  او عاشق  داشت. 
حرفه ای، پول پس انداز کند تا بتواند از آن برای خلق آثار هرنی خود استفاده کند. 
ایچیرو تحقیقات اولیه آنالین دقیقی انجام داد تا بفهمد کدام تبلت برای او 
بهرتین است، حتی به همراه پدرش به فروشگاه رفت تا شخصا آن را ببیند. در هامن 
زمان، او مشتاقانه به دنبال راه های کسب درآمد بود، حتی از من می خواست تا 

برای انجام کارهای ساده خانه به او پول بدهم. 
پس از مدتی، او ۵۵۰۰۰ ین ژاپن )۵۰۰ دالر آمریکا( پس انداز کرد و تبلت را 

بصورت آنالین سفارش داد. او با هیجان به من گفت: "به زودی می رسد." 
او هر سه ساعت یکبار بصورت آنالین  وضعیت تحویل بسته اش را چک می کرد. 
چند روز بعد بسته رسید. ایچیرو با دقت آن را باز کرد، عملکرد تبلت را بررسی 
و رشوع به نقاشی کرد. طی سه روز بعد، او همچون یک هرنمند حرفه ای بود که 
در یک استودیو مانده و نقاشی می کشد. سپس از اتاقش بیرون آمد و خرب حیرت 

انگیزی داد.
او گفت: "من به بخشیدن و اهداء تبلت فکر می کنم."

او ویدیویی را که توسط کلیسای ادونتیست روز هفتم ژاپن برای تهیه نسخه 
کُمیک )خنده دار( کتاب نربد عظیم )الن جی وایت( آماده شده بود را دید. در این 
ویدیو، او یک هرنمند جوان ادونتیست را دیده بود که با یک تبلت قدیمی رشوع 

به انجام کار، روی پروژه کرده است. 
استفاده کند، فکر  تبلت من  از  قانع کنم که  را  او  بتوانم  "اگر  ایچیرو گفت: 
می کنم به او کمک می کند کارهای بیشرتی انجام دهد. من از خداوند می پرسم که 

آیا این اراده اوست یا نه؟" 
با ارصار او با مسئول پروژه متاس برقرار کرده و اطالعات متاس هرنمند جوان 
را از او گرفتم . معلوم شد که او به تبلتی دقیقا مشابه تبلت ایچیرو نیاز دارد؛ اما 
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وقتی شنید که ایچیرو برای آن خیلی زحمت کشیده، تردید کرد. بنابراین من به او 
گفتم که ایچیرو با دعای بسیار این تصمیم را گرفته است. 

او گفت: "با قدردانی تبلت را می پذیرم."
من معتقدم که روح القدس قلب پرسم را به شیوه ای قدرمتند ملس کرد. قبل از 
خرید تبلت، تنها فکر او این بود که چگونه پول بیشرتی کسب کند؛ اما هامنطور 

که روح القدس کار می کرد، مترکز او از خود، به خدا و کار بشارتی  او تغییر  کرد. 
او  کار  در  توانست  و  شنید  را  خداوند  دعوت  پرسم  که  خوشحامل  بسیار  من 
مشارکت کند. بیایید همه هامن اندازه صادقانه به دنبال اطاعت از خدا باشیم که 
او مارا برای اعالم و بشارت آمدن زود هنگام عیسی مسیح به جهان، فرا خوانده 

است. 
این داستان بشارتی، مولفه های زیر از برنامه راهربدی کلیسای ادونتیست روز 

هفتم، "من خواهم رفت" را نشان می دهد: 
احیا و مشارکت  نزدیکی، حفظ،  "افزایش  که  از رشد معنوی   ۶ هدف شامره 

کودکان، نوجوانان   و جوانان بزرگسال" 
را  خداوند  که  بزرگسال  جوانان  و  نوجوانان  به  "کمک  که   ۷ و هدف شامره 

اولویت و جهان بینی کتاب مقدسی را منونه قرار دهند"، می باشد. 
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۸ تا ۱۴ بهمن   درس پنجم   

رس و کار داشنت با بدهی

بعدازظهر سبت
برای مطالعه هفته: تثنیه ۲۸: ۱، ۲، ۱۲؛ متی ۶: ۲۴؛ اول یوحنا ۲: ۱۵؛ امثال ۲۲: ۷؛ امثال 

۶: ۱ تا ۵؛ تثنیه ۱۵: ۱ تا ۵.
آیه حفظی: »غنی بر فقیر حکومت می کند، و بدهکار بندۀ طلبکار است« )امثال: ۲۲: ۷(�

دست  به  آینده  در  دارید  انتظار  آنچه  با  »امروز  که  اینست  بدهی  تعریف های  از  یکی 
آورید، زندگی کنید«. امروزه به نظر می رسد بدهی یک روش زندگی است، اما این نباید برای 
مسیحیان عادی شود. کتاب مقدس مخالف داشنت بدهی است و آنرا نفی می کند. در کتاب 
مقدس حداقل ۲۶  آیه وجود دارد که به بدهی اشاره می کند و همه منفی هستند. کتاب 
مقدس منی گوید که قرض گرفنت پول گناه است، اما درباره عواقب اغلب بد آن صحبت می کند. 
هنگام بررسی تعهدات مالی، پولس توصیه کرد: »ِدین خود را به همگان ادا کنید: اگر مالیات 
است، مالیات بدهید؛ اگر َخراج است، َخراج بپردازید؛ اگر احرتام است، احرتام بگذارید؛ و اگر 
اکرام است، تکریم کنید. هیچ ِدینی به کسی نداشته باشید جز اینکه یکدیگر را پیوسته محبت 
کنید. زیرا هر که به دیگری محبت کند، در واقع رشیعت را به جا می آورد« )رومیان ۱۳: ۷، ۸(.

چرا بدهی را می توان بگونه ای یک آفت بین املللی در هر سطحی دانست - چه شخصی، 
یا رشکتی و حتی اگر دولتی باشد؟ همیشه در هر جامعه ای حداقل درصد کمی از افراد بدهکار 
وجود داشته است. اما امروزه بخش بسیار بیشرتی از مردم بدهکار هستند و تقریباً هرگز به 

نفع آنها نیست.
در این هفته دالیل بدهی و نحوه برخورد با آن را بررسی خواهیم کرد. شام ممکن است 
با خانواده و دوستانی که می  این اطالعات ارزشمند را  اما می توانید  باشید،  بدهی نداشته 

توانند از آن بهره مند شوند به اشرتاک بگذارید.

*درس این هفته را بخوانید و برای روز سبت در ۱۵ بهمن – ۴ فوریه آماده شوید. 
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۹ بهمن      یکشنبه      

مشکالت بدهی
تثنیه ۲۸: 1، ۲، 1۲ را بخوانید� خواست ایده آل خدا برای فرزندانش در مورد بدهی چیست؟ 
چگونه می توانند به این کامل مطلوب برسند؟ و اگرچه این مبحث با مورد ما بسیار تفاوت 
داشته باشد، اما اکنون چه اصولی را می توانیم از این محتوا برداشت کنیم و در مورد خودمان 

بکار گیریم؟

 

 

مطالعات نشان می دهد که سه دلیل اصلی برای اینکه افراد در مشکالت مالی قرار می 
گیرند، وجود دارد. آنها در اینجا به ترتیب بیشرتین تکرار فهرست شده اند. 

اولین مورد جهل است. بسیاری از مردم، حتی تحصیلکرده ها، سواد مالی ندارند. به کالم 
ساده آنها هرگز با اصول کتاب مقدس یا حتی سکوالر در رابطه با مدیریت پول آشنا نشده اند. 
اما امید وجود دارد! درس این هفته یک طرح کلی ساده از این اصول و نحوه به کارگیری آنها 

را ارائه می دهد.
دلیل دوم مشکالت مالی، طمع یا خودخواهی است. در پاسخ به تبلیغات و امیال شخصی، 
مردم به سادگی فراتر از توان خود زندگی می کنند. آنها حارض نیستند در مکانی زندگی کنند 
که واقعا می توانند از عهده مخارج آن بر آیند،  اتومبیلی را بخرند کنند که قادر به خرید آن 
هستند یا آنچه را که واقعاً قدرت مالی خریدن آنرا دارند بپوشند. همچنین بسیاری از همین 
افراد احساس می کنند که آنقدر فقیر هستند که منی توانند عرش بدهند. در نتیجه، آنها بدون 
حکمت و برکت وعده داده شده از سوی خدا زندگی می کنند )مالکی ۳: ۱۰، ۱۱؛ متی ۶: ۳۳ را 
ببینید(. برای این افراد نیز امید وجود دارد، اما نیاز به تحول قلب و داشنت روحیه قناعت است.

سومین دلیلی که افراد در مشکالت مالی قرار می گیرند، ممکن است شوربختی شخصی 
خودشان باشد. آنها ممکن است دچار یک بیامری جدی بدون بیمه درمانی مناسب و کافی 
شده باشند. ممکن است همرس ولخرجشان آنها را ترک کرده باشد. یک بالی طبیعی ممکن 
است دارایی آنها را از بین برده باشد. یا ممکن است در فقر مطلق متولد و بزرگ شده باشند. 
برای این افراد نیز امید وجود دارد. اگرچه مسیر آنها دشوارتر است، اما می شود بر مشکالت 
آنها غلبه کرد. تغییر در زندگی آنها با حامیت از سوی دوستان مسیحی؛ مشاوره و یا کمک 
مشاوران عابد و با خدا؛ تالش و سخت کوشی همراه با آموزش خوب؛ و برکت و عنایت خداوند 

ممکن است. 
دلیل هر چه باشد، حتی اگر تقصیر خودشان باشد، می توان بدهی را کاهش داد. با این 
حال، کسانی که بدهکار هستند باید تغییراتی در زندگی، هزینه های خود و اولویت های مالی 

خود ایجاد کنند.
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به  باید  ما  اینجا چه می گوید که همه  پولس در  بخوانید�  را  تا ۹   ۶ تیموتائوس ۶:  اول 
آن توجه کنیم؟ این کلمات برای شما چه معنا و مفهومی دارند، و از چه راه هایی بهتر 

می توانید آنچه را که کالم خدا در اینجا به ما می آموزد پیروی کنید؟

۱۰ بهمن      دوشنبه      

پیروی از اندرزهای الهی
ما موجوداتی مادی هستیم و در دنیای مادی زندگی می کنیم، دنیایی که گاهی می تواند 
بسیار جذاب باشد. شام باید از فوالد و روغن مصنوعی ساخته شده باشید، نه از گوشت و خون، 
تا گاهی فریب اموال مادی و میل به ثروت را نخورید و آنرا احساس نکنید. چه کسی یکبار هم 
که شده در مورد ثرومتند شدن یا برنده شدن در بلیت بخت آزمایی خیال پردازی نکرده باشد؟

اگرچه همه ما با آن روبرو هستیم، و به خودی خود هیچ اشکالی ندارد که سخت کار کنیم 
تا زندگی خوب داشته باشیم یا حتی ثرومتند باشیم، اما هیچ یک از ما نباید از پول برای خود 
بُتی بسازیم و در دام ثروت و دارایی های مادی بیافتیم. به ما وعده قدرت الهی داده شده 
است تا به آنچه می دانیم که درست است وفادار مبانیم. این مهم است، زیرا وسوسه ثروت و 

دارایی های مادی منجر به تباهی بسیاری از جان ها شده است.

 متی ۶: ۲4 و اول یوحنا ۲: 1۵ را بخوانید� اگرچه به گونه ای متفاوت بیان می شود، اما موضوع 
مشرتک در هر دوی آنها چیست؟

 

 

متأسفانه، دنیا پرستی می تواند چنان شدید باشد که مردم برای بدست آوردن آن - هامنطور 
که امیدوارند – به چاه بدهکاری بیفتند. )این کاری بیهوده است؛ جامعه ۴: ۸ را ببینید(. 

و از آنجایی که قرض یا بدهی یکی از دام های شیطان است که برای جان ها پهن می کند، 
منطقی است که خدا دوست دارد فرزندانش را بدون بدهی ببیند. او از طریق کتاب مقدس 
و هدیه نبوی به ما مشاوره داده است که ما را در رسیدن به آزادی مالی هدایت خواهد کرد.

مزمور ۵۰: 14، 1۵ را بخوانید� قوم خدا باید با چه نگرشی زندگی کنند؟ »ادای نذرهای خود« 
به چه معناست؟

 

 

ما با ستایش و سپاس از خدای خود که ما را آفریده و نجات داده است، به عضویت کلیسای 
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خود در می آییم. در بند ۹ )از ۱۳( در پیامن غسل تعمید، از ما پرسیده شد: »آیا به سازمان 
کلیسا اعتقاد دارید؟ آیا هدف شام این است که خدا را پرستش کنید و از کلیسا از طریق عرشها 
و هدایای خود و با تالش و تأثیر شخصی خود حامیت کنید؟« به عنوان ادونتیست های روز 
هفتم، همه ما بله گفتیم. بنابراین، این منت )مزمور ۵۰: ۱۴، ۱۵( وعده ای است به کسانی که 

خدا را شکر می کنند و به نذرهای خود صادقانه عمل می کنند.

انتخاب های شما در مورد اینکه چگونه با فریبکاری دنیا کنار می آیید به شما چه می 
با ساختن بت از ثروت یا پول  گویند؟ چرا سخت کوشی برای کسب درآمد خوب، لزوماً 

یکسان نیست؟ چگونه می توانیم تفاوت بین این دو را یاد بگیریم؟

۱۱ بهمن      سه شنبه      

چگونه از زیر بار بدهی خارج شویم
امثال ۲۲: ۷ را بخوانید� از چه لحاظ در بند وام دهنده هستیم؟

 

 

برای فرار از این پدیده ناگوار چه باید کرد؟ اگر بدهکار هستید، طرح کلی ذیل به شام 
کمک می کند تا فرآیند حذف بدهی را رشوع کنید. طرح ساده است. دارای یک مقدمه و سه 

مرحله است.
او برای دسرتسی به  مبنا تعهد به خداوند برای وفادار بودن در بازگرداندن عرش مقدس 

حکمت و برکت اوست. او مشتاق برکت دادن به کسانی است که از او اطاعت می کنند.
مرحله اول این است که بخاطر بدهی اضافی درخواست مهلت کنید. و  از خرید با کارتهای 
اعتباری دست بکشید. اگر پول قرض نکنید، بدهی هم نخواهید داشت. اگر پول بیشرتی قرض 

نکنید، شام زیر بار بدهی بیشرتی نخواهید رفت . 
مرحله دوم اینست که با خدا عهد ببندید که از این مرحله به بعد، هامنطور که او ما را 
برکت می دهد، در ارسع وقت بدهی های خود را پرداخت کنید. وقتی خدا از نظر مالی به 
برای خرید  نه  استفاده کنید  برای کاهش و پرداخت بدهی  از آن پول  شام برکت می دهد، 
به  ای  غیرمنتظره  پول  مردم  اکرث  وقتی  است.  مرحله  ترین  مهم  احتامالً  این  بیشرت.  چیزهای 
دستشان می رسد، به سادگی آن را خرج می کنند. خرج نکنید؛  در عوض، آن را در برنامه کاهش 

بدهی خود استفاده کنید.
ترین  بزرگ  از  بدهی های خود،  متام  از  فهرستی  است.  تجربه بخش عملی  مرحله سوم 
تا کوچک ترین، به ترتیب نزولی از بیشرتین به کمرتین تهیه کنید. برای اکرث خانواده ها وام 
مسکن در باالی لیست قرار دارد و کارت های اعتباری یا بدهی شخصی در انتهای لیست قرار 
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دارد. با پرداخت حداقل قسط هر یک از بدهی های خود که باید به صورت ماهانه پرداخت 
کنید، رشوع کنید. در مرحله بعد، پرداخت های خود را به هر نحوی که می توانید در مورد 
بدهی های در انتهای لیست دو برابر یا افزایش دهید. شام با خوشحالی متعجب خواهید شد 
که چقدر رسیع می توانید کوچکرتین بدهی های خود را پرداخت و تصفیه حساب کنید. سپس 
از پولی که برای بدهی های کوچک و پایین لیست می پرداختید، برای اضافه کردن به پرداخت 
حداقل قسط بدهی بعدی، در حالی که در باالی فهرست هستند، استفاده کنید. هامنطور که 
بدهی های کوچکرت خود را با بهره باال پرداخت و تصفیه می کنید، مقدار شگفت انگیزی از پول 

خود را آزاد می کنید تا برای پرداخت بدهی های بزرگرت و باالتر بعدی بگذارید.
واضح است که خدا منی خواهد ما بدهکار باشیم. هنگامی که این پیامن را می بندید، بسیاری 
از خانواده ها متوجه می شوند که خداوند آنها را به روش های غیرمنتظره ای برکت می دهد و 
بدهی آنها رسیعرت از آنچه پیش بینی می کردند کاهش می یابد. با رعایت این سه مرحله ساده، 
بسیاری از خانواده ها از زیر بار بدهی درآمده اند. شام هم می توانید! با اولویت قرار دادن خدا، 

حکمت و برکت او را برای مدیریت آنچه به شام سپرده است دریافت خواهید کرد.

»زندگی شما بَری از پولدوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا خدا فرموده است: »تو 
را هرگز وا نخواهم گذاشت، و هرگز ترک نخواهم کرد« )عبرانیان 1۳:  ۵(� چگونه به کار بردن 

این سخنان می تواند تا حد زیادی به مردم کمک کند تا از بدهکار شدنشان جلوگیری شود؟

۱۲ بهمن      چهارشنبه      

ضامنت دیگران و طرح های رسیع ثرومتند شدن
نظر کتاب مقدس در این مورد بسیار واضح است، اینکه خدا منی خواهد فرزندانش مسئول 
تعهدات بدهی دیگران شوند. خداوند در کتاب امثال ما را از ضامنت کردن دیگران برحذر 

داشته است، یعنی از کفیل یا ضامن شدن برای دیگری.

امثال ۶: 1 تا ۵، امثال 1۷: 1۸و امثال ۲۲: ۲۶ را بخوانید� چه پیامی در اینجا وجود دارد؟

 

 

ضامنت معموالً زمانی اتفاق می افتد که فردی با اعتبار ضعیف به دنبال دریافت وام از 
یک موسسه وام دهنده باشد و واجد رشایط دریافت وام نباشد. مسؤل یا متصدی وام به فرد 
فاقد صالحیت می گوید که اگر او با حامیت و همراهی دوستی که دارای اعتبار خوب است 
برای دریافت وام اقدام کند و امضای وی نیز در قرارداد وام باشد، آن موسسه یا بانک وام را 
اعطا می کند و در صورت کوتاهی در بازپرداخت وام ضامن مسئولیت آن را بر عهده می گیرد.
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گاهی یکی از اعضای کلیسا نزد شام می آید و از شام می خواهد که پای قرارداد وام او را 
امضا کنید. پاسخ شام باید این باشد: »کتاب مقدس می گوید من هرگز نباید این کار را انجام 
دهم«. لطفاً درک کنید که کتاب مقدس ما را تشویق می کند که به نیازمندان کمک کنیم، اما 

نباید مسئول بدهی های آنها باشیم.
گاهی اوقات نوجوانان از والدین درخواست می کنند که برای خرید اولین ماشین، ضامن 
با آنان  آنها بشوند. یا فرزندان بزرگرت از والدین می خواهند که در دریافت یک وام تجاری 
همکاری کرده و ضامن آنان شوند. همین پاسخ در مورد آنها نیز صدق می کند. در صورت 
نیاز واقعی کمک به دیگران جایز و مناسب است، اما در قبال بدهی دیگران ضامن نشوید. 
مطالعات نشان می دهد که ۷۵ درصد از کسانی که برای دریافت وام ضامن دیگران شده اند و 
در قرارداد وام نام و امضا آنها ثبت شده است در نهایت بازپرداخت وام را آنان انجام داده اند!

امثال ۲۸: ۲۰ و اول تیموتائوس ۶: ۹، 1۰ را بخوانید� چه هشدار و اخطاری در اینجا وجود دارد؟

 

 

طرح های پولدار شدن رسیع یکی دیگر از تله های مالی است؛ آنها تقریباً تضمین شده اند 
که منجر به ویرانی مالی کسانی شوند که گرفتار آنها می شوند. وقتی بیش از اندازه خوب و 
آسان به نظر می رسند، مطمئناً باشید که کاسه ای زیر نیم کاسه است. بسیاری از افراد از نظر 
روحی و مالی از این طرح ها  و در اصل تله ها صدمه دیده اند. یک فاجعه دیگر در مورد این 
نقشه های فریبنده اینست که در بسیاری از موارد، افراد مجبور شده اند در وهله اول پول قرض 
کنند تا درگیر آنها شوند. بسیاری از زندگی ها و خانواده ها توسط طرح های ثرومتند شدن رسیع 
ویران شده اند که در نهایت تنها کالهربدارانی که آن ها را هرنمندانه طراحی می کنند ثرومتند 
می شوند، به قیمت رضر و نابودی کسانی که در دام آن ها می افتند. وقتی دوست یا حتی یکی 
از عزیزانتان سعی می کند شام را به یکی از این طرح ها بکشاند، فرار کنید. نه تنها آهسته بلکه 

رسیع دوری کنید- تا جایی که می توانید رسیع از گرفتار شدن در این دام ها فرار کنید.

۱۳ بهمن      پنجشنبه      

محدودیت های زمانی و نکات وام گرفنت
تثنیه 1۵: 1 تا ۵ را بخوانید� هامنطور که در این آیات آمده است، خداوند از قوم خود چه خواسته است؟

 

 

در هامهنگی با سایر احکام هفت ساله )خروج ۲۱: ۲؛ الویان ۲۵: ۳، ۴ را مالحظه کنید(، 
نه تنها در مورد بردگان یا خدمتکاران و زمین، بلکه در مورد وام دهندگان نیز در آن احکامی 
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تنظیم شده بودند. از آنجایی که وام دهندگان منی خواستند هیچ بدهی را ببخشند، طوالنی 
ترین مدتی که کسی می توانست بدهکار باشد هفت سال بود. به غیر از هر چیز دیگری که 
بتوانیم از این آیات دریابیم، همچنین این آیات نشان می دهند که خداوند به این نوع مسائل 
آیات  این  می شد.  مربوط  ارسائیلیان  همنوعان  به  که  زمانی  به ویژه  می دهد،  اهمیت  مالی 
همچنین نشان می دهند که خداوند واقعیت بدهی را قبول دارد، مهم نیست که به طور کلی 

چقدر بد باشد. وی همچنین تاکید کرد که باید تا حد امکان از آن اجتناب شود.
در مقابل، امروزه در بسیاری از نقاط جهان برای خرید خانه وام های ۳۰ و ۴۰ ساله وجود 
دارند. به نظر می رسد یکی از دالیل گرانی خانه ها اینست که اعتبار الزم برای ارائه وام برای 

خرید آنها در دسرتس است.
در همین حال، بسیاری از مردم، والدین و دانش آموزان نگران قرض گرفنت پول برای تحصیل 
هستند. به عنوان یک قاعده، گرفنت مدرک دانشگاهی، توانایی درآمدزایی یک فرد را تا پایان عمر 
افزایش می دهد. برخی از افراد ممکن است مجبور شوند برای پرداخت هزینه تحصیل خود 

مقداری وام بگیرند، اما این عوامل را در نظر داشته باشید. شام باید آن را با بهره پس بدهید.
سعی کنید متام کمک هزینه ها و بورسیه هایی را که می توانید واجد رشایط آنها شوید، دریافت 
کنید. کار کنید و هرچه می توانید برای مخارج مدرسه پس انداز کنید. فقط در دوره ها و رشته هایی 
رشکت کنید که بتوانید پس از گذراندن آنها شغل بیابید. از والدین خود در این زمینه کمک بگیرید. 
در دوران کتاب مقدس، والدین به فرزندان خود زمین های کشاورزی می دادند تا بتوانند امرار معاش 

کنند. امروزه آن »ارث« احتامالً باید یک آموزش باشد تا آنها بتوانند بزرگساالن مستقلی شوند.
در یک دنیای ایده آل، هیچ قرض و بدهی وجود نخواهد داشت. اما از آنجایی که ما در 
یک دنیای ایده آل زندگی منی کنیم، ممکن است زمان هایی وجود داشته باشد که الزم باشد 
وام بگیریم. فقط مطمنئ شوید که بهرتین معامله ممکن و بهرتین نرخ بهره موجود را انتخاب 
کنید. سپس کمرتین مبلغ و مقدار مورد نیاز خود را وام بگیرید و آن را در رسیع ترین زمان 
ممکن پرداخت کنید تا در هزینه های بهره وام رصفه جویی کنید. با این حال، در اصل، تا هر 
درجه ای که از نظر انسانی ممکن است، باید از داشنت بدهی اجتناب کنیم، و با پیروی از اصول 
مالی کتاب مقدس در زندگی روزمره خود، می توانیم از بدهی های غیررضوری و فشارهای 

وحشتناکی که می توانند بر ما و خانواده ما وارد کنند دوری کنیم. 

مهربان  و  منصف،  صادق،  آنها  با  معامله  در  چقدر  اید،  داده  قرض  پول  مردم  به  اگر 
پیشگاه  در  معامالت  آن  پاسخگوی  باید  وقتی  باشید،  منصف  میتوانید  چقدر  هستید؟ 

خداوند باشید؟ )جامعه 1۲: 14(�

۱۴ بهمن      جمعه      

اندیشه ای فراتر: فرآیند سه مرحله ای حذف بدهی در واقع در یک صفحه از نوشته 
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های خانم الن جی وایت یافت می شود. تاکید برای برجسته کردن نکات اضافه شده است.
از هزاران چیز محروم کنید در  »مصمم شوید که متحمل بدهی دیگری نشوید. خود را 
عوض اینکه بدهکار باشید. این شیوه زندگی شام بوده است که خود را در بدهکاری قرار دهید. 
مانند بیامری آبله از آن دوری کنید. با خدای خود عهد ببندید که با برکات او بدهی خود را می 
پردازید و بعد اگر حتی با نان و پنیر زندگی کنید دیگر به کسی بدهی نداشته باشید. بسیار 
ساده است تا برای رونق بخشیدن به سفره خود پول خرج کنید. مراقب خرده پولها باشید چون، 
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. خرده خرج ها در اینجا و در آنجا ناگهان جمع می 
شود و رس به فلک می کشد. حداقل در طی زمانی که در محارصه بدهی هستید خودانکار 
باشید..... متزلزل نشوید تا دلرسد شده و به عقب برگردید. از خرید پوشاک گران و یا خریدهای 
نامعقول و رفنت به رستوران برای شکم پرستی اجتناب کنید و هر سکه ای را حفظ کنید تا 
بدهی های خود را بپردازید. تا جائی که می توانید با رسعت حساب خود را صاف کنید. وقتی 
که دوباره توانستید با فراغت و رها بایستید و هیچ بدهی به کسی نداشته باشید، آنگاه به 
پیروزی بزرگی دست یافته اید«. – الن جی وایت، اندرزهایی در خصوص مبارشت، صفحه ۲۵۷.

اگر برای نداشنت بدهی به کمک نیاز دارید، این نکات را امتحان کنید:
بودجه تعیین کنید. با ثبت و یاد داشت متام درآمدها و هزینه ها/خریدهای خود در یک 
دوره سه ماهه، یک بودجه ساده را در نظر بگیرید. بسیاری از افراد از دانسنت اینکه چقدر پول 

برای اقالم غیر رضوری خرج می کنند شگفت زده می شوند.
بدهکاری  اصلی  دالیل  از  یکی  اعتباری  های  کارت  بربید.  بین  از  را  اعتباری  های  کارت 
اگر  است.  بسیار سخت  آنها  بازپرداخت  و  آسان  بسیار  آنها  از  استفاده  ها هستند.  خانواده 
متوجه شدید که هر ماه کامال بدهی کارت ها را پرداخت منی کنید، یا از آنها برای خرید اقالم 
غیررضوری استفاده می کنید که در صورت نداشنت این کارتها منی خریدید، باید کارت های 
اعتباری خود را قبل از اینکه شام یا زندگی زناشویی شام یا هر دو را نابود کنند، از بین بربید.

اقدامات اقتصادی و رصفه جویانه را آغاز کنید. گاهی اوقات ما منی دانیم که فقط با دقت 
در مورد خرید برخی از چیزهای کوچک چقدر می توانیم در هزینه های ماهانه خود رصفه 

جویی کنیم. آنها به رسعت جمع و اضافه می شوند. 

سواالتی برای بحث:

1� میزان بدهی که بسیاری از ملت ها و همچنین افراد بر عهده دارند، سرسام آور است� 
تجربه خود شما در مورد بدهی و مشکالتی که بدهی برای شما یا دیگران ایجاد کرده است، 

چگونه بوده است؟

۲� کلیسای محلی شما چه کاری می تواند انجام دهد تا به اعضا کمک کند تا مدیریت 
بدهی یا مسائل مالی را به طور کلی یاد بگیرند؟

۳� برخی از وعده های کتاب مقدس را که می توانید مطالبه کنید تا شما را در برابر فریب 
دنیا و خطرات مالی طمع محافظت کنند، چه هستند؟
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داستانهای ایامنداران
۱۴ بهمن

پرس دردرسساز تا شیخ کلیسا 
رشون اندلوو

ادموند کودک دردرسساز و مشکل داری در شهر مزوزو ماالوی بود. او از اطاعت 
والدین، معلمین یا هر بزرگسال دیگری خودداری می کرد. او در مدرسه پرسهای 
که  بود  آورده  بدست  ترسناکی  شهرت  چنان  او  می زد.  را  معلامن  حتی  و  دیگر 

کودکان و بزرگساالن از او می ترسیدند.  
پیشاهنگان*، رسگرم  باشگاه  زدن  برهم  که  رسید  نتیجه  این  به  ادموند  روزی 
شهر  هفتم  روز  ادونتیست  کلیسای  به  را  خود  رسکش  دوستان  او  است.  کننده 
چاسفو برد و آنها رژه رفنت و رسود خوانی پیشاهنگان را مسخره کردند. ادموند از 
دیدن واکنش اعضای پیشاهنگان لذت می برد، بنابراین او و دوستاتش هر هفته 

برمی گشتند. 
او  شد.  عالقه مند  پیشاهنگان  های  فعالیت  به  ادموند  هفته ها،  گذشت  با 
می خواست بیشرت بداند که بچه ها چکار می کنند و چه اعتقادی دارند. وقتی کلیسا 
جلسات انجیلی را در استودیوم شهر مزوزو ترتیب داد، او تصمیم گرفت برود اما از 
ترس اینکه به او بخندند به دوستانش چیزی نگفت. او همچنین به خانواده اش که 
عضو فرقه مسیحی دیگری بودند، چیزی نگفت زیرا می ترسید او را مجازات کنند. 
در طی جلسات، ادموند عاشق خداوند بهشت و پروردگار سبت )روز هفتم( 
شدت  به  آنها  با  که  ادونتیست  بزرگساالن  و  کودکان  می ترسید  او  اینکه  با  شد. 
بدرفتاری کرده بود، او را طرد کنند، اما شجاعتش را جمع کرد و قلب خود را با 

غسل تعمید به عیسی داد. 
پدر و مادرش چهارماه بعد متوجه غسل تعمید شدند و بالفاصله گفتند تو دیگر 
پرس ما نیستی. ادموند در خانه های اعضای کلیسا میامند و آنها بیش از پیش در 
مورد کتاب مقدس به او آموزش می دادند تا جایی که در آموزه های آن متبحر شد. 
او همچنین برای پرداخت هزینه های مورد نیاز، در مشاغل عجیب و غریب کار 
می کرد تا بتواند در مدرسه مباند. سه سال گذشت. والدین ادموند که دیدند او به 
خداوند وفادار مانده و در مسیح خلقتی تازه پیدا کرده است، از او خواستند که 

به خانه برگردد. 
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امروزه ادموند چیری، همرسی ادونتیست و دو پرس دارد. او همچنین بعنوان 
اعضای  که  جایی  هامن  چاسفو،  شهر  هفتم  روز  ادونتیست  کلیسای  در  شیخ 
پیشاهنگان را آزار می داد، خدمت می  کند. او می گوید تنها خدا می توانست پرس 
مدرسه ای دردرسساز را به شیخ کلیسا تبدیل کند. او گفت: "مهم نیست که کودکان 

چقدر بد رفتار می کنند اما هرگز آنها را با چشم حقارت نگاه نکنید."
از شام برای هدایای سیزدهمین سبت ۲۰۲۱ جهت ایجاد یک  مرکز توسعه و 
رهربی پیرشفته در محوطه دانشگاه ادونتیست شهر مزوزو کشور ماالوی که کمک 
تغییر  در مورد قدرت  بتوانند  بیشرتی  زنان  و  و دخرتان، مردان  تا پرسان  می کند 
دهنده عیسی در زادگاه ادموند و فراتر از آن، در بخش جنوبی آفریقا-اقیانوس 
هند بیاموزند، سپاسگزاریم. هدایای این سه ماهه از شش پروژه آموزشی دیگر در 

بخش رشق و مرکز آفریقا حامیت خواهد کرد. 

*پیشاهنگان یکی از باشگاه های ادونیتست "متشکل از کودکان و نوجوانان۱۰ تا ۱۵ سال است 

که با انجام فعالیت های مختلف، راه درست رسیدن به حقیقت خداوند را نشان می دهند."
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۱۵ – ۲۱ بهمن   درس ششم   

اندوخنت گنجینه در آسامن

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: پیدایش ۶: ۵ تا ۱۴؛ عربانیان ۱۱: ۸ تا ۱۳؛ دوم قرنتیان ۴: ۱۸؛ 

پیدایش ۱۳: ۱۰ تا ۱۲؛ پیدایش ۳۲:  ۲۲ تا ۳۱؛ عربانیان ۱۱: ۲۴ تا ۲۹. 

آیه حفظی: »انسان را چه سود که متامی دنیا را برَبد اّما جان خود را ببازد؟ انسان برای بازیافنت 
جان خود چه می تواند بدهد؟« )مرقس ۸: ۳۶، ۳۷(�

عیسی بهرتین خط مشی رسمایه گذاری در جهان را به ما ارائه داد وقتی گفت: »بر زمین 
گنج میندوزید، جایی که بید و زنگ، زیان می رساند و دزدان نَْقب می زنند و رسقت می کنند. 
بلکه گنج خود را در آسامن بیندوزید، آنجا که بید و زنگ زیان منی رساند و دزدان نَْقب منی زنند 
و رسقت منی کنند« )متی ۶: ۱۹، ۲۰(. عیسی راهربد رسمایه گذاری خود را با این جمله جمع 
بندی می کند: »زیرا هر جا گنج توست، دل تو نیز آنجا خواهد بود« )متی ۶: ۲۱(. به عبارت 
دیگر: به من نشان دهید که پول خود را برای چه چیزی خرج می کنید، و من به شام نشان 
خواهم داد که قلب شام کجاست، زیرا هر کجا پول خود را بیندوزید، مطمئناً قلب شام در پی 

آن خواهد رفت، اگر هم اینک آنجا نباشد.
جایی  در  را  خود  پول  پس  است،  چنین  اگر  تپد؟  می  خداوند  پادشاهی  برای  قلبتان  آیا 
بیندوزید که پاداش های ابدی را برای شام کسب کند. وقت و پول و دعای خود را برای خدمت 
در کار خدا قرار دهید. اگر این کار را بکنید، به زودی بیشرت به آن کار عالقه مند می شوید و 
قلبتان هم در پی آن خواهد رفت. این هفته آیات و منونه هایی را مرور خواهیم کرد که به 
ما نشان می دهند که چگونه گنجینه هایی را در آسامن   ذخیره کنیم و در نهایت پاداشی ابدی 

را بدست آوریم.

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۲ بهمن – ۱۱ فوریه آماده شوید. 
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۱۶ بهمن      یکشنبه      

نوح برکت یافت
شایان ذکر است که کسانی که در جستجوی گنج آسامنی هستند، مکرراً توسط خداوند 
دعوت می شوند تا تغییرات عمده ای در زندگی خود در اینجا بر روی زمین ایجاد کنند. در 

صورت لزوم، برای مواجهه با همین امر آماده باشید.

پیدایش ۶: ۵ تا 14 را بخوانید� در نتیجه اطاعت از خدا چه تغییرات اساسی در زندگی نوح 
باید به آن هشدار داده شود چه  الوقوع  ایجاد شد؟ در دنیایی که درباره مجازات  قریب 

اصولی یافت می شود؟

 

 

نوح می توانست وقت و دارایی های خود را رصف ساخنت خانه ای برای خود کند، اما تصمیم 
گرفت تغییری اساسی در زندگی خود ایجاد کند و ۱۲۰ سال از زندگی خود را رصف پیروی از 

فراخوان خدا برای ساخت کشتی کرد.
امروز، بسیاری از شکاکان، حکایت طوفان نوح را یک افسانه قلمداد می کنند و آنرا رد می 
کنند که اغلب بر اساس گامنه زنی های علمی در مورد قوانین شناخته شده طبیعت است. این 
چیز جدیدی نیست. »دنیای پیش از طوفان تصور می کرد که قوانین طبیعی برای قرنها ثابت 
مانده است. فصل ها به طور منظم و به ترتیب خودشان ظاهر می شدند. تا آنزمان هرگز باران 
نباریده بود؛ و زمین با شبنم و ِمه آبیاری می شد. رودها و نهرها هرگز طغیان نکرده بودند 
و آبهایشان را به آرامی به دریا می ریختند. احکام رصیح خداوند آبها را از طغیان باز داشته 
بود« اِلن جی وایت، مشایخ و انبیاء، صفحه ۹۶. قبل از طوفان، مردم بر اساس درک نادرست از 
واقعیت تصور می کردند، سیل هرگز منی تواند رخ دهد؛ پس از سیل، بر اساس درک نادرست از 

واقعیت، استدالل می کنند که آن واقعه هرگز از ابتدا رخ نداده است. 
در همین حال، کتاب مقدس همچنین می گوید که مردم نسبت به رویدادهای آخر زمان 
تردید خواهند داشت، هامنطور که در مورد سیل چنین تصوری داشتند )دوم پطرس ۳: ۳ تا ۷ 
را ببینید(. پس چگونه می توانیم برای ویرانی هایی که در آینده رخ خواهد داد آماده شویم؟ 
یک تصمیم آگاهانه وجود دارد که به آن »رضایت با تاخیر« ]اجر اُخروی[ می گویند.  یعنی ما 
برای اجر و پاداشی که نه برای حال، بلکه برای آینده است صرب می کنیم. این اصطالح اساساً به 
این معنی است که ما باید کاری را که خدا از ما خواسته است با صرب و حوصله به امید پاداشی 
باشکوه تر در آینده انجام دهیم. ما منی دانیم مسیح چه زمانی باز خواهد گشت. به عبارتی، 
مهم نیست که چه زمانی او باز می گردد. در عوض، آنچه که اهمیت دارد این است که مانند 
نوح، آنچه را که خدا از ما می خواهد در این بین تا زمان بازگشت دوباره او انجام دهیم، حتی 

اگر مانند نوح باید تغییرات اساسی در زندگی ما به وجود بیاید.
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اگر مانند نوح برای انجام این کار فراخوانده شوید، چقدر آماده اید که تغییری اساسی در 
زندگی تان ایجاد کنید؟ )لوقا 1۶: 1۰ را مالحظه کنید(� 

     دوشنبه       ۱۷ بهمن

اَبرام، پدر ایامنداران
خداوند ابرام را فرا خواند تا وطن و خویشاوندان خود را ترک کند و به رسزمینی برود که 
به او نشان خواهد داد. اگرچه در کتاب مقدس جزئیات ارائه نشده است، اما اَبرام مجبور شد 
تا رسزمین محل تولد و دوران جوانی خود را ترک کند. مطمئناً این تصمیم آسانی نبود و بدون 
شک او برخی از خوشی ها و امکانات و راحتی های زمینی را برای اطاعت ازدعوت خداوند 

کنار گذاشت.

پیدایش 1۲: 1 تا ۳ را بخوانید� چگونه در نتیجه این وعده و پذیرش آن ، »همه طوایف روی 
زمین �  �  �  برکت خواهند یافت«؟

 

 

این برای اَبرام و خانواده اش یک رویداد بزرگ تغییر زندگی بود. »به ایامن بود که ابراهیم 
میراث  به  بعدها  که  رود  جایی  به  شد  حارض  و  کرد  اطاعت  شد،  فرا خوانده  که  هنگامی 
می یافت؛ و هرچند منی دانست کجا می رود، روانه شد« )عربانیان ۱۱: ۸(. »یکی از بارزترین و 
برجسته ترین شواهد ایامن که  بشود در متام کتاب مقدس یافت، اطاعت بی چون و چرای 

ابراهیم است«. اِلن جی وایت، مشایخ و انبیاء، صفحه ۱۲۶. 
بسیاری از ما مشتاق به ترک وطن، دوستان، و اعضای خانواده خود نیستیم. اما ابرام این 
کار را کرد. ابرام راضی بود در جایی  باشد که خدا می خواهد. ابرام، اسحاق و یعقوب هرگز 
در طول زندگی خود وعده رسزمین موعود را دریافت نکردند، هر چقدر هم که این موضوع 

عجیب به نظر برسد، اما آنها با این وجود، به خدا وفادار ماندند.

عربانیان 11: ۸ تا 1۳ را بخوانید� چه پیامی در این رابطه برای ما در اینجا وجود دارد؟

 

 

اَبرام توسط اطرافیانش به عنوان یک رسور ملوکانه شناخته می شد. او را سخاومتند، شجاع، 
مهامن نواز و بنده خدای متعال می دانستند. او شاهدی شایسته و الگوئی برای خدا بود. به 
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لطف خدا ما وارث ابراهیم هستیم. »چنانکه ابراهیم به خدا ایامن آورد و این برای او پارسایی 
شمرده شد. پس می بینید کسانی فرزند ابراهیم اند که به ایامن تکیه دارند« )غالطیان ۳: ۶، ۷(. 
»و حال اگر شام از آِن مسیح هستید، پس نسل ابراهیم اید و بنا بر وعده، وارثان نیز هستید« 

)غالطیان ۳: ۲۹(.
ما در ابراهیم،   مانند نوح، فردی را می بینیم که در نتیجه اطاعت از خدا تصمیم بزرگی 

برای تغییر زندگی خود می گیرد.

دوم قرنتیان 4: 1۸ را بخوانید� پیام این آیه چگونه باید بر نوع تصمیمات روحانی ما تأثیر 
بگذارد؟ چگونه موسی و ابراهیم از این اصل پیروی کردند؟

۱۸ بهمن      سه شنبه      

تصمیامِت نابخردانۀ لوط
هنگامی که ابرام در اجابت به فراخون خداوند جالی وطن کرد، برادرزاده اش لوط تصمیم 
گرفت که با او در این سفر همراه شود. پیدایش باب ۱۳ رشح می دهد که خدا ابرام را تا آنجا 
برکت داده بود که او» مرد بسیار ثرومتندی بود. او گوسفندان ، بُزها، گاوها ]معیار اولیه ثروت 
در آن فرهنگ[ و طال و نقرٔه فراوانی  داشت « )پیدایش ۱۳: ۲(. لوط همچنین »گله و رمه و 
خیمه هایی داشت« )پیدایش ۱۳: ۵(. هر دو آنها آنچنان از طریق تکثیر گله هایشان ثرومتند 
شدند که دیگر منی توانستند در کنار هم زندگی کنند. برای جلوگیری از نزاع بین گله داران، 
آبرام به لوط پیشنهاد داد محلی را برای سکونت خود انتخاب کند. البته، لوط باید به ابرام که 
مهرتش بود، احرتام می گذاشت و حق انتخاب را به او می داد،  چون سعادت خود را مدیون 
ارتباطش با او بود. با این حال، او هیچ قدردانی از ولینعمت خود نکرد و خودخواهانه آنچه را 

که بهرتین زمین موجود می دانست طلب کرد.

پیدایش 1۳: 1۰ تا 1۲ را بخوانید� چه عوامل منطقی می توانست لوط را به سمت تصمیمی 
که گرفت سوق داده بود؟

 

 

هر چند لوط به راحتی می توانست تصمیم خود را برای نقل مکان به شهر توجیه کند، اما 
همه چیز برای او در آنجا به خوبی پیش نرفت، و وقتی ابرام از اتفاقی که برای لوط افتاد مطلع 
شد، نگفت: »خوب، خیلی بد شد، لوط.  هرچه کاشتی درو کردی«. در عوض نوح به کمک او 

شتافت )پیدایش باب ۱۴ را مالحظه کنید(. 
گاهی اوقات، ما در طمع دست یافنت به چیزهای بیشرتی، به درستی عربت منی گیریم. لوط 
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مستقیام به سدوم برگشت! اما خداوند در فیض و رحمت واسعه خود قاصدانی را به سوی لوط 
و خانواده اش فرستاد و آنان را از ویرانی که در انتظار این شهرها بود آگاه ساخت.

پیدایش باب 1۸: ۲۰ تا ۳۳ را بخوانید� خدا به ابراهیم در مورد نزول خود برای رسیدگی به زمین 
چه گفت؟ واکنش ابراهیم به این خرب که خدا قصد دارد این شهرهای رشیر را نابود کند چه بود؟

 

 

به دلیل نگرانی ابراهیم برای لوط و خانواده اش، او با خدا وارد معامله شد که اگر افراد صالحی 
در آن شهرها یافت شود، آن شهرها از خشم خداوند در امان مبانند. او با ۵۰ فرد پارسا رشوع کرد 
و به ۱۰ نفر رسید. در راستای شخصیت خداوند که محبت و رحمت است، خداوند هرگز رحمت 
خود را دریغ نکرد تا زمانیکه خود ابراهیم از درخواست بیشرت دست کشید! خداوند و دو فرشته 
شخصاً  لوط، همرس و دو دخرتش را نجات دادند. اما همرسش به عقب نگاه کرد و تبدیل به 
ستون منک شد. لوط به عنوان مردی ثرومتند وارد سدوم شد و تقریباً بدون چیزی از آنجا بیرون 
آمد. چقدر باید مراقب نوع تصمیم هایی باشیم که می گیریم، به ویژه زمانیکه فقط به دستاوردها 

و اهداف کوتاه مدت در مقابل اهداف بزرگ فکر می کنیم )مرقس ۸: ۳۶، ۳۷ را ببینید(.

۱۹ فروردین      چهارشنبه      

از فریبکار تا شاهزاده
 یعقوب مرد جوانی خدادوست و خداترس بود، با این وجود در دام توطئه مادرش، ربکا، 
افتاد تا پدرش را فریب دهد و برکت او را به دست آورد. در نتیجه، او دوران زندگی جوانی خود 
را در مسیر اشتباهی آغاز کرد و دو راه در پیش رو داشت، یا مجبور بود فرار کند یا، شاید، با 
مرگ زودهنگام مواجه شود. ربکا به یعقوب گفت، »برخیز و نزد برادرم البان به َحران بگریز؛ 
مدتی نزد او مبان تا خشم برادرت فرو نشیند. چون خشم برادرت فرو نشست و کاری را که 
نسبت به او کردی فراموش کرد، تو را خرب خواهم داد تا از آنجا بازگردی« )پیدایش ۲۷: ۴۳ تا 

۴۵(. در واقع، یعقوب به مدت ۲۰ سال از آنجا دور شد و دیگر هرگز چهره مادرش را ندید.

و چه  افتد،  می  اتفاقی  یعقوب چه  برای  اینجا  در  بخوانید�  را   ۳1 تا   ۲۲  :۳۲ باب  پیدایش 
که  زمانی  حتی  بگیریم،  خدا  فیض  مورد  در  داستان  این  از  می توانیم  روحانی  درس های 

تصمیم های اشتباه می گیریم؟

 

 

»در متام مدتی که او برای نجات زندگی خویش مبارزه می کرد، احساس گناه بر جان او 
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سنگینی می کرد، گناه او در مقابلش قد علم کرده و او را از خداوند دور نگه می داشت. با این 
حال، در اوج تنهایی و ناامیدی، وعده های خداوند را به خاطر آورد و با متامی دل از خداوند 
آوردن نخست  بدست  برای  یعقوب  که  گناهی  قرار دهد…  را مورد مرحمت  او  تا  خواست 
زادگی از طریق نیرنگ مرتکب شده بود، اینک به روشنی در مقابل وی قرار داشت. او وعده 
های خداوند را باور نکرده بود، بلکه سعی کرده بود با تالشهای خویش چیزی را موجب شود 
که خداوند قصد داشت تا در زمان مناسب و به روش خودش آن را تحقق بخشد ... یعقوب 
برکتی را که برای آن انتظار کشیده بود، دریافت کرد گناه او به عنوان فردی غاصب و فریبکار، 

آمرزیده شده بود« )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحات ۱۹۷ و ۱۹۸(. 

اگرچه یعقوب دیگر در کنعان دارایی نداشت، چه  را بخوانید�  تا ۳۳  باب 4۹: ۲۹  پیدایش 
دستوراتی به پرسانش در مورد دفن خود داد؟ چه کسانی نیز در آن غار مدفون هستند؟ به 

نظر شام چرا یعقوب این درخواست را مطرح کرد؟

 

 

کتاب مقدس به ما می گوید که هر سه ]بزرگ خاندان[ و همرسانشان در یک غار دفن 
شده اند. اعتامد یعقوب به خدا قوی و محکم بود، و او خود را غریبه و مسافری بر روی زمین 
می دانست )عربانیان ۱۱: ۱۳ را ببینید(. با وجود اشتباهات، او با دست خالی خانه را ترک کرد 

اما بعنوان مردی ثرومتند به کنعان بازگشت.

با وجود اشتباهات ما، خدا هنوز هم می تواند ما را برکت دهد� با این حال، چه قدر بهتر 
روبرو  هایی  انتخاب  چه  با  اکنون  کنیم!  جلوگیری  اشتباهات  از  ابتدا  از  که  بود  خواهد 

هستید و چگونه می توانید از انتخاب های نادرست جلوگیری کنید؟

۲۰ بهمن      پنجشنبه      

موسی در مرص
شخصیت موسی شخصیت پیروز سالهای اولیه تاریخ مقدس است. او براساس خواست و 
مشیت الهی زنده نگه داشته شد، خداوند از طریق یک مادر بی باک  و خواهری مهربان و 
دلسوز اراده خویش را به انجام رسانید. هنگامی که دخرت فرعون موساِی نوزاد را در سبدی 
بافته شده از نی یافت، از مادر عربی موسی خواست که از او مراقبت کند و به او پول داد 
تا این کار را انجام دهد. چه چالش و امتحان بزرگ و پر برکتی برای  یک مادر جوان که هم 
تبعیدی و هم برده بود! یوکابد تنها ۱۲ سال فرصت داشت تا به فرزندش یاد دهد که دعا کند، 
به خدا اعتامد کرده و به او احرتام بگذارد و شخصیت او را برای یک عمر خدمت به خدا شکل 

دهد. موسی سالها در دربار سلطنتی مرص آموزش دید.
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عربانیان باب 11: ۲4 تا ۲۹ را بخوانید� به این فکر کنید که موسی چه مسایلی را پشت رس 
گذاشت و در عوض با چه چیزهایی روبرو شد� سعی کنید از جایگاه و موقعیت او قبل از 
اینکه انتخابش را بکند به موضوع نگاه کنید�  او چه چیزی را ترک و با اجابت به رفنت چه 

چیزی را انتخاب می کرد؟

 

 

قدرت های جهان  ترین  باشکوه  از  یکی  اما  ترین،  با عظمت  نگوییم  اگر  رسزمین مرص، 
کهن در آن زمان بود. به برکت وجود رود نیل چنان زمین حاصلخیزی به وجود آمده بود که 
مرص، مملو از محصوالت کشاورزی، و کشوری ثرومتند و قدرمتند بود و جایگاه خود موسی در 
راس این حاکمیت و پادشاهی قرار داشت. تصور اینکه چقدر فریب دنیا، جهان مرص، و متام 
ثروت ها و گنجینه های آن در سال های اولیه زندگی ]دوران جوانی[ او می توانست برای او 
وسوسه انگیز بوده باشد، دشوار است. مطمئناً او باید وسوسه ستایش، لذت، و ثروت را حس 
کرده باشد. بی شک، او احتامالً به راحتی می توانست ماندنش را توجیه کند تا اینکه با انبوهی 

از برده های حقیر و خوار، رسنوشت خود را یکی کند و با آنان همراه شود.
و با این حال، چه کرد؟ هامنطور که کتاب مقدس می گوید، او انتخاب کرد تا »به همراه با قوم 
خدا رنج بکشد و آنرا بر لذِت زودگذِر گناه ترجیح داد « )عربانیان ۱۱: ۲۵(. و آیا در مورد مصائب 
صحبت می کند؟ بخش عمده ای از کتاب خروج به مبارزات و چالش های موسی می پردازد، که 
حتی پس از متام مشکالتی که از رس گذراند، باز هم نتوانست به رسزمین موعود برود )به اعداد 
۲۰: ۱۲ مراجعه کنید(. با این حال، در پایان، همه ما می دانیم که موسی انتخاب درستی انجام 

داده است، حتی اگر در مواقعی حتامً از خود می پرسید که آیا واقعاً این چنین بوده یا خیر.

از دیدگاه دنیوی، موسی باید در مصر می ماند� با این حال، به عنوان باورمندان مسیحی، 
دیدگاه خاصی نسبت به واقعیت موضوع به ما داده شده است که ما را به فراتر از این 
جهان می برد� وقتی  توسط اغواهای دنیا وسوسه می شویم، چگونه می توانیم تصویر و 
آرمان بزرگ و مسایل فراتر از این جهان را همیشه در نظر داشته باشیم؟ چرا اینقدر مهم 

است که این کار را انجام دهیم؟

۱۳ آبان      جمعه      

گرامی  انسان  با  را  خود  عهد  ابراهیم،  به  دادن  برکت  با  خداوند  فراتر:  اندیشه ای 
داشت. و ابراهیم خدا را با ذخیره نکردن گنج هایش بر زمین گرامی داشت.

این  در  ابراهیم  نیست.  جهان  این  در  است،  داده  وعده  قومش  به  خداوند  که  »میراثی 
 » نبخشید  میراث  او  به  زمین  وجب  یک  اندازه  به  حتی  خداوند،   « نداشت.  میراثی  جهان 
)اعامل رسوالن ٧ آیه ۵(. او مال و ثروت فراوان داشت و از آن برای جالل خداوند و خیریت 
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همنوعانش استفاده کرد و در عین حال، این جهان را به چشم وطنش نگاه نکرد. خداوند از 
ابراهیم خواست تا خویشاوندان بت پرست خود را ترک کند و وعده داد که رسزمین کنعان 
را به او ببخشد، با این حال، او و فرزندش و نوه اش آن را دریافت نکردند. زمانی که ابراهیم 
مکانی را در خواست کرد تا پیکر وی در آن دفن شود، مجبور شد آن را از کنعانیان خریداری 
کند. تنها مایملک او در رسزمین وعده، قربی تراشیده از سنگ بود که در مغاره مکفلیه قرار 

داشت«. – الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۱۶۹.
در حالی که به زندگی خود می پردازیم، گاهی وسوسه می شویم که به سمت ثروت و راحتی 

و تن آسایی برویم. برای خامته دادن به وسوسه خوشی و لذت دنیا، ایامن قوی الزم است.
»قرص مجلل فرعون و تخت پادشاهی مرص، به عنوان یک رشوه به موسی پیشنهاد شده 
بود، اّما او می دانست که لّذتهای زود گذر گناه که انسان را وادار می کنند تا خدا را فراموش 
کند، در دربارهای با شکوه آن وجود دارند. او به چیزی فراتر از قرص با شکوه و تخت پادشاهی 
فرعون، چشم دوخته بود که به مقدسین قادر مطلق در ملکوت عاری از گناه داده خواهد 
شد. او با ایامن، تاج زوال ناپذیری را دید که پادشاه آسامن بر رس پیروزمندان خواهد گذشت. 
این ایامن موجب شد که او اشخاص ثرومتند و متکرب این جهان را رد کند و به قومی متواضع، 
فقیر و تحقیر شده بپیوندد که به جای گناه، اطاعت از خداوند را برگزیده بود«. – مشایخ و 

انبیا، صفحه ۲۴۶.

سواالتی برای بحث:
1� با بازگشت عیسی چه اتفاقی برای اموال و دارایی های ما خواهد افتاد؟ )دوم پطرس ۳: 
1۰(� در واقع، حتی قبل از آمدن عیسی چه اتفاقی ممکن است برای آنها بیفتد؟ )متی ۶: 

۲۰( پس، چرا همیشه مهم است که امور را از دیدگاه مناسبی رویت کرد؟

۲� مسیح در مورد عشق به ثروت و »فریبندگی دنیا« )مرقس 4: 1۹( به ما هشدار می 
دهد� او در مورد چه چیزی صحبت می کند؟ چگونه ثروت می تواند ما را فریب دهد؟

۳� در کالس، در این مورد بحث  کنید که چه چیزی موسی را توجیه کرد تا بجای اینکه در 
مصر بماند، همه چیز را رها کرد و با جماعتی از بردگان به دشتی برهوت گریخت�  در 

نهایت چه چیزی باید باعث شده بود که او آنگونه تصمیم بگیرد؟
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داستانهای ایامنداران
۱۳ آبان

معجزه یک مدرسه بشارتی
نوشته ی چیفوندو کانجو

دو نوع مدرسه بشارتی بسیار متفاوت، زندگی جان فیری را شکل دادند.
غیر مسیحی  تا مذهب  فرستاده شد  ماالوی  به کشور  خانه  از  او  در جوانی 
خانواده را در جزیره زنگبار اقیانوس هند مطالعه کند. جان سه سال متام، بیشرت 
اوقات خود را مشغول مطالعه کتاب اصلی دین بود و یادگرفت چگونه عبادتگاه ها 

را در مناطق غیرمجاز آفریقا ایجاد کند. 
دو  تا  شد  فرستاده  ماالوی  به  زنگبار  در  تحصیالتش  پایان  از  پس  جوان  مرد 
و  بر مسیحیان محلی  نظارت دقیق  او همچنین وظیفه  کند.  را رهربی  عبادتگاه 
گزارِش یافته هایش به زنگبار را داشت. برای درک بهرت مسیحیت، به او دستور داده 

شد تا کتاب مقدس، نسخه پادشاه جیمز۱ را بخواند. 
طی چند سال بعد، جان به سه کلیسای مختلف مسیحی پیوست و درحالیکه 
برای زنگبار اطالعات جمع آوری می کرد، به مقامی عالی در یکی از کلیساها رسید. 

در متام مدت، او عبادتگاه های  دو شهِر کشور ماالوی را رهربی میکرد. 
قلب جان هنگام خواندن کتاب مقدس ملس شد. او آن را قابل فهم تر از کتاب 

دین خود می دانست. او مشتاق بود بیشرت درباره عیسی بداند. 
او هنوز جوان بود که در مدرسه ادونتیست روز هفتم در الوازی میشن۲ ثبت 
نام کرد. برای او یک مدرسه بشارتی جدید، کامال متفاوت از مدرسه اش در زنگبار 
بود  . او به باشگاه  پیشاهنگان۳ مدرسه عالقه مند بود و عضو آن شد و در همه 

برنامه هایش رشکت کرد. 
جان در طی یک هفته دعا در مدرسه، عاشق عیسی شد و با تعمید قلب خود 
را به عیسی داد. او دیگر اطالعاتی برای زنگبار نفرستاد. وقتی پدر جان فهمید، 
عصبانی شد. او با عصبانیت مادر جان را متهم کرد که باعث این اتفاق است و او 

را طالق داد. 
مدرسه  تا  است  شده  خوانده  خدا  توسط  کرد  احساس  جان  و  گذشت  سالها 
بشارتی خود را به راه اندازد. درحالیکه او در زنگبار آموزش دیده بود تا عبادتگاه 
هایی را برای دین سابق خود در مناطق غیرمجاز باز کند، تصمیم گرفت تحصیالت 
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یک   او  دهد.  انجام  عیسی  برای  را  کار  این  و  ادامه دهد  را  ادونتیست  در  خود 
پیشگام ماموریت جهانی شد، یک ادونتیست که کلیسایی برای جمعیت زیادی که 
در فرهنگ خودشان پذیرفته نبودند را تشکیل داد. جان به مدت ۱۰ سال پیشگام 
ماموریت جهانی بود و افراد زیادی از دیِن خانواده اش قلبشان را به عیسی دادند. 
جان با مدرک الهیات از دانشگاه ادونتیست ماالوی فارغ التحصیل شد و امروزه 
بعنوان کشیش ادونتیست خدمت می کند. جان گفت که مدرسه بشارتی ادونتیست 
زندگی او را تغییر داد. او ادامه داد: "مدارس بشارتی را کم اهمیت مشامرید. آنها 
ابزاری برای مردم هستند تا عیسی را بهرت بشناسند و او را بعنوان نجات دهنده 
شخصی خود بپذیرند. آموزش ادونتیست روز هفتم در موعظه انجیل و شناساندن 

مسیح به همگان بسیار حیاتی است." 
درباره پیشگامان ماموریت جهانی بصورت آنالین بیشرت بیاموزید:

  bit.ly/GMpioneer.

۱ ترجمه انگلیسی کتاب مقدس مسیحیان برای کلیسای انگلستان است که در سال ۱۶۰۴ سفارش 

داده شد و در سال ۱۶۱۱ با حامیت شاه جیمز ششم و یکم، منترش شد.

  Luwazi Mission ۲

با  که  است  تا ۱۵ سال  نوجوانان۱۰  و  از کودکان  "متشکل  ادونیتست  باشگاه های  از  یکی   ۳

می دهند."   نشان  به  را  خداوند  حقیقت  به  رسیدن  درست  راه  مختلف،  های  فعالیت  انجام 

)Pathfinder(
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۲۲ – ۲۸ بهمن   درس هفتم   

نسبت به کوچکرتین اینها

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: لوقا ۴: ۱۶ تا ۱۹؛ اشعیا ۶۲: ۱، ۲؛ تثنیه ۱۵: ۱۱؛ متی ۱۹: ۱۶ تا 

۲۲؛ لوقا ۱۹: ۱ تا ۱۰؛ ایوب ۲۹: ۱۲ تا ۱۶.  

آیه حفظی: »سپس به آنان که در سمت راست او هستند خواهد گفت: »بیایید، ای برکت 
یافتگان از پدر من، و پادشاهی ای را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شام آماده شده بود« 

)متی ۲۵: ۳4(�

کتاب مقدس اغلب از غریبه ها )گاهی اوقات بیگانه ها نامیده می شوند(، یتیم ها و بیوه 
ها صحبت می کند. این گروه ممکن است کسانی باشند که عیسی به آنها  به عنوان »یکی از 

کوچکرتین برادران من …« )متی ۲۵: ۴۰( اشاره کرده است. 
امروز چگونه می توانیم این افراد را شناسایی کنیم؟ غریبه های زمان کتاب مقدس افرادی 
بودند که شاید به دلیل جنگ یا قحطی مجبور به ترک وطن خود می شدند. معادل آن در 
روزگار ما می تواند میلیون ها پناهنده باشند که به دلیل رشایطی که انتخاب آنها نبوده تا در آن 

قرار بگیرند، فقیر و تهی دست شده اند.
یتیامن کودکانی هستند که پدران خود را بر اثر جنگ، تصادف یا بیامری از دست داده اند. 
این گروه همچنین می تواند شامل کسانی باشد که پدرانشان در زندان یا بطریقی در غیاب 

هستند. چه حوزه گسرتده ای خدمتی ]برای خدمت[ در اینجا منایان می شود.
اند.  داده  از دست  یتیامن  به دالیل مشابه  را  که همرسان خود  ها کسانی هستند  بیوه 
بسیاری از آنها در راس خانواده تک رسپرست هستند و می توانند از کمکی که کلیسا می تواند 

ارائه دهد استفاده کنند.
هامنطور که در این هفته خواهیم دید، بدلیل اینکه ما مدیران و مبارشاِن کار خدا بر روی زمین 

هستیم، کمک به فقرا فقط یک گزینه نیست. بلکه پیروی از عیسی و اطاعت از دستورات اوست.

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۹ بهمن – ۱۸ فوریه آماده شوید.
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۲۳ بهمن      یکشنبه      

زندگی و ماموریت عیسی
در اوایل خدمت عمومی عیسی، او به نارصه، در منطقه جلیل، سفر کرد. این محل زادگاه 
او بود و مردم محلی قبالً در مورد اعامل و معجزات او شنیده بودند. عیسی طبق عادتش برای 
رشکت در مراسم سبت به کنیسه رفت. گرچه عیسی معلم رسمی نبود، خادم طومار اشعیا را 

به او داد و از او خواست که کتاب مقدس را بخواند. عیسی اشعیا  باب ۶۱: ۱، ۲ را خواند.

لوقا 4: 1۶ تا 1۹ را بخوانید و آن را با اشعیا ۶1: 1، ۲ مقایسه کنید )همچنین به لوقا ۷: 1۹ تا ۲۳ 
مراجعه کنید(� به نظر شام چرا عیسی این کتاب خاص را انتخاب کرد؟ چرا این آیات در کتاب 

اشعیا در مورد مسیح تلقی می شوند؟ آنها چه چیزی را در مورد کار مسیح آشکار کردند؟

 

 

زیرا رهربان دینی ظاهراً پیشگویی هایی که از مصایب مسیح موعود سخن رانده بود را 
نادیده گرفته بودند و پیشگویی هایی که به شکوه ظهور ثانویه او اشاره می کرد را ، به اشتباه 
به کار برده بودند. )که در اصل باید به ما یادآوری کند که درک نبوت چقدر مهم است(، اکرث 
مردم این ایده غلط را باور داشتند که مأموریت مسیح این بود که ارسائیل را از دست رومیان 
غاصب و ستمگر برهاند. تصور این امر که رشح مأموریت مسیح موعود از اشعیا ۶۱: ۱، ۲ آمده 

است، باید واقعاً یک شوکه کننده برای آنان بوده باشد.
افراد فقیر معموالً از سوی مقامات بی وجدان مانند مأموران مالیاتی، کاسبان و حتی همسایگان 
خود تحقیر می شدند. معموالً تصور می شد که فقر لعنت خداست و وضعیت ناگوار آنها باید 

تقصیر خودشان باشد. با این طرز فکر، کمرت کسی نگران فقرا و وضعیت ناخوشایند آنها بود.
با این حال، محبت عیسی به فقرا یکی از بزرگرتین شواهد بود مبنی بر اینکه او هامن 
مسیح موعود بود، هامنطور که در نحوه پاسخ عیسی به سؤال یحیی تعمید دهنده در مورد 
او به عنوان مسیح موعود دیده می شود )متی ۱۱: ۱ تا ۶ را مالحظه کنید(. همچون حواریون 
منجی ، یحیی تعمید دهنده ماهیت ملکوت مسیح را درک نکرده بود. او انتظار داشت که 
عیسی تاج و تخت داود را در دست گیرد و با گذشت زمان، وقتی که منجی هیچ ادعایی برای 

قدرت پادشاهی نکرد، موجب اضطراب و نگرانی یحیی شد. 

»دیندارِی پاک و بی لکه در نظر پدِر ما خدا، آن است که یتیمان و بیوه زنان را به وقت 
مصیبت دستگیری کنیم و خود را از آالِیش این دنیا دور بداریم« )یعقوب 1: ۲۷(� این آیه 

در تعیین اولویت های دینی چه کمکی به ما کند؟
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۲۴ بهمن      دوشنبه      

متهیدات خدا برای فقرا
نویسندگان کتاب مقدس در نوشته های خود بسیاری از حامیت ها و متهیدات خدا را برای 
فقرا، غریبه ها، بیوه ها و یتیامن  گنجانده اند. ما سوابق این موضوع که به کوه سینا باز می گردد 
داریم. »شش سال مزرعۀ خود را بکار و محصولش را درو کن، اما در سال هفتم بگذار بیاساید و 
آن را به حال خود واگذار، تا نیازمنداِن قوم تو بتوانند از آن بخورند، و از آنچه باقی ماند وحوش 

صحرا بهره مند گردند. با تاکستان و باغ زیتون خود نیز چنین عمل منا« )خروج ۲۳: ۱۰، ۱۱(.

الویان باب ۲۳: ۲۲ و تثنیه 1۵: 11 را بخوانید� هر چقدر هم که سابقه تاریخی این آیات با 
زندگی امروز ما متفاوت باشد، چه اصولی را باید از این آیات یاد بگیریم؟

 

 

به طور کلی درک می شود که »اخوت و برادری« در اینجا به هموطنان ارسائیلی یا هم 
ایامنان اشاره دارد. ما همچنین آنها را فقرای ارزشمند یا »کوچکرتین برادران من« می دانیم. 
مزامیر راهنامیی می کند که چگونه باید با نیازمندان رفتار کنیم. »بینوایان و یتیامن را دادرسی 
کنید؛ و حِق ستمدیدگان و فقیران را بستانید! بینوایان و نیازمندان را خالصی دهید، و آنان را 
از دست رشیران برهانید!« )مزامیر ۸۲: ۳، ۴(. این آیات نشان دهنده مشارکت ما خیلی فراتر 

از تامین خوراک برای آنها است.
سپس به کسانی که به نیازمندان کمک می کنند وعده هایی داده می شود. »آن که به 
به  بینوایان  بر  که  »پادشاهی   .)۲۷  :۲۸ )امثال  منی آید«  گرفتار  ناداری  به  می بخشد،  فقیران 
انصاف داوری کند، تختش تا به ابد برقرار می ماند« )امثال ۲۹: ۱۴(. و داود پادشاه می نویسد 
»خوشا به حال کسی که به فکر بینوایان باشد؛ خداوند او را در روز بال رهایی خواهد بخشید« 
)مزمور ۴۱: ۱(. بنابراین، این همیشه در ارسائیل باستان یک اولویت بوده است، حتی اگر در 

برخی مواقع از دید آن دور شده بود.
عنوان  به  آنچه  تأثیر  تحت  انگلستان،  در  به ویژه  مدرن تر،  دوران  در  حتی  مقابل،  در 
»داروینیسم اجتامعی« شناخته می شود، بسیاری فکر می کردند که نه تنها هیچ الزام اخالقی برای 
کمک به فقرا وجود ندارد، بلکه در واقع انجام اینکار اشتباه است. در عوض، »داروینیست های 
اجتامعی« با پیروی از نیروهای طبیعت، که در آن قوی ها به قیمت نابودی ضعیف ها زنده 
می مانند، معتقد بودند که کمک به فقرا، بیامران، افراد بی بضاعت، و مستمندان برای جامعه 
زیان بار و مرض است، مبنی بر اینکه اگر آنها زیاد و چند برابر شوند، فقط ساختار اجتامعی 
ملت را در کل تضعیف می کنند. هرچند ظاملانه بود، اما این تفکر نتیجه استداللی باور به 

تکامل و روایت نادرستی بود که آن را بیان می کرد.
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با همه  ما  رفتار  بر  باید  داد، چگونه  را  برای همه جان خود  که مسیح  انجیل  ایده  این 
انسانها، صرف نظر از اینکه چه کسی هستند، تأثیرگذار باشد؟

۲۵ بهمن      سه شنبه      

حاکم جوان ثرومتند
ما چیز زیادی در مورد حاکم جوان ثرومتند در مرقس باب ۱۰ منی دانیم جز اینکه او جوان، 
حاکم و ثرومتند بود. و به امور روحانی نیز عالقه داشت. او چنان پرانرژی و مشتاق بود که 
دوان دوان به سوی عیسی آمد )مرقس ۱۰: ۱۷(. او برای یادگیری در مورد حیات ابدی شور و 
شوق فراوان داشت. این داستان آنقدر مهم است که در هر سه انجیل همسان ثبت شده است: 

متی ۱۹: ۱۶ تا ۲۲؛ مرقس ۱۰: ۱۷ تا ۲۲؛ و لوقا ۱۸: ۱۸ تا ۲۳. 

متی 1۹: 1۶ تا ۲۲ را بخوانید� منظور عیسی چه بود وقتی به او گفت: »اگر می خواهی کامل 
شوی، برو و آنچه داری بفروش و به فقیران بده که در آسامن گنج خواهی داشت� آنگاه بیا 

و از من پیروی کن« )متی 1۹: ۲1(� 

 

 

عیسی از بسیاری از ما منی خواهد که هر چه داریم را بفروشیم و پول آنرا به فقرا بدهیم. 
اما پول باید خدای این مرد جوان بوده باشد، و اگرچه پاسخ عیسی ممکن است کامالً قاطع  به 

نظر برسد، اما او می دانست که این تنها امید این مرد برای رستگاری است.
کتاب مقدس می گوید که مرد جوان بسیار غمگین شد زیرا بسیار ثرومتند بود و این نشان 
می دهد که چقدر پول و ثروتش را می پرستید. به او زندگی ابدی در محفل عیسی پیشنهاد 
شد )»از من پیروی کن«- هامن کلامتی که عیسی در فراخوان ۱۲ شاگرد به کار برد(.  با این 
حال ما دیگر خربی در مورد از این مرد جوان منی شنویم. او ابدیت را با دارایی های زمینی 

خود معاوضه می کند.
به وسوسه  ندادن  از خامته  انگیزی  اینطور نیست؟ چه مثال غم  چه معامله وحشتناکی! 
خوشی و لذت دنیا و منتظر مناندن برای »سعادت ابدی« )به هفته گذشته مراجعه کنید(. اگر 
انتخاب ما هامنند انتخاب این مرد باشد، همچون فریبکاری است، زیرا مهم نیست که اکنون 
دنیا چه ثروت مادی می تواند به ما بدهد، دیر یا زود همه ما می میریم و با چشم انداز ابدیت 
روبرو هستیم. و در همین حال، بسیاری از ثرومتندان دریافته اند که ثروتشان آرامش و سعادتی 
که بدان امید داشته اند را به آنها نداده است؛ در واقع، در بسیاری از موارد، به نظر می رسد 
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برعکس آن اتفاق افتاده است. زندگینامه های زیادی در مورد بسیاری از افراد ثرومتند که چقدر 
بدبخت و درمانده بوده اند، نوشته شده است. در واقع، در کّل تاریخ نگاشته شده، یکی از 
بهرتین تصاویری که تا به حال از اینکه ثروت، به خودی خود، چقدر می تواند ناخوشایند باشد، 
در کتاب جامعه یافت می شود. به استثناء هر درس دیگری که بتوان از آن گرفت، یک نکته 

به وضوح در آن یافت می شود: پول منی تواند آرامش و شادی را برای ما به ارمغان بیاورد.

»زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد؛ اّما هر که به خاطر 
من و به خاطر انجیل جان خود را از دست بدهد، آن را نجات خواهد داد� انسان را چه سود 
که تمامی دنیا را بَبرد اّما جان خود را ببازد؟ انسان برای بازیافتن جان خود چه می تواند 
بدهد؟«  )مرقس ۸: ۳۵ تا ۳۷(� از دست دادن جان خود به خاطر انجیل به چه معناست؟

۲۶ بهمن      چهارشنبه      

زکّای خراجگیر
زکّا یک فرد یهودِی متمول بود که پول و ثروت خود را از طریق کار به عنوان خراجگیر 
برای رومیان منفور به دست آورده بود. به همین دلیل، و از آنجا که او و سایر باجگیران از 
مردم مالیاتی بیش از آنچه واقعاً باید پرداخت می کردند، می ستاندند، زکا منفور و »گناهکار« 

خوانده می شد.
زکّا در اریحا، در مسیر تجاری که در آنجا تجارت و بازرگانی زیادی انجام می شد زندگی 
قرار  تاثیر محکومیت روحانی  تحت  زکّا ظاهراً  نبود.  زکّا و عیسی تصادفی  می کرد. مالقات 
گرفته بود و می خواست تغییراتی در زندگی خود ایجاد کند. او درباره عیسی شنیده بود و می 
خواست او را ببیند. حتامً به او خرب رسیده بود که گروهی که عیسی با آنها سفر می کرد در 
آن روز به اریحا می رسد. عیسی در آخرین سفر خود از جلیل به اورشلیم باید از اریحا عبور 
می کرد. اولین سخنان مسیح به زکّا نشان داد که عیسی حتی قبل از ورود به شهر، همه چیز 

را در مورد او می دانست.

لوقا 1۹: 1 تا 1۰ را بخوانید� تفاوت بین تجربه این مرد ثرومتند یعنی زکا با عیسی و تجربه 
حاکم جوان ثرومتند با او چه بود؟

 

 

زکّا و حاکم جوان ثرومتند نقطه مشرتکی با هم داشتند. هر دو ثرومتند بودند. هر دو می 
خواستند عیسی را ببینند و هر دو خواهان زندگی ابدی بودند. اما در همین حد شباهت ها 

متوقف می شوند.
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توجه داشته باشید که وقتی زکّا گفت که »نیمی از اموامل« را به فقرا خواهم داد )لوقا ۱۹: ۸(، 
عیسی این حرکت و ژست او را به عنوان ظهور یک تحول واقعی پذیرفت. عیسی به او نگفت، 
متاسفم، زکّا، اما مانند حاکم جوان ثرومتند، یا همه چیزیت را می دهی و رستگار می شوی یا 
هیچ. قرار نیست نصفش را بدهی. چرا؟ به احتامل زیاد به این دلیل که، اگرچه زکّا، مطمئناً، 
ثروت خود را دوست داشت، اما اموالش برای او بت نبود که برای حاکم جوان ثرومتند بود. در 
واقع، اگرچه ما منی دانیم که عیسی به طور خاص به او چه گفت، زکّا کسی بود که خودش اول 
در مورد بخشش به فقرا صحبت کرد. در مقابل، عیسی مجبور شد به طور خاص به حاکم جوان 
ثرومتند بگوید که همه چیز را رها کند؛ در غیر این صورت ثروتش او را به هالکت می رساند. 
اگرچه زکّا، مانند هر فرد ثرومتند دیگری، باید مراقب خطرات ناشی از ثروت می بود، و به نظر 

می رسید که کنرتل بهرتی بر ثروت نسبت به حاکم جوان ثرومتند داشت.
هنگامی که فرمانروای جوان ثرومتند از عیسی روی گردان شد، شاگردان از سخنان استاد 
خود متعجب شده بودند: » راه یافنت به پادشاهی خدا چه دشوار است! شاگردان به یکدیگر 
می گفتند: پس چه کسی می تواند نجات یابد؟«. حال آنان حقیقت کالم مسیح را نشان داده 
بودند، »آنچه که برای انسان غیر ممکن است برای خدا ممکن است«. )مرقس ۱۰: ۲۴ و ۲۶  
لوقا ۱۸: ۲۷(. آنان دیدند که چطور از طریق فیض خدا، مردی ثرومتند می تواند وارد ملکوت 

خداوند بشود«.- الن جی وایت، آرزوی اعصار، صفحه ۵۵۵. 

۲۷ بهمن      پنجشنبه      

تامل در کتاب ایوب
ایوب: باب 1: ۸ را بخوانید� ایوب توسط خداوند چگونه توصیف شده بود؟

 

 

این بسیار نیکوست، که حتی خدا ایوب را »کامل« و »درستکار« خطاب می کند )ایوب ۱: 
۸(. آنقدر کامل و صالح که هیچ کس دیگری بر روی زمین در آن زمان منی توانست با او برابری 

کند. باز هم، اینها سخنان خود خداوند، کلمه به کلمه، درباره ایوب است.
حتی پس از اینکه ایوب یکی پس از دیگری دچار مصیبت شد، خداوند هامن چیزی را که 
ابتدا در مورد ایوب گفته بود تکرار کرد که هیچ کس دیگری مانند او در روی زمین وجود ندارد، 
کامل و صالح و غیره، با این تفاوت که خصلت جدیدی به او اضافه شد. ایوب هنوز همه این 
صفات را دارا بود، »آنگاه خداوند به شیطان گفت: »هرچند مرا بر ضد او برانگیختی تا او را 

بی سبب رضر رسانم« )ایوب ۲: ۳(. 
بهرحال، ما دیدگاهی قوی به کامل و درستی ایوب پیدا می کنیم که چگونه با متام این 
اتفاقات و با وجود طعنه  همرس بی وجدانش حارض نشد خدا را رها کند، »آنگاه زنش به او 
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گفت: »آیا همچنان کاملیت خود را حفظ می کنی؟ خدا را لعن کن و مبیر!« )ایوب ۲: ۹(، این 
کتاب جنبه دیگری از زندگی ایوب را قبل از رشوع واقعه غم انگیز نشان می دهد.

ایوب ۲۹: 1۲ تا 1۶ را بخوانید� چه چیزی در اینجا به تصویر کشیده شده است که به ما بینش 
بیشرتی نسبت به راز شخصیت ایوب می دهد؟

 

 

شاید آنچه در اینجا قابل تشخیص است، سخنان ایوب باشد، » و در پی فهم ماجرا بودم 
ولی منی فهمیدم« )ایوب ۲۹: ۱۶(. به عبارت دیگر، ایوب رصفاً منتظر نشد، برای مثال، یک 
گدای ژنده پوش به او نزدیک شود تا او را یاری کند. در عوض، ایوب در تکاپوی رفع نیازها بود 

و بخاطر آن اقدام می منود. 
به  را  توجه شام  ]فقیران[  آنها  تا  نباشید  »منتظر  کند:  می  پیشنهاد  وایت  الن جی  خانم 
نیازهایشان جلب کنند. مانند ایوب عمل کنید. چیزی که او منی دانست و از آن بی خرب بود 
را جستجو کرد. جستجو و بررسی کنید تا بیاموزید که چه چیزی مورد نیاز است و چگونه می 
توانید آن را به بهرتین نحو تهیه کرد«. شهادت هایی برای کلیسا، جلد پنجم، صفحه ۱۵۱. این 
بخشی از مدیریت پول و رسپرستی اموال و دارایی های خداوند است که امروز فراتر از عملکرد 

و رویه بسیاری از فرزندان خدا است.

اشعیا ۵۸: ۶ تا ۸ را بخوانید� امروز چگونه می توانیم این کالم عهد کهن را در مورد خودمان 
به کار ببریم؟

۲۸ بهمن      جمعه      

اندیشه ای فراتر: هنگامی که پرس انسان در جالل خود و متامی فرشتگان مقّدس با او 
بیاید، آنگاه بر تخت جالل خود خواهد نشست و همه امتها در حضور او جمع خواهند شد 
و او آنها را از یکدیگر جدا خواهد کرد. مسیح در کوه زیتون صحنه روز داوری بزرگ را برای 
شاگردانش به تصویر کشید. و او تصمیم آن را به عنوان عطف به یک نکته نشان داد. هنگامی 
که امت ها در حضور او جمع شوند، جز دو طبقه وجود نخواهد داشت و رسنوشت ابدی آنها 
به واسطه آنچه برای او در شخص فقرا و دردمندان انجام داده اند یا کوتاهی کرده اند تعیین 

می شود«.- الن جی وایت، آرزوی اعصار، صفحه ۶۳۷.
هامنطور که درب خود را به روی نیازمندان و رنج کشیده های مسیح می گشایید از فرشتگان 
نادیده پذیرایی می کنید. شام ملکوتیان را به همنشینی دعوت می کنید. آنها فضای مقدس شادی 
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و آرامش را به ارمغان می آورند. آنها با ستایش بر لبان خود می آیند و صدای پاسخ در آسامن 
شنیده می شود. هر رحمتی در آنجا موسیقی می سازد. پدر از تاج و تخت خود کارگران فداکار را 

در زمره گرانبهاترین گنجینه های خود قرار می دهد«.- آرزوی اعصار صفحه ۶۳۹.

سواالتی برای بحث:
1� »زیرا نیازمند از رسزمین شام رخت نخواهد بست« )تثنیه ۱۵: ۱۱(. علیرغم این پیش 
گویی، با وجود هزاران سال قدمت، که متأسفانه محقق شده است، امروز چگونه باید آن را 
درک کنیم؟ برخی از این کالم برای همه چیز استفاده کرده اند، ولی برای کمک به فقیران 
آنرا توجیه نکرده انُد با این استدالل که، »خوب، خدا گفته است که فقیران همیشه در میان 

ما خواهند بود، پس همینطور باید باشد«.  اشتباِه این طرز تفکر در چیست؟

۲� اول تیموتائوس ۶: ۱۷ تا ۱۹ را بخوانید. »ثرومتنداِن این دنیا را حکم منا که متکرّب نباشند 
و بر مال ناپایدار دنیا امید مبندند. بلکه امیدشان بر خدا باشد که همه چیز را به فراوانی 
برای ما فراهم می سازد تا از آنها لذت بربیم. آنان را امر کن که نیکویی کنند و در کارهای 
برای خود خواهند  باشند. بدین سان، گنجی  خیر دولتمند بوده، سخاومتند و گشاده دست 
اندوخت که پی استوار زندگی آیندۀ ایشان خواهد بود و آن حیات را که حیات واقعی است، 
به دست خواهند آورد«. توجه کنید که چه خطری وجود دارد: اعتامد و توکل به ثروت خود 
در مقابل خدای زنده.  چرا این کار برای کسانی که پول دارند اینقدر آسان است، حتی با 
اینکه می دانند که در نهایت حتی متام پولشان آنها را زنده نگه منی دارد؟ چرا همه ما باید 

مراقب باشیم که به هیچ چیز غیر از خدای زنده اعتامد و توکّل نکنیم؟
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داستانهای ایامنداران
۲۸ بهمن

غافلگیری دوقلوها در فنالند
نوشته ی اندرو مک چسنی

سیمو وهکاووری، مبرش جوانی در فنالند، هنگامی که خانه به خانه در الپلند 
می رفت غافلگیر شد. وقتی زنگ در خانه ای را به صدا درآورد، زنی در را باز کرد 
کتاب  از  داستانی"   ۱۰ "مجموعه  آن  "می خواهم  گفت:  هیجان  با  او  دیدن  با  و 
مقدس را به شام سفارش دهم!" سیمو حتی فرصت نکرده بود به او بگوید کتاب 
می فروشد، چه برسد به اینکه به او بگوید، "مجموعه ۱۰ داستانی" از کتاب مقدس 

نوشته آرتور ماکسِول برای کودکان را دارد. 
به شام  را  کتابها  چرا رسیع  که  باشید  غافلگیر شده  است  "ممکن  گفت:  زن 

سفارش می دهم. 
دیشب خداوند مرا به رویایی برد و صورت تورا نشان داد و گفت: "این مرد به 
خانه شام می آید. مجموعه ۱۰ جلدی از داستان های کتاب مقدس را به او سفارش 

بده." به همین دلیل بود من آماده بودم بالفاصله سفارش دهم.
بار دیگری، سیمو رساغ یک فروشگاه محلی رفت و نسخه ای از نربد عظیم الن 
جی وایت را به صاحبش پیشنهاد کرد. صاحب فروشگاه گفت: "ما چیزی از این 
کتاب متوجه منی شویم اما دخرتمان مدیر یک مدرسه مذهبی است. او فردا به اینجا 
می  آید، می توانی فردا بیایی؟" سیمو به برادر دوقلوییش که در شهر با او کتاب 
می فروخت، درباره قرار مالقاتش گفت و از او خواست تا برای این مورد دعا کند. 
وقتی سیمو به فروشگاه  برگشت ، صاحب فروشگاه او را به دخرتش معرفی کرد. 
زن وقتی فهمید که سیمو یک ادونتیست روز هفتم است از عصبانیت منفجر شد 

و کلیسای ادونتیست را به شدت مورد انتقاد قرار داد. 
او گفت: "مدیر  تا صحبت کند،  اجازه خواست  وقتی حرفش متام شد، سیمو 
ادونتیست  کلیسای  در  را  بزرگی  خدای  چه  کنید  تصور  منی توانید  شام  محرتم، 
خدمت می کنیم! من می خواهم خدایی را پیروی کنم که هرجا که او هدایت کند، 
می توانم خدمتش کنم." زن شگفت زده بنظر می رسید و گفت: "مرد جوان، اگر 
خداوند اینقدر برای تو مهم است..." سپس مکث کرد و رو به مادرش گفت: "مادر، 
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می توانی کمی پول به من بدهی؟ می خوام متام کتاب هایی ک این مرد جوان دارد 
را بخرم."

سیمو به همراه آن زن و پدر و مادرش دعا کرد. وقتی به اتاقی که با برادرش 
آنجا زندگی می کرد برگشت، او را روی زانوانش در حال دعا دید. او با هیجان به 

برادرش درباره مداخله معجزه آسای خداوند گفت. 
کلیسای  بشارتی  بخش  به  درحالیکه   او  است،  شده  بازنشسته  اکنون  سیمو 
ادونتیست درباره مشاهده حضور خدا در زمان به انجام رساندن ماموریت کلیسا 
که  بود  بخش  الهام  من  برای  "این  گفت:  او  زد.  لبخند  خوشحالی  با  می گفت، 

می دیدم خداوند کارش را حامیت می کند ."
این داستان ماموریت، هدف شامره ۵ رشد معنوی، از برنامه راهربدی کلیسای 
ادونتیست روز هفتم، "من خواهم رفت" را به تصویر می کشد که "شاگردسازی 

افراد و خانواده ها در زندگی ها پر شده از روح" می باشد. بیشرت بخوانید: 
IWillGo2020.org

هفته آینده در مورد سیمو بیشرت می خوانیم.
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۲۹ بهمن – ۵ اسفند   درس هشتم   

برنامه ریزی برای موفقیت

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: جامعه ۱۲: ۱؛ پیدایش ۲: ۱۵؛ اول تیموتائوس ۵: ۸؛ کولسیان ۳: 

۲۳، ۲۴؛ پیدایش ۳۹: ۲ تا ۵؛ امثال ۳: ۵ تا ۸. 

کار  برای خداوند  گویی  که  دهید  انجام  چنان  دل  و  جان  از  را  کاری  »هر  آیه حفظی: 
می کنید، نه برای انسان، زیرا می دانید پاداشتان میراثی است که از خداوند خواهید یافت، چرا 

که در حقیقت خداونْد مسیح را خدمت می کنید« )کولسیان ۳: ۲۳، ۲4(�

بیشرت مردم می خواهند یک زندگی »موفق« و شاد داشته باشند. البته، در دنیای سقوط 
کرده در گناه، که در آن تراژدی و مصیبت می تواند هر لحظه رخ دهد، دستیابی به این هدف 

ممکن است همیشه آسان نباشد.
سپس این سؤال نیز مطرح می شود که چگونه »موفقیت« را تعریف می کنیم. در یک 
مورد، می توانیم زندگی یوسف در مرص را مثال بزنیم که اگر زندگی های موفقی وجود داشته 
باشد، مطمئناً این مثال یکی از آنها خواهد بود، اینطور نیست؟ از زندان به قرص، چیزی شبیه 
به این. ]یوسف گمگشته ز رغم برادران غیور، ز قعر چاه بر آمد به اوج ماه رسید – حافظ 
شیرازی[. از سوی دیگر، زندگی یحیی تعمید دهنده را داریم، زندگی او چطور؟ از زندان به 
آرامگاهش رفت. زندگی او چقدر موفقیت آمیز بود؟ باز هم، همه چیز به این بستگی دارد که 

شام »موفقیت و سعادت« را چگونه تعریف کنید.
این هفته قصد داریم به ایده »موفقیت« در چارچوب اصول مالی و مبارشت نگاه کنیم. مهم 
نیست که ما چه کسی هستیم یا کجا زندگی می کنیم، پول و امور مالی خواه ناخواه بخشی 
از زندگی ما خواهند بود. بنابراین، برخی از مراحل، گام های عملی، که می توانیم در این مسیر 
برداریم، که اگرچه تضمین کننده »موفقیت« نیستند، آیا می توانند به ما کمک کنند تا از افتادن 

در دام ها و اشتباهات رایجی که می توانند موفقیت مالی را کمی دشوارتر کنند، اجتناب کنیم؟

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۶ اسفند – ۲۵ فوریه آماده شوید.
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۳۰ بهمن      یکشنبه      

هر چیز به نوبت
جامعه 1۲: 1 را بخوانید� چه پیامی در اینجا برای ما وجود دارد؟

 

 

غذا،   - اولیه  نیازهای  مورد  در  افکاری  رسد،  می  بزرگسالی  بلوغ  به  جوان  که  هامنطور 
پوشاک، و رسپناه – در ذهن او ایجاد می شود. خود عیسی به ما گفته است که چگونه نیازهای 
خود را اولویت بندی کنیم وقتی گفت: »بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، 
که مسن تر  برای کسانی  البته،   .)۳۳ :۶ )متی  به شام عطا خواهد شد«  نیز  اینها  آنگاه همۀ 
هستند و در دوران جوانی عیسی را انتخاب نکرده اند، هنوز فرصت برای تصمیم گیری درست 

در مورد مبارشت وجود دارد.
مهم،  انتخاب  زندگیش چند  در  یعقوب  دیدیم،   ۲۲ تا   ۲۰  :۲۸ پیدایش  در  که  هامنطور 
هم روحانی و هم مالی انجام داده بود. در رؤیا، خداوند خود را به یعقوب معرفی کرد »و 
هان خداوند بر باالی آن ایستاد و گفت: »من یهوه، خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق 
هستم. رسزمینی را که بر آن خفته ای به تو و به نسل تو خواهم داد« )پیدایش ۲۸: ۱۳(. 
یهوه خدای من خواهد  »آنگاه  با خدا گفت:  از عهد خود  بخشی  عنوان  به  یعقوب  سپس 

بود« )پیدایش ۲۸: ۲۱(.

پیدایش ۲۹: ۹ تا ۲۰ را بخوانید� زمان وقوع این رویداد در زندگی یعقوب چه اهمیتی دارد؟

 

 

پس از اینکه یعقوب تعهدات روحانی و مالی خود را نسبت به خدا انجام داد، خداوند او 
را به نزد راحیل در کنار چاه راهنامیی کرد )به پیدایش ۲۹: ۹ تا ۲۰ مراجعه کنید(. بهرت است 
که قبل از متعهد شدن به پیامن ازدواج، تصمیم خود را در مورد مسایل روحانی و یک عمر 
زندگی مشرتک بگیرید .همرس آینده شام باید بداند که »به چه نوع زندگی مشرتکی وارد می 
شود«. آیا این شخص یک مسیحی متعهد است؟ او در چه نوع کاری مشارکت خواهد کرد؟ آیا 
این شخص یک معلم، پرستار، وکیل، کارگر، و غیره خواهد بود؟ من به چه نوع زندگی متعهد 
خواهم شد؟ سواالت دیگری که قبل از ازدواج نیاز به پاسخ دارند عبارتند از: همرسشان فارغ 
التحصیل چه مقطع تحصیلی است؟ چه میزان بدهی بعد از ازدواج خواهند داشت؟ آیا حارضم 

این وضعیت را به عنوان بخشی از مسئولیت خود بپذیرم؟
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دوم قرنتیان ۶: 14، 1۵ را بخوانید� چرا هنگام جستجوی شریک زندگی باید به این اصل 
توجه کرد؟ اگرچه این اصل ازدواج خوب و موفق را تضمین نمی کند، اما چرا به بیشتر شدن 

شانس یک ازدواج خوب کمک می کند؟

۱ اسفند      دوشنبه      

برکت کار )در حالت ایده آل(
اگر متمول باشید، یا سهامدار رسمایه امانی باشید که مادر و/یا پدر برای شام اندوخته باشند 
تا مجبور نباشید یک روز در زندگی خود کار کنید )اگر داستان های زیادی در مورد این کوکان 
بخوانید، مالحظه خواهید کرد، پول که باید یک موهبت و برکت برای آنان باشد، اغلب برای 
آنها در بزرگسالی منجر به تراژدی می شود(، دیر یا زود برای امرار معاش باید رشوع به کار 
کنید. البته حالت ایده آل اینست که چیزی که به شام می رسد و عالقه مند هستید که بتواند 
درآمد خوبی برای شام فراهم کند را در راه  آموزش و تحصیلی بکار بگیرید که بتوانید شغلی 
پیدا کنید، و برای سال ها آنرا ادامه دهید. این ایده آل است؛  البته همیشه اینگونه منی شود.

پیدایش ۲: 1۵ را بخوانید )همچنین به جامعه ۹: 1۰ و دوم تسالونیکیان ۳: ۸ تا 1۰ مراجعه 
کنید(� اهمیت این واقعیت که حتی قبل از ورود گناه ، به آدم )و مطمئناً حوا نیز کار داده 
شده بود( چیست؟ چگونه ممکن است این  را توضیح داد که چرا ، هامنطور که گفته شد ، 

کسانی که هرگز مجبور به کار کردن نبوده اند ، اوضاع خود را لعنت یافتند؟

 

 

بدیهی است که کار کردن برای تنبیه یا مجازات نبود. این کار به هدف خیریت آنها طراحی 
و در نظر گرفته شده بود. یعنی حتی در پردیس ، حتی در دنیایی که هیچ گناهی ، و مرگ و 

رنجی وجود نداشت ، خدا می دانست که انسان ها باید کار کنند.
»و به آدم کار مراقبت از باغ داده شد. خالق می دانست که آدم بدون اشتغال منی تواند 
خوشحال باشد. زیبایی باغ او را خرسند می ساخت، اما این کافی نبود. او باید کار کند و زحمت 
بکشد تا بتواند اعضای شگفت انگیز بدن خود را به کار بگیرد. اگر خوشبختی و سعادت شامل 
انجام هیچ کاری نبود ، در دوران قبل از ورود گناه و معصومیت مقدس انسان، کاری به او داده 
منی شد. اما او که انسان را آفرید، می دانست که چه چیزی برای خوشبختی او نیاز خواهد بود؛ 
و قبل از اینکه او را بیافریند آنرا در نظر گرفته بود، پس او کار تعین شده را به او داد. وعده 
شکوه و جالل آینده، و فرمانی که انسان باید برای نان روزانه خود زحمت بکشد، نیز از هامن 

بارگاه صادر شده بود« اِلن جی وایت، فراخوان عالی ما، صفحه ۲۲۳. 
با این حال، حتی پس از سقوط انسان در گناه، هنگامی که )مانند هر چیز دیگری( کار نیز 
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تحت تاثیر گناه، آلوده شده بود، خدا به آدم گفت: »به سبب تو زمین ملعون شد؛ در همۀ 
روزهای زندگی ات با رنج از آن خواهی خورد« )پیدایش ۳: ۱۷(. توجه کنید، خداوند زمین را به 
خاطر آدم، به خاطر »شام« لعن و نفرین کرد، با این عقیده که، کار چیزی می تواند باشد که او 

به آن، به خصوص به عنوان یک موجود سقوط کرده در گناه نیاز خواهد داشت.

در حالت ایده آل، باید کار به امری تبدیل شود که می توانست برای ما مایه برکت و نعمت 
باشد، این به چه معناست؟

۲ اسفند      سه شنبه      

سالهای درآمدزایی
هامنطور که دیدیم، خدا در نظر گرفته بود که انسانها در یک دوره توانایی کاری ، کار کنند. 
این مرحله از زندگی ما )سالهای کاری( معموالً حدود ۴۰ سال طول می کشد. برای بسیاری 
از افراد این زمانی است که کودکان پرورش داده می شوند، تحصیل می کنند، و خانه و سایر 
خریدهای مهم و عمده انجام می شوند. این می تواند یک زمان بسیار سخت از نظر مالی 
باشد. این زمان بسیار حساس است زیرا خانواده در حال یادگیری همکاری با یکدیگر هستند و 
اعضای آن در حال ایجاد پیوندهای مادام العمر هستند. اسرتس مالی می تواند ازدواج را در این 
مرحله نابود کند و اغلب این امر اتفاق می افتد. خانواده هایی که هر دو طرف تعهد مسیحی 
خود را به انجام می رسانند و مایل به پیروی از اصول کتاب مقدس هستند، زندگی زناشویی 

آنان بسیار با ثبات تر و پایدارتر است. 

اول تیموتائوس باب ۵: ۸؛ و امثال 14: ۲۳؛ کولسیان ۳: ۲۳، ۲4 را بخوانید� چه نکات مهمی را 
می توانیم از این آیات در مورد امور مالی خانه بدست آوریم؟ 

 

 

در بسیاری از موارد، شوهر اصلی ترین فرد نان آور خانواده است، هرچند که اغلب هر دو 
همرس کار می کنند. البته، رشایط غیر منتظره ای مانند بیامری، رکود اقتصادی، هر آنچه که 
این ایده آل را دشوار کند، می تواند بوجود آید. بنابراین، مردم باید قابلیت و آمادگی سازگاری 

متناسب با رشایط غیر منتظره را داشته باشند.
کودکانی که در این مرحله از زندگی به دنیا آورده می شوند »میراثی از جانب خداوند« 
نامیده می شوند )مزمور ۱۲۷: ۳(. باید به یاد داشته باشیم که کودکان مسئولیت بسیار مهمی 
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را با خود به همراه می آورند. هدف والدین مسیحی این است که فرزندان خود را آموزش دهند 
تا در این زندگی دوران بزرگساالنی متکی بر خود و مستقل شوند و شایسته حیات آینده ابدی 

باشند. در اینجا سه نکته برای کمک به والدین وجود دارد:
۱. در خانه یک محیط مسیحی فراهم کنید. این شامل عبادت مرتب، جالب، و رسگرم کننده 
خانوادگی، حضور منظم در کلیسا و کالس روز سبت، و وفاداری در پرداخت ده یک ها و هدایا 

است. این عادت های خوبی برای شکل گیری در اوایل زندگی هستند.
۲. به آنها متایل و اشتیاق به کار و ارج نهادن به آن را بیاموزید. از این طریق کودکان متوجه 
خواهند شد که پشتکار و صداقت در محل کار همیشه مورد توجه ، قدردانی و پاداش قرار می 
گیرد. آنها یاد خواهند گرفت که پول در نتیجه وقت گذاشنت ما برای دیگران با انجام کارهایی 

که برای آنها ارزشمند است به دست ما می رسد.
۳. با یک آموزش خوب کمک کنید. امروزه آموزش و پرورش به ویژه آموزش در یک مدرسه 
خصوصی  مسیحی پر هزینه و گران است. اما برای والدینی که برای فرزندان خود نه تنها برای 
زندگی این دنیا بلکه برای آنچه در آینده در انتظار آنهاست برنامه ریزی می کنند، ارزش آن 

را دارد.

البته، مهم نیست که آنها چگونه عملکردی دارند، هیچ کس نمی تواند در مورد مسیری که 
فرزندانشان خواهند رفت، هیچ تضمینی بدهد� چرا مهم است که والدین خود را به خاطر 
انتخاب های اشتباهی که فرزندان در بزرگسالیشان ممکن است انجام دهند، سرزنش نکنند؟

۳ اسفند      چهارشنبه      

کار با راستی و صداقت
باشد  زندگی  مرحله  ترین  بخش  لذت  تواند  می  »موفق«،  زندگی  یک  از  مرحله  آخرین 
منتظره  غیر  وقایع  توسط  و  باشد  بوده  عاقالنه  اولیه  سالهای  تصمیامت  اینکه  بر  - مرشوط 
خراب نشده باشد. در یک رشایط ایده آل، والدین فرزندان خود را برای بزرگساالنی مستقل 
و سعادمتند پرورش داده اند، خانه، و نیازهای حمل و نقل آنها فراهم و برآورده شده، بدهی 
های معوق وجود ندارند، و یک درآمد کافی مداوم برای تأمین نیازهای خانواده ساملند وجود 

خواهد داشت.
خداوند فرزندان خود را به یک استاندارد باالتر در کار و زندگی فرا می خواند. این معیار، 
رشیعت خداوند است که در قلب های ما نوشته شده است )ارمیا باب ۳۱: ۳۳ را مالحظه کنید( 
و در شخصیت های ما منعکس شده است. به خاطر فساد جامعه و کمرنگ و کوچک شمردن 
آموزش مسیحیان، برای فرد مسیحی زندگی و کار در سطحی فراتر از خواری و مذلت حتی 
اهمیت بیشرتی پیدا خواهد کرد. کتاب مقدس می گوید: »نیکنامی از ثروِت عظیم برتر است؛ 

و محبوبیت از سیم و زر، بهرت« )امثال ۲۲: ۱(. 
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کتاب مقدس منونه هایی از کارفرمایانی را که درک کرده اند که به دلیل داشنت یک کارمند 
باخدا و عابد برکت داده شده اند را به ما نشان می دهد. هنگامی که یعقوب می خواست 
پدر همرس خود، البان، را ترک کند و به همراه خانواده  اش به وطن خود بازگردد، البان از او 
خواست که او را ترک نکند، و به او گفت: »کاش که نظر لطف بر من افکنی، زیرا با فال گرفنت 
دریافته ام که خداوند مرا به خاطر تو برکت داده است« )پیدایش ۳۰: ۲۷(. و هنگامی که یوسف 
در مرص به بردگی فروخته شد، ارباب او، فوطیفار، تحلیل مشابهی در مورد کار یوسف کرد و 

بر اساس آن به او پاداش داد.

پیدایش ۳۹: ۲ تا ۵ را بخوانید� اگرچه متون به طور خاص به ما منی گویند، اما تصور می کنید 
یوسف چه کاری انجام داده بود تا مورد عنایت اربابش قرار گیرد؟

 

 

برای  را  کار دیگر، همه  نوشیدن و خواه هر  »پس هر چه می کنید، خواه خوردن، خواه 
جالل خدا بکنید« )اول قرنتیان ۱۰: ۳۱(. بنابراین در کار و مدیریت مالی و هر کاری که انجام 
می دهیم، باید همه این کارها را برای جالل خدا انجام دهیم. او کسی است که به ما دانش 
و قدرت می دهد تا در زندگی موفق شویم. »ای خداوند، عظمت و قدرت و جالل و پیروزی 
و شوکت از آِن توست، زیرا هرآنچه در آسامن و زمین است متعلق به توست. ای خداوند، 
پادشاهی از آِن توست، و تو بر همگان چون رَس متعال هستی. دولت و حرمت از تو می آید، 
و تو بر همگان حاکمی. قّوت و توانایی در دست توست؛ عظیم ساخنت و نیرو بخشیدن به 

همگان، در دست توست« )اول تواریخ ۲۹: ۱۱، ۱۲(. 

بطور کل، در کار و زندگی از چه اصولی پیروی می کنید؟ چه تغییراتی ممکن است نیاز 
داشته باشید؟

۴ اسفند      پنجشنبه      

در پی مشاوره با خداوند
گوروهای زیادی برای مدیریت سکوالر پول در بیرون هستند، اما خدا به ما هشدار داده 
است که برای مدیریت دارایی هایی که به ما سپرده است، با آنها مشورت نکنیم. »خوشا به 
حال کسی که در مشورت رشیران گام نزند و در راه گنهکاران نایستد و در محفل متسخرگران 
ننشیند؛ بلکه رغبتش در رشیعت خداوند باشد و شبانه روز در رشیعت او تأمل کند. او بسان 
درختیست نشانده بر کنارۀ جویبار، که میوۀ خویش در موسمش آرد به بار، و برگش نیز پژمرده 

نشود، و در هر آنچه کند کام یابد« )مزمور ۱: ۱ تا ۳(. 
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بنابراین ، مردی که از رشیعت خداوند مرسور و خرسند است )رشیعت در اینجا می تواند 
به طور گسرتده تر به عنوان کالم خدا درک شود( برکت خواهد یافت. چقدر ساده است؟ و او 

موفق خواهد شد - موفق باشید.

امثال باب ۳: ۵ تا ۸ را بخوانید� چگونه می توانیم این اصل را در مسائل امور مالی اصلی خود 
به کار گیریم؟

 

 

مروری بر مشاوره کتاب مقدسی در مورد مدیریت مالی، نکات بسیار ارزشمندی را برای 
پیروی کردن به ما می دهد. بیایید به هفت مورد از آنها نگاه کنیم.

سازماندهی و برنامه ریزی کنید. برای هزینه ها و مخارج برنامه ریزی کنید )امثال ۲۷: . ۱
۲۳، ۲۴(. بسیاری از خانواده ها متامی درآمد خود را خرج می کنند و همیشه به امید 
حقوق بعدیشان هستند. زندگی بدون داشنت یک برنامه ساده برای درآمد، هزینه ها و 

پس انداز، بسیار اسرتس زاست.
و . ۲ مالی  توانایی  اندازه  به  که  بگیرید  تصمیم  کنید.  درآمد خود خرج  از  کمرت  همیشه 

استطاعت خود خرج و زندگی کنید )امثال ۱۵: ۱۶(. بسیاری از خانواده ها در کشورهای 
غربی در واقع بیشرت از درآمد خود هزینه و خرج می کنند. این امر فقط به دلیل در 
دسرتس بودن کارت های اعتباری و بدهی به بانک ها امکان پذیر است. بسیاری از این 

مشکالت، بدهکاران را به ستوه آورده و گرفتار می کند.
بخشی از درآمد هفتگی یا ماهیانه خود را پس انداز کنید )امثال ۶: ۶ تا ۸(.  ما رصفه . ۳

و  انجام دهیم  بزرگ تری  آینده خریدهای  در  بتوانیم  تا  کنیم  انداز می  پس  و  جویی 
همچنین از پس هزینه های غیرمرتقبه مانند تصادفات یا بیامری بر بیاییم. بخشی از پس 
اندازهای ما می تواند برای زمانی که به دلیل کهولت سن، ما دیگر قادر به کار کردن 

نیستیم برنامه ریزی شود تا از آن استفاده کنیم.
از بدهی هایی مانند COVID-19 اجتناب کنید. )امثال ۲۲: ۷(.  بهره وام یکی از هزینه . ۴

هایی است که می توانید بدون آن زندگی کنید.  یک شخص یا خانواده ای که با بدهی 
زندگی می کند - یعنی با پول قرض گرفته شده - واقعاً امروز با پولی زندگی می کند که 
انتظار دارد در آینده به دست بیاورد. اگر تغییری در زندگی اتفاق بیفتد، رسافکندگی 

مالی جدی می تواند ایجاد شود.
سخت کوش و ساعی باشید. »آدم تنبل آنچه را که آرزو می کند به دست منی آورد، اّما . ۵

شخص زحمتکش کامیاب می شود« )امثال ۱۳: ۴(. 
از نظر مالی به خدا وفادار باشید. )تثنیه ۲۸: ۱ تا ۱۴(. هیچ خانواده ای منی تواند بدون . ۶

برکت خدا زندگی کند.
به یاد داشته باشید که این زمین خانه واقعی ما نیست. مدیریت ما در مورد اینکه اولویت . ۷

های نهایی ما کجاست، چیزهای زیادی می گوید )متی ۲۵: ۱۴ تا ۲۱ را مالحظه کنید(. 
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۵ اسفند      جمعه      
اندیشه ای فراتر: »هیچ طرحی برای تجارت یا زندگی منی تواند صحیح و کامل باشد، 
چنانچه فقط سالهای کوتاه این زندگی فعلی را در بر بگیرد و هیچ گونه دوراندیشی برای آینده 
ابدی نداشته باشد. …… هیچ کس منی تواند در ملکوت   گنجی ذخیره کند مگر اینکه زندگی 

خود را در زمین غنی و رشیف سازد«. اِلن جی وایت، آموزش، صفحه ۱۴۵. 
مالکیت  شناخنت  رسمیت  به  دارد،  قرار  واقعی  موفقیت  و  تجارت  درستی  پایه  بر  »آنچه 
خداوند است.  خالق جهان هستی، مالک اصلی است. ما مبارش او هستیم. هر چه ما داریم 

امانتی است از طرف او که باید مطابق دستور او استفاده شود«. آموزش، صفحه ۱۳۷. 
فکر  اوقات  از  بسیاری  دارد،  وجود  خانواده مان  معاش  تامین  برای  که  فشاری  دلیل  به 
می کنیم که کار ما رصفاً تامین درآمد است. اما به عنوان یک مسیحی، ما نیز با انجام وظیفه  
ماموریت،  این  از  قول  نقل  از  پس  هستیم.  روبرو  داد،  پیروانش  همه  به  عیسی  که  بزرگی 
هامنطور که در مرقس ۱۶: ۱۵ یافت می شود، خانم الن جی وایت نوشت: »نه این که همه 
به معنای متداول کلمه به عنوان مبرش یا مبلغ دعوت می شوند؛ اما همه ممکن است با او در 
»بشارت« به همنوعان خود همکاری کنند. به همه ما، بزرگ یا کوچک، دانشمند یا جاهل، پیر 

یا جوان، این فرمان داده می شود«.  آموزش، ص. ۲۶۴.
»ما باید از برنامه و نقشه حیات خداوند با دقت بیشرتی پیروی کنیم. برای انجام بهرتین کار 
که در رس راهامن است، طریقهای خود را به خدا بسپاریم، و به نشانه های اراده و مشیت او 
توجه داشته باشیم - اینها قوانینی هستند که راهنامیی های مطمنئ در انتخاب شغل را تضمین 

می کنند«. آموزش، صفحه ۲۶۷.

سواالتی برای بحث:

1� چگونه ما مسیحیان می توانیم زندگی »موفق« را تعریف می کنیم؟ چه تفاوتی بین 
آنچه که دنیا آنرا موفقیت تعریف می کند و آن موفقیتی که ما )در حالت ایده آل( باید 
داشته باشیم وجود دارد؟ به عنوان مثال، یحیی تعمید دهنده را در نظر بگیرید� چگونه 
زندگی او را تعریف می کنید که به طرز فجیعی در زندان به پایان رسید، همه بر اساس 
هوی و هوس یک زن شرور؟ آیا شما آن زندگی را موفق می نامید؟ چه دالیلی می توانید 

برای پاسخ خود ارائه دهید؟

۲� چگونه ما این واقعیت را توضیح می دهیم که بسیاری از افراد »بسیار موفق« وجود 
دارند که هیچ یک از اصول کتاب مقدس در مورد مدیریت ثروت یا زندگی به طور کلی 
پیروی نمی کنند؟ یا در مورد کسانی که سعی می کنند از آنها پیروی کنند و با این وجود 
موفق نمی شوند؟ شاید آنها بیمار شوند، یا دچار مصیبت و بدبختی شوند؛ چگونه باید 

این شرایط را درک کنیم؟
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داستانهای ایامنداران
۵ اسفند

گربه و کتاب فروش دوره گرد
نوشته ی اندرو مک چسنی

میانه زمستان در خانه ای مرتب در  ادبی، سیمو وهکاووری، در  مبرش جوان 
نزدیکی تورو، قدیمی ترین شهر و پایتخت سابق فنالند، توقف کرد و کتاب های 

خود را به دو خواهر مجردی که آنجا زندگی می کردند نشان داد. 
در کامل تعجب خواهران به رسعت یک نسخه از هر کتاب را سفارش دادند. 
سپس آنها او را در اتاق پذیرایی تنها گذاشتند. سیمو جرئت نکرد خانه را ترک کند. 
باالخره یکی از خواهرها درحالیکه گربه بزرگی در دستانش بود از پله ها پایین آمد. 

او گفت: "آقا منی خواهید برای این گربه کاری بکنید؟" 
سیمو پرسید: "چکار باید بکنم؟"

دخرت گفت: "مگر شام دامپزشکی نیستید که االن بهتون زنگ  زدم؟"
او گفت: "نه من یک مبرش ادبی هستم." 

با  را  سیمو  چگونه  که  گفتند  خود  دوستان  به  خنده  با  خواهران  سال ها  تا 
او  تا  بخرند  را  او  های  کتاب  باید  می کردند  فکر  و  گرفته اند   اشتباه  دامپزشک 

گربه شان را تربیت کند. 
خواهران کتاب ها را نگاه داشتند . 

در موقعیتی دیگر، سیمو برای خوردن ناهار و دعا کردن در بعد از ظهر جمعه، 
به جنگل رفت. او دعا کرد: "پیش از پایان این هفته، عیسی، به من فرصت بده تا 

برای تو شهادت بدهم." 
پس از خوردن غذا، دِر یک خانه را که در مزرعه ای قرار داشت، زد. او درحالیکه 
نسخه ای از کتاب نربد عظیم الن جی وایت را به سمت زنی که در را باز کرد، دراز 
کرده بود گفت: "من این کتاب را می فروشم." زن پاسخ داد: "من اصال به کتابی که 
می فروشی عالقه ای ندارم. اما دوست دارم بدانم عیسی برای تو چه معنایی دارد."

پس از آنکه سیمو عشق خود به عیسی را توصیف کرد، زن گفت: "بیا به اتاق 
پشتی برویم، زانو زده و دعا کنیم." 

در این لحظه دخرت بزرگ زن آمد. زن به دخرتش گفت: "به ما بپیوند، زانوان تو 
نیز نیاز به خم شدن برای دعا دارند."
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بعد از دعا، سیمو آماده شد تا برود. زن او را تا دم در بدرقه کرد و گفت: "من 
مایلم کتابی که به من  نشان دادی را سفارش دهم." 

در آن زمان بود که سیمو متوجه شد زن به مسائل معنوی عالقه دارد. مدتی 
بعد، پس از آن که کشیشی جلسات بشارتی را در آن منطقه آغاز کرد، سیمو او را 
به خانواده زن معرفی کرد. کشیش جلسات مطالعه کتاب مقدس را در خانه ی آنها 
آغاز کرد و خانواده به کلیسای ادونتیست روز هفتم پیوستند. امروز، نوه این خانم 

یکی از رهربان فعال کلیسا در پایتخت فنالند، هلسینکی، است.
این داستان ماموریت، هدف شامره ۵ رشد معنوی از برنامه راهربدی کلیسای 
ادونتیست روز هفتم، "من خواهم رفت" را به تصویر می کشد که "شاگردسازی 

افراد و خانواده ها در زندگی پر شده از روح" می باشد. بیشرت بخوانید: 
IWillGo2020.org

هفته آینده در مورد سیمو بیشرت می خوانیم.
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۶ – ۱۲ اسفند   درس نهم   

مراقب حرص و طمع باشید

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: اشعیا ۱۴: ۱۲ تا ۱۴؛افسسیان ۵: ۵؛ یوشع ۷؛ یوحنا ۱۲: ۱ تا ۸؛ 

اعامل ۵: ۱ تا ۱۱؛ اول قرنتیان ۱۰: ۱۳. 

آیه حفظی: »پس به مردم گفت: »به هوش باشید و از هر گونه حرص و آز بپرهیزید، زیرا 
زندگی انسان به فزونی دارایی اش نیست« )لوقا 1۲: 1۵(�

به شام تعلق ندارد،  یا دارایی هایی که واقعاً  از حد به ثروت  طمع به عنوان میل بیش 
تعریف شده است. طمع، جدی و مهم است. در واقع آنقدر مهم که در ده فرمان خداوند 
قبل از دروغ نگویید، دزدی نکنید، یا قتل نکنید، آمده است. آنقدر زیان آور است که خدا در 
رشیعت بزرگ اخالقی ]ده فرمان[ خود در مورد آن هشدار داد. »به خانۀ همسایه ات طمع 
مورز، به زن همسایه ات، یا غالم و کنیزش، یا گاو و االغش، یا هیچ چیز دیگر او، طمع مدار« 

)خروج ۲۰: ۱۷(. 
از  را  قرار می گیرد که شخص  بزرگ  آور و  بارها در فهرست گناهان رشم  طمع مکررا و 
ملکوت خدا دور می کند. »مگر منی دانید که مردم نادرست از برکات سلطنت خدا بی نصیب 
خواهند ماند؟ خود را فریب ندهید. شهوت رانان، بت پرستان و زانیان و آنانی که بدنبال زنان و 
مردان بدکاره می افتند، و همینطور دزدان، طمعکاران، مرشوب خواران و کسانی که به دیگران 
تهمت می زنند و یا مال مردم را می خورند، در دنیای جدیدی که خدا سلطنت می کند، جایی 

نخواهند داشت« )اول قرنتیان ۶: ۹، ۱۰(.
طمع، تا اخاذی، بت پرستی، فحشا و زنا؟ این چیزی است که این آیات می گویند، و این 
هفته به منونه هایی از اینکه چقدر مرض و ناصحیح است و برای غلبه بر آن چه کاری می 

توانیم انجام دهیم نگاه خواهیم کرد.

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۳ اسفند – ۴ مارس آماده شوید.
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۷ اسفند      یکشنبه      

رسچشمه نخستین گناه؟
چگونگِی ظهوِر گناه در جهاِن خداوند، اولین سؤالی است که اغلب مطرح می شود، و قابل 
درک است. حد اقل تا حدودی می دانیم، که چگونه گناه وارد جهان هستی شد. در واقع، به 

خاطر طمع بود. پس شاید طمع رسچشمه نخستین گناه باشد.

اشعیا 14: 1۲ تا 14 را بخوانید� چه نکاتی در مورد سقوط لوسیفر در آنجا ارائه شده است؟ 
چگونه طمع نقش مهمی در آن سقوط داشت؟

 

 

از  تا  از ملکوتیان بود، به خود جرات داد  »او که به مقام خود راضی نبود، گرچه باالتر 
ملکوتیان بیعت بگیرد با اینکه می دانست که بیعت گرفنت مختص خداست. به جای این که 
خدا را در محبت ها و بیعت های همه موجودات برتر قرار دهد، تالش کرد تا آنان را به خدمت 
خود گامشته و وفاداری آنها را نسبت به خود جلب مناید. و این رسور فرشتگان با طمع به 
جاللی که پدر ازلی بر پرسش تفویض کرده بود، در آرزوی قدرتی بود که تنها در اختیار مسیح 

بود«.- الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۳۵.

افسسیان ۵: ۵ و کولسیان ۳: ۵ را بخوانید� پولس طمع را با چه چیزی یکی می داند و چرا؟

 

 

چقدر جالب است که پولس دوبار اعالم می کند که طمع را با بت پرستی برابر می داند. 
مردم هنگام عبادت، بت را پرستش می کنند - زندگی خود را به او تسلیم می کنند – یعنی به 
جای تسلیم به خالق به  چیزی غیر از خدا، چیزی که خلق شده است و مخلوق است )رومیان 
۱: ۲۵(.  پس آیا طمع می تواند خواسنت چیزی باشد که نباید داشته باشیم، و آنقدر خواستار 

آن باشیم که میل ما به آن، جای خداوند را در قلب ما بگیرد؟
بدون شک، لوسیفر در ابتدا منی دانست که خواسته های اشتباهش او را به کجا می کشاند. 
در مورد ما هم چنین چیزی می تواند صدق کند. فرمان خداوند برضد طمع، تنها فرمانی که 
فقط با افکار و اندیشه های ما رسوکار دارد، می تواند ما را از اعاملی که موجب نقض سایر 

احکام نیز می شود باز دارد. )به عنوان مثال، دوم سموئیل باب ۱۱ را مالحظه کنید(.
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اول تیموتائوس ۶: ۶، ۷ را بخوانید� تمرکز و توجه بر آنچه پولس در اینجا می نویسد چگونه 
می تواند از ما در برابر طمع محافظت کند؟

۸ اسفند      دوشنبه      

چیزی نفرین شده در اردوگاه
مسلامً این یکی از مهمرتین وقایع دوران تاریخ ارسائیل بوده است. پس از ۴۰ سال رسگردانی 
در بیابان، رسانجام وارد رسزمین موعود شدند. از طریق یک معجزه دراماتیک، بنی ارسائیل 
در جریان طغیان رود اردن با قدم گذاردن برروی مسیر خشکی از آن عبور کردند. وجود این 
گذرگاه خشک چنان با اهمیت و چشمگیر بود که   پادشاهان بت پرست کنعان وقتی شنيدند 
كه خداوند به خاطر بنی ارسائيل راه خشكی از ميان رود اردن پديد آورده تا از آن عبور كنند، 

سخت ترسيدند و روحیه جنگ و مقابله با ارسائيل را از دست دادند )یوشع ۵: ۱(. 
اولین چالش واقعی در فتح کنعان، شهر محصور و مستحکم اریحا بود. هیچ کس، حتی 
یوشع منی دانست برای شکست دادن ساکنان اریحا چه باید بکند. در پاسخ به دعای یوشع، 
خداوند نقشه نابودی شهر را برای آنان آشکار ساخت و آنها از آن پیروی کردند. اما پس از آن 

همه چیز به طور قطع مسیر بدی را در پیش گرفت.

یوشع باب ۷ را بخوانید� پس از پیروزی قدرمتندانه در اریحا چه اتفاقی افتاد، و چه پیامی باید 
از این داستان برای خود برداشت کنیم؟

 

 

هنگامی که عخان مقرص شناخته شد، به کاری که انجام داده بود اعرتاف کرد و گفت که به 
غنایم جنگی »طمع« ورزیده است. کلمه عربی chmd که در آنجا »طمع« ترجمه شده است، 
در برخی از جاهای کتاب مقدس به معنای بسیار مثبتی استفاده شده است. برای مثال، زمانی 
که جربئیل به دانیال گفت که او مردی »بسیار محبوب« است از ریشه همین کلمه در دانیال 

۹: ۲۳ استفاده شده است.  
اما در این مورد، کلمه chmd خرب بدی بود. علیرغم دستور آشکار مبنی بر غارت نکردن 
شهرهای تسخیر شده به نفع خود )یوشع ۶: ۱۸، ۱۹(. عخان دقیقاً این کار را انجام داد و باعث 
بدنامی کل قومش شد. در واقع، یوشع پس از شکست در عای، از آن ترس داشت که »کنعانیان 
و دیگر ساکنان این مرز و بوم خواهند شنید و ما را محارصه کرده، نام ما را از روی زمین محو 
خواهند کرد. آنگاه تو برای نام بزرگ خود چه خواهی کرد؟« )یوشع ۷: ۹(. به عبارت دیگر، 
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خداوند می خواست از این پیروزی های بزرگ به عنوان بخشی از آگاهی دادن به ملت های 
اطراف از قدرت و کار خود در میان قومش استفاده کند. فتوحات آنها باید )به نوعی( شاهدی 
برای ملتها از قدرت یهوه باشد. البته پس از شکست در عای، عالوه بر تلفات جانی، آن گواه 

نیز به خطر افتاده بود.

این  توجیه کند: خوب،  را  اعمالش  کنید که عخان چقدر راحت می توانست  این فکر  به 
مقدار در مقایسه با بقیه غنیمت ها بسیار ناچیز است� هیچ کس نخواهد فهمید، و به چه 
چیزی می تواند آسیب برساند؟ عالوه بر این، خانواده من به پول نیاز دارند� چگونه می 

توانیم از خود در برابر این نوع استدالل های عقالنی خطرناک محافظت کنیم؟

۹ اسفند      سه شنبه      

قلب یهودا
یکی از غم انگیزترین داستان های کتاب مقدس، داستان یهودا اسخریوطی است. این مرد از 
افتخار و امتیازی برخوردار بود که تنها ۱۱ نفر دیگر در متام تاریخ جهان از آن برخوردار بودند: 
متام آن دوران با عیسی بوده و حقایق ابدی را مستقیامً از خود استاد آموخته است. چقدر غم 
انگیز است که بسیاری از مردم دوردست که هرگز فرصتی مانند فرصت هایی که یهودا داشت 
را نداشته اند، نجات خواهند یافت، در حالی که می دانیم رسنوشت یهودا اکنون برای نابودی 

ابدی مقدر شده است.
و  خواست ها  طمع،  یافت:  کلمه  یک  در  توان  می  را  پاسخ  افتاد؟  او  برای  اتفاقی  چه 

آرزوهای دلش.

یوحنا 1۲: 1 تا ۸ را بخوانید� مریم چه کاری انجام داد که در طول میهامنی توجه زیادی را به 
خود جلب کرد؟ یهودا چگونه واکنش نشان داد؟ چرا؟ پاسخ عیسی چه بود؟

 

 

توبیخ و رسزنش مالیم  از سوی ناجی به اظهارات طمع آلود یهودا باعث شد که او میهامنی 
را ترک کند و مستقیامً به کاخ کاهن اعظم، جایی که دشمنان عیسی در آنجا جمع شده بودند، 
برود. به او پیشنهاد داده شد که عیسی را با مبلغی بسیار کمرت از هدیه مریم به دست آنها 

تسلیم کند. )متی ۲۶: ۱۴ تا ۱۶ را مالحظه کنید(.
چه اتفاقی برای یهودا افتاد؟ با داشنت فرصت های فوق العاده، این همه امتیازات نادر، چرا 
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او دست به چنین کار بدی می زند؟ به گفته خانم الن جی وایت، یهودا »معلم بزرگ را دوست 
تغییر کند، و  او متایل داشت شخصیت و زندگی اش  باشد.  او  با  تا  اشتیاق داشت  داشت و 
امیدوار بود که این تغییر را از طریق ارتباط با عیسی تجربه کند. منجی یهودا را رد نکرد. او 
را در میان دوازده نفر قرار داد. عیسی به او اعتامد کرد که به عنوان مبرش کاری انجام دهد. 
عیسی به او قدرت شفای بیامران و بیرون راندن شیاطین را داد. اما یهودا به این نقطه نرسید 

که خود را کامالً به مسیح تسلیم کند«. – آرزوی اعصار، صفحه ۷۱۷.
در نهایت، همه ما نقایص و ضعف های شخصیتی داریم که در صورت تسلیم شدن به 
خداوند، می توان از طریق قدرت خدا که در ما کار می کند، بر آنها غلبه کنیم. اما یهودا کامال 
خود را تسلیم مسیح نکرد و گناه طمع، که می توانست با قدرت مسیح بر آن غلبه کند، در 

عوض بر او غلبه کرد و نتایج غم انگیزی برای او به همراه داشت.
کدام یک از ما به گونه ای با طمع بر رس چیزی مبارزه منی کنیم؟ در این مورد، چیزی که یهودا 
آرزو داشت پول بود، و آن طمع، که مشکل قلبی بود، او را به دزدی کشاند )یوحنا ۱۲: ۶(، و در 

نهایت باعث شد به عیسی خیانت کند.
چه درس وحشتناکی! برای همه ما در مورد خطری که طمع می تواند به همراه داشته 
باشد. امری که کوچک به نظر می رسد، یک آرزوی ساده قلبی است، ولی می تواند منجر به 

مصیبت و زیان ابدی شود.

۱۰ اسفند      چهارشنبه      

حنانیا و سفیره
زمان هیجان انگیزی برای عضویت در کلیسا بود. به دنبال بارش عظیم روح القدس در روز 
پنطیکاست، رسوالن با قدرت، انجیل را موعظه می کردند و هزاران نفر به کلیسا می پیوستند.

»پس از دعای ایشان، مکانی که در آن جمع بودند به لرزه درآمد و همه از روح القدس 
پر شده، کالم خدا را با شهامت بیان می کردند. همۀ ایامنداران را یک دل و یک جان بود و 
هیچ کس چیزی از اموالش را از آِن خود منی دانست، بلکه در همه چیز با هم رشیک بودند« 

)اعامل ۴: ۳۱، ۳۲(.
چه امتیاز و افتخاری بزرگرت از این برای حنانیا و سفیره بود که بخشی از کلیسای اولیه 
بودند، رشد و گسرتش آن را دیدند، و تجلی روح القدس را به گونه ای آشکار مشاهده کردند. 
»هیچ کس در میان آنها محتاج نبود، زیرا هر که زمین یا خانه ای داشت، می فروخت و وجه 
آن را پیش پای رسوالن می گذاشت تا بر حسب نیاِز هر کس بین همه تقسیم شود« )اعامل 

.)۳۵ ،۳۴ :۴
در چنین رشایطی حنانیا و سفیره  آشکارا تحت تأثیر اتفاقاتی که در حال رخ دادن بود قرار 
گرفتند و خواستند تا بخشی از آن باشند، پس تصمیم گرفتند مقداری از دارایی خود را بفروشند 

و عواید آن را به کلیسا کمک کنند. تا اینجای کار همه چیز خیلی خوب بود.
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اعامل رسوالن ۵: 1 تا 11 را بخوانید� به نظر شام چه چیزی بدتر بود، نگه داشنت بخشی از پول 
یا دروغ گفنت در مورد آن؟ چرا چنین مجازات سختی شامل حال آنان شد؟

 

 

در ابتدا، به نظر می رسید که آنها در خواست و متایل خود برای انجام اینکار صادق هستند. 
با این حال پس از آن، حنانیا و سفیره با تسلیم شدن در برابر حس طمع ورزی، روح القدس 
را اندوهگین کردند. آنها از کار خود پشیامن شده بودند و به زودی تأثیر شیرین برکتی را که 
قلب آنها را با میل به انجام کارهای بزرگ به نفع مسیح گرم کرده بود از دست دادند«.- الن 

جی وایت، اعامل رسوالن صفحه ۷۲. 
به عبارت دیگر، اگرچه آنها با بهرتین انگیزه ها رشوع به کار کرده بودند، اما حرص و طمع 

آنها باعث شد که ظاهرسازی کنند و به چیزی وامنود کنند که واقعاً نبودند.

»آنگاه ترسی عظیم بر تمامی کلیسا و همۀ آنان که این را شنیدند، مستولی شد« )اعمال 
۵: 11(� پس از این واقعه، مردم مطمئناً باید در بازگرداندن عشرشان دقت بیشتری کرده 
باشند� اما این روایت غم انگیز در کتاب مقدس به عنوان هشداری در مورد وفاداری در 
عشر گنجانده نشده است� در عوض، در مورد این که طمع تا کجا می تواند پیش برود، این 

مسئله چه چیزی را به ما می آموزد؟

     پنجشنبه       ۱۱ اسفند

غلبه بر طمع
گیرد،  قرار منی  توجه  مورد  و خودخواهی  غرور  اغلب هامنند  و  است  قلبی  امری  طمع 
به همین دلیل است که می تواند بسیار کشنده و فریبنده باشد. غلبه بر گناهانی که آشکار 
هستند به اندازه کافی سخت است: دروغ، زنا، دزدی، بت پرستی، عدم رعایت سبت. اما اینها 
اعامل ظاهری هستند، چیزهایی که قبل از انجام آنها باید به آنها فکر کنیم. اما در مورد غلبه 

بر افکار اشتباه خود چطور؟ اینجاست که اوضاع سخت می شود.

این  و چرا درک  است،  داده شده  اینجا  در  قولی  بخوانید� چه  را   1۳  :1۰ باب  قرنتیان  اول 
موضوع در زمینه طمع بسیار مهم است؟

 

 



۹۰

پس چگونه می توانیم با تکیه به قدرت خدا در برابر این گناه فریبنده خطرناک از خود 
محافظت کنیم؟

۱. تصمیم بگیرید که به خدا خدمت کنید و به او تکیه کنید و جزئی از خانواده او باشید. 
»…. همین امروز برای خود برگزینید چه کسی را عبادت خواهید کرد، ….. اما من و خاندانم، 

یهوه را عبادت خواهیم کرد« )یوشع ۲۴: ۱۵(.
۲. هر روز در دعا باشید و متی ۶: ۱۳ را در ذهن داشته باشید، »و ما را در آزمایش میاور، 
بلکه از آن رشیر رهاییامن ده. زیرا پادشاهی و قدرت و جالل، تا ابد از آِن توست. آمین«. وقتی 
نسبت به چیزی که می دانید آنرا نباید داشته باشید، طمع می ورزید، برای این امر دعا کنید، 

و وعده های کتاب مقدس برای پیروزی بر آن را از خداوند بطلبید، مانند اول قرنتیان ۱۰: ۱۳.
۳. بطور مرتب کتاب مقدس را مطالعه کنید. »کالم تو را در دل خود ذخیره کرده ام، تا به 

تو گناه نورزم!« )مزمور ۱۱۹: ۱۱(.
عیسی با مشکل انسان/گناه مواجه شد. او در هر نقطه ای که ما وسوسه می شویم وسوسه 
می شد. و برای دریافت قدرت مقاومت در برابر آن، شبهای زیادی را در دعا با پدرش به صبح 
رساند. و عیسی قبل از اینکه این زمین را ترک کند، هر دو راه را با الگو نشان داد و سپس وعده 
قدرت روح القدس را داد تا زندگی با ایامن و اطاعت را برای همه ممکن سازد، و هر کس قادر 

باشد مسیح وار باشد. 
»خداوند را در حینی که یافت می شود بجویید، و تا زمانی که نزدیک است او را بخوانید. رشیر 
راههای خود را ترک گوید، و شخص بدکار افکار خویش را؛ به سوی خداوند بازگردد، که بر وی 
رحم خواهد کرد؛ و به سوی خدایامن بیاید، که او را به فراوانی خواهد آمرزید« )اشعیا ۵۵: ۶، ۷(.

در صورت وجود طمع در زندگی شما عواقب آن چه بوده است؟ چه درس هایی آموخته 
اید؟ چه چیزی ممکن است هنوز نیاز داشته باشید که از آن یاد بگیرید؟

۱۲ اسفند       جمعه      

اندیشه ای فراتر: در فتح اریحا، عخان تنها مردی نبود که نقره و طال را به اردوگاه 
ارسائیل آورد. یوشع به مردان گفته بود که نقره و طال و ظروف برنجی و آهنی را به خزانه خانه 
خدا بازگردانند )یوشع ۶: ۱۹، ۲۴(. قرار بود هر چیز دیگری سوزانده شود. اما عخان تنها مردی 

بود که مقداری از غنایم را برای خود نگه داشت.
در فهرست پولس در مورد نشانه های روزهای آخر، دو مورد اول شامل نگرش ما نسبت به 
پول و دارایی است. »اّما آگاه باش که در روزهای آخر، زمانهای سخت پیش خواهد آمد. زیرا 
مردماْن خودپرست، پولدوست، ….«  )دوم تیموتائوس ۳: ۱، ۲(. خودخواهی و پول پرستی، 

توصیف های مهمی از برشیت در آخرین روزهای ما هستند.
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سواالتی برای بحث: 
1� اول تیموتائوس ۶: ۶ تا 1۰ را بخوانید� »البّته خداپرستی همراه با قناعت، منفعت بسیار 
دارد� زیرا ما چیزی به این جهان نیاورده ایم و نمی توانیم از این جهان چیزی ببریم� پس 
اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم، به آنها قناعت می کنیم� اّما آنانی كه در آرزوی جمع 
كردن ثروت هستند، به وسوسه و دام آرزوهای پوچ و زیان بخشی كه آدمی را به تباهی 
و نیستی می کشاند گرفتار می شوند� زیرا عشق به پول، سرچشمٔه همه نوع بدیهاست و 
به علّت همین عشق است كه، بعضی ها از ایمان منحرف گشته، قلبهای خود را با رنجهای 
بسیار جریحه دار ساخته اند«� در کالس، در مورد افرادی صحبت کنید که به دلیل عشق به 
پول، »خود ]و دیگران[ را در غم و اندوه فرو برده اند«� مثال های زیادی وجود دارند، 
برای گذراندن  امر که  این  بین دانستن  اینگونه نیست؟ چگونه می توانیم تعادل مناسب 
زندگی به پول نیاز داریم، اما در دام آن نیفتیم، ایجاد کنیم، همانطور که پولس در اینجا 

درباره آن هشدار می دهد؟

۲� به جز پول چه چیزهای دیگری وجود دارند که می توانیم نسبت به آنها طمع ورزیم؟
۳� تفاوت بین میل درست به چیزی و طمع چیست؟ چه زمانی ممکن است میل درست 

به چیزی تبدیل به طمع شود؟
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داستانهای ایامنداران
۱۲ اسفند 

به اشرتاک گذاری جسورانه عیسی
نوشته ی اندرو مک چسنی

در یک یکشنبه عید پاک، کشیش بازنشسته، سیمو وهکاووری، در قطاری مملو 
از مسافر نشسته بود در حالیکه از نشست بشارتی که در مرکز فنالند برگزار کرده 
بود، به خانه اش در پایتخت، هلسینکی، می رفت. دانشجویی ۲۴ ساله سوار قطار 

شد و به دنبال صندلی به اطراف نگاه کرد .  
سیمو به او گفت: "با اینکه قطار پر بنظر میاد اما چرا از میان واگن ها عبور 

منی کنید تا ببینید صندلی خالی هست یا نه؟
او با لبخند برگشت و گفت: "دوتا صندلی خالی پیدا کردم، یکی برای من و یکی 
برای شام. با من بیایید." آن دو روی صندلی های مقابل هم نشستند. سیمو پرسید: 

"ببخشید، اشکالی ندارد اگر از شام بپرسم احساستون نسبت به دین چیست؟" 
او پاسخ داد: "در حال حارض از مسائل معنوی دور هستم."

سیمو پرسید: "دوست دارید بدانید من چگونه ایامن آوردم؟"
به  قطار  که  کرد. هامنطور  تعریف  او  برای  سیمو  و  بود  شنیدن  به  مایل  او 
هلسینکی نزدیک می شد، سیمو گفت: "اشکالی ندارد اگر در دعا هایم به یاد شام 

باشم؟"
دانشجو به گریه افتاد. اشک روی گونه هایش رسازیر شد و با صدای بلند گفت: 

"این واقعا عالی خواهد بود، لطفا اینکار را انجام دهید."
سیمو قبل از جدا شدن از آن خانم چیزی گفت که اغلب به دوستان جدیدش 
می گوید: "شاید باعث تشویق شام شود اگر بگویم، با اینکه رستان شلوغ است، اما 
می توانید به عیسی مسیح قیام کرده خدمت کنید، کسی که تاوان گناهان ما را بر 
روی صلیب جلجتا داد؛ و همچنین، عیسی وعده داده است تا بازگردد و ما را به 
خانه ملکوتی بربد که در آنجا زندگی جاودانه آغاز خواهد شد. پس دوست عزیز، 
بیایید در این سفر ملکوتی زیر دست پرمهر پدر مبانیم تا به مقصد برسیم. خداوند 

به لطف و محبتش به شام برکت بدهد."  
در سفر دیگری با قطار، سیمو از سالم و احوالپرسی خامنی متعجب شد و او 
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با سیمو دست داد. سیمو پاسخ داد: "سالم، من کشیش بازنشسته کلیسای  حتی 
ادونتیست روز هفتم هستم."   

زن گفت: "چه جالب! من هرگز در مورد ادونتیست ها نشنیده ام. می خواهم 
در طول این سفر ۵۰۰ کیلومرتی )۳۰۰ مایلی( همه چیز را در مورد کلیسای شام 

بشنوم. اینجا دوتا صندلی خالی هست، بیا باهم بنشینیم." 
سیمو در متام طول سفر درباره کلیسای ادونتیست صحبت کرد. زمانی که قطار 
را ترک می کردند، مردی نیز پشت رس آنها آمد و درحالیکه مشتاقانه دست سیمو 
را با هردودستش گرفته بود، گفت: "ممنونم برای این قطار سواری جالب! از تو 
متشکرم که آنقدر شجاع بودی که با صدای بلند خداوند را به اشرتاک گذاشتی تا 

همه ما بتوانیم بشنویم."
الهی در هر قطار است. او  در ۸۴ سالگی، سیمو در جستجوی مالقات های 
پیدا  به اشرتاک گذاشنت عیسی جسارت بیشرتی  پیرتر می شوم، در  گفت: "هرچه 

می کنم." 
این داستان ماموریت، هدف شامره ۵ رشد معنوی از برنامه راهربدی کلیسای 
ادونتیست روز هفتم، "من خواهم رفت" را به تصویر می کشد که "شاگردسازی 

افراد و خانواده ها در زندگی های پر شده از روح" می باشد. بیشرت بخوانید: 
IWillGo2020.org

هفته آینده در مورد سیمو بیشرت می خوانیم.
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۱۳ تا ۱۹ اسفند   درس دهم   

بازگرداندن

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: لوقا ۱۲: ۱۶ تا ۲۱؛ جامعه ۲: ۱۸ تا ۲۲؛ امثال ۲۷: ۲۳ تا ۲۷؛ 

دوم قرنتیان ۴: ۱۸؛ جامعه ۵: ۱۰؛ کولسیان ۱: ۱۵ تا ۱۷.

آیه حفظی:  »آنگاه، صدايی از آسامن شنيدم كه به من می گفت: »اين را بنويس: خوشا به 
حال كسانی كه در راه مسيح شهيد شده اند� زيرا روح خدا می گويد: حاال ديگر از متام دردها 

آسوده می شوند، و به خاطر كارهای خوبی كه كرده اند پاداش می گريند« )مکاشفه 14: 1۳(�

با نزدیک شدن به پایان سال هایی که ما می توانیم درآمدزایی داشته باشیم و کار کنیم، 
مترکز مالی ما به سمت حفظ دارایی هایامن در انتظار پایان عمر معطوف می شود. گذر از 
مرحله کار به بازنشستگی می تواند یک تجربه بسیار آسیب زا باشد. از نظر مالی، بهرتین راه 

برای گذشنت از این دوران و ادامه چیست؟
با باال رفنت سن افراد، آنها تقریباً به طور طبیعی رشوع به نگرانی در مورد آینده می کنند. 
رایج ترین ترس ها عبارتند از: مرگ زودرس )قبل از مراقبت و حامیت از خانواده(؛ زندگی بیش 
از حد طوالنی )طول عمر بیشرت از دارایی ها یا پس اندازها در نظر گرفته شده(؛ بیامری سخت 
و عالج ناپذیر )متام منابع من ممکن است به یکباره رصف درمان شود(؛ و ناتوانی ذهنی و/یا 

جسمی )چه کسی از من مراقبت خواهد کرد؟(.
خانم الن جی وایت هنگام اظهار نظر در مورد این ترس ها نوشت: »همه این ترس ها از 
شیطان رسچشمه می گیرد.  .  .  .  اگر آنها به موقعیت و جایگاهی که خداوند می خواهد آنها 
داشته باشند برسند، آخرین روزهایشان بهرتین و شادترین روزهایشان خواهد بود.  .  .  .  آنها باید 
اضطراب و بار رنج  و مشقت را کنار بگذارند و تا آنجا که می توانند با شادی وقت خود را بگذرانند 
و برای کامل شدن و رسیدن به بهشت   آماده شوند«. شهادتهایی برای کلیسا، جلد اول، صفحه ۴۲۴.

این هفته توصیه های خدا در مورد سال های آخر عمر خود را مرور خواهیم کرد. چه 
کارهایی باید انجام دهیم، از انجام چه کارهایی اجتناب کنیم و از چه اصولی پیروی کنیم؟

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۰ اسفند – ۱۱ مارس آماده شوید.
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۱۴ اسفند      یکشنبه      

توانگر نادان
لوقا 1۲: 1۶ تا ۲1 را بخوانید� پیام مربوطه برای ما در اینجا چیست؟ چه رسزنش شدیدی را 
خداوند برای مرد نادان در نظر گرفت، و این حکایت در مورد نگرش ما نسبت به آنچه که 

داریم چه می گوید؟

 

 

اگرچه پیام این حکایت فراتر از اینست، اما می توان استدالل کرد که این داستانی بود که 
عیسی درباره کارهایی که نباید در دوران بازنشستگی انجام داد، سخن گفت. بر این اساس، 
اگر فردی برای خرج کردن دارایی های انباشته خود دست از کار می کشد، باید مراقب باشد و 
این ماجرا را به یاد داشته باشد. مشکل در سخت کار کردن یا به دست آوردن ثروت، مخصوصاً 
با باال رفنت سن و شاید حتی ثرومتندتر شدن نیست. مشکل در نگرش ما نسبت به آن است. 
سخنان او: »آسوده باش، بخور، بنوش و شاد باش« )لوقا ۱۲: ۱۹( – موضوع و مسئله اصلی را 

در اینجا بیان می کند.
»اهداف این مرد باالتر از اهداف جانورانی نبود که از بین می روند. او طوری زندگی می کرد 
که انگار نه خدا، نه ملکوت و نه زندگی آینده وجود دارد. گویی هر چه داشت مال خودش بود و 
هیچ ِدینی به خدا یا انسان نداشت«. – الن جی وایت، دروس پندآموز مسیح، صفحه ۲۵۷ و ۲۵۸.

اگر در این مرحله از زندگی فقط به فکر خودمان باشیم و نیازهای دیگران و آرمان خدا را 
نادیده بگیریم، از ثرومتند نادان الگو می گیریم. در َمثَل عیسی هیچ نشانه ای وجود نداشت 
که آن مرد ثرومتند، فردی تنبل یا آدم بدی باشد. مشکل در نحوه و چگونگی خرج کردن آن 
چیزی بود که خدا به او سپرده بود. از آنجایی که ما زمان مرگ خود را منی دانیم، ما به جای 
اینکه در پی یک زندگی خودخواهانه بودن باشیم باید همیشه برای اجرای خواست و اراده 

خدا برای زندگی خود آماده باشیم.
تصویر کلی ارائه شده در کتاب مقدس اینست که یک شخص تا زمانی که می تواند، کار 
کند و فعال و مفید باقی مباند. در واقع، جالب است بدانید که به عقیده بسیاری، نویسندگان 
کتاب های بزرگ نبوی دانیال و مکاشفه، هر دو در دهه ۸۰ زندگی خود بودند که کار خود را 
به پایان رساندند. این در زمانی بود که میانگین سن در زمان مرگ ]میانگین عمر انسان[ حدود 
۵۰ سال بود. الن جی وایت برخی از معروف ترین و محبوب ترین کتاب های خود مانند آرزوی 
اعصار را حدودا پس از ۷۰ سالگی منترش کرد. بنابراین، تا زمانی که سامل هستیم، نباید به این 

معنا باشد که ما از کار و فعالیت و، تا حد امکان از انجام کارهای مفید دست برداریم.
عیسی به کسانی که منتظر آمدن ثانویه او بودند توصیه کرد فقط منتظر منانند و متاشا 

کنند، بلکه به کار خود نیز ادامه دهند )متی ۲۴: ۴۴ تا ۴۶(.
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در هر سنی و با هر مقدار پول، چگونه می توانیم از افتادن در دامی که مرد حکایت امروز 
در آن افتاد، دوری کنیم؟ از خود بپرسید »من برای چه چیزی زندگی می کنم؟«�

۱۵ اسفند       دوشنبه      

شام منی توانید چیزی را با خود بربید
یک بار شخصی از مبرش معروف بیلی گراهام پرسید که چه چیزی او را در زندگی بیشرت از 
هر چیزی شگفت زده کرده است، حاال که او پیر شده است )گراهام در آن زمان ۶۰ ساله بود(.  

پاسخ گراهام، چه بود؟ »کوتاهی آن«
بی شک، زندگی به رسعت می گذرد.

آیات زیر در مورد زندگی انسان در این دنیا چه چیزی را می آموزند؟ مزمور 4۹: 1۷؛ اول 
تیموتائوس ۶: ۶، ۷؛ مزمور ۳۹: 11؛ یعقوب 4: 14؛ جامعه ۲: 1۸ تا ۲۲� 

 

 

که  مادی  کاالهای  از  میرید، حداقل  وقتی می  بلکه  به رسعت می گذرد،  زندگی  تنها  نه 
انباشته اید، چیزی با خود منی برید. )شخصیت؟ این حکایت دیگری است(. »او در وقت مردن، 
دارایی خود را با خود به گور نخواهد برد« )مزمور ۴۹: ۱۷(، به این معنی که او آنها را بعد از 
خود می گذارد تا به شخص دیگری برسد و آنها به دست آورد. چه کسی آنها را دریافت خواهد 

کرد، البته، بستگی به برنامه ریزه های دارد که از قبل انجام شده است.
اگرچه، البته، همه افراد از اول و فی نفسه ثرومتند و دارای اموال و دارایی نیستند، بیشرت 
مردم، به ویژه در طول سال ها کار کرده اند، مقداری ثروت جمع آوری کرده اند. در پایان، اینکه 
پس از فوت شام چه اتفاقی برای آن ثروت خواهد افتاد، واقعاً سؤال مهمی است که انسانها 

باید آن را در نظر بگیرند.
برای کسانی که در پایان عمر خود دارای امالک و دارایی هستند، رصف نظر از اینکه دارایی 
های ما چقدر زیاد یا کم باشند، برنامه ریزی برای امالک و مستغالت می تواند آخرین اقدام ما 
برای رسپرستی و مدیریت دقیق آنچه خدا با آن به ما برکت داده است، باشد. اگر شام طرح و 
برنامه ریزی با اراده خود یا قیم قانونی خود برای امالکتان بعد از خود نداشته باشید، قوانین ایالتی 
یا دولت مدنی می توانند وارد عمل شوند )البته همه اینها به محل زندگی شام بستگی دارند(. 
اگر بدون وصیت مبیرید، اکرث مراجع قضایی به سادگی دارایی های شام را به بستگانتان می سپارند، 
خواه آنان به آن ها نیاز داشته باشند یا نه، چه از پول به خوبی استفاده کنند یا نه، و اینکه آیا شام 
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تصمیم می گرفتید که بخشی را به آن شخص بدهید یا نه. و به کلیسا چیزی نخواهد رسید. اگر این 
هامن چیزی است که می خواهید، هیچ؛ اگر نه، باید از قبل برنامه ریزی کنید.

به زبان بسیار ساده، می توان گفت که چون خدا مالک همه چیز است ) به مزمور ۲۴: ۱ 
نگاه کنید( منطقی است که از منظر کتاب مقدس نتیجه بگیریم که وقتی کارمان با آنچه که 
خدا به ما سپرده است متام شد، پس از برآورده شدن نیازهای عزیزان، باید آنچه را که باقی 

مانده است، به نزد او بازگرداند.

همانطور که می دانیم مرگ می تواند در هر زمانی و به طور غیرمنتظره ای حتی امروز 
بیاید� اگر امروز شما بمیرید چه اتفاقی برای عزیزانتان می افتد؟ چه اتفاقی برای اموال 

شما می افتد؟ آیا آنطور که می خواهید توزیع و تقسیم می شود؟

۱۶ اسفند      سه شنبه      

با نیازهای شخصی رشوع کنید
 در دوران عهد عتیق، بسیاری از قوم بنی ارسائیل کشاورز و گله دار بودند. بنابراین برخی 
از برکات موعود خداوند در شکل  مزرعه بیان می شدند. برای مثال، در امثال ۳: ۹، ۱۰، خدا 
می گوید که اگر از نظر مالی به او وفادار باشیم، »انبارهایامن از فراوانی پر خواهد شد«. به 
احتامل زیاد بسیاری از مسیحیان امروزه انباری ندارند. بنابراین، ما درک می کنیم که اگر مایل 

به پیروی و اطاعت از او باشیم، خداوند به کار یا تجارت ما برکت خواهد داد.

امثال ۲۷: ۲۳ تا ۲۷ را بخوانید� آیه »از وضع گله هایت نیک آگاه باش از رمه هایت به دّقت 
مراقبت کن« را برای مسیحیان دوران حارض چگونه تفسیر می کنید؟

 

 

بودن  یا حریص  ثرومتندان،  پایامل کردن حق فقرا توسط  اینکه کتاب مقدس در مورد  با 
ثرومتندان هشدار می دهد، کتاب مقدس هرگز ثروت یا تالش مردم برای به دست آوردن ثروت 
را محکوم منی کند، البته مرشوط بر اینکه آنها این کار را از طریق نادرست یا ظلم به دیگران 
انجام ندهند. در واقع، آیات امروز در امثال نشان می دهند که باید در امور مالی کوشا باشیم 
تا برای خود و خانواده خود به اندازه کافی بدست آوریم. »شیر بزها برای خوراک تو کافی 

خواهد بود، و برای خوراک خانواده و معیشت کنیزانت« )امثال ۲۷: ۲۷(.
چگونه آیه فوق را برای امروز بازنویسی کنیم؟ شاید ما پیشنهاد کنیم، »گزارش مالی خود 
را بررسی کنید و وضعیت امور خود را تعیین کنید«. یا »ترازنامه ای تهیه کنید و از نسبت 
بدهی تان به رسمایه شخصی خود آگاهی پیدا کنید«. هرچند وقت یکبار در طول سال های 
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درآمدزایی خود، مناسب است وصیت نامه یا سایر اسناد و دارایی های فعلی خود را بررسی 
کرده و در صورت لزوم آنها را به روز کنید. اسنادی مانند وصیت نامه و قرارداد امانی در اولین 
مرحله برنامه ریزی برای اموال و دارایی ها شام بعد از مرگ، به منظور محافظت در برابر مرگ 
نابهنگام یا عدم توانایی به دالیل سالمتی در تصمیم گیری در مورد اینکه دارایی های شام به 
چه کسی یا سازمانی تعلق بگیرند، تنظیم می شوند. هدف اینست که از قبل برای نحوه مرصف 

دارایی هایتان برنامه ریزی کنید، برای زمانی که دیگر متعلق به شام نیستند.
به طور خالصه، رسپرستی و نظارت درست و خوب از آنچه که خداوند به ما ارزانی داشته 
است، تنها به آنچه در زمان حیات داریم، مربوط منی شود، بلکه با آنچه پس از رفنت ما بر رس 
آنها می آید نیز رسوکار دارد – مگر اینکه خداوند در زمان حیات ما بازگردد، ما روزی خواهیم 
رفت و اموال مادی ما، چه کم و چه زیاد، بعد از ما باقی می ماند. از این رو، اکنون بر ماست 
که متهیداتی را فراهم کنیم تا آنچه به ما برکت داده شده، برکتی برای دیگران و برای پیشربد 

کار خدا باشد.

»زیرا ثروت ابدی نیست« )امثال ۲۷: ۲4(� چرا مهم است که این فکر را همیشه به یاد 
داشته باشیم؟

۱۷ اسفند      چهارشنبه      

نیکوکاری در بسرت مرگ
در مورد نحوه برخورد با پول چه اصولی را می توانیم از آیات زیر بگیریم؟

اول تیموتائوس ۶: ۱۷  

دوم قرنتیان ۴: ۱۸  

امثال ۳۰: ۸  

جامعه ۵: ۱۰  

تاثیرات قدرمتندی بر انسان ها داشته باشد، چیزی که به نابودی بسیاری  پول می تواند 
منجر شده است. کسی نیست که در مورد افرادی که کارهای وحشتناکی را به خاطر پول انجام 

داده اند، نشنیده باشد - حتی زمانی که آنها قبالً مقدار زیادی پول برای رشوع داشتند؟
برای  دشمن  تالش  بر  می توانیم  قدرت خدا  به  اتکا  با  باشد.  اینگونه  نیست  الزم  هرچند 
تصاحب آنچه که قرار است موهبت )اموال مادی( باشد، غلبه کنیم و مانع او برای تبدیل آنها 

به لعن و نفرین شویم.
با توجه به اینکه یک مبارش خوب برای زمان مرگش آماده و برنامه ریزی می کند، یکی از 
خطراتی که انسان ها با آن روبرو هستند وسوسه ثروت اندوزی در زمان حارض است، که این 
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مال اندوزی را با این عقیده توجیه می کنند که خوب، »وقتی مبیرم، می توانم همه چیز را 
پس بدهم«. اگرچه بهرت از خرج کردن متام آن در حال حارض است، )یک میلیاردر گفته بود، 
او می دانست که تنها در صورتی زندگی درست و خوبی می داشت که فقط به اندازه مخارج 

مراسم تشییع جنازه اش پس انداز کرده بود(، ما می توانیم و باید بهرت از آن عمل کنیم.
»من دیدم که بسیاری تا زمانی که زنده اند از این امر خودداری می کنند، و آنها با این 
عقیده وجدان خود را آرام می کنند که در هنگام مرگ خیرخواه و بخشنده خواهند بود؛ آنها 
به سختی جرأت می کنند در طول زندگی به خدا ایامن داشته باشند و به او اعتامد کنند. اما 
این نیکوکاری و خیرات در بسرت مرگ چیزی نیست که مسیح از پیروانش می خواهد؛ این منی 
تواند خودخواهی افرادی که در قید حیات هستند را توجیه کند. کسانی که اموال خود را تا 
آخرین لحظه محکم نگه می دارند، آن را به مرگ تسلیم می کنند تا به علت آن. رضر و زیان 
به طور مداوم رخ می دهد. بانک ها ورشکست می شوند و دارایی ها به طرق مختلف مرصف 
می شود. خیلی ها قصد انجام کاری را دارند، اما آن را به تأخیر می اندازند و شیطان در تالش 
است تا این اموال و دارایی ها اصال به خزانه خداوند برنگردد. قبل از اینکه این دارایی ها به 
خداوند بازگردانده شوند از بین می روند و شیطان از این که چنین است خوشحال می شود«. 

اِلن جی وایت، شهادت هایی برای کلیسا، جلد ۵، صفحه ۱۵۴. 

چرا باید در نحوه توجیه استفاده از هر برکت مادی بسیار مراقب باشیم؟

     پنجشنبه       ۱۸ اسفند

میراث روحانی
با اینکه سخت است که درک کنیم اگر انسان ها گناه منی کردند، زندگی روی زمین چگونه 
می بود، اما یک چیز را می توانیم مسلامً درک کنیم: هیچ گنج و اندوخته، حرص و طمع، و 
فقری وجود نداشت - چیزهایی که ازآغاز تاریخ نگاشته شده جهان ما را آزار داده اند. درک 
ما از مالکیت ما نسبت به آنچه برای آن کار کرده ایم و اگر صادقانه انجام داده ایم، مسلامً 
حق ماست، با این وجود آن تجلی و مظهر زندگی در دنیایی سقوط کرده است. با این حال، 
در پایان، رصف نظر از اینکه اموال و دارایی های ما چقدر کم یا زیاد هستند، یک نکته مهم 

وجود دارد که همیشه باید به خاطر بسپاریم.

آیات زیر را بخوانید� نکته اصلی مشرتک در همه آنها چیست، و این امر چگونه باید بر کاری 
که ما با هر چیز مادی که خداوند با آن به ما برکت داده است انجام می دهیم، تأثیر بگذارد؟ 

)مزمور ۲4: 1؛ عربانیان ۳: 4؛ مزمور ۵۰: 1۰؛ پیدایش 14: 1۹؛ کولسیان 1: 1۵ تا 1۷(� 
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ما مبارشان و مديران آنچه هستیم که به ما سپرده است. یعنی خدا در نهایت مالک همه 
چیز است و اوست که به ما زندگی، هستی و قدرت می دهد تا اصالً هر چیزی را داشته باشیم. 
اندازه کافی بهره بربیم، و به  پس منطقی است که وقتی از آنچه خدا به ما هدیه کرده به 

خانواده خود رسیدگی کرده، بقیه را به او برگردانیم.
با ارزانی داشنت برای کار خدا، برای خود گنج هایی در ملکوت می اندوزید. هر چه در باال 
می گذارید از مصیبت و رضر در امان است و از دست نخواهد رفت« »]و[ به حساب شام در 
ملکوت آسامن ریخته می شود«.- الن جی وایت، اندرزهایی در خصوص مبارشت، صفحه ۳۴۲.

در حال حارض، در حالی که در حیات هستیم، بخشیدن ]اموال و دارایی ها[ مزایای زیادی 
دارد. در اینجا تعدادی از آنها آمده است:

اهداکننده در واقع می تواند نتایج و مثره هدیه خود مانند، ساختامن کلیسای جدید، فرد . ۱
جوانی در کالج، تامین مالی کمپین یا اردو بشارتی ]انجیلی[، و غیره را ببیند.

سازمان خدمتی یا شخص می تواند اکنون در زمانی که بیشرتین نیاز وجود دارد، مفید . ۲
و مثمره مثر باشد.

پس از مرگ شام، هیچ مشاجره ای بین خانواده و دوستان وجود نخواهد داشت.. ۳
این الگوی خوبی از ارزش های خانوادگی در سخاومتندی و محبت به دیگران است.. ۴
مالیات بر ارث را به حداقل می رساند.. ۵
این امر تضمین می کند که هدیه به نهاد مورد نظر شام داده می شود )بدون دخالت . ۶

دادگاه یا بستگان ناراضی(.
این نشان می دهد که قلب اهدا کننده از خودخواهی به از خودگذشتگی تبدیل شده است.. ۷
این کار باعث می شود گنجینه ها در آسامن   ذخیره شوند.. ۸

۱۹ اسفند      جمعه      

این موضوع مهم یعنی توزیع  الن جی وایت دو فصل در مورد  ای فراتر:  اندیشه 
دارایی های ما نوشته است. رجوع کنید به »توصیه ای به  ]ساملندان و[ والدین ثرومتند« در 
شهادت هایی برای  کلیسا، جلد سوم، صفحات ۱۱۶ تا ۱۳۰، و »وصیت نامه ها و میراث ها«، 

در شهادت هایی برای کلیسا، جلد چهارم،  صفحات ۴۷۶ تا ۴۸۵.
همچنین بخشی وجود دارد که برنامه ریزی امالک را در اندرزهایی در خصوص مبارشت، 
صفحات ۳۲۳ تا ۳۳۵ مورد بحث قرار می دهد. خانم الن جی وایت همچنین می نویسد: »آنچه را 
که بسیاری وصیت می کنند تا زمان مرگشان به تعویق بیفتد، اگر واقعاً مسیحی بودند در حالی که 
زنده بودند باید انجام می دادند. آنها باید خود و اموال خود را وقف خدا می کردند و در عین حال 
که به عنوان مبارش او عمل می کردند، از انجام وظیفه رضایت می داشتند. آنها با تبدیل شدن به 
مجریان وصایای خود، به جای اینکه مسئولیت را بر دوش دیگران بگذارند، می توانستند مطالبات 

خدا را خودشان برآورده کنند،« شهادت هایی برای کلیسا، جلد چهارم، صفحه ۴۸۰.
منظور او از »مجری  وصایای خود شدن« چیست؟ در یک وصیت نامه معمولی، وصیت کننده 
یک مجری را تعیین می کند تا دارایی هایش را پس از مرگش در راستای خواسته های او که در 
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وصیت نامه بیان شده تقسیم کند. با تبدیل شدن به مجری وصایای خود، به سادگی دارایی های 
خود را در زمانیکه در حیات هستید، تقسیم می کنید. با این کار، از دیدن نتایج و دانسنت اینکه 

سپرده های خدا را به درستی مدیریت می کنید، احساس رضایت و خرسندی خواهید کرد.
برای مسیحیان، بازگشت دوباره مسیح »امیدی خجسته و مبارک« است. همه ما مسلام 
تصور کرده ایم که دیدن عیسی که در ابرها از آسامن می آید چقدر عالی خواهد بود. ما مشتاق 
شنیدن این کلامت هستیم: »خوشا بحال«. اما چه خواهد شد اگر قبل از بازگشت عیسی ما 
فوت کنیم؟ اگر از خواست و اراده آشکار او پیروی کرده باشیم، اکنون می توانیم از دیدن 
پیرشفت کار به دلیل تالش هایامن خرسند باشیم، زیرا می دانیم که به دلیل برنامه ریزی های 

ارثیه مان، کار پس از رفنت ما ادامه خواهد یافت.

سواالتی برای بحث:

این به معنای  اگرچه اکنون می توانیم گنج های خود را در آسامن   ذخیره کنیم، چرا   �1
]هامن[ تالش برای کسب، یا حتی »خرید« راه نجات و رستگاری شام نیست؟

عاقل هم  باید  باشیم،  داریم سخاومتند  اکنون  که  آنچه  باید در بخشش  که  در حالی   �۲
باشیم. چقدر شنیده ایم که مردم، به ویژه انبیای کذبه، درخواست پول می کنند و ادعا می 
کنند چون قرار است فالن واقعه در فالن تاریخ اتفاق بیفتد، بنابراین پول ما در آن زمان بی 
فایده خواهد بود، و بهرت است آن را اکنون در اختیار آنان قرار دهیم. چگونه می توانیم یاد 
بگیریم که حیله این افراد را از راه های مرشوع که می توانیم حتی اکنون از طریق آنها پول 

خود در راه خدا استفاده کنیم، تشخیص دهیم؟
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داستانهای ایامنداران
۱۹ اسفند

آنها را در جایی که هستند مالقات کنید
نوشته ی اندرو مک چسنی

از  مملو  دریاچه ای  به  رسیدن  از  پس  بازنشسته  کشیش  وهکاووری،  سیمو 
آفتابگیرها و شناگران، صدایی درونی را حس کرد که او را به راه رفنت وا می داشت. 
سیمو مسیری را دنبال کرد که از چندین دریاچه کوچک می گذشت. صدای درونی 
گفت: "دورتر برو!" سیمو به دریاچه کوچکی رسید و چهار جوان را دید که روی 
زمین نشسته  بودند. سیمو پرسید: "آیا دوست دارید داستانی مربوط به صد سال 

پیش از جنگ داخلی فنالند بشنوید؟" آنها گفتند: "بله لطفا برایامن تعریف کن!"
وقتی سیمو داستان را متام کرد گفت: "ببخشید اما اگر اشکالی ندارد می توانم 

بپرسم چه حسی نسبت به دین دارید؟" 
آنها گفتند: "ما به خداوند اعتقاد داریم."

او پرسید: "دوست دارید بشنوید چگونه مسیحی شده ام؟
وقتی کار سیمو متام شد، گفت چند کارت برای مطالعه آنالین کتاب مقدس 
دارد. جوانان عالقه مند شدند و سیمو متوجه شد دقیقا چهار کارت در جیبش دارد. 
برای  نفر هستیم،  ما چهار  "وای! خداوند می دانست  با هیجان گفت:  زن جوان 

همین چهار کارت همراه خود داری!"
در دریاچه دیگری، سیمو به زن جوانی که در حال آفتاب گرفنت بود نزدیک شد 

و پرسید: "آیا دوست دارید داستانی درمورد جنگ داخلی فنالند بشنوید؟"
بعد از گفنت داستان، او از احساس زن نسبت به دین پرسید و گفت که چگونه 
مسیحی شده است. وقتی دید زن عالقه مند است گفت: "من کتابی به نام "قدم 

هایی بسوی مسیح" در خانه دارم. اشکالی ندارد اگر ۲۰ دقیقه صرب کنید؟
او موافقت کرد. وقتی سیمو با کتاب و کارت مطالعه کتاب مقدس بازگشت، 
زن  گفت: "وقتی رفتید من با ساعتم زمان گرفتم و فقط ۱۵ دقیقه طول کشید تا 

برگردید." او با قدردانی هدایا را پذیرفت. 
این بار، سیمو به سوی زوجی متاهل و پرس نوجوان آنها رفت و پرسید: "آیا 

دوست دارید داستانی از جنگ داخلی فنالند بشنوید؟"
پس از آن، وقتی از آنها پرسید چه احساسی نسبت به دین دارند، والدین پاسخ 
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دادند که مشکل بزرگی در خانه دارند؛ اینکه پرسشان مواد مخدر مرصف می کند. 
سیمو گفت: "بیایید باهم دعا کنیم." مادر رشوع به گریه کرد. پس از دعا سیمو 

گفت: "من مایلم کتابی را به شام بدهم اما آن کتاب در خانه ی من است."
"قدم  کتاب  برویم." وقتی رسیدند، سیمو  ما  با ماشین  "می توانیم  مرد گفت: 
هایی به سوی مسیح" و یک کارت مطالعه کتاب مقدس را تقدیم آن والدین کرد 

و آنها از او قدردانی کردند. 
فنالنِد  مردِم  با  برای مالقات  را  او  تالش های  که خداوند  است  معتقد  سیمو 
داستاِن مسیحی  شنیدِن  درخواسِت  به حال هیچکس  تا  برکت می دهد.  سکوالر، 
شدنش را رد نکرده است. او گفت گسرتش ماموریت او از پولس الهام گرفته است 
و ادامه داد: "من متقاعد شده ام که برای مالقات با مردم باید بیرون برویم و منتظر 

نباشیم تا آنها به رساغ ما بیایند."
این داستان ماموریت، هدف شامره ۵ رشد معنوی از برنامه راهربدی کلیسای 
ادونتیست روز هفتم، "من خواهم رفت" را به تصویر می کشد که "شاگردسازی 

افراد و خانواده ها در زندگی های پر شده از روح" می باشد. بیشرت بخوانید: 
IWillGo2020.org
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۲۰ – ۲۶ اسفند   درس یازدهم   

مدیریت در دوران سخت و دشوار

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: دوم تواریخ ۲۰: ۱ تا ۲۲؛ اول تواریخ ۲۱: ۱ تا ۱۴؛ دوم پطرس 

۳: ۳ تا ۱۲؛ اول یوحنا ۲: ۱۵ تا ۱۷؛ مکاشفه ۱۳: ۱۱ تا ۱۷. 

آیه حفظی: »قربانی واقعی كه بايد تقديم كنيد اين است كه خدای خويش را شكر مناييد و 
نذرهايی را كه كرده ايد ادا كنيد� هنگامی كه در مشكالت هستيد مرا بخوانيد؛ من شام را نجات 

خواهم داد و شام مرا ستايش خواهيد كرد« )مزمور ۵۰: 14، 1۵(�

گاهی اوقات به نظر می رسد که جهان ما خارج از کنرتل است: جنگ، خونریزی، جنایت، 
فساد اخالقی، بالیای طبیعی، بیامری های همه گیر، عدم اطمینان اقتصادی، فساد سیاسی، و 
موارد دیگر. انگیزه شدیدی برای افراد و خانواده ها وجود دارد که ابتدا به فکر نجات و بقای 
خود باشند. بر این اساس، در این دوران نامطمنئ و بی ثبات افراد به دنبال امنیت خاطر هستند 

که البته قابل درک است.
سختیها و مشکالت زندگی قسمت اعظم افکار ما را روزانه معطوف به خود می کند. بدهی 
از آنها نگهداری  باید   باید پرورش داد، اموالی که  باید پرداخت کرد، فرزندانی که  هایی که 
شوند، همه نیاز به زمان و اندیشه دارند. و البته ما به لباس، غذا و رسپناه هم نیاز داریم. در 
موعظه کوه، عیسی به این نیازهای اساسی پرداخت و سپس گفت: »پدر آسامنی شام می داند 
که بدین همه نیاز دارید. بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ 

اینها نیز به شام عطا خواهد شد« )متی ۶: ۳۲، ۳۳(. 
در زمان های سختی که بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم به خداوند اعتامد کنیم، برخی 

گام های مشخص بر اساس اصول کتاب مقدس وجود دارند که باید از آنها پیروی کنیم.

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۷ اسفند – ۱۸ مارس آماده شوید. 
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۲۱ اسفند      یکشنبه      

اّول خدا
دوم تواریخ باب ۲۰: 1 تا ۲۲ را بخوانید� با هر چالشی که در زندگی روبرو هستیم، چه اصول 

روحانی مهمی را می توانیم از این حکایت برای خود بدست آوریم؟

 

 
در اواخر سلطنت یهوشافاط، قوم یهودا مورد حمله قرار گرفت. یهوشافاط مردی شجاع و 
دلیر بود. او سالها در حال تقویت ارتش و مستحکم کردن شهرهای خود بود. او به خوبی برای 
رویارویی با هر دشمنی آماده بود؛ با این حال در این بحران او نه به قدرت خود بلکه به قدرت 
خدا اعتامد کرد. او در پی خداوند رفت و در متام یهودا روزه اعالم کرد. مردم همگی در صحن 
معبد گرد آمدند، هامنطور که سلیامن دعا کرده بود که اگر با خطر مواجه شوند، این کار را 
انجام دهند. همه مردان یهودا با زنان و فرزندان خود در حضور خداوند ایستادند. آنها دعا می 
کردند که خدا دشمنان آنها را گیج و مغشوش کند تا نام او جالل یابد. سپس پادشاه دعا کرد، 
»ما را در برابر این خیِل عظیم که بر ضد ما می آیند هیچ قّوتی نیست، و ما منی دانیم چه باید 

بکنیم، اما چشامن ما بر توست« )دوم تواریخ ۲۰: ۱۲(. 
پس از اینکه آنها خود را بدین صورت به خدا سپردند، روح خداوند بر مردی با خدا نازل شد 
و گفت: »….. از این گروه عظیم ترسان و هراسان مباشید، زیرا جنگ نه از آن شام، بلکه از آِن 
خداست. …..  بر شام نخواهد بود که در این جنگ نربد کنید، بلکه موضع خود را نگاه داشته، 
استوار بایستید و نجاِت خداوند را که با شام خواهد بود، مشاهده کنید« )دوم تواریخ ۲۰: ۱۵ تا ۱۷(. 
تا رسایندگان  کرد  ازرسایندگان الوی جمع  گروهی  با  را  مردم  پادشاه  زود،  بنابراین، صبح 
پیشایش سپاه بروند و در وصف خداوند برسایند و خدا را حمد و ستایش کنند. سپس مردم را 
پند داد: »ای یهودا و ای ساکنان اورشلیم، به من گوش فرا دهید! به یهوه خدایتان ایامن داشته 
باشید و استوار خواهید شد. به انبیای او ایامن داشته باشید و کامیاب خواهید گردید« )دوم 
تواریخ ۲۰: ۲۰(. سپس گروه رسایندگان رشوع به رساییدن و حمد و ستایش خداوند کردند و 
دشمنان آنها به جان یکدیگر افتادند و یکدیگر را نابود کردند و »هیچکس جان سالم به در 
نربد« )دوم تواریخ ۲۰: ۲۴(. مردان یهودا فقط سه روز طول کشید تا غنایم جنگی را جمع کنند 

و در روز چهارم به اورشلیم بازگشتند، در حالی که می رفتند و آواز می خواندند.
البته، خدایی که آنها را نجات داد، هامن خدایی است که ما او را دوست داریم و می پرستیم، 

و قدرت او امروز به اندازه هامن زمان است. چالش، برای ما، اعتامد به او و رهربی اوست.

دوم تواریخ ۲۰: ۲۰ را بخوانید� این متن برای ادونتیست های روز هفتم چه اهمیت خاصی 
باید داشته باشد؟
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۲۲ اسفند      دوشنبه      

به خدا اعتامد کن نه به کاردانی و قدرت خودت
داووِد پادشاه باید بهرت می دانست. او باید از تجربه بهرتین دوستش یوناتان فهمیده باشد 
که وقتی با خدا در رابطه عهد و پیامنی هستید، فرقی منی کند که تعداد کمی نیرو داشته باشید 
یا زیاد؛ خداوند می تواند پیروزی را نصیب شام کند. در اول سموئیل ۱۴: ۱ تا ۲۳، کتاب مقدس 
داستان اینکه چگونه پرس شائول، یوناتان، و محافظش یک اردوگاه فلسطینی را به کمک خدا 
شکست دادند رشح می دهد. اما علی رغم این تجربه و بسیاری دیگر در تاریخ قوم خدا، زمانی 
که دوران سختی برای داوِد پادشاه فرا رسید، او به شیطان اجازه داد تا او را وسوسه کند تا به 

قدرت و نبوغ خود اعتامد کند.

یا  کند  رسشامری  را  ارسائیل  گرفت  تصمیم  داود  چرا  بخوانید�  را   14 تا   1  :۲1 تواریخ  اول 
رسبازانش را بشامرد؟ چرا فرمانده او یوآب با اینکار مخالفت کرد؟

 

 

توجه داشته باشید که شمردن رسبازان ایده شیطان بود. او داود را وسوسه کرد تا به قدرت 
خود اعتامد کند تا اینکه در دفاع از خود به مشیت خدا تکیه کند. یوآب، رهرب ارتش ارسائیل، 
سعی کرد داود را متقاعد کند که ارسائیل را شامرش نکند، زیرا او دیده بود که خدا از جانب 
ارسائیل کار می کند، اما داود خواستار ادامه رسشامری شد. چنانکه آیه نشان می دهد اقدامات 

او برای قوم مصیبت به بار آورد.
را  نبوده است. هر زمان که برای خداوند می جنگید، خود  بیهوده  اعتامد به خدا هرگز 
آماده کنید. و خیلی خوب آماده کنید. نقل قولی وجود دارد که به فرمانروای بریتانیایی به نام 
الیور کرامول )۱۵۹۹- ۱۶۵۸( نسبت داده می شود، که قبل از جنگ به ارتش خود چنین گفت: 
»پرسان من به خدا اعتامد کنید و پودر تفنگ خود را خشک نگه دارید!« )پودر باروت بود.( به 
عبارت دیگر، متام تالش خود را برای موفقیت انجام دهید، اما در نهایت متوجه باشید که فقط 

خدا می تواند شام را پیروز کند.
در دوران معارص ما، اعتامد به قدرت دولت یا به حساب های بانکی مان بسیار وسوسه 
انگیز است، اما در متام مواقع بحرانی که در کتاب مقدس ذکر شده است، نشان می دهد زمانی 

که مردم به خدا اعتامد کردند، او اعتامد آنها را ارج نهاد و آنها را حامیت کرد.
ما باید از زمان حال استفاده کنیم و با خداوند صادق باشیم، از دست بدهی خالص شویم 
و با استفاده از آنچه که به ما داده شده، سخاومتند و بخشنده باشیم. به قول رسود قدیمی 

انجیل، »اگر قبالً به خداوند نیاز داشتیم، مطمئناً اکنون نیز به او نیاز داریم«.
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چگونه تعادل درستی بین تمام سعی و تالش خود، به عنوان مثال، برای اطمینان مالی، و 
در عین حال، توکّل و اعتماد به خدا در همه امور، ایجاد کنیم؟

۲۳ اسفند      سه شنبه      

زمان ساده سازی؟
مسیحیان کلیسای ادونتیست روز هفتم در واکنش به دوران سختی چه باید بکنند؟ آیا ما 
غرق تالش برای حیات و بقا می شویم؟ نه، در واقع درست برعکس است. از آنجا که می دانیم 
پایان جهان و بازگشت دوباره مسیح نزدیک است، می خواهیم از دارایی های خود استفاده 
کنیم تا مژده انجیل و آنچه را که خدا برای کسانی که او را دوست دارند آماده کرده است به 
دیگران بگوییم. ما درک می کنیم که روزی به زودی همه چیز روی این زمین خواهد سوخت 

و از بین خواهد رفت.

دوم پطرس ۳: ۳ تا 1۲ را بخوانید� پطرس با این سخنان به ما چه می گوید؟

 

 

ما از کالم خدا می فهمیم که او اتومبیل های حمل و نقل را برای بردن وسایل ما به بهشت   
منی فرستد. وقتی همه آثار و مثرات گناه و بدی، به جز زخم های روی دست های مسیح، برای 

همیشه از بین برود، همه در شعله های نهایی خواهند سوخت.
پس با دارایی هایامن چه کنیم؟ »اکنون زمان آن است که برادران ما باید دارایی های خود 
را به جای افزایش آن کاهش دهند. ما در آستانه رفنت به مملکتی بهرت، حتی آسامنی هستیم. 
پس بیایید دل به سکونت بر زمین نبندیم، بلکه همه چیز را تا حد امکان در جهت  به آنجا 

قرار دهیم«. اِلن جی وایت، اندرز هائی در خصوص مبارشت، صفحه ۵۹. 
البته او این کلامت را بیش از یک قرن پیش نوشته است! اما هنوز این اصل باقی است: 
فرصت همیشه کم است، زیرا زندگی ما همیشه کوتاه است. ۶۰ سال یا ۸۰ سال یا ۱۰۰ سال 
)اگر ژن های خوب و زندگی سامل و تندرستی داشته باشیم( در مقابل ابدیت چیزی نیست؟ 
زندگی شام می تواند قبل از به پایان رساندن درس این هفته به پایان برسد، و چیز بعدی که با 

آن روبرو شوید بازگشت دوباره عیسی است. )آه، باالخره رسیع بود، اینطور نیست؟(
به عنوان مسیحیان کلیسای ادونتیست روز هفتم، ما باید همیشه در پرتو ابدیت زندگی 
کنیم. بله، البته، ما باید سخت تالش کنیم تا زندگی خود و خانواده خود را تامین کنیم؛ و اگر 
اینکه  بر  از آن اشکالی ندارد، مرشوط  مال و ثروتی نصیبامن شده است، بهره مندی و لذت 
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حریص نشویم و نسبت به نیازمندان هم سخاومتند و بخشنده باشیم. با این حال، همیشه باید 
به خاطر داشته باشیم که هر چیزی که در اینجا جمع می کنیم گذرا، و زودگذر است، و اگر 

مراقب نباشیم، قابلیت آنرا دارد که باعث فساد روحانی شود.

اگر می دانستید که عیسی در ده سال آینده خواهد آمد، چگونه زندگی خود را تغییر می 
دادید؟  یا در پنج سال؟  یا سه ساِل آینده؟

۲۴ اسفند      چهارشنبه      

اولویت ها
متثیل ها و آموزه های عیسی، داستان های شخصیت های کتاب مقدس، و نصایح خانم الن 
جی وایت، همگی به وضوح نشان می دهند که هیچ تعهد نصِف و نیم اینسبت به مسیح وجود 

ندارد. یا در کنار و در جبهه پروردگار هستیم، یا نیستیم.
هنگامی که یکی از علامی دین از او پرسید که کدام فرمان مهمرت و بزرگ تر است، عیسی 
پاسخ داد: »یَُهَوه خدای خود را با متام دل و با متام جان و با متام عقل و با متام قوت خود محبت 
کن« )مرقس ۱۲: ۳۰(. وقتی همه چیز  خود را تسلیم مسیح می کنیم، چیزی برای استاد دیگری 

باقی منی ماند. این راه اینگونه است. این طریقی است که باید باشد.

متی ۶: ۲4 را بخوانید� تجربه شخصی خودتان از صحت این سخنان چه بوده است؟

 

 

باید  اینکه  یا  توجه کنید، عیسی نگفت که خدمت هم به خدا و هم پول سخت است، 
مراقب نحوه خدمت به هر دو باشید. او در عوض گفت که این کار شدنی نیست. همین و 

بس. این فکر باید اندکی ترس و لرز  در روح ما ایجاد کند )فیلیپیان ۲: ۱۲(.

اول یوحنا ۲: 1۵ تا 1۷ را بخوانید� این سه چیز چگونه در دنیای ما تجلی می یابند و چرا خطری 
که در آن ها وجود دارد گاهی ظریف تر از آن چیزی است که ما تصور می کنیم؟

 

 

جای تعجب نیست که پولس نوشت: »به همه چیزهای باال اندیشه کنید، نه به چیزهایی که 
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روی زمین هستند« )کولسیان ۳: ۲(  البته، گفنت این کار آسان تر از انجام آن است، زیرا مسائل 
جهان هر روز در اینجا پیش روی ما هستند. فریب »هر آنچه در جهان است« قوی است؛ متایل 
و کشش برای خرسندی و لذت فوری همیشه وجود دارد، زمزمه های وسوسه انگیز آن در گوش 
ما و متایل کشیده شدن بسوی آن، یا هر دو آن وجود دارد. آیا حتی وفادارترین مسیحی هم 
نسبت به »امور دنیا« عالقه ای احساس نکرده است؟ حتی با دانسنت اینکه روزی همه چیز به 
پایان می رسد، هنوز هم این متایل و کشش به امور دنیا را احساس می کنیم، اینطور نیست؟ با 
این حال، خرب خوب این است که الزم نیست اجازه دهیم آن چیزها ما را از خداوند دور کند.

دوم پطرس ۳: 1۰ تا 14 را بخوانید� آنچه او در اینجا می گوید چگونه باید بر نحوه زندگی 
ما تأثیر بگذارد، از جمله اینکه با آنچه در اختیار خود داریم چه می کنیم؟

۲۵ اسفند      پنجشنبه      

زمانی که هیچ کس منی تواند خرید و فروش کند
کتاب مقدس تصویر دردناکی از جهان قبل از بازگشت دوباره عیسی ترسیم می کند. دانیال 
در مورد ایامی صحبت می کند که »چنان ایام مصیبتی خواهد بود که نظیر آن از زمانی که قومی 
به وجود آمد تا آن روز نبوده است« )دانیال ۱۲: ۱(. با در نظر گرفنت برخی از زمان های مصیبت 

بار و سخت در گذشته، آنچه او در اینجا به آن اشاره می کند باید بسیار بد و سخت باشد.
کتاب مکاشفه همچنین به زمان های سخت و مصیب بار قبل از بازگشت مسیح اشاره می کند.

مکاشفه 1۳: 11 تا 1۷ را بخوانید� چگونه مسائل مالی با آزار و اذیت زمان آخر انطباق می یابد؟

 

 

منی توانید خرید و فروش کنید؟ چقدر از زندگی امروز ما حول محور خرید و فروش می 
می  که  است  کسانی  به  کاالهایامن  و  ها  مهارت  وقت،  فروش  ما  کار  معنا،  یک  به  چرخد؟ 
خواهند آنها را بخرند. اما عدم توانایی خرید یا فروش به معنای عدم توانایی فعالیت در جامعه 
است. فشار، آزار، و اذیت بر کسانی که ایامندار و وفادار می مانند، بسیار زیاد خواهد بود. 
عالوه بر این، هر چه پول بیشرتی داشته باشید، حداقل از نظر دارایی های مادی، در این دنیا 
در خطر بیشرتی خواهید بود، و بنابراین، مطمئناً، فشار برای سازگاری و پیروی شام حتی بیشرت 

خواهد بود.
پس چگونه برای آن دوران آماده شویم؟ ما اکنون با اطمینان از فیض خدا که برده پول خود 
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و امور دنیا نیستیم آماده می شویم. اگر اکنون در زنجیر و برده آنها نباشیم، زمانی که برای 
وفاداری به خداوند مجبور به ترک آنها خواهیم شد، اسیر آنها نخواهیم بود.

تثنیه 14: ۲۲ و قسمت آخر آیه ۲۳ را بخوانید� قوم خدا هر سال با افزایش سود یا تولید خود 
چه کار می کردند؟ چرا خدا از آنها چنین خواسته بود؟

 

 

خداوند از طریق موسی توضیح داد که یکی از دالیلی که او سیستم ده یک را ایجاد کرد 
این بود »تا بیاموزید در همه روزهای زندگی از یهوه خدایتان برتسید« )تثنیه ۱۴: ۲۳(. در بند 

شاعرانه مزمور ۳۱: ۱۹، می بینیم که ترس مرتادف با اعتامد است.
»وه که چه عظیم است احسان تو که برای ترسندگانت ذخیره کرده ای، و آن را برای کسانی 

که در تو پناه می جویند، در برابر چشامن بنی آدم به عمل می آوری«.
این موازات و برابری به ما نشان می دهد که ترس از خداوند اعتامد به اوست.  بنابراین، 
ما می دانیم که خدا سیستم عرشیه را ایجاد کرد تا ما را از خودخواهی محافظت کند و ما را 
تشویق کند که به او اعتامد کنیم تا ما را تأمین و حامیت کند.  در حالی که وفادار بودن در ده 
یک مطمئناً تضمینی برای وفادار ماندن مردم در زمان آخر نیست، کسانی که در عرش وفادار 

نیستند مطمئناً خود را در معرض سختی و مصیبت قرار داده اند. 

۲۶ اسفند      جمعه      

اندیشه ای فراتر:  اگرچه کتاب مقدس در هیچ جایی درباره ثروت هشدار منی دهد، 
همچنین در هیچ جای کتاب مقدس در مورد ثروت به عنوان افزایش دهنده تعهد روحانی 
فرد صحبت منی کند. در واقع، خطر برعکس این موضوع صادق است. »عشق به پول، میل 
به ثروت، زنجیر طالیی است که آنها ]مردم[ را به زنجیر شیطان می بندد«. - الن جی وایت، 

گامهایی بسوی مسیح، صفحه ۴۴.
در واقع، از زمان شکل گرفنت مسیحیت، هیچ کلیسایی تا به حال از چنین ثروت و آسایش 
موجود که امروزه کلیسا در بسیاری از کشورهای جهان برخوردار است، بهره مند نبوده است. 
سوال این است: این به چه قیمتی بوده است؟ چنین ثروتی مطمئناً بر معنویت ما تأثیر می 
گذارد - و نه تاثیرات خوب و مثبت. این چطور ممکن است؟ از چه زمانی ثروت و فراوانی 
مادی باعث رشد فضایل مسیحی از خودگذشتگی و ایثار شده است؟  آیا برگشنت به خانه با 
یا  و داشنت یک  بخوریم،  آنچه که می توانیم  از  بیش  فراوان،  از مواد غذایی  پر  یخچال هایی 
خانگی  رایانه های  جدیدترین  داشنت  و  آنالین،  خرید  ساالنه،  تعطیالت  گذراندن  ماشین،  دو 
و گوشی های هوشمند، آیا می تواند میل و عالقه نداشنت به دنیا و امور آن  را آسان تر  کند؟ 
اگرچه بسیاری از اعضای کلیسای ما از این امکانات تجمالتی برخوردار نیستند، و بسیاری هم 
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از این امکانات برخوردار هستند - و جان و روح خود را به خطر می اندازند. در اینجا حرف 
از »ثرومتندان« مانند میلیونرها و پولدارترها نیست. آنها حداقل می دانند که ثرومتند هستند 
و می توانند )در صورت متایل( به هشدارهای کتاب مقدسی که به آنها داده شده است توجه 
میان  در  که  کنیم  می  متوسط   صحبت  طبقه  افراد  از  بسیاری  مورد  در  ما  در عوض،  کنند. 
گوشی های هوشمند، آی مک ها، کامپیوترها و خودروهای شاسی بلند آنقدر غرق شده و فریب 
خورده اند که فکر می کنند چون فقط »طبقه متوسط« هستند، در خطر مشکالت و فروپاشی 
روحی به خاطر رفاه خود نیستند. به همین دلیل است که پرداخت ده یک می تواند، اگر هیچ 
چیز دیگری نباشد، پادزهر معنوی قدرمتندی برای خطرات ثروت، حتی برای کسانی که به ویژه 

»ثرومتند« نیستند باشد.

سواالتی برای بحث:

باید مراقب نگرش خود  اگر طبق معیارهای جهانی ثروتمند نیستیم، چرا همه  1� حتی 
نسبت به پول و ثروت باشیم؟

۲� برخی از کارهای عملی که می توانیم انجام دهیم، به جز ده یک، چیست که می تواند 
به ما کمک کند مطمئن شویم که زیاد درگیر امور این دنیا نمی شویم؟

۳� اگر ناگهان نتوانید خرید و فروش کنید، فردا چه اتفاقی برایتان می افتد، زیرا شما در 
میان کسانی قرار دارید »که احکام خدا و ایمان به عیسی را حفظ می کنند« )مکاشفه 14: 

1۲(� ایمان شما چقدر قوی و محکم است؟
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داستانهای ایامنداران
۲۶ اسفند

دو دوست صمیمی
نوشته ی چیفوندو کانجو

آنها  ایامن  از  انتظار داشتند  از پدر و مادری غیر مسیحی که  ابراهیم،  بهادو 
پیروی کند، در مرکز ماالوی به دنیا آمد. او با این مسئله مشکلی نداشت زیرا دین 

دیگری را منی شناخت.
بعد از مدتی، برادر بزرگش با دخرتی ادونتیست روز هفتم ازدواج کرد. او در 
نوجوانی، توسط والدینش برای زندگی به لیلونگوه پایتخت ماالوی پیش برادر و 
به  آنها  با  انتظار داشت  برادرش  برادرش فرستاده شد. وقتی سبت رسید،  همرس 
کلبسا برود. بهادو مایل به رفنت نبود اما احساس کرد چاره دیگری ندارد. او به مدت 

دو سال هر شنبه بر حسب احساس وظیفه به کلیسا می رفت. 
با بازگشت نزد پدر و مادرش در روستای کالولوما، به این فکر افتاد که کتاب 
مقدس را فراموش کند اما او با نوجوان دیگری که اتفاقا ادونتیست بود دوست 
شد. بهادو دوست جدیدش را بخاطر مهربانی و مالیمتش بسیار تحسین می کرد. 

هرکسی در روستا این مرد جوان را تحسین و از او تعریف می کرد. 
بهادو  برود.  کلیسا  به  او  با  تا  او دعوت کرد  از  بهادو  یک روز شنبه دوست 
چکار می توانست بکند؟ او به کلیسا رفت. او از گذراندن وقت با بهرتین دوستش، 
حتی در کلیسا خوشحال بود. با گذشت زمان دوستی آنها عمیق تر شد و بهادو به 
سخنان دوستش گوش می داد که روز هفتم، سبت واقعی خداوند است. دوستش 
به او کتاب داد تا بخواند. کم کم حقایق جدیدی در مورد خدا و روز سبت فهمید. 
با این حال، او متقاعد نشده بود که شنبه، سبت واقعی است. او بدون اطالع از 
والدینش تصمیم گرفت کتاب مقدس را با کتاب مذهبی سنتی خانواده اش مقایسه 
کند. هنگام خواندن، متوجه شد که کتاب مذهبی خانواده اش فقط حاوی نام یک 
زن، "مریم" مادر عیسی است. او همچنین دریافت که عیسی خداوند است. بهادو 
تصمیم گرفت با غسل تعمید، قلب خود را به عیسی دهد. او دیگر هرگز بر حسب 
با بهرتین دوست جدیدش  وظیفه به کلیسا نرفت. او رفت تا زمان بخصوصی را 

)عیسی( بگذراند. 
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و  نیستی  ما  پرس  دیگر  تو  گفتند  مادرش  و  پدر  بهادو،  تعمید  غسل  از  پس 
پرداخت هزینه های دبیرستانش را متوقف کردند، بدین ترتیب او از ادامه تحصیل 
باز ماند. پدر و مادرش بعد از مدتی بدون پذیرش تصمیم او فوت کردند و بسیاری 
از بستگانش نیز با او رفتاری خصامنه دارند اما بهادو در ایامن خود متزلزل نشده 

است. او گفت: "این بهرتین تصمیمی است که تا به حال گرفته ام."
امروزه او دانشجوی دانشگاه ادونتیست ماالوی و در حال تحصیل برای کشیش 

شدن است.
توسعه  مرکز  یک   ایجاد  به  که   ۲۰۲۱ سبت  سیزدهمین  هدایای  برای  شام  از 
می کند،  کمک  ماالوی  مزوزو  ادونتیست  دانشگاه  محوطه  در  پیرشفته  رهربی  و 
جایی که بهادو در بخش جنوب آفریقا-اقیانوس هند درس می خواند، سپاسگزاریم. 
هدایای این سه ماهه از شش پروژه آموزشی دیگر در بخش رشق و مرکز آفریقا 

حامیت خواهد کرد.  
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۲۷ اسفند – ۴ فروردین   درس دوازدهم   

پاداش وفاداری

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: عربانیان ۱۱: ۶؛ اشعیا ۶۲:  ۱۱؛ رومیان ۶: ۲۳؛ یوحنا ۱۴: ۱ تا 

۳؛ مکاشفه ۲۱؛ متی ۲۵: ۲۰ تا ۲۳؛ رومیان ۸: ۱۶ تا ۱۸.

امین  امین! در چیزهای کم  نیکو و  آیه حفظی: »رسورش پاسخ داد: ”آفرین، ای خادم 
بودی، پس تو را بر چیزهای بسیار خواهم گامشت� بیا و در شادی ارباب خود رشیک شو!« 

)متی ۲۵: ۲1(�

با اینکه ما هرگز منی توانیم رستگاری را بوسیله اعامل خود به دست آوریم، اما کتاب مقدس 
از امید پاداش به عنوان انگیزه ای برای زندگی وفادارانه به عنوان دریافت کنندگان ناالیق فیض خدا 
استفاده می کند، زیرا در نهایت هر آنچه دریافت می کنیم، همیشه و فقط از طریق فیض خداست.

داود می نویسد: »رشیعت خداوند کامل است، و جان را احیا می کند. شهادات خداوند 
امین است، و ساده لوحان را حکیم می گرداند. احکام خداوند راست است، و دل را شادمان 
می سازد. فرمان خداوند پاک است، و دیدگان را روشن می کند. ترس خداوند طاهر است، و 
پایدار تا به ابد. قوانین خداوند حق است، و به متامی، عدل. از طال مرغوبرت است، حتی از زر 
بسیار خالص؛ از شهد شیرین تر است حتی از قطرات شانۀ عسل. خدمتگزارت نیز از آنها هشدار 

می یابد، و در حفظشان پاداشی عظیم است« )مزمور ۱۹: ۷ تا ۱۱(.
کتاب مقدس در جاهای مختلف در مورد پاداش های ما صحبت می کند، آنچه که از طریق 
مسیح پس از آمدن ثانویه او به ما وعده داده شده است و اینکه این گمراهی هولناک و مهیب 

در اثر گناه، یک بار برای همیشه به پایان رسیده و متام می شود.
چه چیزی به ما وعده داده شده است و چگونه ما از دریافت آنچه که وعده داده شده، 

اطمینان داریم؟

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۵ فروردین – ۲۵ مارس آماده شوید. 
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۲۸ اسفند      یکشنبه      

پاداش وفاوداری 
العمل ما  باشد؟ عکس  باید داشته  ما چه معنایی  برای  آیه  این  بخوانید�  را  عربانیان 11: ۶ 
به آنچه که می گوید چگونه باید باشد؟ مکاشفه ۲۲: 1۲؛ اشعیا 4۰: 1۰؛ و اشعیا ۶۲: 11 را 

مالحظه کنید� این آیات چه چیزی را به ما می آموزند؟

 

 

پاداش خداوند به فرزندان وفادارش بینظیر است و مانند بسیاری از امور روحانی، ممکن 
است فراتر از درک محدود ما باشد.

»زبان انسان از توصیف پاداش نیکوکاران قارص است. آن را فقط کسانی می دانند که به 
آن عمل می کنند. هیچ ذهن محدودی منی تواند جالل ملکوت خدا را درک کند«.- الن جی 

وایت، نربد عظیم، صفحه ۶۷۵.
عیسی زمانی که موعظه رس کوه را آغاز کرد با خوشا بحال ها آن را جمع بندی و کامل کرد: 
»خوشا به حال شام، آنگاه که مردم به خاطر من، شام را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن 
بدی به دروغ علیه تان بگویند. خوش باشید و شادی کنید زیرا پاداشتان در آسامن عظیم است. 
چراکه همین گونه پیامربانی را که پیش از شام بودند، آزار رسانیدند« )متی ۵: ۱۱، ۱۲(. پس از 
فهرست کردن افراد با ایامن در عربانیان ۱۱، نویسنده فصل بعدی را آغاز می کند و توضیح می 

دهد که چرا عیسی مایل بود بر روی صلیب مبیرد.
»پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم، بیایید هر باِر اضافی و هر 
گناه را که آسان به دست و پای ما می پیچد، از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه ای که 
برای ما مقرر شده است، بدویم. و چشامن خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایامن یعنی عیسی 
بدوزیم که به خاطر آن خوشی که پیِش رو داشت، صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد 

و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است« )عربانیان ۱۲: ۱، ۲(.
 با این حال، دریافت پاداش برای وفاداری، مانند رستگاری از طریق اعامل نیست. کدام 
یک از ما، یا از میان شخصیت های کتاب مقدس، چنان اعامل نیکو و خوب داشته است که 
شایستگی حضور در پیشگاه خدا به او داده شود؟ البته هیچکدام. این کامالً هدف و علت 
صلیب است. اگر ما می توانستیم خود را با اعامملان نجات دهیم، عیسی هرگز به روی صلیب 
منی رفت. در عوض، باید رستگاری ما بواسطه فیض خداوند باشد. »اّما اگر از راه فیض باشد، 
دیگر بر پایۀ اعامل نیست؛ وگرنه فیض دیگر فیض نیست. ]اّما اگر از راه اعامل باشد، دیگر بر 
پایۀ فیض نیست؛ وگرنه عمل دیگر عمل نیست.[« )رومیان ۱۱: ۶(. در عوض، پاداش ها رصفاً 

انجام کارهایی است که خدا برای ما و در ما انجام داده است.
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چگونه تفاوت بین نجات از روی فیض، و پاداش بر اساس اعمال را درک کنیم؟ پاسخ خود 
را در روز شنبه به کالس بیاورید�

۲۹ اسفند      دوشنبه      

زندگی جاودان
به عنوان انسان )چه دوست داشته باشیم یا نه(، ابدیتی در انتظار ماست. و طبق کتاب 
مقدس، این ابدیت در یکی از دو بُعد، حداقل برای هر یک از ما شخصا ]جداگانه[ خواهد آمد: 
یا زندگی ابدی یا مرگ ابدی. فقط این است. حد وسط وجود ندارد. راهی نیست، یکی از این 
دو یا اینطرف یا آن طرف. در عوض یکی )زندگی و حیات( یا دیگری )مرگ و نیستی( است. 

فی الواقع همه چیز یا هیچ چیز. 

رومیان ۶: ۲۳ و یوحنا ۳: 1۶ را بخوانید� چه گزینه هایی به ما داده می شود؟

 

 

تصور انتخاب بین رسسخت تر یا متامیزتر دشوار است، اینطور نیست؟
این احتامل وجود دارد که اگر در حال خواندن این مطلب هستید، زندگی ابدی را انتخاب 
کرده باشید، یا یقینا به آن فکر کرده باشید. خدا با قابلیت منحرص بفرد خود می تواند هر کاری 
را که می گوید انجام دهد، یعنی توانایی تحقق متام وعده هایش دارد. سهم و وظیفه ما اینست 
که به او ایامن بیاوریم، بر شایستگی های عیسی تکیه کنیم، و با ایامن از کالم او اطاعت کنیم.

یوحنا 14: 1 تا ۳ را بخوانید� توصیه خداوند به ما در آیه 1 چیست، و او در آیات ۲ و ۳ به 
ما چه وعده ای می دهد؟

 

 

عیسی در آخرین روزهای رسالت زمینی خود، با سخنان شگفت انگیز خود به حواریون 
خویش امید و شجاعت داد. این سخنان روحیه آنها را در مواقع نا امیدی و آزمایش باال می 
برد. این سخنان باید همین کار را در ما انجام دهند. عیسی از آسامن   آمد، به آسامن   بازگشت 
و به ما وعده داده است: »دوباره خواهم آمد و شام را نزد خود خواهم برد تا بتوانید در آنجا 

با من باشید«. 
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و شاید بیش از هر چیز دیگری، مرگ مسیح بر روی صلیب در اولین بار که به زمین آمد 
بزرگرتین تضمین برای ما در مورد بازگشت ثانویه او باشد، زیرا بدون بازگشت دوباره او، اولین 
آمدن او چه معنا و فایده ای داشت؟ هامنطور که ما مطمنئ هستیم که عیسی برای ما روی 
صلیب جان خود را داد، هامنقدر هم می توانیم در مورد وعده ای که به ما داده است مطمنئ 
باشیم، او به ما وعده داد: »و آنگاه که رفتم و مکانی برای شام آماده کردم، باز می آیم و شام 

را نزد خود می برم، تا آنجا که من هستم شام نیز باشید« )یوحنا ۱۴: ۳(.

بیشتر روی این ایده تمرکز کنید که اولین آمدن مسیح، تضمین بازگشت ثانویه اوست� در 
نخستین ظهور او چه اتفاقی افتاد که دومین وعده را داد jh بتوانیم به آن اعتماد کنیم؟

۱ فروردین       سه شنبه      

اورشلیم جدید
توصیف کتاب مقدسی اورشلیم جدید هامن چیزی است که ابراهیم با ایامن دید. »زیرا 
چشم انتظار شهری بود با بنیاد، که معامر و سازنده اش خداست« )عربانیان ۱۱: ۱۰(. اورشلیم 
جدید شاهکار خداست که برای کسانی ساخته شده است که او را دوست دارند و احکام او 
را نگاه می دارند. اورشلیم جدید خانه فرزندان وفادار خدا در بهشت   در طول میلیون ها سال 
و پس از آن، برای ابدیت برروی زمین جدید خواهد بود. برای ما که دوست نداریم مرتب بار 
خود را ببندیم و جابجا شویم، خرب خوبی است. خداوند مراقب همه چیز است. یوحنا می گوید 
که شهر را دیده است. »و شهر مقّدِس اورشلیِم جدید را دیدم که از آسامن از نزد خدا پایین 
می آمد، آماده شده همچون عروسی که برای شوهر خود آراسته شده باشد« )مکاشفه ۲۱: ۲(. 

مکاشفه ۲1 را بخوانید� برخی از چیزهایی که به ما وعده داده شده چه هستند؟

 

 

در اینجا چیزهای زیادی وجود دارند که ذهن ما به سختی می تواند آنها را درک کند، آنها 
از گناه آسیب دیده اند، و فقط یک دنیای سقوط کرده گناه آلود را می شناسیم. اما آنچه ما 

می توانیم بفهمیم رسشار از امید است.
اوالً، هامنطور که عیسی در این دنیای سقوط کرده در میان ما ساکن شد، در دنیای جدید نیز 
با ما ساکن خواهد شد.  برای کسانی که عیسی را از نزدیک دیدند، چه افتخاری بود! ما دوباره 
آن فرصت را خواهیم داشت، فقط اینبار بدون اینکه پردۀ گناه، آنچه را که می بینیم تحریف کند.

پس، ما که فقط اشک، اندوه، گریه، و درد را شناخته ایم، چگونه یکی از بزرگرتین وعده 
های کتاب مقدس را  می توانیم درک می کنیم: »و خدا هر اشکی را از چشامنشان پاک خواهد 
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کرد. دیگر نه مرگ خواهد بود، و ماتم، شیون، وهیچ دردی وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای 
اول سپری شد« )مکاشفه ۲۱: ۴(؟  همه آن »چیزهای سابق« از بین خواهند رفت، چیزهایی 

که هرگز نباید از ابتدا اینجا باشند.
همچنین از عرش خداوند نهر آب حیات جاری است و در دو سوی نهر درخت حیات است. 
باز هم،  را خواهند دید« )مکاشفه ۲۲: ۴(.   او  بود، و »روی  آنجا خواهد  رسیر خداوند در 

رستگاران در حضور خدا زندگی خواهند کرد که، قسمت بزرگ َآن را، اکنون نداریم.

مکاشفه ۲1: ۸، در مورد سرنوشت کسانی که با مرگ دوم روبرو خواهند شد را بخوانید� 
عیسی کدامین گناه از کسانی که در آنجا به تصویر کشیده شده اند را نمی تواند ببخشد؟ 
پس چرا عده ای دیگر که همین کارها را انجام داده اند نجات می یابند، ولی این افراد 

هالک می شوند؟  تفاوت اساسی بین این دو گروه چیست؟

۲ فروردین      چهارشنبه      

حساب پس دادن
او  نزد  طور خصوصی  به  شاگردانش  که  شد  می  نزدیک  خویش  رسالت  پایان  به  عیسی 
آمدند و پرسیدند: »به ما بگو این وقایع کِی روی خواهد داد و نشانۀ آمدن تو و پایان این 
عرص چیست؟« )متی ۲۴: ۳(. سپس عیسی دو فصل را برای پاسخ به سؤاالت آنها در نظر می 
گیرد. متی باب ۲۴ از عالمئی در دنیای اطراف ما می گوید، مانند جنگ ها، بالیا، و غیره. سپس 
متی باب ۲۵ در مورد رشایط کلیسا درست قبل از بازگشت ثانویه عیسی صحبت می کند. این 
وضعیت با سه داستان نشان داده شده است، یکی از آنها متثیلی از سّکه است که در مورد 

چگونگی استفاده قومش از هدایایی که خدا به آنها داده بود صحبت می کند.

متی ۲۵: 14 تا 1۹ را بخوانید� کسی که به مملکتی دور سفر می کند، کیست؟ مال خود را به چه 
کسانی می سپارد؟ » حساب پس دادن« به چه معناست )متی باب ۲۵: 1۹ را مالحظه کنید(؟

 

 

ما گاهی سکه ها را به عنوان استعداد ها و عطایای ذاتی مانند آواز خواندن، صحبت کردن 
و غیره در نظر می گیریم، اما در داستان مشابه قنطارها، در لوقا ۱۹: ۱۲ تا ۲۴، پول و مدیریت 
آن به طور خاص بیان شده است. خانم الن جی وایت همچنین اظهار داشت: »برای من آشکار 
برای خیریت  مهم  درس  این  است.  نشده  درک  کامل  به طور  ها  متثیل سکه  که  است  شده 
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توانایی  بیانگر  این سکه ها رصفاً  و  داده شد.  به شاگردان  آخر  در روزهای  مسیحیان ساکن 
موعظه و آموخنت از کالم خدا نیست. َمثَل در مورد دارایی های دنیوی که خدا به قومش سپرده 

است، صدق می کند« شهادت هایی برای کلیسا، جلد اول، صفحه ۱۹۷.

متی ۲۵: ۲۰ تا ۲۳ را بخوانید� خدا به کسانی که مدیران وفاداری در مدیریت پول او و حامیت 
از آرمان او بودند چه می گوید؟ »بیا و در شادی ارباب خود رشیک شو!« به چه معناست 

)متی ۲۵: ۲۳( ؟

 

 

این کامالً طبیعی است که فکر کنیم عطایای طرف مقابل بیشرت از ماست و در نتیجه در 
برابر خدا مسئولیت بیشرتی دارد. اما در این حکایت، این شخصی است که تنها یک سّکه - 
کمرتین پول – را دارد که بدعهدی کرده و ملکوت را از دست داده است. به جای اینکه به 
مسئولیت های دیگران فکر کنیم، روی آنچه خدا به ما سپرده است و اینکه چگونه می توانیم 

از آن برای جالل او استفاده کنیم، توجه و مترکز کنیم.

در هنگام آمدن خداوند چگونه حساب پس خواهید داد؟ 

۳ فروردین      پنجشنبه      

چشم انتظار پاداش
پولس پس از گرویدن به مسیح، زندگی خود را بطور کامل وقف مسیح کرد. او به دلیل 
تحصیالت و درایتش می توانست از منظر دنیوی بسیار موفق باشد. پولس نیز مانند موسی 
تصمیم گرفت که همراه با فرزندان وفادار خدا و به خاطر مسیح رنج بکشد. او متحمل رضب و 
شتم، سنگسار، زندان، گرسنگی، رسما، و موارد دیگر شد، حتی سه بار کِشتی او را غرق کردند، که 
در دوم قرنتیان ۱۱: ۲۴ تا ۳۳ رشح آن آمده است.  او چطور توانسته بود همه اینها را تحمل کند؟

رومیان ۸: 1۶ تا 1۸ را بخوانید� چگونه درک و شناخت این امر که او فرزند خداست عامل 
ایامن و وفاداری او شد؟

 

 

ارزشی که پولس برای پاداش ایامن و وفاوداری قائل شد هامن چیزی است که به او در رنج 
کشیدن و تحمل آزار و اذیت برای مسیح انگیزه و قوت می دهد. او از زندان نوشت: »برادران، 
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گامن منی کنم هنوز آن را به دست آورده باشم؛ اّما یک کار می کنم، و آن اینکه آنچه در عقب 
است به فراموشی می سپارم و به سوی آنچه در پیش است خود را به جلو کشانده، برای رسیدن 
به خط پایان می کوشم، تا جایزه ای را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیْح عیسی به 

باال فرا خوانده است« )فیلیپیان ۳: ۱۳، ۱۴(.

اول تیموتائوس ۶: ۶ تا 1۲ را دوباره بخوانید، چون ارزش دوباره خوانی را دارد� پیام بسیار 
مهم در این آیات، به ویژه برای ما مسیحیان چیست؟

 

 

دارید.  نیاز  آن  به  که  است  چیزی  داشنت  کامیابی،  و  سعادت  مقدس،  کتاب  دیدگاه  از 
خوشبختی در انباشت مال نیست. سعادت همچنین مطالبه وعده خدا در فیلیپیان ۴: ۱۹ می 
باشد: »و خدای من، همۀ نیازهای شام را بر حسب دولت پرجالل خود در مسیْح عیسی رفع 
خواهد کرد«. رسانجام، سعادت این است که برای آنچه در پروردگار دارید و به شام عطا شده 

شکرگزار باشید و در همه امور به او توکل کنید.
خداوند به فرزندان خود وعده منی دهد که آنها همگی از متاع دنیا متموملی شوند. در 
واقع، او می گوید که همه کسانی که زندگی الهی دارند و به خداوند وفادارند، مورد جفا قرار 
خواهند گرفت. آنچه او به شام می دهد بهرت از هر مال دنیوی است. او می گوید، »من نیازهای 
شام را تامین می کنم و هر کجا که بروید با شام خواهم بود«.  سپس در پایان، او به وفاداران 
و ایامنداران خود ثروت و مسئولیت واقعی و زندگی ابدی خواهد بخشید. چه پاداش عظیمی!

پولس در اواخر عمر خود توانست بگوید: »زیرا من، هم اکنون، همچون هدیه ای ریختنی، 
در حال ریخته شدنم و زمان رحلتم فرا رسیده است. جنِگ نیکو را جنگیده ام، مسابقه را به 
که  تاجی  است،  آماده  برایم  پارسایی  تاج  اکنون  داشته ام.  محفوظ  را  ایامن  و  رسانده  پایان 
خداوند، آن داور عادل، در آن روز به من عطا خواهد کرد - نه تنها به من، بلکه به همۀ آنان 
که مشتاق ظهور او بوده اند« )دوم تیموتائوس ۴: ۶ تا ۸(. باشد که همه ما به لطف و رحمت 

خداوند بتوانیم همین حرف را نیز با هامن اطمینان بزنیم.

۴ فروردین      جمعه      

اندیشه ای فراتر: در اینجا تشبیهی کالمی از یک خانواده کلیسایی آمده است که از 
نظر مالی مدیران وفادار کار خدا بر روی زمین هستند.

چشم انداز مبارشت برای کلیساهای ادونتیست روز هفتم در رسارس جهان
این زمانی در آینده است؛ که شبانان و رهربان کلیسای محلی در ایجاد یک محیط مبارشتی 
در کلیسا موفق هستند. آنها خانواده کلیسا را   در مدیریت امور مالی کتاب مقدس آموزش و 

تعلیم داده ، و آنها را حامیت و تشویق می کنند.
مردم اصول کتاب مقدس را در زندگی خود پیاده می کنند. آنها در سخاومتندی و بخشش 



1۲1

رشد می کنند، به طور مرتب برای موارد و حوادث غیرمنتظره پس انداز می کنند و از اسارت 
بدهی های کاالهای مرصفی خارج می شوند.

و  رقیب  عنوان  به  پول  بود.  خواهد  قناعت  و  نظم  اعتدال،  آنها  زندگی  سبک  مشخصه 
جایگزین خداوند از میان می رود و آنها در رابطه خود با خالقشان در حال رشد خواهند بود.

صبح روز سبت است و مردم برای رشکت در مراسم عبادی می آیند. در رفتار آنها آرامش 
- فقدان اضطراب در مورد مسائل مالی، احساس رضایت و قناعت و  را می شود حس کرد 

سپاسگزاری در آنها مشهود است.
اختالفات زناشویی بر رس پول تا حد زیادی از بین رفته است. آنها با حس انتظار و امید برای 

حضور خداوند و کار در میان آنها به عبادت و پرستش او می پردازند.
بخش های خدماتی کلیسا به طور کامل تامین و حامیت می شود، و در بشارت و رساندن 
پیام انجیل بسیار قوی عمل می کند. کلیسا مهر و محبت مسیح را به شیوه های بسیار ملموس 

به نیازمندان می رساند.
بودجه برای فراهم کردن امکانات و تسهیالت کلیسا که به طرز شگفت انگیزی از خدمات 

کلیسایی پشتیبانی می کند وجود دارد، و خیلی خوب حامیت می شود. 
سوالی که برای همه ما وجود دارد اینست که »خداوند با هر گونه امکاناتی که به هر یک 

از ما سپرده است، ما را به چه کاری فرا می خواند؟«

سواالتی برای بحث: 

1� در کالس، در مورد این سؤال صحبت کنید که چگونه باید دو آموزه بسیار روشن کتاب 
مقدس را درک کنیم: نجات با ایمان و پاداش بر اساس اعمال� چگونه این دو مفهوم را با 

هم منطبق کنیم؟

۲� چرا قناعت به آنچه که اکنون داریم به این معنی نیست که نمی توانیم به دنبال بهبود 
وضعیت مالی خود باشیم؟ یعنی چرا این عقاید لزوماً  با هم در تضاد نیستند؟

حتی  می کنیم،  انتخاب هایی  چه  اکنون  ماست�  انتظار  در  ابدیت  که  نیست  شکی   �۳
انتخابهای »کوچک « که به تعیین اینکه آن ابدیت را کجا سپری خواهیم کرد، کمک می کنند؟
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داستانهای ایامنداران
۴ فروردین

گنج در ظروف قدیمی
نوشته ی جان کاگانزی

پریشس ۱۳ ساله درحالیکه پدرش او را از ورودی مدرسه شبانه روزی ادونتیست 
روز هفتم در اوگاندا می برد، با ناامیدی فریاد می زد زیرا او می خواست در ساختامن 
های با شکوه مدرسه ی مرتبط با فرقه خانواده اش درس بخواند، نه در ساختامن 
کیفیت  "دخرتم،  کرد:  زمزمه  او  گوش  در  پدر  کاتررا.  ابتدایی  مدرسه  ساده  های 
تحصیلی مدرسه مهم است نه شکوه و جالل ساختامنش." پدرش گفت: "مدرسه 

مورد نظر او در سه سال گذشته عملکرد تحصیلی مناسبی نداشته است."
پریشس دیگر صحبتی نکرد و ادامه نداد اما زمانی که پدر، او را ثبت نام کرد، 
چهره اش ناراحت بنظر می رسید. وقتی پدرش برای خداحافظی دم در ورودی دست 
تکان داد، اشک های دخرتک آزادانه رسازیر شدند و ناگهان گفت: "چرا پدر عزیزم 

به اسم مدرسه من را زندانی کرده است؟ احمقانه است!" 
زنی خندان با صدای مهربانی گفت: سالم، بیا. بیا برویم خوابگاه تا به تو نشان 

بدهم  کجا بخوابی."
پریشس با ناراحتی آن زن را که تشک و چمدانش را به خوابگاه حمل می کرد، 
دنبال کرد. آن شب، وقتی دید دانش آموزان کنار ساختامن قدیمی صف کشیده اند، 
قلبش بیشرت فرشده شد. او متعجب بود که چه اتفاقی دارد می افتد تا اینکه دید 
دانش آموزان ظرف های غذا را حمل می کنند. او فهمید که آنجا کافه تریا است. آن 

شب، برای اولین بار در زندگی اش غذای گیاهی خورد. 
کمی بعد، پریشس صدای زنگ را شنید و دانش آموزان را دید که با خوشحالی 
برای پرستش شبانه به سمت کلیسای مدرسه می دوند. او تصمیم گرفت به خوابگاه 
برگردد اما در ها بسته شده بود. او به سمت کلیسا برگشت و در ایوان آن ایستاد، 
مطمنئ نبود که چکار کند. هامن زن خندان گفت: "بیا، بیا وارد خانه خدا بشویم. 

زمان دعا است. ناراحت نباش."
آنجا را دوست دارد و وارد کلیسا شد. بالفاصله غم و  پریشس حس کرد که 
اندوه درونش از بین رفت. او هرگز آوازی به این زیبایی نشنیده بود. او همچنین 
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از پرستش منظم و ۳۰ دقیقه ای که بعد از آواز خواندن انجام شد، شگفت زده شد. 
او فکر کرد: "حداقل از این بخش از مدرسه لذت خواهم برد."

بیاید، پریشس  اگر زودتر  بازنگشت. او می ترسید  پایان ترم به مدرسه  تا  پدر 
از ماندن امتناع کند. پدر غافلگیر شد وقتی پریشس اعالم کرد که می خواهد به 
مدرسه بازگردد. او گفت منی خواهد معلامن مهربانی که هردرس را با دعا و کالم 
کتاب مقدس رشوع می کردند، و هر زمان که با چالش هایی مواجه می شد، توصیه 
های عملی ارائه می کردند را از دست بدهد. ترم بعد، مدرسه یک هفته برنامه 
دعا برگزار کرد و پریشس قلب خود را با غسل تعمید به عیسی داد. کشیشی که 
هفته دعا را رهربی می کرد به من گفت: " قطعا یک مدرسه، بیشرت از ساختامن 

هایش است."
هدایای سیزدهمین سبت این سه ماهه به شش مدرسه ادونتیست در بخش 
آفریقای رشقی-مرکزی، از جمله رسزمین مادری پریشس، اوگاندا، کمک می کند. از 

هدایای سخاومتندانه شام سپاسگزاریم. 


