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انجیل بر اساس ِعزرا و نِِحمیا

ِعزرا و نِِحمیا رهربان استثنایی و هدایت شده توسط روح، خدا محور و مبتنی به کالم بودند، 
که عمیقاً خواستار کامیابی قوم خداوند بوده تا نام او اعتال یابد و در متامی جهان اعالم گردد. 
زندگی آنها طوری شکل و الگو گرفته بود که خدا بتواند ارادۀ خویش را از طریق رهربان خادِم 

وفادار و متعهد خویش به پیش بربد.
به خاطر رسشت گناهکار ما، عاداِت اکتسابی و خصایل ارثی، فقط می توانیم از طریق 
مطالعٔه کالم متحول کنندٔه خداوند و با کمک روح القدس، تغییرات حقیقی و پایداری را بدست 
آوریم. ایامنداران » نه به قدرت و نه به قّوت، بلکه به روح ]خداوند[« زندگی می کنند ) زکریا 
۴: ۶(، و با توکل و متّسک به وعده های خداوند به واسطۀ  ایامن ) حبقوق ۲: ۴(، که به یک 

زندگی روحانی پویا منجر می شود.
دروس این سه ماهه این گونه به تصویر می کشد که زندگی پیچیده و بغرنج است. به محض 
اینکه مرتصد می شویم تا کاری نیکو انجام دهیم، موانع ظاهر می شوند، و مخالفت ها قد َعلَم می 
کنند. حتی ممکن است  که دوستان ما بطور آشکارا یا مخفیانه با ما مخالفت کنند، و شاید جزو 
دشمنان ما بشوند. موانع و مقاومت در برابر خیر نشان می دهد که شیطان زنده ، و گناه واقعی 
است. مبارزه با شیطان با قدرت برشی نا ممکن است زیرا که رشیر قوی تر از ماست. تنها خداوند 
می تواند ضامن پیروزی  ما و متحول کنندٔه افکار ما باشد، و به ما برای یک زندگی مطلوب قدرت 
بدهد. نومیدی های زندگی، فرصت هایی برای تغییر هستند. نا امیدهای ممکن است به ما کمک 
کنند که برروی کمبودها و ضعف های خود متمرکز شویم و رشد روحانی خود را ترسیع کنیم، 
زیرا که ما از طریق قدرتی که خداوند به ما می بخشد، پیروزی بر هر بحرانی را بدست می آوریم.

نه کتاب ِعزرا و نه نِِحمیا، هیچکدام با خوش بینی به پایان منی رسد. گناه مسئله مهمی 
است که به رسعت و به راحتی گسرتش می یابد. بزرگرتین چالش ها بیرونی نیستند، بلکه با 
خیانت به خداوند به واسطۀ عدم پیروی از ارادۀ آشکار او، از طرف قوم خود وی چنین می 
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باشد. وفاداری به خداوند و پایداری در پیروی از فرامین او، سخت ترین آزمایش برای کلیسای 
خداوند است. هامنطور که ِعزرا درست فهمید، تنها قدرت برای تغییر از طریق کنکاش مستمر 

کالم خداوند و درک عمیق و درونسپاری آنها بدست آید.  
به منظور رشوع تحقق نبوت های ۷۰ هفته و ۲۳۰۰ شب و روز ) که هر دو از سال ۴۵۷ قبل از 
میالد آغاز می شوند(، خداوند رحمت و بزرگواری خویش مداخله می کند و اردشیر اول را تحت تاثیر قرار 
می دهد تا به ِعزرا و گروهی از ارسائیلی ها اجازه دهد تا به اورشلیم بازگردند و امنیت راه را تضمین 

کند، و حتی نیازهای مادی و تدارکات مالی را برای خدمات معبد مهیا سازد ) ِعزرا ۷: ۱۱ تا ۲۸(.
مضامین کلیدی الهیاتی این دو کتاب عبارتند از مشیت الهی، وفاداری، و عهِد خداوند. خداوند 
به وعده های خود وفادار بود، هرچند که قوم او کوته فکر، مغشوش، پریشان و لجوج بودند. او از 
طریق خادمان خودش، آنها را از وضعیت رخوتی که در آن قرار داشتند، به احیا و اصالح دعوت کرد.

» کار احیا و اصالحات با بازگشت تبعیدیان، تحت رهربی زروبابل و ِعزرا و نِِحمیا به پیش رفت، 
که ارائه کنندۀ تصویری از یک کار احیای روحانی است که در ایام پایانی تاریخ زمین صورت می 
پذیرد. بازماندگان ارسائیل، مردمی ضعیف بودند که در معرض تاخت و تاز دشمنانشان قرار داشتند؛ 
اّما خداوند از طریق آنان قصد داشت معرفت خویش و احکام خود را حفظ کند. آنها نگهباناِنِ عبادِت 

حقیقی و حافظان نبوت های مقدس بودند « )اِلن جی وایت، انبیا و پادشاهان، صفحه ۶۶۷(.
ِعزرا و نِِحمیا از لحاظ تاریخی به هم مرتبط بودند، و آنها تحولی حیاتی را در زندگی قوم 
خداوند پوشش دادند. این ۲۳ باب، از یک حکایت بزرگ، با زیرمجموعه های آن که مکمل 
یکدیگر هستند و مسائل الهیاتی مشابهی را پوشش می دهند. با مطالعه دقیِق الگوِی ارائه 

شده، می توانیم اقدامات بزرگ تاریخیخداوند و رهربی پر مهر او را درک کنیم.
در نظر داشته باشید که همه چیز در این کتاب ها در نظم تاریخی خود ارائه نگردیده ، و 

این که بخش هایی از آن به سبک موضوعی نگاشته شده است. 
هامنطور که خواهیم دید، چالش ِعزرا و نِِحمیا این نبود که معبد را بازسازی کنند ) معبد در سال 
۵۱۵ قبل از میالد، بیش از ۵۰ سال قبل از ورود ِعزرا تکمیل و وقف شد (، بلکه بازسازی شهر اورشلیم، 
مدیریت آن، و استقالل ملی آن بود که همگی در نهایت راه را برای آمدن مسیح هموار می کردند. 

هامنطور که ما در این سِه ماهه، کالم خداوند را مطالعه می کنیم، باشد که خداوند ما الهام 
بخشد، قلبهای ما را ملس کند، و افکار ما را متحول کند و به ما توانایی بخشد تا روزانه با ایامن 

و شور و شوق در پی او باشیم و او را پیروی کنیم. 

ِیزی ماسکال، دکرتای الهیات، رئیس دانشکده و استاِد تفسیر عهد عتیق و الهیات در 
دانشکدۀ الهیات دانشگاه اندروِز وابسته به کلیسای روز هفتم ادونتیست است. او در سال ۱۹۹۹ 

به این دانشکده ملحق شد. پیش از آمدن به دانشگاه اندروز، ماسکال در ِسَمت های مختلف از 
جمله ) کشیش، کارمند امور اداری، معلم، و مدیر ( در جمهوری چک خدمت کرده است و تعداد 
زیادی مقاله و کتاب را به زبان های چک و انگلیسی نوشته و یا ویرایش کرده است. عالوه بر این، 

او در چندین پروژه باستان شناسی در تّل َجلول در اُردن رشکت داشته است.
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۶ مهر تا ۱۲ مهر  درس یکم  

درکی از تاریخِ: زروبابل وِعزرا

بعد از ظهر روز سبت
ارمیا۲۵: ۱۱، ۱۲؛ دانیال ۹: ۱، ۲؛ ِعزرا ۴: ۱ تا ۷؛ اشعیا۵۵: ۸، ۹؛  مطالعه این هفته: 

ِعزرا ۷: ۱ تا ۲۸.

آیـه حفظـی: » کـوروش، پادشـاه پـارس چنیـن می فرمایـد: یهـوه خـدای آسـمانها، تمامی 
حکومتهـای زمیـن را بـه من بخشـیده و مرا برگماشـته اسـت تا در اورشـلیم که در یهوداسـت، 

خانـه ای بـرای وی بنـا کنم « )ِعـزرا 1: ۲(�

در نوشـته هـای ارمیـا، خداونـد وعـده داده بـود کـه قوم او پس از ۷۰ سـال تبعیـد در بابل 
بـه خانـٔه خـود بـاز خواهـد گشـت. کـوروِش پادشـاه، از طـرف خداونـد سـبب گردیـد تـا ایـن 
بازگشـت صـورت پذیـرد. از طـرف خداونـد ) اشـعیا ۴۵: ۱( کوروش در سـال ۵۳۸ قبـل از میالد 
حکـم بازگشـت آنـان را صـادر کـرد و قـوم خداونـد را آزاد کـرد کـه بـه کشورشـان بازگردنـد و 

معبـد را بازسـازی کنند. 
بازسازی  اورشلیم    « میگفت:  اورشلیم سخن  بارٔه  در  که  کوروش(  نه   ( بود  این خداوند 
شود، و بنیاد معبد بزرگ گذاشته شود « ) اشعیا ۴۴: ۲۸(. خداوند ضامن شده بود که اورشلیم 

بازسازی خواهد شد و قلب کوروش را برانگیخت تا به آنان اجازه دهد تا معبد را بسازند. 
همچنیـن همیشـه ایـن امیـد  و دلگرمـی وجـود دارد تـا مشـاهده کرد کـه قـوم خداوند در 
برابـر اقدامـات خداونـد پاسـخ مثبـت بدهنـد: » آن وقـت رسان خانـدان و طایفه هـای یهودا و 
بنیامیـن بـه همـراه کاهنـان و الویـان و متـام کسـانی که خداونـد دلهایشـان را برانگیختـه بـود، 

حـارض شـدند بـه اورشـلیم برونـد و معبـد بـزرگ را در آنجا بسـازند « ) ِعـزرا ۱: ۵(.  
مـا در اینجـا مـی توانیـم منونـه ای از مردمـی را ببینیـم کـه بـه اقدامـات خداونـد توانـا و 
بخشـنده پاسـخ مثبـت مـی دهنـد. بهرتیـن عملکـرد مـا در برابـر خداونـد از درک ایـن مسـئله  
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ناشـی مـی شـود کـه خداونـد چـه کسـی اسـت و چـه کاری بـرای مـا انجـام داده اسـت. و از 
دانسـن اینکـه او چگونـه از روی محبـت بـه خاطـر قـوم خـود مداخلـه مـی کنـد.    

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت  در ۱۳ مهر – October  ۵ آماده شوید. 

۷ مهر      یکشنبه      

بازگشت اولین گروه تبعیدیان

ارمیـا ۲۵: 11، 1۲ و ۲۹: 1۰ و دانیـال ۹: 1، ۲ را بخوانیـد� چـه زمانـی اولیـن گـروه تبعیدیـان 

بازگشـتند؟ کـدام نبـوت بـا این بازگشـت بـه حقیقت پیوسـت؟

 

خداونـد کـوروش را تحـت تاثیـر قـرار داد تا اجازٔه بازگشـت نخسـتین گـروه تبعیدیان را در 
راسـتای تکمیـل و اجـرای نبـوت ارمیـا کـه ۷۰ سـال پیـش از آن پیـش گوئی شـده بـود، را صادر 
کنـد. ارمیـا نوشـته بـود کـه رسزمین یهـودا به مدت ۷۰ سـال بوسـیلٔه بابلیان مـورد تاخت و تاز 
قـرار خواهـد گرفـت ) ایـن رویـداد بیـن سـالهای ۵۳۷/۵۳۶ تـا ۶۰۶/۶۰۵ اتفاق افتـاد (، اما پس 
از آن خداونـد درهـا را بـرای بازگشـت اسـیران خواهد گشـود. هامنطور که دانیال نوشـته های 

ارمیـا را مطالعـه مـی کـرد، متوجـه شـد کـه زمان برای آن وعدٔه بازگشـت فرا رسـیده اسـت. 
در دانیـال بـاب ۹، دانیـال بـه خاطـر اینکـه زماِن خامتۀ ۷۰ سـال تقریباً نزدیک اسـت، بدون 
اینکـه تغییـر آشـکاری بـروز کـرده باشـد، و از طرفـی دیگـر اینکه امپراطـوری جدید ایـران تازه 
بـه قـدرت رسـیده اسـت، پریشـان خاطـر شـده بـود. او ماتـم مـی گیـرد و بـه سـوی خداونـد 
مـی رود و خواسـتار رحمـت و شـفقت او و تحقـق وعـده هـای او می شـود. در همیـن بـاب 
) دانیـال ۹: ۲۴ تـا ۲۷(، خداونـد بـه دانیـال اطمینـان مـی دهـد کـه او همـه چیـز را زیـر نظـر 
و تحـت کنـرتل دارد و بـرای آینـده نقشـه ای دارد کـه بـا یـک نجـات دهنـده، یعنـی کسـی که 
بـرای گناهـان بـرش قربانـی می شـود، عدالـت را بـه ارمغـان خواهـد آورد، و آئیـن قربانـی بـه 
کـامل خواهـد رسـید. در واقـع، خداونـد مـی گویـد: » دانیـال، نگـران نبـاش. از آنجا کـه نجات 
دهنـدٔه حقیقـی ) مسـیح ( بـه واقـع خواهـد آمـد، در حـال حـارض نیـز مـن رهاننـده ای بـرای 
شـام خواهـم فرسـتاد. » خداونـد بالفاصلـه پـس از آن کـوروش، پادشـاه پارس را تهییـج می کند 
تـا فرمـان آزادی اسـیران را صـادر کنـد. خداونـد همیشـه در انجـام وعـده هایش صادق اسـت 
)دانیـال بـاب ۱۰ را ببینیـد کـه چگونـه خداونـد در جهـت حفـظ  بهـروزی مردمـش در وطـن 

خودشـان مداخلـه می کنـد(.
آزاد  ارساییل  قوم  که  اعالم می کند  پادشاه  کوروِش  که  است  نوشته شده   ۱ باب  ِعزرا  در 
هستند تا به اورشلیم بازگردند و خانٔه خداوند را بسازند. این فرمان بین سال های ۵۳۷ تا ۵۳۹ 
قبل از میالد صادر می شود، و نه تنها کوروش به آنها اجازه می دهد که بروند، بلکه او اطمینان 
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حاصل می کند که آنها با هدایا و پیشکش ها، شامل ظروف اصلی معبد که توسط نبوکدنرص 
به تاراج رفته بودند، بازگردند. این رویداد یادآور خروج قوم بنی ارسائیل از مرص می باشد، 
هنگامی که خداوند قلوب مردم مرص را به جنبش در آورد تا به آنان در هنگام خروج از مرص 
هدایا و پیشکش هایی در حین وداع  بدهند. گروه اول تبعیدیان که به یهودا باز می گشتند 
مرکب از ۵۰٫۰۰۰ نفر بود، که به احتامل زیاد شامل زنان و کودکان قلمروهای دیگر هم می شد.

ــده  ــد وع ــه در کالم خداون ــاً همانطــور ک ــوت هــای تاریخــی دیگــری ، دقیق چــه نب
داده شــده بودنــد، تحقــق یافتــه انــد؟ و چگونــه میتوانیــم بــا توجــه بــه آنهــا آســوده 
خاطــر باشــیم و آگاه باشــیم کــه خداونــد از آینــده بــا خبــر اســت و مــا مــی توانیــم 

بــه وعــده هــای او اعتمــاد کنیــم؟   

۸ مهر      دوشنبه      

مرور کلی پادشاهان و رویدادها
بـه اولیـن گـروه بازگشـتگان وظیفٔه بازسـازی معبد خداوند سـپرده شـد. مـا در درس بعدی 
دربـارٔه مخالفـت بـا سـاخت معبـد مطالعه خواهیـم کرد. اکنـون، در مورد تسلسـل پادشـاهان 
پـارس در دوران سـاخت و سـاز طوالنـی معبـد و بازسـازی اورشـلیم بحـث خواهیـم کـرد. حائز 
مهـم اسـت کـه پیشـینۀ تاریـخ پنهـان روایت هـای ِعـزرا و نِِحمیا دانسـته شـود، زیرا کـه بینش 

عمیـق تـری از پیـام هـای آنـان را برای مـا فراهـم می کند. 

ِعـزرا 4: 1 تـا ۷ را بخوانیـد� پادشـاهان مختلفـی کـه مخالفت با سـاخت معبـد در طول دوران 

حکومتشـان رخ داد، چـه کسـانی بوده اند؟ 

 

در ایـن اینجـا فهرسـتی از پادشـاهان پـارس بـا نظـم تاریخـی حکومـت آنهـا وجـود دارد، 
کسـانی کـه بـا کتـاب های ِعـزرا و نِِحمیا مرتبط هسـتند. این لیسـت با کوروش رشوع می شـود 

کـه امپراطـوری پـارس را بنیـان گـذاری و در سـال ۵۳۹ قبـل از میـالد، بابـل را فتـح کرد. 
کوروش دوم » کوروش کبیر « ) ۵۵۹ – ۵۳۰ ق. م. (

کمبوجیه دوم ) ۵۳۰ – ۵۲۲ ق. م. (
داریوش اول ) ۵۲۲ – ۴۸۶ ق. م. (

خشایارشـاه اول ) ۴۸۵ – ۴۶۵ ق. م. ( ) همچنیـن  در کتـاب اسـرت بـه عنـوان اخشـورش 
شـناخته می شـود (

اردشیر اول ) ۴۶۵ – ۴۲۴ ق. م. (
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هامنطورکـه مـا ایـن کتـاب هـا را مطالعـه می کنیـم، بسـیار مهـم اسـت بدانیـم کـه حضور 
ایـن پادشـاهان در کتـاب ِعـزرا بـه ترتیـب تاریخـی آنها نیسـت، و بـرای مثـال، در ِعـزرا باب ۴ 
آیـات ۶ تـا ۲۴ کـه قبـل از بـاب ۵ اسـت، ادامـه داسـتان مخالفـت بـا سـاخت معبد درج شـده 
اسـت. در نتیجـه نامـه هـای مربـوط بـه خشایارشـاه اول و اردشـیر اول در ِعـزرا بـاب ۴ بعد از 
وقایـع ثبـت شـده در بـاب ۵ و ۶، بـا داریـوش رس و کار دارد. ایـن توالـی ممکـن اسـت در نظر 
خواننـدگان گیـج کننـده  و غامـض باشـد و ممکن اسـت رشح حال هـای مردم در طـول قرن ها 
در رابطـه بـا ایـن کتـاب هـا، بـرای برخـی رس درگمـی ایجـاد کنـد. در درس های این سـه ماهه، 
نظـم و ترتیـب ایـن وقایـع تاریخـی را بررسـی می کنیم و این بـه درک بهرت ما از پیـام های ِعزرا 

و نِِحمیـا کمـک خواهـد کرد.

هــر چنــد وقــت یکبــار در کتــاب مقــدس باچیزهایــی مواجــه مــی شــوید کــه شــما را 
گیــج و ســردرگم می کنــد؟ چگونــه مــی توانیــد یــاد بگیریــد کــه بــه خداونــد و کالم 
او اعتمــاد کنیــد، حتــی هنگامــی کــه بــه نظــر می رســد هیــچ چیــز معنــا و مفهومــی 

نــدارد؟ چــرا اعتمــاد بــه خــدا مهــم اســت؟ ) اشــعیا ۵۵: ۸ و ۹ را ببینیــد (

۹ مهر      سه شنبه      

بازگشت دومین گروه تبعیدیان 
در کتـاِب عـزرا ۷: ۱ تـا ۱۰ و ۸: ۱ تـا ۱۴ مـی بینیـم کـه اردشـیر اول به ِعزرا اجـازه می دهد 
تـا بـه اورشـلیم بازگشـته ) در سـال ۴۵۷ ق. م. ( و مجـاز اسـت تـا هر کسـی را که مـی خواهد 
بـا خـود بـه همـراه بـربد. اطالعـات چندان زیـادی در مورد رابطـٔه بین ِعزرا و پادشـاه، یـا اینکه 
آیـا ِعـزرا در دربـار او خدمـت مـی کـرده یـا نـه در دسـرتس نیسـت. در ِعـزرا بـاب ۸ فهرسـت 
رسان خانـوادٔه کسـانی کـه بـا او برمی گردند موجود اسـت، که این لیسـت بـا کاهنان مراجعت 
کننـده رشوع و بـه دنبـال آن خانـدان سـلطنتی و در پایـان مـردم عادی یهودی قـرار می گیرند. 
مخصوصـاً نـام دوازده خانـواده قیـد شـده اسـت، کـه ایـن تصـور پیـش مـی آیـد کـه ایـن یـک 

یـادآوری عمـدی از دوازده قبیلـه بنی ارسائیل اسـت.      
در ایـن آیـات فهرسـت حـدوداً ۱٫۵۰۰ مـرد وجـود دارد، کـه تقریبـاً در مجمـوع ۵٫۰۰۰ تـا 
۶٫۰۰۰ زن و بچـه شـامرش شـده اند. ایـن گـروه بـه مراتـب کوچکـرت از گـروه اول بودنـد کـه بـا 

زروبابـل و یوشـع بازگشـتند. 

ِعزرا ۷: 1 تا 1۰ را بخوانید� این آیات چه چیزی را دربارٔه ِعزرا به ما می آموزد؟ 
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کتـاب ِعـزرا یـک کاتـب بـود کـه پیشـینۀ او بـه کاهنان می رسـید. او بـه عنوان یـک کاهن، 
از نسـل هـارون، بـرادر موسـی بـود، کسـی که اولیـن کاهن از قـوم بنـی ارسائیل بود. بـا توجه 
بـه رشح حال هـای ثبـت شـده در کتـاب ِعـزرا، و همچنیـن در سـنت یهـود، نـام ِعـزرا حتـی 
امـروزه در مرتبـه باالیـی قـرار دارد. بـه هرحـال اینکـه ِعزرا بـه عنوان کاتـب در دربار اردشـیر 
پادشـاه خدمـت میکـرده یـا نـه، معلوم نیسـت، هر چنـد، این رشح از عـزرا به عنـوان کاتب به 
مسـئولیت هـای قبلـی او و یـا بـه توانایـی هـای او اشـاره مـی کند که پس از رسـیدن بـه یهودا 
آن را بـه کار مـی گیـرد. بهرحـال، ِعزرا باید قابلیتی  در خور توجه برای اردشـیر کار کرده باشـد 

بـه خاطـر ایـن کـه پادشـاه او را به عنـوان رهرب گـروه اعزامی به اورشـلیم بفرسـتد. 
در کتـاب ِعـزرا ۷: ۶   و بـاب ۱۰، ِعـزرا بـه عنوانکاتبـی » ماهـر « و » وقـف شـده  « و یـا 
معلـم ملقـب شـده اسـت. کلمه » ماهـر « به معنای » رسیع « اسـت، یعنی کسـی که در درک 
و حـل و فصـل مسـائل و اطالعـات چابـک اسـت. ِعـزرا بـا هـوش و ذکاوت بـود – او بـه خاطر 
دانـش و هوشـیاری و موشـکافی احـکام خداونـد معـروف بود. عالوه بـر این، ایـن واقعیت که 
پادشـاه، ِعـزرا را انتخـاب کـرد تـا گـروه ارسائیلیان را بـه یهودا بیـاورد، گواه شـجاعت و توانایی 

او و شایسـتگی او بـرای رهربی اسـت.     

ــا در پــی »  ــزرا قلــب خــودش را آمــاده کــرد ت ــد کــه ِع ــه ایــن مطلــب توجــه کنی ب
احــکام خداونــد « باشــد ) ِعــزرا ۷: 1۰(� چگونــه مــی توانیــم در حــال حاضرایــن اصــل 

را در زندگــی  خــود بــکار ببریــم؟ 

۱۰ مهر      چهارشنبه      

فرمان اردشیر

عـِزرا ۷: ۱۱ تـا ۲۸ را بخوانیـد. جزئیات فرمان پادشـاه چـه بودند؟ چرا 
ایـن دسـتورالعمل ها برای ملت اسـرائیل مهـم بودند؟  

 

فرمـان اردشـیر شـبیه اولیـن فرمـان کـوروش اسـت. پادشـاه توصیـه می کند به هر کسـی را 
کـه متایـل بـه سـفر اورشـلیم دارد، راهـی شـود، مخصوصـاً اگـر از صنف کاهنـان باشـد. اگرچه 
طبـق اسـناد تاریخـی موراشـو، در نهایـت اکرثیـت یهودیانـی کـه در رسزمیـن پارس کهـن باقی 
ماندنـد )هامنطـور کـه در داسـتان اسـرت بیـان شـده اسـت(، کسـانی بودند کـه منتظـر فرصتی 
بـرای رشوع یـک زندگـی جدیـد در رسزمیـن اجـدادی خـود بودنـد. پادشـاه بیشـرتین فرمـان 
هـای خـودش را بـرروی خزائـن رسزمیـن رود فرات معطـوف کرد. خزانـه داران باید بـرای ِعزرا 
هـر آنچـه را کـه بـرای بازسـازی شـهر نیـاز داشـت، فراهـم می کردنـد » تا خانـٔه خداونـد را که 
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در اورشـلیم اسـت زینـت دهـد «)ِعـزرا ۷: ۲۷(. در نهایـت، پادشـاه بـه ِعـزرا ماموریـت داد تـا 
نسـبت بـه رعایـت مناسـب احـکام خداونـد و نیـز احـکام زمیـن اطمینـان حاصـل کنـد. نظم و 
تشـکیالتی را کـه ایـن فرمـان ایجـاد مـی کـرد، جنبـه هـای مهمـی از هر جامعـه ای می باشـد. 
عـالوه بـر ایـن، پادشـاه بـرای ارسائیلیـان و ِعـزرا، راحتـی و امنیت سـفر را برای بازسـازی میهن 

شـان فراهم سـاخت.
آیا نگرانی و توجه پادشـاه برای بازسـازی شـهر اورشـلیم و معبد، نشـان دهندٔه این اسـت 
کـه او جـزو یکـی از ایامنـداران بـه خـدای ِعـزرا شـده بـود؟ اردشـیر خداونـد را خطـاب قـرار 
مـی دهـد » بـرای خـدای ارسائیـل کـه مسـکنش در اورشـلیم اسـت «)ِعـزرا ۷: ۱۵(. الفاظی که 
پادشـاه در مـورد خـدای ارسائیـل بـکار مـی بـرد، نشـان می دهنـد کـه او خداونـد را فقـط بـه 
عنـوان خـدای محلـی دیگـری مـی بینـد که نیاز اسـت تـا بوسـیله هدایا او را خشـنود سـازد. او 
منـی خواسـت کـه ایـن خـدای محلـی از او و پرسانـش خشـمگین شـود )ِعـزرا ۷: ۲۳(. عالوه بر 
ایـن، مـا بایـد همچنیـن توجـه داشـته باشـیم کـه ۴۵۷ ق. م. سـال شـورش مرص علیـه حکومت 
پـارس اسـت؛ بنابرایـن، احتـامل دارد کـه ایـن اقدامـات راضـی کننـدٔه پادشـاه ایـن گونـه تدبیر 

شـده باشـد تـا وفـاداری و بیعت اسـتان یهـودا را بدسـت آورد. 
متاسـفانه، بـا وجـود تعاملـی کـه پادشـاه بـا ِعـزرا و نِِحمیـا داشـته اسـت، باعث نشـد تا به 
خداونـد ایـامن بیـاورد. حداقـل، نشـانی در آیـات کتـاب مقـدس وجود نـدارد که او بـه یکی از 
ایامنـداران  مبـدل شـده باشـد، و ایـن بـه این معناسـت که خداونـد می تواند حتـی از افراد بی 

ایامنـان بـرای انجـام خواسـت خودش بـرروی زمین اسـتفاده کند.   

حتــی در میــان درد و رنــج بســیار، چگونــه میتوانیــم یــاد بگیریــم کــه بــه حاکمیــت 
خداونــد بــر جهــان، همانطــور کــه در اینجــا دیــده می شــود، اعتمــاد کنیــم؟ 

۱۱ مهر      پنجشنبه      

اهمیت تعلیم و آموزش

ِعـزرا ۷: ۶ و 1۰ بخوانیـد� چـه چیـزی را ایـن آیـات در مـورد اهمیـت آموزش مذهبی مناسـب 

بـه مـا یـاد می دهند؟ 

 

رسسـپردگی ِعـزرا بـا متامـی دل و جان به خداونـد و تصمیم او در مطالعـه، عبادت و تعلیم 
کالم خداونـد ) ِعـزرا ۷: ۶ ، ۱۰(، او را بـرای خدمتـی بزرگ تـر بـه قـوم بنـی ارسائیـل آمـاده کرد. 
متـون کتـاب مقدسـی بـه معنـای واقعی کلمـه رشح می دهنـد که ِعزرا خـود را وقـف مطالعه، 

انجـام / ایجـاد و تعلیـم قانون خداوند کرده اسـت. 
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خانـم اِلـن جـی وایـت بینـش مهمی را ارائـه می دهد: » به ِعـزرا، از نوادگان پـرسان هارون، 
تعالیـم الهـی آمـوزش داده شـده بـود، و عـالوه بـر ایـن او بـا نوشـته هـای مجوسـیان و سـتاره 
شناسـان و عاملان قلمرو ماد -  پارس، آشـنایی داشـت. اما او از رشایط روحانی خودش خرسـند 
نبـود. او متایـل داشـت کـه بـا خداونـد کامـالً هامهنگ باشـد؛ او برای حکمتی اشـتیاق داشـت 
کـه دربرگیرنـده ارادٔه الهـی بـود. بنابرایـن او»  دل خویـش را به تفحص در رشیعـت خداوند و 
اجـرای آن و آمـوزش فرایـض و فرمانهایـش در ارسائیـل سـپرده بود « )ِعزرا ۷: ۱۰(.  این مسـئله 
او را هدایـت کـرد تـا خـود را رسسـختانه وقـف تحقیـق و مطالعـه در مورد تاریخ قـوم خداوند 
کنـد، هامنطـور کـه در نوشـته های انبیا و پادشـاهان ثبت شـده اسـت. او در کتابهـای تاریخی 
و شـعر کتـاب مقـدس تفحـص کـرد تـا یـاد بگیـرد کـه چـرا خداونـد اجـازه داده بـود کـه بیـت 
املقـدس نابـود شـود و قـوم او بـه رسزمیـن کافـران بـه اسـارت بـرده شـوند « )اِلـن جـی وایت، 

انبیـا و پادشـاهان، ص. ۶۰۸( .    
» تـالش هـای ِعـزرا بـرای احیـای عالقـه بـه مطالعـه کالم خداونـد، بـا کار سـخت و طوالنی 
او بـرای حفـظ و ضبـط نوشـته هـای الهی، به او پشـتکار داده بود. او متام نسـخه هـای احکام 
خـدا را کـه مـی توانسـت پیـدا کند، جمـع آوری کرد، و آنها را رونویسـی و منترش سـاخت. کالم 
پـاک و منـزه خداونـد بـه ایـن ترتیب نرش پیدا کرد، و در دسـرتس بسـیاری از مـردم قرار گرفت، 

بـه مـردم دانشـی را داد کـه بسـیار بـا ارزش و بـی همتا بـود « – صفحه ۶۰۹. 
توجـه داشـته باشـید کـه، اگرچه ِعـزرا طریق های بت پرسـتان را یـاد گرفته بـود، او متوجه 
شـد که آنها درسـت نیسـتند؛ بنابراین او در پی دانسـن حقیقت از رسچشـمه حقیقتی بود که 
هـامن کالم خداونـد و » احـکام خداونـد « اسـت. او مجبـور شـد، آنچـه را که از دانشـگاه های 
دنیـوی یـاد گرفتـه بـود کنـار بگـذارد و فرامـوش کند، زیـرا که بدون شـک، بسـیاری از آنچه که 
آنها به او آموخته بودند، اشـتباه بودند. و باالخره، » نوشـته های مجوسـیان و سـتاره شناسـان 

« چقـدر بـرای او مفید بودند؟       

بــه چــه طریــق هایــی، حتــی امــروزه، ممکــن اســت نیــاز داشــته باشــیم، تــا بســیاری 
از چیزهایــی را کــه دنیــا بــه مــا آموختــه را کنــار بگذاریــم و از یــاد ببریــم؟ 

۱۲ مهر      جمعه      

اندیشـه هایـی فراتـر: فصل » ِعزرای کاهـن و کاتب «، را از کتاب انبیا و پادشـاهان، 
صفحـات ۶۰۷ تا ۶۱۷ بخوانید.

کار دشـوار ِعـزرا را در نظـر بگیریـد: » ِعـزرا سـخنگو و منـادی خداونـد شـد، و بـه آمـوزش 
مسـائلی دربـارٔه او کـه هامنـا اصـول حاکـم بـر آسـامن هسـتند، پرداخـت. در طـول سـال های 
باقـی مانـده از عمـرش، چـه در مقـام نزدیـک بـه شـاه در کاخ پادشـاِه مـاد – پـارس و یـا در 
اورشـلیم، اصـل کار او تعلیـم بـود. هامنطـور کـه او دربـارٔه حقایقـی کـه یـاد گرفتـه بـود بـا 
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دیگـران صحبـت مـی کـرد، توانایـی هایـش در رابطـه بـا کاری که می کـرد، افزایش مـی یافت. 
او مبـدل بـه یـک مـرد بـا تقـوا و غیرمتنـد شـد. او شـاهد خداونـد بـرای جهـان، دربـارٔه قـدرت 
حقیقـت کتـاب مقـدس بـرای بهبـود زندگـی روزمره بـود « ) اِلن جی وایـت، انبیا و پادشـاهان، 

صفحـه ۶۰۹(.   
» در کار اصالحـات  کـه امـروزه در حـال انجـام اسـت، بـه مردانـی همچـون ِعـزرا و نِِحمیا 
نیـاز اسـت، کسـانی کـه نـه بـا گنـاه کنـار مـی آینـد و نـه تسـلیم آن مـی شـوند و نه بـا توجیه 
کـردن، عـزت و بزرگـی خداونـد را کوچـک مـی کنند. کسـانیکه زحمت بـار ایـن کار را بر دوش 
مـی کشـند و زمانیکـه اشـتباهی رخ مـی دهـد در برابـر آن سـاکت منـی ماننـد، و یـا بـا رداء 
نیکـوکاری دروغیـن رشیـر را پنهـان منـی کنند. آنها بـه یاد خواهند داشـت که خداونـد جانبدار 
اشـخاص نیسـت، و اینکـه سـختگیری بـه تعـداد کمـی، ممکـن اسـت باعـث رحمـت ومنفعت 
بـرای بسـیاری باشـد. آنهـا همچنیـن بـه یـاد خواهنـد آورد کـه در کسـیکه شـیطان را مالمت و 

توبیـخ مـی کنـد، روح مسـیح بایـد تـا ابد آشـکار شـود « - صفحـه ۶۷۵..

سواالتی برای بحث

1� بلـه، مـا وعـده هـای شـگفت انگیزی از طـرف خداونـد داریم� اگرچـه در عین حال، 
خداونـد مـا را مجبـور بـه انجـام هیـچ کاری نمـی کنـد� مـا در زندگـی خودمـان ممکن 
اسـت چـه انتخـاب هایـی را بکنیـم کـه مانع تحقـق این وعـده هـا در زندگی ما بشـوند؟

۲� دعــای دانیــال بــاب ۹آیــات 1 تــا ۲۳ را بخوانیــد� چــه اصولــی را در آن مــی بینیــد 
کــه ممکــن اســت، بصــورت شــخصی در تجربیــات خــود شــما بــکار رفتــه باشــند؟ 
ایــن اســت، آنچــه کــه دانیــال انجــام داد، رفتــار او چگونــه بــود؟ او چــه چیــزی را 
درخواســت کــرد؟ چــه چیــز دیگــری را شــما در آنجــا مــی بینیــد کــه ممکــن اســت 

امــروزه بــه مــا مربــوط شــود؟

۳� در درس روز پنجشـنبه خواندیـم، کـه خانـم اِلـن جـی وایـت در مـورد چگونگـی 
محوریـت کالم خداونـد در رسـالت ِعـزرا و دربـارٔه اینکه چگونه او سـخت کوشـید تا 
آن را در میـان مـردم نشـر دهد�امـروزه چـه درس روشـن و مهمـی بـرای مـا در مورد 

محوریتـی کـه کالم خداونـد بایـد در زندگـی ما و کلیسـا داشـته باشـد، وجـود دارد؟
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داستانهای ایامنداران
1۳ مهر

اسید پاشی
توسط اندرو مک چسنی، مبرش ادونتیست

بانـزا مـوواِل، شـبان یکی از کلیسـاها در جمهـوری دمکراتیک کنگو که قبـالً در روز 
یکشنبه به عبادت می پرداخت، هنگامی که همرس و پرسش  در روزی که در کلیسای 
ادونتیسـت های روز هفتم تعمید گرفت به او اسـید پاشـیدند و چیزی منانده بود که 
مبیرد.اما بانزا، که صورتش برای همیشـه از شـکل افتاده بود، به زندگی چسـبیده بود و 
امروز به عنوان شـبان غیر رسـمی کلیسـای ادونتیست شـهادتهای قدرمتندی را موعظه 

و جامعت بسـیاری را به سـوی عیسـی جذب می کند.
بانـزا گفـت: » بـه خاطـر اینکه بـه خانواده کلیسـای ادونتیسـت تعلـق دارم، و 

بـه خاطـر اینکـه رشیرشکسـت خـورده اسـت، خدا را شـکر مـی کنم «.
داسـتان اینگونـه رشوع مـی شـود کـه در اکتـرب سـال ۲۰۱٣ بانـزا دریـک کارزار 
بشـارتی در جنوب رشقی شـهر لیکاسـی رشکت جسـت. او که شـدیداً مشـتاق بود 
تـا بـدر مـورد اصول عقاید ادونتیسـت بیشـرت بداند، در یک آموزشـکدۀ شـبانی در 

دانشـگاه محلـی فیلیـپ لِمـون ثبت نـام منود.
بانـزا پـس از تعمیـد بـه خانـه بازگشـت، در حالـی که بخاطـر قدرت عیسـی با 
شـادی رسود مـی خوانـد. بـه محـض این کـه وارد خانه شـد، پرس ارشـد او به طرف 
او حملـه کـرد و یـک سـطل اسیدسـولفوریک را بـه روی صـورت و بدنـش پاشـید. 
بانزا در حالی که منی توانسـت ببیند و از سـوخن درد می کشـید احسـاس سـوزش 

مـی کـرد، بـا زجـر فریـاد کشـید و بـر روی کف زمیـن به خـود پیچید.
ــه گفــت: همــرس  ــرت اس موهون ــه بشــارتی رشق کنگــو، راب ــس اتحادی رئی
ــرک  ــان را ت ــه او کلیسایش ــد ک ــمگین بودن ــوع خش ــن موض ــزا از ای ــرس بان و پ
ــد کــه  ــدوار بودن ــد و امی ــه کنن ــه او حمل ــا ب ــد ت ــود، و دسیســه چیدن کــرده ب

ــرد. او در هــامن لحظــه مبی
او گفـت: » امـا خوشـبختانه معجـزه شـد و آن مـرد منـرد «. همسـایه هـا نالـه 

بانـزا را شـنیدند و او را رسیعـاً بـه بیامرسـتان رسـاندند.
دکرتهـا مطمـن نبودنـد کـه او بتوانـد زنـده مبانـد. او یکـی از چشـمهایش را از 

دسـت داد و اکـرث قسـمت هـای پوسـت بدنـش از بیـن رفت. 
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او هفتـه هـا تحـت مراقبت شـدید بـود و همچنـان جراحی های پالسـتیکی بر 
روی پوسـتش ادامه دارد.

کلیسـای جهانـی ادونتیسـت هزینـه هـای گـران قیمـت عمـل هـای جراحـی را 
پوشـش داده اسـت.

همرس و پرس بانزا پس از حمله به او ناپدید شده بودند.
بانـزا، در سـمت چـپ تصویـر، در حالـی کـه همچنـان درد مـی کشـد؛ زمـان 
کوتاهی را در بیامرسـتان گذراند. او فعاالنه شـهادت خود را در کلیساها و جلسات 
اردو بـه مشـارکت مـی گذرانـد. هـر زمـان کـه داسـتان خـود را بـه مشـارکت مـی 
گـذارد آیـه مـورد عالقـه خود را از کتاب اشـعیا بـاب ۴٣ آیات ۱ تا ٣ نقـل می کند: 
» امـا ای ارسائیـل، خدوانـد کـه تو را آفریده اسـت اینـک چنین مـی فرماید: نرتس! 
زیـرا مـن بهـای آزادی تـو را پرداختـه ام. مـن تـو را بـه نام خوانـده ام. تـو مال من 
هسـتی. هنگامـی کـه از آبهـای عمیـق بگـذری مـن با تـو خواهـم بـود. هنگامیکه 
سـیل مشـکالت بـر تـو هجـوم آورد، نخواهـم گذاشـت غرق شـوی! هنگامـی که از 
میـان آتـش ظلـم و سـتم عبور کنی، شـعله هایـش تـو را نخواهد سـوزاند! زیرا من 
خداونـد، خـدای مقـدس تـو هسـتم و تـو را نجات می دهم. مرص و حبشـه و سـبا 

را فـدای آزادی تـو مـی کنم «.
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۱۳ مهر – ۱۹مهر   درس دوم   

نِِحمیا

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: نِِحمیا ۱ – ۲، تثنیه ۷: ۹، مزامیر ۲۳: ۱ تا ۶، اعداد ۲۳: ۱۹.

آیـه حفظـی: » چـون ایـن سـخنان را شـنیدم، نشسـتم و گریسـتم و روزهایـی چنـد ماتم 
گرفتـم و در حضـور خـدای آسـامنها روزه داشـته، دعـا کـردم� گفتـم: ای خـدای آسـامنها، ای 

خـدای عظیـم و َمهیـب کـه عهـد و محبـت را با آنان کـه تو را دوسـت می دارنـد و فرمانهایت 

را بـه جـای می آورنـد، نـگاه مـی داری « ) نِِحمیـا 1: 4 و ۵(�

تـا بـه اینجـا خواندیـم کـه در راسـتای تحقق حداقل بخشـی از وعـده های خداونـد به قوم 
یهـود، دو گروه از اسـیران به یهودا بازگشـتند. 

اما یک گروه دیگر از تبعیدیان  وجود دارند که خداوند آنها را آماده می کند. آخرین گروه 
را  اورشلیم  تا  بازگشتند  اول  گروه  دو  اگرچه  کنند.  را حل  تا مشکل  یافتند  ماموریت  اسیران 
بازسازی و با امتام معبد بخشی از آن طرح را کامل کنند، اما بقیه ساخت و ساز معبد به علت 
باال گرفن مخالفت های قومهای اطراف نیمه متام باقی ماند. مردم مناطق اطراف به علت اینکه 
می ترسیدند که ارسائیلیان ممکن است به یک ملت قدرمتند تبدیل شوند، هامنطور که پیش از 
این نیز بوده اند از این رو منی خواستند که ارسائیلی ها کار ساخت شهر و دیوار آن را به پایان 
برسانند ) ِعزرا ۴: ۶ تا ۲۴(. بنابراین، به نظر می رسد که بازگشت ارسائیلی ها برای آنان یک 

تهدید بود، به همین علت آنها تصمیم گرفتند تا کار آنان را متوقف کنند. 
امـا خداونـد قـوم خویـش را فـرا نخوانـده بـود تـا آنـان را در فرآینـد کاری کـه بـه ایشـان 

سـپرده بـود تـا انجـام بدهنـد بـه حـال خـود رهـا سـازد.
به این ترتیب، او یک شخص دیگر را برای انجام خواستۀ خویش و تکمیل اهدافش آماده 

می کرد. نام او نِِحمیا بود، و در این درس به او و کار او برای خداوند نظر می افکنیم.  

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۰ مهر – October ۱۲  آماده شوید. 
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۱۴ مهر      یکشنبه      

نِِحمیا خرب بدی دریافت می کند 
کتـاب نِِحمیـا تـا حـدودی بـه هـامن شـیوه ای رشوع مـی شـود کـه کتـاب دانیـال آغاز شـد 
)دانیـال ۱: ۱ ، ۲(. ایـن کتـاب هـم بـا اخبار بد رشوع می شـود. بله، بسـیاری بـه موطن اجدادی 

خودشـان بـاز گشـته انـد، اّمـا برای آنـان، امـور در آنجا خیلـی خوب پیـش منی رود.

نِِحمیـا 1: 1 تـا 4 را بخوانیـد� چـرا نِِحمیـا خیلـی پریشـان اسـت؟ واکنـش او بـه خـرب بـدی کـه 

دریافـت کـرد، چـه بود؟

 

برخـی از یهودیـان سـال ها قبـل از اینکـه بـه شـوش آورده شـوند، یکـی از چهـار مرکـز 
مدیریـت امپراطـوری پـارس بـود، جایـی کـه نِِحمیا بـه عنوان سـاقی در دربار سـلطنتی خدمت 
مـی کـرد، بـه اسـارت آورده شـده بودند. عبارت بکار برده شـده برای » َحنانی یکـی از برادرانم 
« بـه احتـامل زیـاد برمـی گـردد بـه یک بـرادر نسـبی، زیرا که شـباهتی کـه وجود دارد، بیشـرت 
شـبیه اشـاره بـه نسـبت فامیلـی بـه َحنانـی در نِِحمیـا بـاب ۷ آیـه ۲ اسـت، اگرچه ایـن مطلب 
می توانـد اشـاره ای بـه یـک هموطـن ارسائیلـی یـا یـک دوسـت نیـز باشـد. بـه احتـامل زیـاد 
گفتگـو بـا َحنانـی بیـن اواسـط نوامـرب تـا اواسـط  دسـامرب در ۴۴۵ ق. م. ، حدوداً ۱۳ سـال پس 
بازگشـت ِعـزرا بـه اورشـلیم اتفاق افتاده باشـد. َحنانی گـزارش می دهد که رشایط در اورشـلیم 
ناگـوار اسـت. مـردم قـادر نبـوده اند تـا اورشـلیم را بازسـازی کنند و دشـمن دیوارهای شـهر را 

خـراب کـرده و شـهر اورشـلیم بـی دفـاع و خالی از سـکنه مانده اسـت. 
نِِحمیـا شـایعاتی شـنیده بـود مبنـی بـر اینکـه سـامریان دیوارهـای شـهر را خـراب کرده اند. 
اّمـا او تـا آن زمـان از اصالـت اخبار آگاهی نداشـت. در نتیجه اردشـیر پادشـاه، خـود با متوقف 
کـردن جریـان بازسـازی بخاطـر شـکایت مـردم اطـراف رودخانـه، امیـد کسـانی را که بازگشـته 

بودنـد را نـا امیـد کرد )ِعـزرا ۴(. 
هـر چنـد کـه معبـد بازسـازی شـده بـود، ولـی بطـور کامل کارآیـی نداشـت به علـت اینکه 
مردمـی کـه بایـد در معبـد خدمـت مـی کردند، قـادر به زندگـی در شـهر اورشـلیم نبودند. این 
وضعیـت نِِحمیـا را ناراحـت و غمگیـن کـرده بـود، بدیـن خاطـر کـه فحـوا و بازتـاب هـای ایـن 
اخبـار روح او را مـی آزرد: یهودیـان خداونـد را جـالل منـی دادنـد، هرچنـد کـه آنهـا بـه ایـن 
منظـور بازگشـته بودنـد. در عـوض آنهـا در اثـر تـرس از دشـمن و ظلـم و سـتم، بازسـازی خانٔه 

خداونـد و شـهر مقـدس را نادیـده گرفتند.
بنابرایـن، نِِحمیـا بطورناخـودآگاه رو بـه خـدا مـی آورد. او از مـردم یهـودا که در ایامنشـان 
سسـت شـده بودنـد، شـکایت منـی کند و یا آنـان را در مرتبـٔه مردمی بزدل و فرومایـه قرار منی 
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دهـد، و اوضـاع پیـش آمـده را به عنـوان حالتی طبیعـی  نپذیرفته بـود. نِِحمیا زانـو زده، رشوع 
بـه دعا کـرده و روزه مـی گیرد.

ــن  ــد� ای ــا می کن ــرد و دع ــد، روزه می گی ــد، مــی گری ــر ب ــن خب ــه خاطــر ای ــا ب نِِحمی
مطلــب بــه ویــژه در زمانهــای ســختی و آزمــون، در خصــوص نیــاز مــا بــه تضــرع و 

درخواســت از خــدا چــه مــی گویــد؟ 

۱۵ مهر      دوشنبه      

دعای نِِحمیا

دعـای نِِحمیـا در کتـاب نِِحمیـا باب 1 آیات ۵ تـا 11 را بخوانید� چه تفاوتـی در اجزای مختلف 

ایـن دعـا وجـود دارد؟ چـرا او خـود را نیـز هامننـد کسـانی کـه گنـاه ورزیـده انـد در زمـره 

تقصیـرکاران مـی بیند؟ 

 

۱. خداوندا بزرگ و رحامن هستی )نِِحمیا ۱: ۵(.
۲. مرا بشنو )نِِحمیا ۱: ۶(.  

۳. اعرتاف به گناهان )نِِحمیا ۱: ۶، ۷(.   
۴. وعده های خود را به یاد آور )نِِحمیا ۱: ۸، ۹(    

۵. ما را نجات دادی )نِِحمیا ۱: ۱۰(.   
۶. مرا بشنو )۱: ۱۱(.  

۷. خداوند بخشندٔه کامیابی و رحمت است )نِِحمیا ۱: ۱۱(.

دعـای نِِحمیـا یـک تصنیف زیبا از برشـمردن عظمت بیکـران خداوند، گناهـکاری خود آنان 
اسـت، کـه بـا گریـه بـرای کمک خامتـه می یابد. دعای او مشـابه دعـای دانیال در بـاب ۹ کتاب 
دانیـال اسـت، و چنیـن چیـزی امـکان پذیر اسـت به خاطر ایـن که نِِحمیـا با آن دعا آشـنا بوده 
اسـت. شـایان ذکـر اسـت کـه نِِحمیـا بـا دعـا بـرای درخواسـت کمـک رشوع منـی کنـد، بلکه به 
جـای آن ابتـدا از حقیقتـی زبـان بـه سـخن می گشـاید که خداوند کیسـت و چقدر بـزرگ و پر 
ابهـت اسـت. او همچنیـن بـه ایـن مطلب اشـاره می کنـد که خداونـد به عهد خـود و رحمتش 
نسـبت بـه کسـانیکه او را دوسـت دارنـد وفـا می کنـد، هامنطـور کـه یـادآور می شـود کـه او 

همیشـه بـه آنـان وفـادار بـوده اسـت و اکنون منـی تواند به صـورت دیگری باشـد.  
دعـا در سـاختار ویـژه ای قـرار دارد )هامنطـور کـه در بـاال بـه تصویر کشـیده شـده اسـت 
( کـه آیـه ۸ کانـون آنـان مـی باشـد، جایی کـه نِِحمیـا وعـدٔه خداوند را مـی شـامرد. نِِحمیا می 
گویـد: » بـه یـاد آور «! بـه عبـارت دیگـر: خداونـدا، بـه یاد داشـته باش کـه تو وعـده دادی که 
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هنگامیکـه مـا در ایـامن خـود سسـت شـویم، مـا را پراکنـده خواهـی کـرد، اّما خدایـا همچنین 
وعـده دادی کـه مـا را دوبـاره به سـوی خـودت باز خواهـی گرداند و همه چیـز را احیا خواهی 
کـرد. از آنجـا کـه اولین وعده بوقوع پیوسـته اسـت، اکنون زمان آن اسـت که وعـدٔه دیگر خود 
را بـه انجـام رسـانی زیـرا کـه مـا به سـوی تو باز مـی گردیـم. نِِحمیا منی ترسـید که وعـده های 
خداونـد را از او طلـب کنـد و آنـان را بـه یاد او بیـاورد. البته و مطمئناً، این به این معنا نیسـت 
کـه خداونـد وعـده هایـش را منـی دانـد و یـا بـه یـاد منـی آورد. در عـوض، خداونـد از متایل ما 
در طلـب وعـده هایـی کـه داده، خرسـند مـی شـود. او مـی خواهـد مـا بـه آن وعده هـا ایامن 
داشـته باشـیم و بـه ایـن ترتیـب دربـارٔه آنهـا بـا خداونـد حرف بزنیـم. و عمـالً با بیـان آنچه که 
خداونـد وعـده داده اسـت، مـی توانیـم اسـتواری خـود را در اعتـامد بـه آن وعـده هـا تقویت 

کنیـم، بـه ویـژه در زمانـی کـه بـه نظـر می رسـد، همه چیـز ناامید کننده اسـت.     

برخــی از وعــده هــای خداونــد کــه شــما مــی توانیــد در حــال حاضــر آنهــا را بــرای 
ــز از  ــه هرگ ــت ک ــم اس ــرا مه ــت؟ چ ــد، چیس ــد و بخواهی ــب کنی ــان از او طل خودت
طلــب کــردن آنهــا صــرف نظــر نکنیــم؟ ) بــا تمامــی ایــن اوصــاف، اگــر شــما دســت 

بکشــید، چــه چیــزی باقــی خواهــد مانــد؟(

۱۶ مهر      سه شنبه      

نِِحمیا صحبت می کند
نِِحمیا باب ۱: ۱۱ می گوید که نِِحمیا ساقی پادشاه است. ممکن است که برای ما مانند شغل 
بی اهمیتی باشد، اما افرادی که ساقی بودند می توانستند مردان با نفوذ و قدرمتندی باشند، 
زیرا که آنها ارتباط نزدیک و دامئی با پادشاه داشتند. ساقی ها رشاب و نوشیدنی هایی که برای 
پادشاه می آوردند را به منظور جلوگیری از بیامری و یا مسموم شدن ومرگ پادشاه، امتحان و 
مزه می کردند. هرودوت اشاره می کند که پارسیان برای ساقی ها احرتام زیادی قائل بودند، 
به این خاطر که آنها به عنوان صاحب منصبان به حساب می آمدند. به عنوان مثال، ساقِی 
ارسحدون، پادشاه آشور، نخست وزیر کشور آشور هم بود. بنابراین، نِِحمیا در قلمرو پادشاهی، 
مقام رفیعی داشت و به دلیل نزدیکی به پادشاه، از طرف خداوند برای صحبت کردن با پادشاه 

در رابطه با وضعیت قوم یهود انتخاب می شود. 

نِِحمیا ۲:1 تا ۸ را بخوانید� چه اتفاقی در جواب دعا و روزٔه نِِحمیا می افتد؟ 

 

جـواب دعـای او در مـاه نیسـان داده می شـود، کـه تقریبـاً آوریـل ۴۴۴ ق. م. اسـت. چهـار 
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مـاه از زمانـی کـه َحنانـی و یهودیـان اخبار مشـوش کننـده را در مورد اورشـلیم بـه نِِحمیا داده 
بودنـد، گذشـته بـود، بـه مـدت چهـار مـاه، نِِحمیا دعـا کـرده و روزه گرفته بود، و ممکن اسـت 
در هـر روز آن فکـر کـرده باشـد کـه انـگار خداوند جـواب دعای او را منـی دهد. اّمـا زمانبندی 
خداونـد همیشـه عالـی و بـی نقـص اسـت. خداونـد، پادشـاه را بـرای شـنیدن حرفهـای نِِحمیـا 

آمـاده کـرد  تـا پاسـخ مطلـوب را بدهد. 
ایـن یـک رویـداد روزمـره نبـود که سـاقی از وظایفـش برای مدتی خالص باشـد تـا حکمران 
رسزمیـن دیگـری بشـود. خداونـد از طریـق نِِحمیـا سـخن می گویـد و ، اردشـیراول، پادشـاه 
پـارس را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد تـا نِِحمیا را بـه فرمانروایـی قلمرو یهـود برگزیند. اشـاره به 
پیشـنهادات ملکـه نشـان می دهـد کـه احتـامالً این در یـک مهامنـی خصوصی رخ داده اسـت، 
زیـرا کـه هرگـز ملکه در مناسـبت های رسـمی حضور پیدا منی کـرد. نِِحمیا بالفاصله به مسـئلٔه 
اورشـلیم اشـاره منی کند، تا ذهن پادشـاه را از دور اندیشـی نسـبت به مسـائل دور نگه دارد، 
در عـوض، او در خصـوص امـوری مرتبـط بـا خـود از پادشـاه درخواسـتی تاثیرگـذار اقامـه مـی 

کنـد. در آن زمـان بـه مـکان ویـژه ای اشـاره شـده اسـت، کـه پادشـاه آن را فتح کـرده بود.   

مــا بــه چــه روش هایــی مــی توانیــم برابــری بیــن مقــام نِِحمیــا در کاخ را بــا مقــام 
دانیــال در بابــل مشــاهده کنیــم؟ ایــن مطلــب در خصــوص شــخصیت نحمیــا چــه 

مــی گویــد کــه نظــر مثبــت پادشــاه را بــر مــی انگیــزد؟

۱۷ مهر      چهارشنبه      

نِِحمیا فرستاده می شود
پادشـاه بـه همـراه نِِحمیـا نامـه هایـی را بـرای َسـنبَلِّط ُحرونـی و طوبیـا عمونـی، والیـان 
ماوراءالنهـر فـرات مـی فرسـتد، تـا آنـان راه را بـرای عبـور نِِحمیـا و آنچـه کـه قـرار بـود انجـام 
دهـد، آمـاده کننـد. عـالوه برایـن، پادشـاه بـه آسـاف، رسپرسـت جنگلـداری پادشـاهی فرمـان 
می دهـد تـا کلِّ چوبـی را کـه نِِحمیـا بـرای بازسـازی شـهر و دیوارهـا و دروازه هـای آن و معبد 

نیـاز دارد، تهیـه کنـد. 

نِِحمیـا ۲: ۹ و 1۰ را بخوانیـد� بطـور کلـی ایـن آیـات در مـورد مخالفـان، که نِِحمیـا و یهودیان 

قـرار بـود بـا آنـان روبرو شـوند، چـه می گوید؟ 

 

که  می رسد  نظر  به  اورشلیم می شود.  وارد  م.  ق.   ۴۴۴  /  ۴۴۵ سال های  در حدود  نِِحمیا 
مخالفان حتی قبل از اینکه نِِحمیا هرگونه اقدامی را برای بازسازی شهر آغاز کند، با فرستادن 
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درخواست هایشان برای والیان و تحریک آنان و ایجاد موانع برای او، تحریک خود را آغاز کرده 
بودند. اگرچه طوبیا یک نام یهودی است، که به معنای » خداوند نیکو است « )نام پرس او 
یهوحانان نیز یک نام یهودی است و به معنای » خداوند مهربان است «( و در مقام والی َعّمون 
خدمت میکرد. بدین ترتیب، اورشلیم توسط دشمنان محارصه شده بود: َسنبَِط والِی سامرا از 
طرف شامل، طوبیا والی َعّمون از طرف رشق وِجِشِم َعرَب )نِِحمیا ۲: ۱۸ و ۱۹( از طرف جنوب، 
کسانیکه عدوم و موآب را ترصف کرده بودند. جای تأسف است که والیان این مناطق از نِِحمیا 
از خوشبختی  زورگویان  دوری جستند.  « ستمدیدگان  رفاه  تامین»  برای  او  نگرانی  به خاطر 

کسانی که تهدیدی برای آنان محسوب می شوند، شاد منی شوند.   
بهرحـال نِِحمیـا بـا همراهـی گارد محافـظ وارد اورشـلیم شـد، و ایـن نشـان می دهـد که او 
بـرای انجـام ماموریتـی مهـم آمـده بوده اسـتو این کار باعث حسـادت قبایل بت پرسـت که در 
اطـراف شـهر زندگـی می کردند شـعله ور شـد، که اغلب دشـمنی و خصومت خودشـان را علیه 
یهودیـان بـا تشـدید آزار و اذیـت و توهیـن به آنان نشـان می دادنـد. بخصوص َسـنبَِط ُحرونی، 
طوبیـا َعّمونـی، و ِجِشـِم َعـرَب، رسشـناس ترین والیـاِن ایـن کار اهریمنی، ازرس دسـته های این 
قبایـل بودنـد. از ابتـدا ایـن رهـربان با دیـدگاه منتقدانـه ای اعامل نِِحمیـا را زیر نظر داشـتند و 
بـا هـر وسـیله ای کـه در یـد قدرت خود داشـتند، سـعی و تـالش می کردند تا نقشـه هـای او را 

خنثـی کننـد و مانـع کار او شـوند « )اِلـن جی وایـت، انبیا و پادشـاهان، صفحه ۶۳۵(. 

چـه داسـتان هـای دیگـری از کتـاب مقـدس را مـی توانیـد پیـدا کنید که نشـان دهد، 
چگونـه آنانـی کـه بوسـیله خداونـد فراخوانـده شـده اند تـا ارادٔه او را بجـا آورنـد بـا 

مخالفیـن مواجـه خواهنـد شـد؟ پاسـخ خـود را در کالس روز سـبت مطـرح کنیـد�   

۱۸ مهر      پنجشنبه      

نِِحمیا برای انجاِم وظیفه خود آماده می شود 
بدون تردید خداوند، که نِِحمیا را برای انجام این وظیفه فراخوانده بود، خود هر آنچه که او 
بدان نیاز داشت را برایش فراهم کرد. نِِحمیا با دانشی که خداوند به او وعده داده بود، مجهز 
شد و با اعتامد به خداوند در جهت انجام ماموریتش پیش رفت. اما او با دقت و با دعا در 
جهت انجام وظیفه اش به پیش رفت. به عبارت دیگر، با اینکه او می دانست که خداوند همراه 

و پشتیبان او می باشد، این آگاهی مانع نشد تا درباره آنچه که باید انجام بدهد فکر نکند. 

نِِحمیـا ۲: 11 تـا ۲۰ را بخوانیـد� نِِحمیـا در راسـتای آمادگـی بـرای طـرح بازسـازی دیـوار شـهر 

چـه می کنـد؟
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درس های رهربی: درس اول: نِِحمیا به کسی منی گوید که طرح خداوند چیست » که خدایم 
در دمل چه نهاده بود تا برای اورشلیم بکنم « )نِِحمیا ۲: ۱۲(. او نه تنها به دشمن چیزی منی 
گوید، بلکه نقشٔه خداوند را از دیگر رهربان یهودی هم پنهان نگاه می دارد. او در حال ارزیابی 
ماموریت است که محاسبه کند که چه کارهایی نیاز است تا انجام شود. درس دوم: نحمیا، قبل 
از آنکه هر چیزی را آشکار سازد، کارها و هر آنچه که الزمٔه عملی کردن نقشه هایش خواهد 
بود را  آماده می کند. درس سوم: هنگامیکه او در مورد وظیفه اش سخن می گوید، نِِحمیا ابتدا 
آنچه را که خداوند تاکنون برای هدایت این گروه اعزامی انجام داده است را بیان می کند و 
سپس سخنان پادشاه را هم به بیانات خود اضافه می کند. او قبل از اینکه درخواست خود را از 
پادشاه مطرح کند، او را با سخنان خود ترغیب می کند. این رویداد چیزی کمرت از یک معجزه 
نیست، که یهودیان علی رغم مقاومت هایی که پیش خواهد آمد، به ساخت معبد پاسخ مساعد 
دادند. خداوند نه تنها پادشاه را از طریق دعا و روزه نِِحمیا آماده کرد، بلکه همچنین یهودیان 

را نیز آماده منود، بطوریکه آنها با شجاعت و دلیری پاسخ مثبت  دهند. 

نِِحمیا ۲: 1۹ و ۲۰ را بخوانید� این آیات به ما در مورد ایامن نِِحمیا چه می گویند؟ چگونه ممکن 

است این آیات مانند تثنیه ۷: ۹ و مزامیر ۲۳: 1 تا ۶، و اعداد ۲۳: 1۹ به نِِحمیا کمک کرده باشند؟ 

 

سـخنان مـا نشـان دهنـدٔه ایـن هسـتند کـه مـا چـه کسـی هسـتیم و بـه چـه چیـزی واقعـاً 
ایـامن داریـم. نِِحمیـا مایـل اسـت از کلـامت متعالـی در سـخنانش اسـتفاده کنـد. او همچنیـن 
منـی ترسـد کـه خداونـد را در متـام آنچـه کـه می گویـد سـتایش و متجیـد کنـد، حتـی وقتـی که 
مـردم او را مسـخره می کردنـد و بـه او مـی خندیدند. حتی بـا اینکه نِِحمیا از تحقیر و احسـاس 
دشـمنانش نسـبت بـه سـخنان خویـش آگاهـی داشـت، رودربایسـتی نداشـت و یـا از صحبـت 
کـردن در مـورد خداونـد طفـره منی رفت. مانند یوسـِف سـال ها پیـش از او در مـرص، نِِحمیا از 

معرفـی و متجیـد خـدای خـود در میـان مردمـی کـه بـه او ایامن نداشـتند، منی ترسـید.  

۱۹ مهر      جمعه      

اندیشه ای فراتر: بخوانید، اِلن جی وایت، احکام داده شده به بنی ارسائیل، صفحات 
۳۰۳ تا ۳۱۴؛دلسوزی خدا برای فقیر، صفحات ۵۳۰ تا ۵۳۶، از کتاب مشایخ و انبیاء. ]صفحات 

ارائه شده مربوط به من مرجه انگلیسی می باشد[
» پس از به رسمیت شناخن حق خداوند، دیگر چیزی بیشرت از روحی پذیرا، لطیف و گشاده 
دست که ملزم به فقراست، منی تواند قانون و رشیعت خداوند را که موسی به آنان داده بود، 
به رسمیت بشناسد. گرچه خداوند به شدت متعد به برکت دادن به قومش بوده است، لیکن 
در نقشه اش اینگونه اراده نکرده بود که فقر را برای آنان ناشناس بگذارد. او اعالم داشت فقرا 
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نباید از رسزمین محو گردند. باید در میان قومش عده ای می بودند که همدردی، دلسوزی و 
خیرخواهی خود را به کار می گرفتند. در آن دوران، همچون عرص حارض، می بایست متحمل 
بدبختی، بیامری و نداری می شدند. لیکن از آنجا که به مدت طوالنی ای از دستوران خداوند 
پیروی کرده بودند، هیچ گدا یا شخصی که محتاج غذا باشد در میان آنان نبود «اِلن جی وایت، 

مشایخ و انبیا، صفحات ۵۳۰-۵۳۱ از مرجع کتاب انگلیسی.
» این مقررات طوری طرح شده بودند که ثرومتندان را به اندازٔه فقرا برکت دهند. و از 
زیاده طلبی و متایل به خودخواهی و خودپرستی آنان جلوگیری کنند و روح رشیِف خیرخواهی 
را ترویج دهند؛ و با تقویت اراده و اعتامد به نفس بین همه طبقات، آنها نظم اجتامعی و ثبات 
دولت را ارتقا دهند. همٔه ما با هم در شبکه بزرگی از برشیت قرار می گیریم، و هر آنچه که 
ما می توانیم برای منافع و متعال ساخن دیگران، انجام دهیم انعکاس آن باعث برکت خود ما 

خواهد شد «— صفحات ۵۳۴ و ۵۳۵ از مرجع کتاب انگلیسی.

سواالتی برای بحث
1� در پاسخ به سؤال روز چهارشنبه، این به چه معنا است که از طریق کتاب مقدس 
– عهد عتیق و عهد جدید – همٔه کسانیکه از طرف خداوند فراخوانده شده اند، با 
مخالفت عظیمی مواجه گردند؟ در حقیقت، این به چه معنا است، که در اکثر موارد 
آنها با آن مواجه بوده اند؟  شاید سؤال درست تر این باشد که: آیا می توانید به عنوان 
نمونه افرادی را پیدا کنید که بوسیله خداوند فراخوانده شده اند تا ارادٔه او را بجا 
آورند، با مخالفت روبرو نشده باشند؟ این مسئله چه چیزی را به ما می گوید، در بارٔه 
اینکه ما نباید اگر در راه انجام خواست خداوند که ایمان داریم خداوند ما را برای 

انجام آن دعوت کرده، با موانع جدی مواجه شدیم، دلسرد نشویم؟
۳� نه ِعزرا و نه نِِحمیا بدون کمک پادشـاه به هیچ وجه نمی توانسـتند وظیفه خودشـان 
را انجـام دهنـد، بـه عبـارت دیگـر، این مـردان خدا با همکاری مقامات سیاسـی، کسـانی 
کـه کافـر بودنـد، کارشـان را انجام دادند، چـه درس هایی را می توانیـم از آن در مورد چه 
وقـت و چگونـه مـا به عنوان یک کلیسـا مـی توانیم با قدرت های سیاسـی هر عقیده ای 

که داشـته باشـند، همکاری کنیم؟ و در عین حال، چرا کلیسـا باید خیلی مراقب باشـد؟
۳� نه ِعزرا و نه نِِحمیا بدون کمک پادشـاه به هیچ وجه نمی توانسـتند وظیفه خودشـان 
را انجـام دهنـد، بـه عبـارت دیگـر، این مـردان خدا با همکاری مقامات سیاسـی، کسـانی 
کـه کافـر بودنـد، کارشـان را انجام دادند، چـه درس هایی را می توانیـم از آن در مورد چه 
وقـت و چگونـه مـا به عنوان یک کلیسـا مـی توانیم با قدرت های سیاسـی هر عقیده ای 

که داشـته باشـند، همکاری کنیم؟ و در عین حال، چرا کلیسـا باید خیلی مراقب باشـد؟
4� دعاهـای نِِحمیـا در بـاب 1 آیـات 1 تـا 11 را در کالس مـرور کنیـد� چـه چیـزی را مـی 
توانیـد از آن برداشـت کنیـد کـه بـه تقویـت رابطـٔه شـما با خداونـد می کنـد؟ این مطلب 
چـه چیـزی را در مـورد سرسـپردگی، اعتـراف و مطالبـۀ وعـده هـای خداونـد یاد مـی دهد؟
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داستانهای ایامنداران
۲۰ مهر

هدیه چهار هزار یورویی
توسط ویریاتو ِفریرا

در صبـح یـک روز جمعـه بـه طـور غیـر منظـره، مسـئله ای پیچیده و سـخت 
پدیدار شـد. 

معـامر مرکز بهداشـت ویتاسـالوس اعالم کـرد که فوراً بایـد در اطراف چندین 
سـاختامن نـرده حفـاظ نصـب کنیم. او هشـدار داد که » اگرکسـی بیفتد، شـام به 
دردرس خواهیـد افتـاد «. مـا مـی دانسـتیم کـه او درسـت مـی گوید. ویتاسـالوس 
کـه یـک مرکـز تاثیـر گـذاری بـود و از الـن وایت الهـام یافتـه بـود، در هامهنگی 
بـا ارزش هـای روحانـی و حرفـه ای و اخالقـی کارمـی کنـد و بـه وسـیله کلیسـای 
ادونتیسـت روز هفتـم  اداره مـی شـود و بـر فـراز کوهـی در  نزدیکـی شـهر ِپِنال 
قـرار دارد کـه در حـدود ۱۸۵ کیلومـرتی  شـامِل پایتخـت پرتغـال، لیسـبون واقـع 

شـده است.
معـامر بهـای نرده ها را چهار هزار یورو )۴۹۰۰ دالر( تخمین زد.

من به طرف مدیر ارشـد مالی مان برگشـتم.
پرسـیدم » آیا آن مقدار پول را داریم؟ «.

او پاسـخ داد: » قطعـا خیـر، پولـی موجـود نیسـت «. نگرانی بر فکـرم هجوم 
بـرد. ناگهـان، چیـزی مرا مجـاب کرد.

فکـر کـردم کـه » صاحـب این پـروژه کیسـت؟ مال من نیسـت. این پـروژه از 
آن خداست! «

این اسـتدالل را با مدیر ارشـد مالی و دیگرمردمی که در جلسـه حضورداشتند 
به اشرتاک گذاشتم.

گفتـم: » خـدا ابـزار الزم بـرای ایـن نـرده هـا را فراهـم خواهـد منود. آیا شـام 
اطمینـان خاطـر داریـد تـا دسـت بـه کار شـده و نرده هـا را سـفارش دهیم؟ «

آنهـا رسشـان را بـه نشـانه توافـق تـکان دادنـد و مـن اینگونـه دعـا کـردم: » 
خداونـدا، مـا قصـد داریـم تـا ایـن نرده هـا را سـفارش دهیم چـون واقعاً بـه آنها 

نیـاز داریم «
ما نرده ها را سـفارش دادیم.
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پنـج روز بعـد، در روز چهارشـنبه ایمیلـی را از کسـی دریافـت کـردم که اصالً 
او را منی شـناختم.

او در ایمیـل اینگونـه نوشـته بـود: » دکـرت، فقـط خواسـتم بگویـم کـه مبلـغ 
۴۰۰۰یـورو را بـه حسـاب بانکـی ویتاسـالوس واریـز کـرده ام «

من با صدای بلند گفتم: » خدا را شـکر! «
مـن نیـز در جـواب ایمیـل در مـورد اتفاقـات صبـح جمعـه گذشـته برایـش 

نوشـتم.
او بالفاصلـه پاسـخ داد:  » دکـرت، ایـن تائیـد مـی کنـد کـه پـول بـه ایـن پروژه 

تعلـق دارد «
» صبـح روز جمعـه مـن بـه شـوق کمـک بـه ویتـا سـالوس از خـواب بیـدار 
شـدم. مـن قبـالً هرگـز بـه آنجـا نرفتـه بـودم ؛ امـا فقـط ایـن حـس را بـرای رفـن 
پیـدا کـرده بـودم. هنـوز مطمـن نبـودم کـه آیـا همـرسم با مـن موافقـت خواهد 
منـود یـا نـه؛ بنابرایـن دعـای کوتاهی کردم کـه خداونـدا اگر اراده توسـت، هامن 
اشـتیاق را در قلـب همـرسم قـرار بـده. بـه محـض ایـن کـه دعایـم متـام شـد، 
همـرسم بـه دفـرت کارم آمـد و گفـت کـه عزیـزم، آیا از پـروژه پنال اطالعـی داری؟ 
فکـر مـی کنـم بایـد بـه آنـان کمـک کنیـم. بـاورم منی شـد که بـا گوشـهای خودم 
شـنیده باشـم و از او پرسـیدم کـه فکرمـی کنـی چقـدر بایـد بدهیـم؟ و او گفـت 

فکـر مـی کنـم ۴۰۰۰ یـورو خـوب باشـد «
چـه درسـی شـد بـرای من! اگر مـا کارمـان را در ویتاسـالوس به خاطـر کمبود 
وجـه نقـدی متوقـف مـی سـاختیم، برکتـی را که توسـط اعتامد به خدا به دسـت 
مـی آمـد را از دسـت مـی دادیـم. ایـن موضـوع رصفـاً در مـورد نـرده هـا نبـود. 
در مـورد خـدا بـود کـه نشـان داد چگونـه کارش بـا اعتـامد بـه او بـا موفقیت به 

پایـان می رسـد.

دکـر ویریاتـو فریـرا، سـمت چـپ تصویـر، مدیـر مرکز بهداشـت ویتاسـالوس 
در پنـا، کشـور پرتغال اسـت و معـاون افتخاری بخش خدمات سـامتی کلیسـای 

جهانـی ادونتیسـت روز هفتـم می باشـد.
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۲۰ مهر – ۲۶ مهر   درس سوم   

فراخوانی خداوند

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفته: ِعـزرا ۷: ۱۰؛ نِِحمیا ۱: ۱ تا ۱۱؛ دانیال ۹: ۲۴ تـا ۲۷؛ دانیال ۸؛ رومیان 

۸: ۲۸، ۲۹؛ رومیان ۹؛ خروج ۳، ۴. 

آیـه حفظـی: » متبـارک بـاد خداونـد، خـدای پـدران مـا کـه ماننـد ایـن را در دل پادشـاه 
نهـاده اسـت تـا خانـۀ خداونـد را کـه در اورشـلیم اسـت زینـت دهـد « )ِعـزرا ۷: ۲۷(�

آیـا خداونـد هـر کسـی را بـرای کار ویـژه ای دعـوت مـی کنـد؟ آیـا معیارهایی بـرای اینکه 
یـک شـخص بیشـرت از دیگـران واجـد رشایط بـرای انجام یـک وظیفٔه خاص اسـت، وجـود دارد؟ 
آیـا ایـن معیارهـا در دیـدگاه بـرش از دیـدگاه خداونـد متفـاوت اسـت؟ اکرث مـا احتـامالً باید به 
ویـژه بـه دو سـؤال آخـر پاسـخ مثبـت بدهیـم. زمـان هایـی وجـود دارد کـه خداونـد مـا را از 
طریـق تحصیـالت یـا تجربیـات بـرای کار خاصـی آمـاده می کنـد؛ زمـان هـای دیگـری او مـا را 
انتخـاب می کنـد کـه بـرای او بـه سـادگی خدمـت کنیـم؛ فقـط بـه ایـن دلیـل کـه ما مشـتاق و 
متواضع هسـتیم. با وجود این همیشـه آسـان نیسـت بدانیم که در زندگی ما چه چیزی اسـت 
کـه خداونـد مـا را بـرای آن انتخـاب می کند؟ با این وجـود، کتاب مقدس مملو از داسـتان های 

افـرادی اسـت کـه خداونـد آنـان را برای وظیفـٔه خاصـی انتخاب کرده اسـت.
جالـب توجـه اسـت کـه ِعـزرا و نِِحمیـا بـرای انجـام ماموریـت ویـژه ای توسـط خداوند فرا 
خوانـده شـدند: بازسـازی خرابـی هایـی کـه از معبـد باقـی مانـده بـود. هرچنـد بازسـازی ایـن 
خرابـی هـا شـامل وظایـف مختلفـی می شـد. آنهـا باید مـردم ارسائیل را در مسـیر بازگشـت به 
اورشـلیم رهـربی و هدایـت می کردنـد و معبـد و شـهر اورشـلیم را هـم بازسـازی می کردند. در 
عیـن حـال، آنهـا بایـد بـه مـردم دربـارٔه خداونـد آمـوزش مـی دادنـد و مهـم تـر از همـه، آنهـا 
را بـرای داشـن یـک رابطـٔه متعهـد بـا خداونـد راهنامیـی می کردنـد.  صحبـت کـردن در مـورد 

فراخـوان خداونـد نیـز از اهـم وظایـف بود. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۷ مهر – October ۱۹  آماده شوید.
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۲۱ مهر      یکشنبه      

فراخوان ِعزرا و نِِحمیا
مـی توانیـم بگوئیـم کـه ِعـزرا بـه دالیـل مختلفـی از طـرف خداونـد برگزیـده شـد: )۱( او 
خواهـان ایـن بـود کـه به اورشـلیم بـرود؛ )۲( او یک رهرب بـود؛ و )۳( او کاتـب و معلم ماهری 
بـود. دالیـل دیگـری را نیـز مـی توانیـم بـرای علـت انتخـاب او پیـدا کنیـم. امـا فقـط  یـک آیه 

وجـود دارد، کـه شـاید بهرتیـن نشـانٔه دلیـل دادن ایـن وظیفـه به ِعزرا باشـد.

ِعـزرا بـاب ۷ آیـه 1۰ در مـورد ِعـزرا چـه می گوید؟ چگونه ممکن اسـت ِعزرا قلبـش را » آماده 

کـرد «یـا » سـپرده « باشـد کـه در پی » احکام خداوند « باشـد و ایـن کار را انجام دهد؟ 

 

کلمـٔه » آمـاده کـرد « یـا » سـپرد « در زبـان عربی » kun « می باشـد. کلمـه ای که می توان 
بـه عنـوان » آمـاده شـده « یـا » تنظیـم شـده ،  بنیـان محکم، اسـتوار، یا مطمـن « ترجمه کرد. 
بنابرایـن، معنـای واقعـی ایـن توضیـح بـه نظر می رسـد به این معنا باشـد کـه ِعزرا با اسـتواری 

قلـب خـود را آمـاده کـرد تا در پی خدا باشـد. 
پس از ورود به اورشلیم، ِعزرا الگوی آنچه را که به معنای وقف کردن خود به خداوند است، نشان 
داد و به مدت ۱۳ سال کالم خداوند را در اورشلیم تعلیم داد. ممکن است به نظر او رسیده که در 
طی این ۱۳ سال او هیچ تغییری ایجاد نکرده است، اما بعد از اینکه دیوارها تکمیل شد، مردم منسجم 
شدند – نه به دلیل اینکه کسی آنها را مجبور کرده بود، بلکه به این خاطر که خودشان می خواستند 

که این کار را بکنند. کالم خداوند، که آنها از ِعزرا شنیده بودند، در آنان ریشه گرفته بود. 

چرا نِِحمیا از طرف خداوند انتخاب شد؟ نِِحمیا 1: 1 تا 11 را بخوانید�

 

نِِحمیـا قلبـش بـا خداونـد و مـردم بـود. هنگامـی کـه از توقـف کار بازسـازی اورشـلیم آگاه 
گردیـد، منقلـب شـد. نِِحمیـا بـرای انگیزه و هدف خود شـور و شـوقی داشـت، و درسـت مانند 
ِعـزرا، بـرای وظیفـه اش داوطلـب شـده بـود. خداونـد بـه دعاهـا و آرزوهـای آنـان پاسـخ داد. 
گاهـی اوقـات مـا بـه این نتیجه می رسـیم که اگر ما چیزی را دوسـت داشـته باشـیم، این نباید 
از طـرف خداونـد باشـد، بـه این دلیل کـه خداوند به ما وظایف سـخت و دشـواری خواهد داد 
کـه ممکـن اسـت نخواهیـم آن را انجـام دهیم. امـا اگر ما با خـدا گام برداریم، اغلـب آرزوهای 
مـا بـرای انجـام کارهایـی کـه دوسـت داریـم، از سـوی خداونـد هسـتند. خداونـد مـی خواهـد 
کـه مـا بـرای انجـام هـر کاری کـه برای او انجام می دهیم، شـور و عالقه شـدید داشـته باشـیم. 
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بــه چــه روش هایــی ایــن واقعیــت را تجربــه کــرده ایــد کــه خداونــد شــما را فــرا مــی 
خوانــد تــا بــرای او آنچــه را کــه دوســت داریــد انجــام دهیــد؟ 

۲۲ مهر      دوشنبه      

پیشگوئی های زمان بندی شده
در اولیـن درس از دروس ایـن سـه ماهـه، مطالعـه کردیـم کـه خداونـد چگونـه زروبابـل ) 
۵۳۸ ق. م. ( و ِعـزرا ) ۴۵۷ ق. م. ( را بـرای ماموریـت هـای ویـژه ای فراخوانـد. مـا در درس 
دوم دعـوت خداونـد از نِِحمیـا ) ۴۴۴ ق. م. ( را مشـاهده کردیـم. مـا بایـد درک کنیـم کـه ایـن 
فراخـوان هـا در هامهنگـی و بـا آگاهـی خداونـد از آینـده انجـام شـدند. بـه عنـوان مثـال، 
زروبابـل توسـط خداونـد در جهـت انجـام وظیفٔه ویژه ای، در پاسـخ  به پایان ۷۰ سـال اسـارت 

کـه ارمیـا از پیـش نبـوت کـرده بـود، اقـدام می کنـد.

در چـه سـالی ِعـزرا بـرای انجـام مأموریتـش از طـرف خداونـد دعـوت شـد؟ هـامن سـالی که 

اردشـیر اول حکمـی صـادر کـرد� آن سـال در نبـوت از چـه اهمیت ویـژه ای برخوردار اسـت؟ 

دانیـال ۹: ۲4 تـا ۲۷ را بخوانیـد�

 

دانیال ۹: ۲۵ توضیح می دهد که » بدان و آگاه باش که از زمان صدور فرمان بنای مجّدد 
اورشلیم تا ظهور پیشوای برگزیدٔه خدا، هفت هفته و شصت و دو هفته طول می کشد «. در 
آیه ۲۷ به آخرین هفته از این نبوت اشاره می کند. از آنجا که یک هفته شامل هفت روز است، 
بنابراین هر هفته در نبوت ها برابر با ۷ سال می شود ) اعداد ۱۴: ۳۴؛ حزقیال ۴: ۵، ۶(. از این 
رو، این نبوت دربارٔه ۷۰ هفته ای صحبت می کند که برابر با ۴۹۰ سال است. سؤالی که باید 
جواب داده شود این است که تاریخ رشوع این نبوت ۷۰ هفته ای در چه زمانی است؟ من 

زمانی را ترصیح می کند  که حکم صادر شد تا اورشلیم بازسازی و بنا شود. 
در مجموع، سه فرمان در رابطه با بازگشت یهودیان صادر شده بود. کوروش، داریوش و 
اردشیر، هر سه فرمان هایی را در رابطه با بازگشت و ترمیم شهر اورشلیم و بازسازی معبد داده 
بودند. با این حال، تنها یکی از آنها یعنی اردشیر فقط به خوِد شهر اورشلیم توجه داشت و تنها 

این فرمان با پرستش خداوند و شفاعت خداوند مرتبط است )ِعزرا ۷: ۲۷، ۲۸(. 
رشوع ۷۰ هفتِه نبوت را از سـال ۴۵۷ قبل از میالد محاسـبه کردیم، سـال هفتم از پادشـاهی 
اردشـیر اول، هامنطـور کـه در ِعـزرا ۷: ۷ تـا ۲۶ ذکر شـده اسـت. بـه عالوه به علت اینکه سـال 
۴۵۷ ق. م. نیـز آغـاز ۲۳۰۰ روز دانیـال بـاب ۸ آیـه ۱۴ )درس فـردا را مطالعـه کنید( می باشـد، 
ایـن فرمـان بـه عنـوان نقطـۀ رشوع برای تحقـق یافن این دو نبوت به حسـاب مـی آید. هفتاد 
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هفتـه در سـال ۳۴ بعـد از میـالد خامتـه مـی یابـد، یعنـی زمانـی کـه موعظـهٔ  انجیـل گسـرتش 
می یابـد و بـه غیریهودیـان نیـز مـی رسـد )با جفای کلیسـای اولیه و شـهادت اسـتیفان شـاخص 
گردیـده اسـت(. اواسـط آخریـن هفتـه بـه سـال ۳۱ بعـد از میـالد مـی رسـد، یعنـی زمانـی کـه 

عیسـی بـر روی صلیب مـی میرد. 

نبــوت دانیــال بــاب ۹ آیــات ۲4 تــا ۲۷ را مــرور کنیــد� ایــن مطلــب چگونــه بــا دقــت 
شــگفت انگیــزی، رســالت عیســی را آشــکار می کنــد؟ چگونــه نبوتــی مثــل ایــن، بایــد 

بــه مــا کمــک کنــد تــا ایمــان خــود را محکــم بنــا کنیــم؟ 

۲۳ مهر      سه شنبه      

۷۰ هفته و ۲٫۳۰۰ روز
کلمـه » مقـرر «کـه در دانیـال بـاب ۹ آیـه ۲۴ یافت می شـود، » هفتاد هفته مقـرر گردیده 
«، دقیقـاً بـه معنـای اینکـه، » هفتـاد هفتـه جدا شـده« اسـت. اگرچه کـه ترجمه ایـن کلمه به 
عنـوان » مقـرر شـده « در هیـچ جـای کتـاب مقـدس بـکار برده نشـده اسـت، ولـی در ادبیات 
یهـودی یافـت می شـود، و بـه معنـای » جـدا شـده « از چیـزی طوالنی تـر اسـت. از آنجایی که 
دانیـال بـاب ۸ نبـوت ۲۳۰۰ سـال را بیـان می کنـد، بـاب بعـدی ) بـاب ۹( دربـارٔه ۴۹۰ سـال به 
عنـوان » سـال های مقـرر شـده « یـا » جـدا شـده « صحبـت می کنـد، آنهـا مـی تواننـد » جـدا 
شـده « از نبـوت ۲۳۰۰ سـال باشـند کـه در بـاب قبلـی بـه آن اشـاره شـده اسـت. باالخـره، این 
دوره »جـدا شـده «، از کـدام زمـان نبوتـی دیگـری که طوالنی تر اسـت مشـتق گردیده اسـت؟ 

دانیـال بـاب ۸ را بخوانیـد� چـه بخشـی از رویـای داده شـده ترشیـح نگردیـده اسـت؟ )بطور 

ویـژه دانیـال ۸: 14، ۲۶، ۲۷ را ببینیـد(

 

دالیـل زیـادی وجـود دارد کـه چـرا نبـوت ۷۰ هفتـه دانیـال باب ۹ آیـات ۲۴ تـا ۲۷ و نبوت 
۲۳۰۰ شـب و روز در دانیـال بـاب ۸ آیـه ۱۴ بهـم مربـوط می شـوند: ۱. هر دو نبـوت هم زمان 
هسـتند؛ ۲. اصطالحـات ویـژه » رویـا « و» درک « بـه ایـن نبـوت هـا مرتبـط هسـتند )دانیـال 
۸: ۲۶، ۲۷ و ۹: ۲۳(؛ ۳. تفسـیری که از هر دو نبوت توسـط  جربئیل فرشـته داده شـده اسـت 
)دانیـال ۸: ۱۶ و ۹: ۲۱ را ببینیـد(؛ ۴. تنهـا بخشـی از رویـا کـه در دانیـال ۸ رشح داده نشـده 
اسـت، رویـای ۲۳۰۰ شـب و روز در دانیـال ۸: ۱۴می باشـد )بعضی اوقات بـه عنوان » روزها « 
ترجمـه می شـود(؛ ۵. دانیـال ۸ حـاوی رویا و سـپس تفسـیر جزئـی از آن اسـت، در حالی که در 
دانیـال بـاب ۹ فقـط  تعبیـر آن را بیـان مـی کنـد، در این مورد فقط بخشـی از دانیال ۸ تفسـیر 
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نشـده اسـت – کـه نبـوت ۲۳۰۰ روِز دانیـال در بـاب ۸ آیـه ۱۴ اسـت، یـک قسـمت از رویا که 
دانیـال آن را درک منـی کند )دانیـال ۸: ۲۷(. 

اطالعاتی که در کتاب ِعزرا به ما داده می شود، تکه های گمشدٔه نبوت های انبیا در کتاب 
دانیال را شامل می شود، یعنی هنگامی که از نظر تاریخی رشوع به شامرش زمان نبوی در مورد 

جنبه های اساسی رسالت مسیح و مرگ او بر روی صلیب می کندکه به خاطر ما بود. 

۷۰ هفته

۴۵۷ ق. م.

٣۴ ب. م.۴۵۷ ق. م.

٣۴۱۸۴۴ ب. م.
۱۸۱۰ سال۴۹۰ سال

)۴۹۰ سال(

۲٣۰۰ روز )۲٣۰۰ سال(

۲۴ مهر      چهارشنبه      

برگزیدگان های خداوند
بحـث هـای زیـادی در مـورد انتخـاب مـا از طرف خداونـد یا برگزیده شـدن ما بـرای انجام 
کاری وجـود دارد. بسـیاری از مـردم عقیـده هـای متفاوتی در مـورد مفهوم این انتخـاب دارند. 

کتـاب مقـدس در مـورد انتخـاب ما از طـرف خداوند، چه مـی گوید؟ 

رومیـان ۸: ۲۸، ۲۹ را بخوانیـد� خداونـد مـا را بـرای چـه چیـزی فـرا مـی خوانـد؟ او مـا را برای 

چـه چیـزی انتخـاب می کند؟ 

 

ایـن آیـه بطـور خـاص بیان می کند کـه خداونـد از پیش مقدر فرمـوده تا انسـان ها، خود را 
بـه شـکل پـرس خویـش تطبیق دهنـد. این مطلب منـی گوید که خداونـد از قبل تعییـن کرد که 
مـا رسـتگار و یـا محکـوم شـویم، و یا اینکه هیـچ حق انتخاب یکـی از این دو گزینـه را نداریم. 
بـه عبـارت دیگـر، انتخـاب هـا بـه منظـور متحـول کـردن مـا هسـتند. مـا بایـد تغییـر کنیـم تـا 
منعکـس کننـده پـرس خداوند باشـیم. این تحـول بعداً در در آیـه بعدی )رومیـان ۸: ٣۰( وعده 
داده شـده اسـت، کـه پولـس، نویسـندٔه آن اظهار مـی دارد، خداوند تربئه کننده کسـانی اسـت 
کـه آنـان را فـرا خوانـده، )یعنـی مـا را عادل مـی گرداند( و جالل مـی دهد )یعنـی تقدیس می 
منایـد(. بـه ایـن ترتیـب ما مجبور نیسـتیم که مـا، خودمان را تغییـر دهیم، بلکـه خداوند وعده 

می دهـد کـه او بـا قـدرت خـودش ایـن تغییر و تحـول را در ما ایجـاد  کند. 
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رومیـان بـاب ۹ را بخوانیـد� چـه نـوع انتخاب یا فراخوانـی از طرف خداونـد در این باب رشح 

داده شـده است؟ 

 

پولس در رومیان باب ۹ از انتخاب خداوند برای انجام یک وظیفه ویژه صحبت می کند. 
ارسائیلیان برای رساندن خرب خوش دربارٔه خداوند به جهان انتخاب شدند. عبارت » یعقوب 
را دوست داشتم « )رومیان ۹: ۱۳( معموال بطور اشتباه برداشت می شود که خدا تنها یکی از 
برادران را دوست داشته است. با این حال، پولس در من این آیه می گوید که یعقوب انتخاب 
شد، اما عیسو انتخاب نشد. به چه علت یعقوب انتخاب شده بود؟ برای اینکه پدر قوم بنی 
ارسائیل باشد. بنابراین، برای خداوند دو نوع گزینش/انتخاب وجود دارد. نخست، خداوند هر 
یک از ما را برای رستگاری انتخاب می کند و می خواهد که ما به شکل مسیح متحول شویم. 

دوم، خداوند افراد خاصی را برای انجام وظایف ویژه ای انتخاب می کند.

چــرا دانســتن ایــن مطلــب بایــد دلگــرم کننــده و امیــد بخــش باشــد مبنــی بــر ایــن 
کــه از قبــل بــرای رســتگار شــدن انتخــاب شــده ایــد؟ بــه هرحــال چــرا ایــن مطلــب 
بــدان معنــا نیســت کــه انتخــاب هــای شــما نمــی توانــد ســبب از دســت دادن نجاتی 

بشــود کــه خداونــد بــه شــما تقدیــم مــی کنــد؟ 

۲۵ مهر      پنجشنبه      

مسئولیت ما
اگـر توسـط خداوند فراخوانده شـده باشـیم، همچنان حـق انتخاب در قبول یـا رد فراخواِن 
او را داریـم، درسـت هامنطـور کـه مـا حـق انتخـاب قبـول یـا رد رسـتگاری کـه او بـه همـٔه مـا 
هدیـه کـرده اسـت را داریـم. خداونـد ممکـن اسـت مـا را در موقعیت ویـژه ای قـرار دهد، اما 
مـا مـی توانیـم انتخـاب کنیـم کـه فرامیـن او را پیـروی نکنیـم. بلـه، او مـی خواهد مـا کارهای 
خاصـی را بـرای او انجـام دهیـم درسـت بـه هامن انـدازه او مـا را فراخواند تا شـبیه او شـویم. 
بخشـی از طـرح خداونـد بـرای رسـتگاری مـا، انتخـاب مـا از طـرف او بـرای انجـام وظیفـه ای 
ویـژه اسـت.  بـا انجـام آنچـه که ما را بـرای ایفـای آن فراخوانده اسـت، ما در زندگـی خودمان، 

حقیقـت نجاتـی را کـه او بـه مـا بخشـیده اسـت را منایـان می کنیم. 
بـه شـائول پادشـاه، مقـام سـلطنت داده شـده بـود. متاسـفانه، بـا وجـود وظیفـه ای بـه او 
سـپرده شـده بـود، شـائول هرگـز بطـور کامـل قلـب خـود را بـه خداوند نسـپرده بـود. فقط به 
ایـن علـت کـه کسـی توسـط خداوند بـرای انجـام کار ویـژه ای برای او فراخوانده شـده اسـت، 
بـه ایـن مفهـوم نیسـت که آن شـخص از طرف خداونـد پذیرفته شـده اسـت. آزادی ارادٔه ما به 
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عنـوان عامـل تعییـن کننـده، همچنان بـر رس جای خود باقی اسـت، و اگر مـا از راهنامیی های 
خداونـد پیـروی نکنیـم، همـه چیـز را مـی توانیم از دسـت بدهیم. 

خـروج بـاب ۳ و 4 را بخوانیـد� چـه آموزه ای در این آیات وجـود دارد در هنگامی که خداوند 

کسـی را بـرای انجام وظیفه ای فـرا می خواند ؟ 

 

پاسـخ مـا بـه دعـوت خداوند، می تواند شـبیه پاسـخ ِعـزرا و نِِحمیا باشـد، کسـانی که بدون 
هیـچ سـؤالی از خداونـد پیـروی کردنـد، یـا می تواند شـبیه پاسـخ موسـی بـه خداوند باشـد، او 
کـه مخالفـت کـرد و بهانـه هـای مختلفی را آورد. موسـی در نهایـت به دنبال انجـام وظیفه ای 
کـه بـه او سـپرده شـده بـود، رفـت امـا در ابتدا سـعی کرد کـه از انجام آن شـانه خالـی کند. او 
اعـرتاض کـرد، و ادعـا کـرد کـه او بـه انـدازه کافی شایسـتگی نـدارد و او شـخص مهمی نیسـت 
و موقعیـت و مقـام مهمـی نـدارد کـه بتوانـد بـا اسـتفاده از آن وظیفـه اش را انجـام دهد. پس 
چگونـه احتـامالً فرعـون بـه حـرف او گـوش کـرده اسـت؟ او همچنیـن نگـران بود که قـوم بنی 
ارسائیـل بـه او ایـامن نیاورنـد و یـا بـه سـخنان او گـوش ندهنـد و او را نپذیرنـد، و تـالش او بی 
فایـده و انجـام ایـن کار سـخت باشـد. عـالوه برایـن، او شـکایت کـرد کـه او واجد رشایـط برای 
انجـام اینـکار نیسـت – » مـن در حـرف زدن کُنـد هسـتم و منـی توانـم خـوب حـرف بزنـم « 
)خـروج ۴: ۱۰( – و مهـارت هـای الزم را دارا نیسـت. در نهایت، او مرصانه از خداوند خواسـت 
کـه کـس دیگـری را بفرسـتد. بـا ایـن حال، هامنطـور که حکایت موسـی را می خوانیـم، یاد می 
گیریـم کـه موسـی بـا داشـن ناتوانی هایـی، چه رهرب قدرمتندی شـد. او کسـی بود کـه با ایامن 

وظیفـه ای کـه خداونـد او را بـرای انجامـش فراخوانده بـود، انجام داد.

ــم  ــی دانی ــه م ــام کاری ک ــا از انج ــم ت ــی آوری ــی م ــه های ــه بهان ــات چ ــب اوق اغل
ــم؟  ــی کنی ــانه خال ــم، ش ــام دهی ــد انج ــی خواه ــا م ــد از م خداون

۲۶ مهر      جمعه      

تفکـری فراتـر: بخوانیـد، اِلـن جـی وایـت، » از دریـا رسخ تا صحـرای سـینا «، صفحات 
۲۹۵ تـا ۲۹۷، در کتـاب مشـایخ و انبیـاء؛ » روز سـبت «، صفحات ۲۸۱ تـا ۲۸۹، در کتاب آرزوی 
اعصـار؛ سـیگَوه کـی. تنسـتاد،” The Social Conscience of Seventh Day “، صفحـات ۱۲۵ 

. The Lost Meaning of the Seventh Day تـا ۱۴۳، در کتـاب
» عیسـی بـه آنهـا اظهـار داشـت کـه کار تسـکین دادن رنجـوران هامهنـگ با قانون سـبت 
اسـت. ایـن در هامهنگـی بـا کار فرشـتگان خداونـد بـود، کسـانی که همیشـه در حـال حرکت 

بیـن آسـامن و زمیـن بـرای خدمـت بـه برشیت رنجدیـده هسـتند . . . .
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» و همچنیـن در ایـن روز انسـان وظیفـه ای دارد کـه بایـد انجـام دهـد. رضوریـات زندگی 
بـرای بیـامران کـه نیـاز بـه مراقبـت دارنـد، بایـد فراهم شـود و حاجـات نیازمنـدان بایـد تامین 
شـوند. کسـی کـه در تسـلی رنـج رنجیـدگان در سـبت غفلـت می کنـد، بی گنـاه نخواهـد بود. 
روز مقدس اسـرتاحت خداوند )سـبت ( برای انسـان آفریده شـده اسـت، و اعامل رحمت آمیز 
درهامهنگـی کامـل بـا هـدف آن هسـتند. خداونـد مایل نیسـت کـه مخلوقات او حتی سـاعتی 

درد و عـذاب بربنـد وقتـی کـه در روز سـبت یـا هـر روز دیگـری می توانـد رفع شـود «.

سواالتی برای بحث
1� بیشـتر بـرروی ایـده  دعـوت خداونـد از شـما بـرای انجـام کاری کـه دوسـت 
داریـد متمرکـز شـوید� بطورکلـی چـه اصولـی هسـتند کـه شـما مـی توانیـد پیروی 
کنیـد تـا بدانیـد آنچـه را کـه شـما انجـام مـی دهیـد خواسـت و ارادٔه اوسـت، نـه 

فقـط در مـورد آنچـه کـه شـما دوسـت داریـد انجـام دهید؟

۲� زندگــی یونــس و چگونگــی جــواب او در برابــر فراخــوان خداونــد در زندگیــش را 
بخوانیــد� مــا چــه درس هایــی مــی توانیــم از عملکــرد و تجربــه او یــاد بگیریــم؟ هــم 
زمــان، مقایســه کنیــد آنچــه را کــه یونــس انجــام داد بــا آنچــه کــه پولــس انجــام داد، 
هنگامــی کــه خداونــد او را فراخوانــد )اعمــال رســوالن ۹: 1 تــا ۲۰ را ببینــد(� برخــی 

از تفــاوت هــای عمــدٔه بیــن آنهــا چــه بودنــد؟

۳� » تاریخچــه زندگــی یهــودا پایــان غــم انگیــزی از یــک زندگــی را رقــم مــی زنــد 
کــه مــی توانســت مــورد تمجیــد خداونــد باشــد� اگــر یهــودا قبــل از ســفر خــود بــه 
ــه عنــوان یکــی از مــردان شایســته و  اورشــلیم فــوت مــی کــرد، او مــی توانســت ب
بــا ارزش در میــان 1۲ نفــر شــاگردان مســیح بــه حســاب  آیــد، و کســی کــه جــای او 
ــه ۷1۶� در  ــار، صفح ــت، آرزوی اعص ــی وای ــن ج ــد� “ اِل ــس می ش ــی ح ــیار خال بس
مــورد حکایــت یهــودا اســخریوطی فکــر کنیــد� آیــا او» فراخوانــده «  شــده بــود کــه 
بــه عیســی خیانــت کنــد؟ اگــر چنیــن اســت، آیــا ایــن مســئله در مــورد او عادالنــه 
بــود، کــه او ایــن چنیــن باشــد؟ چگونــه مــی توانیــم یهــودا و فرصــت هایــی را کــه 
ــه  ــم؟ چ ــام داد درک کنی ــت انج ــه او در نهای ــه ک ــا آنچ ــه ب ــت را در مقایس او داش
ــارٔه قــدرت آزادی انتخــاب در زندگــی  درس هایــی را مــی توانیــم از حکایــت او درب

خودمــان بگیریــم؟
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داستانهای ایامنداران
۲۷ مهر

شبان ژاپنی مبلغ سی هزار دالر پیدا می کند
توسط اندرو مک چسنی، مبرش ادونتیست

قبض آب با مبلغ باال، رهربان کلیسای ژاپنی در توکیو را بهت زده کرد.
در حالـی کـه رهـربان کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم آمانومـا از اینکـه قبـض 
پرداخـت نسـبت بـه مـاه قبـل دو برابرشـده متحیـر بودنـد ، بـا رشکـت آب ارتبـاط 
برقـرار منـوده و طولـی نکشـید کـه متوجه شـدند که یـک لوله در زیرزمیـن ترکیده 

و آب از آن نشـت مـی کـرد.
لولـه آب قابـل تعمیـر نبود و رشکت آب به کلیسـا پیشـنهاد منود تـا لوله رو کار 
بـر روی زمیـن نصـب کننـد. مبلـغ نصـب می شـد: هفـت میلیـون ِین یـا در حدود 

هفتاد هـزار دالر بود.
کلیسا هفت میلیون ِین نداشت.

بـه غیـر از ایـن، رهـربان کلیسـا بـا مخـارج بـاالی دیگـری نیـز مواجـه بودنـد. 
آنهـا نیـاز داشـتند تـا شـانزده میلیـون ِیـن )صـد و شـصت هـزار دالر( فراهـم کنند 
تـا بتواننـد لـوازم و تجهیـزات بـرای کلیسـا بخرنـد تـا کلیسایشـان بتوانـد یکـی از 
۱۶۱کلیسـا در کل ژاپن باشـد که در هامیش بشـارتی بزرگ سـال ۲۰۱۸رشکت کند.

در حالـی کـه مشـکالت پیچیـده شـده بود و اعضای کلیسـا نسـبت بـه هامیش 
بشـارتی مشـتاق نبودنـد، از ایـن بابت شـکایت می کردنـد که مخارج و کار کلیسـا 

بیـش از حد اسـت.
کیوایچـی میازاکـی، کـه اعانـه هـا را از رستـارس جهـان بـرای کلیسـای آمانومـا 
جمـع مـی کنـد و اولیـن رهـرب این کلیسـا اسـت گفـت: » خیلـی اسـرتس آور بود «

هیئت کلیسا جلسه گذاشت تا در مورد لوله آب دعا کنند.
رسیعـاً پـس از دعـا، کشـیش وابسـته به کلیسـا که نامـش »میونگون را« اسـت، 
بـه دفـرتکارش رفـت. او بـر روی میـز کارش مبلـغ سـه میلیون ِین )سـی هـزار دالر( 

نقد پیـدا کرد.
آقـای را، یـک مبـرش اهـل کـره جنوبی، هیجان زده شـده بـود و در حالی که به 

وجـد آمـده بـود خرب را فوراً بـه اعضای هیئت کلیسـا گفت.
در سـبت بعـدی، او نیـاز بـرای لولـه آب را بـه جامعـت کلیسـا اعـالم کـرد. او 



۳۳

گفـت کـه چطـور سـه میلیـون یـن در دفـرتش دیـده شـده بـود و او بـرای اعانـات 
بیشـرت تقاضـا کرد.

بعـداز مدتـی کوتـاه، غافلگیـری دیگـری در سـبد جمـع آوری هدایـای مدرسـه 
سـبت ظاهـر شـد: یـک پاکـت کـه مبلـغ یـک میلیـون یـن )ده هـزار دالر( در آن 

بود. موجـود 
رهربان کلیسـا از خوشـی در پوسـت منی گنجیدند؛ اما آنها از این نگران بودند 
کـه مبـادا دهنـدۀ مبلغ اشـتباهاً این همه پول را در سـبد گذاشـته باشـد. در لحظه 
ای کـه بخشـش هدایـا جمع آوری و شـمرده شـد، آنها دریافتند کـه هدیه از طریق 

اولین بازدید کننده کلیسـا داده شـده اسـت و هدیه آن زن را کنار گذاشـتند.
آنهـا از او پرسـیدند: » آیـا شـام واقعـاً نیـت داشـتید تـا ایـن همـه پـول هدیـه 

بدهیـد؟ "
زن جـواب داد: » مـن دیشـب خوابـی دیـدم. در خـواب، یـک نفربـه من گفت 
کـه هدیـه ای را بـه کلیسـای مسـیحی بدهم. من مسـیحی نیسـتم و هیچ کلیسـای 
مسـیحی را منی شناسـم. بنابراین، به دنبال کلیسـای مسـیحی گشـتم و شـام را پیدا 

.» کردم 
او ارصار منود که کلیسا مبلغ یک میلیون ین را نگه دارد.

پس از آن سـبت، آن زن دیگر دیده نشـد. کلیسـا نیز از منبعی که سـه میلیون 
ین را بخشـیده بود مطلع نشـد.

ازطریـق اینچنیـن معجزاتـی، کلیسـا برنامـه ریـزی کـرد تـا هدایا را جمـع آوری 
کنـد تـا لولـه تازهـو همچنیـن برای جلسـات بشـارتی تجهیـزات فراهـم کنند.

آقـای را گفـت کـه هدایـا هـای معجـزه آسـا و تعمیـد هـا کمـک کـرده انـد تـا 
فضـای کلیسـای آمانومـا تغییـر . ایـن کلیسـا بزرگرتیـن کلیسـای ادونتیسـت با ۹۰۰ 

نفـر عضـو می باشـد.
آقـای را کـه در سـمت چـپ تصویـر اسـت گفـت » مردم منفـی گرا بودنـد؛ اما 

حـاال آنـان مشـتاقند. آنهـا مـی دانند کـه خدا زنده اسـت «.
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۲۷ مهر – ۳ آبان   درس چهارم   

مواجه شدن با مخالفت

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: عـزرا ۴: ۱ تـا ۵؛ دوم قرنتیـان ۶: ۱۴؛ عـزرا ۵: ۱ تـا ۵؛ حجـی ۱؛ عِزرا 
۴: ۶ تـا ۲۴؛ نِِحمیـا ۴؛ نِِحمیـا ۶: ۱ تـا ۱۳.

آیه حفظی: » اما چشم خدای یهودیان بر مشایخ ایشان بود و نتوانستند ایشان را از کار 
بازدارند تا خرب به داریوش برسد و پاسخ کتبی دربارۀ آن داده شود « )ِعزرا ۵: ۵(�

ِعـزرا بـاب ۳ تـا بـاب ۶ بطـور موضوعـی سـاختاربندی شـده اسـت، کـه دوره هـای تاریخی 
مختلفـی از مخالفـت بـا بازسـازی معبـد را در برمی گیرد. تشـخیص این شـیوۀ موضوعی کمک 

بـرای روشـن شـدن پیـام کلـی کمک خواهـد منود. 
نام ِعزرا برای اولین بار در کتاب ِعزرا ۷: ۱ اشاره شده است. با ورود او در سال ۴۵۷ ق. 
م. به اورشلیم همه چیز تغییر می کند، و شهر و دیوارهایش بطور نامنظم رشوع به بازسازی 
می شوند. سیزده سال بعد نِِحمیا وارد اورشلیم می شود )او توسط اردشیر در سال ۴۴۴ ق.م. 
فرستاده می شود(، و در نهایت ساخت و ساز دیوار از رس گرفته می شود. اگرچه مخالفت ها با 

ساخت معبد بسیار زیاد بود، ولی این کار در طی ۵۲ روز کامل شد )نِِحمیا ۶: ۱۵(. 
مقاومـت در برابـر کار خداونـد، موضوعـی متـداول در دو کتـاب ِعـزرا و نِِحمیـا اسـت؛ 
بنابرایـن جـای تعجـب نیسـت که بازسـازی معبد و شـهر اورشـلیم موجب برانگیخـن مخالفت 
و جفـا از جانـب آنهـا شـد. بـه هـر جایی کـه در دنیای امـروز نظـر بیافکنیم، می بینیـم که کار 
خداونـد در همـه جـا بـا مقاومـت و مخالفت روبرو اسـت. شـیطان تـالش می کند کـه اطمینان 
حاصـل کنـد کـه انجیـل رسیعـاً نـرش و گسـرتش نیابـد، زیـرا کـه سـلطٔه او بـا تهدیـد روبـرو می 

شـود. در کتـاب ِعـزرا و نِِحمیـا، یهودیـان بـا مخالفـان چگونه برخـورد کردند؟ 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت روز ۴ آبان – October ۲۶  آماده شوید. 



۳۵

۲۸ مهر      یکشنبه      

مخالفت ها آغاز می شود

ِعـزرا 4: 1 تـا ۵ را بخوانیـد� چـرا فکـر مـی کنیـد کـه بقیـه ارسائیلیـان از کمـک بـه دیگـران در 

سـاخت معبـد خـودداری کردند؟ 

 

انجـام  بـرای  نوعـی درخواسـت  آنهـا شـبیه  کـه درخواسـت  نظـر می رسـد  بـه  ظاهـراً 
کاری در همسـایگی اسـت، بنابرایـن چـرا آنهـا پیشـنهاد کمـک را رد کردنـد؟ بـه یـک معنا، 
پاسـخ را می تـوان در خـود آیـه پیـدا کـرد. » دشمنانشـان « بـه آنها پیشـنهاد کمـک دادند. 
دشمنانشـان؟ ایـن بـه تنهایـی بـه یـک نکتـٔه قـوی اشـاره می کند کـه چـرا ارسائیلیـان چنین 

عکـس العملـی را نشـان دادنـد. 
چـرا ایـن مـردم » متخاصـامن « نامیـده شـدند؟ دوم پادشـاهان ۱۷: ۲۴  تا بـاب ۴۱ توضیح 
می دهـد کـه ایـن افـراد از ملـت هـای دیگـری به سـامره و مناطـق اطـراف آورده شـده بودند، 
پس از اینکه ارسائیلیان سـاکن در قلمرو پادشـاهی شـاملی از آن مکان تبعید گردیدند. پادشـاه 
آشـور بـرای آنـان کاهنانـی را فرسـتاد، کسـانی کـه بایـد بـه آنهـا آموزش مـی دادند کـه چگونه 
خداونـد آن رسزمیـن را عبـادت کننـد، کـه خدای ارسائیل اسـت. بـه هرحـال، در نتیجه، مذهب 
بـا خدایـان کنعانیـان نیـز در هم می آمیخـت. بنابراین، بازمانـدگان ارسائیلی ترسـیده بودند که 
ایـن مذهـب بـه درون معبـد آنـان رخنه کنـد. بدین جهـت، بهرتیـن و هوشـمندانه ترین کاری 

کـه کردنـد این بـود که بگوینـد: » نه، متشـکریم! «.
همچنیـن بایـد بـه یاد داشـته باشـیم، که چـرا در ابتدا همـٔه ایـن رویدادها اتفـاق افتادند. 
ایـن سـازش دامئـی پـدران آنـان بـا عقایـد بـت پرسـتان اقـوام اطـراف آنهـا بـود کـه منجـر بـه 
نابـودی معبـد و همچنیـن تبعیـد آنـان شـد. احتـامل مـی رود، در حالی که روند سـاخت معبد 
از رس گرفتـه شـد، آخریـن چیـزی کـه آنهـا مـی خواسـتند این بـود که تا آنجـا که ممکـن بود با 

قـوم های اطراف همسـو نشـوند.  

چـه چیـز دیگـری در ایـن آیـات نشـان دهنـدٔه درسـت بـودن رد پیشـنهاد کمک اسـت؟ 

)ِعـزرا 4: 4، ۵(� 

 

فکــر کنیــد کــه چگونــه بــه ســادگی مــی توانســتند قبــول درخواســت کمــک را توجیــه 
کننــد؟ دوم قرنتیــان ۶: 14 در ایــن چارچــوب چــه مــی گویــد؟ 
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۲۹ مهر      دوشنبه      

تشویق انبیا
متاسـفانه، یهودیـان بـا مخالفت هـای اقوام اطرافشـان مواجه بودند، هامنطـور که در ِعزرا 
بـاب ۴ تـا ۶ توضیـح داده شـده اسـت. ایـن مخالفـت هـا باعـث شـد آنـان برتسـند و متایلی به 

کار، در سـاخت معبد نداشـته باشـند. 
هامنطـور کـه قبـالً اشـاره شـد، آیـات ِعـزرا ۴: ۶ – ۶: ۲۲، بـه ترتیـب زمانـی نوشـته نشـده 

اسـت. بنابرایـن، بـاب ۵ را قبـل از بـاب ۴ مطالعـه خواهیـم کـرد. 

ِعـزرا ۵: 1 تـا ۵ را بخوانیـد� چـرا خداونـد، حجـی و زکریـای نبـی را نـزد یهودیـان فرسـتاد؟ و 

نتیجـه نبـوت آنـان چـه بود؟ 

 

یهودیـان مجبـور بودنـد کـه کار سـاخت معبـد را به علت ترس متوقف سـازند. امـا خداوند 
انبیـا را بـه یهـودا فرسـتاد تـا معبـد و شـهر اورشـلیم را بازسـازی کننـد، و او نقشـه ای داشـت. 
از آنجایـی کـه آنـان مـی ترسـیدند، او مجبـور بـود اقدامـی انجـام دهد تا آنـان را بـه انجام کار 
تشـویق کنـد. بنابرایـن، او دو تـن از انبیـا را فراخواند تـا وارد عمل بشـوند. مخالفت برشی منی 
توانـد خداونـد را متوقـف کنـد؛ حتی اگـر یهودیان با اعامل خـود به مخالفان کمـک می کردند، 
خـدا آنهـا را بـه حـال خـود رهـا نکـرد. او از طریـق انبیا مشـغول به کار شـد تـا در آنهـا انگیزه 

ایجـاد کنـد و آنـان را دوبـاره بـه سـمت اقدام به بازسـازی سـوق دهد.    

حجـی بـاب 1 را بخوانیـد� چـه پیامـی بـرای آنـان در اینجـا وجـود دارد، و مـا چـه پیامـی را از 

ایـن مـی توانیـم بـرای خودمـان برداشـت کنیم؟  

 

» زکریـا و حجـی نبـی برای روبرو شـدن با بحران، مبعـوث گردیدند. این پیامـربان برگزیده، 
بـرای هشـیار کـردن آنـان، گاهـی اوقـات علـت دشـواری هـا و گرفتـاری های ایشـان را آشـکار 
مـی کردنـد. انبیـا اظهـار کردنـد کـه کمبـود کامیابـی های دنیـوی، در اثـر غفلت آنـان از مقدم 
شـمردن کارخداونـد بـود. اگـر قـوم بنـی ارسائیـل خداونـد را حرمـت مـی بخشـیدند، اگـر آنهـا 
سـاخت خانـۀ خداونـد در جایـگاه نخسـت قـرار داده و برای او احـرتام و تواضع درخور نشـان 
مـی دادنـد، آنهـا میتوانسـتند از حضـور و بـرکات او بهـره منـد شـوند «. اِلن جی وایـت، انبیا و 

پادشـاهان، صفحـات ۵۷۳ و ۵۷۴. 
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۳۰ مهر      سه شنبه      

توقف کار

در ِعزرا باب 4 آیات ۶ تا ۲4،» دشمنان « چه کردند تا کار ساخت معبد را متوقف کنند؟ 

 

» مـردم آن رسزمیـن « نامـه هـای افـرتا آمیـزی را بـر علیـه یهودیـان و در رابطـه بـا کار 
بازسـازی شـهر و معبـد نوشـتند، و ابتـدا بـرای  داریـوش )ِعـزرا ۵، ۶(، و سـپس به خشایارشـا و 
همچنیـن بـه اردشـیر فرسـتادند. آنهـا آنچه در توان داشـتند برای متوقف سـاخن کار بازسـازی 
انجـام دادنـد. مـردم ملـت هـای اطـراف مدعی شـدند که اگر این شـهر دوباره بازسـازی شـود، 
بـه علـت اینکـه اورشـلیم هامنطـور کـه در گذشـته همیشـه جایـگاه شـورش و دغدغـه بـوده 
اسـت، دوبـاره هـم خواهـد بـود و پادشـاه قـدرت خـود را از دسـت خواهـد داد. متاسـفانه، 
اردشـیر پادشـاه بـا ایـن ایـده متزلـزل شـد که یهودیـان تنها بـه این دلیـل که می خواهند شـهر 
را بازسـازی کننـد کـه اسـتقالل دوبـاره خـود را بدسـت آوردنـد، و در نتیجـه تحریـک شـد تا به 
مقابلـه بـا آنـان بپـردازد. او دسـتور داد تـا کار بازسـازی متوقـف شـود و مـردم ارتشـی را بـرای 
جلوگیـری از کار بیشـرت در جهـت بازسـازی شـهر فرسـتادند. و ایـن عملکـرد موثـر در کار بـرای 

خداونـد وقفـه ایجـاد کرد. 

ِعزرا 4: ۲۳، ۲4 را بخوانید� چرا یهودیان کار ساخنت معبد را متوقف کردند؟ آیا آنها منی دانستند 

که خداوند از آنان می خواهد که شهر را بازسازی کنند؟ چه مانعی در رس راه آنان پیدا شد؟ 

 

بدیهـی اسـت کـه یهودیـان متوجـه شـدند کـه خداونـد آنهـا را برای بازسـازی شـهر و معبد 
فراخوانـده اسـت، امـا آنهـا به دلیـل مخالفان نیرومندی که داشـتند، ترسـیده بودند. شـاید آنها 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بـا بهانـه هایـی ماننـد: » اکنـون زمـان مناسـب بـرای انجـام اینکار 
نیسـت «، یـا اینکـه » اگـر واقعـاً این خواسـت خداوند اسـت که ما ایـن کار را انجـام دهیم، او 
راهـش را هـم فراهـم خواهـد کـرد «، و یا » شـاید مـا نباید دوباره بـه این شـهر برگردیم «، کار 
را متوقـف کننـد. هنگامیکـه مخالفـان در رس راه آنچـه کـه ما معتقد هسـتیم کـه خداوند ما را 
بـرای انجـام آن فراخوانـده، قـرار می گیرنـد، مـا مایـل هسـتیم کـه خداونـد را مورد بازخواسـت 
قـرار دهیـم و بـه رهنمودهـای او شـک کنیـم. مـا بـه راحتی مـی توانیم خـود را متقاعـد کنیم 
کـه اشـتباه کـرده ایـم. تـرس می توانـد ذهـن مـا را از کار بیانـدازد، و افـکار ما را به جـای مترکز 

بـرروی قـدرت خداونـد، بـرروی ناتوانـی و نومیـدی متمرکز کند. 
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آیــا شــما مــوردی شــبیه ایــن را تجربــه کرده ایــد و متقاعــد شــده باشــید کــه خداونــد 
شــما را بــرای انجــام کاری فراخوانــده و ســپس وقتــی مشــکالت ســر راه شــما قــرار 
گرفتــه انــد، بــه شــک و تردیــد افتــاده باشــید؟ )بــرای مثــال دربــارٔه یحیــی تعمیــد 

دهنــده فکــر کنیــد(� شــما از ایــن تجربــه چــه چیــزی را آموختــه ایــد؟ 

۱ آبان      چهارشنبه      

نِِحمیا دست به کار می شود ) 444 ق� م� (

نِِحمیـا بـاب 4 را بخوانیـد� یهودیـان تحـت رهـربی نِِحمیـا بـرای ایسـتادگی در مقابـل مخالفان 

چـه کردنـد؟ چـرا بـرای آنـان مهـم بـود کـه خـود را بـرای جنـگ آمـاده کننـد، بـه جـای اینکـه 

هیـچ کاری نکننـد و بـاور داشـته باشـند که خداونـد از آنان حامیـت و حفاظـت خواهد کرد؟  

 

بعـد از رشوع بـکار و توقـف آن، مـردم دوبـاره رشوع بـه کار کردنـد. یهودیـان دعـا کردند، 
و نِِحمیـا یـک گـروه نگهبـان را بطـور شـبانه روزی بـرای حفـظ جـان آنـان فراهـم کـرد. مـردم 
بـا تعویـض نوبـت هـای نگهبانـی بطـور شـبانه روزی، آماده هـر گونه حملـه ناگهانـی از طرف 
دشـمنان بودنـد. نِِحمیـا همچنیـن مـردم را در اطراف دیوار مسـلح و سـازماندهی کـرد تا بدین 
وسـیله هـر خانـواده آمـادٔه نـربد باشـد. عالوه بـر ایـن، او خادمین خـود را به دو گروه تقسـیم 
کـرد، یـک گـروه کـه کار می کردنـد و گـروه دیگـر سـالح بـر دسـت، کار محافظـت را بـر عهده 
داشـتند. همچنیـن بـرای کسـانی کـه در سـاخت دیـوار کار می کردنـد، مقررات ویـژه ای وجود 
داشـت زیـرا کـه آنهـا در خـط مقـدم بودنـد و معـرض خطـر قرارداشـتند. هـر یـک از کارگـران 
سـازندٔه دیـوار بـا یـک دسـت شمشـیر حمـل می کـرد و بـا دسـت دیگـر آجـر و سـنگ و مالت 
را در سـاخت دیـوار بـکار می بـرد. آنهـا آمـاده بودنـد کـه در صـورت لزوم بـا مخالفـان برخورد 
کننـد، آنـان وظیفـه خـود را انجـام دادنـد؛ و خداونـد بقیـه آن را انجـام داد. ایـامن نِِحمیـا بـه 
حامیـت و حفاظـت از سـوی خداونـد، الهـام بخـش و تاثیرگـذار اسـت. بهرحـال، او در کنـاری 
ننشسـت تـا انتظـار داشـته باشـد کـه خداونـد همٔه کارهـا را انجـام دهد. آنـان با متـام توانایی 

هـای خـود به نحـو احسـن آمـاده بودند.
آیـات، » از ایشـان مرتسـید. خداونـد را بـه یـاد آوریـد کـه بـزرگ و مهیـب اسـت و بـرای 
خویشـاوندان، فرزنـدان، همـرسان و خانه هایتـان بجنگیـد.« )نِِحمیـا ۴: ۱۳ و ۱۴ را ببینـد(، » 
خدایـامن بـرای مـا جنـگ خواهد کـرد « )نِِحمیا ۴: ۱۹ و ۲۰ را ببینید(، برخـی از اینها جزو الهام 

بخـش تریـن آیـات موجـود در کتـاب مقدس هسـتند. 
یهودیـان مـی توانسـتند بـه دلیل مخالفت های مداوم، کار بازسـازی معبـد را متوقف کنند، 
امـا ، اینبـار، بـه جـای اینکـه مغلـوب تـرس بشـوند، آنـان بـه خداونـد اعتـامد کردند، کـه او به 
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خاطـر آنـان خواهـد جنگیـد. هنگامیکـه مـا بـه خاطـر نـام خداونـد، بـه خاطـر باورهایـامن، یا 
بـرای انجـام وظیفـه ای کـه فراخوانـده شـده ایم، بـا مخالفان مواجه شـویم، باید به یاد داشـته 

باشـیم کـه » خداونـد برای مـا خواهـد جنگید «.  
و در آخر، یهودیان متوجه شدند که خداوند حامی و حافظ متامی کارهایی است که آنان 
انجام می دادند و این موضوع موجب تشویق آنان شد که در انجام کار خود به پیش بروند. 

ــد، اراده  ــن موضــوع مهــم اســت کــه آنچــه شــما انجــام مــی دهی چــرا دانســتن ای
ــد  ــد کــه بای ــن، یــک ســوال مهــم پیــش مــی آی ــد اســت؟ بنابرای و خواســت خداون
پرســید: چگونــه مــن بایــد بدانــم، آنچــه کــه مــن انجــام مــی دهیــم خواســت و ارادٔه 

خداونــد اســت؟  

۲ آبان      پنجشنبه      

انجام» کاری بزرگ «

نحمیـا  ۶: 1 تـا 1۳ را بخوانیـد� چـرا نِِحمیـا کاری کـه در اورشـلیم انجـام می دهـد را بـه عنوان 

یـک »  کار عظیـم «  بـه حسـاب مـی آورد )نِِحمیـا ۶: ۳(؟ چـه تالش هایـی در ایـن مـورد برای 

متوقـف کردن او انجام شـد؟ 

 

باب ۶ خیلی از تالش های نِِحمیا را در زندگی رشح می دهد. َسنبَلَط و َجِشم عرب  بطور 
مرتب نامه هایی را را به بهانٔه جلسه برای او می فرستادند. به هرحال، محل مالقات در دشت 
اونو بود که در قلمرو دشمن قرار داشت، و قصد واقعی این دعوتنامه را فاش نکردند. َسنبَلَط 
، طوبیا، و جشم دریچه ای از فرصت را مشاهده کرده بودند که زمانی بسته خواهد شد که 
کار ساخت دیوار متام شود و دروازه های شهر بسته شود. یهودیان از از حامیت پادشاه پارس 
برخوردار بودند، و بنابراین دشمنان آنها منی توانستند از طریق حمله مستقیم آنان را مغلوب 
کنند. اما اگر آنها از دست رهرب آنان خالص می شدند، می توانستند جلوی پیرشفت یهودیان را 
بگیرند و شاید حتی تا ابد آنان را متوقف کنند. آنها دست بردار نبودند. حتی با اینکه نِِحمیا 
پاسخ آنها را منی داد، آنها همچنان تالش خود را می کردند. باید این مسئله برای نِِحمیا طاقت 
فرسا بوده باشد که هر بار با مخالفان رس وکار داشته باشد. او به این صورت به آنان پاسخ 

می دهد: » من به کاری بزرگ مشغول هستم « )نِِحمیا ۶: ۳(. 
نِِحمیـا بـر طبـق معیارهـای دنیـوی، کار بزرگـی را بـه عنوان سـاقی بـرای پادشـاه انجام می 
داد، و ایـن شـغلی بلنـدآوازه بـود، یعنـی یکـی از باالتریـن مشـاغل کشـور کـه او بـه عنـوان 
مشـاور به پادشـاه خدمت میکرد. اما سـاخت شـهری که ویران شـده بود، چه اهمیتی از نظر 
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ظاهـری و دنیـوی داشـت؟ آیـا ایـن چیزی بـود کـه او آن را یک » کار بـزرگ « نامیـد؟ نِِحمیا با 
اندیشـه ای بـاز کار بـرای خداونـد را بـه عنوان یـک کار» عظیم « و خیلی مهم به حسـاب آورد 

زیـرا کـه او درک کـرده بـود کـه تکریـم نـام خداوند در گرو کار بازسـازی شـهر اورشـلیم بود. 
همچنیـن، هنگامـی کـه خداونـد خدمـات خیمـه مقـدس را مقـرر منـود، او مقـام کاهنی را 
هـم بنیـان نهـاد. بـه منظور اینکـه خیمه خداوند در اذهـان مردم مقدس و منحـرص بفرد مباند،  
او فقـط بـه کاهنـان اجـازه داد تـا مناسـک داخـل معبـد را انجـام دهنـد. مـا خودمـان، گاهـی 
اوقـات برایـامن سـخت اسـت کـه قدوسـیت خداونـد را درک کنیـم؛ بنابراین، خداونـد رشایطی 
را بـرای ارسائیلیـان فراهـم کـرد تـا بـه حضـور خداونـد بـا حرمـت و احـرتام برونـد. نِِحمیـا می 
دانسـت کـه صحـن های معبـد برای حضور همه اسـت، اما حجره هـای اندرونـی اینطور نبود. 
شـمعیا بـا گفتـه هـای خـود در مـورد دیـدن داخل معبد، نـه تنها خـودش را به عنـوان یک نبی 
دروغیـن بـا ارائـه مسـئله ای کـه مخالف احـکام خداوند بـود مطـرح می کند، بلکه خـود را نیز 

بـه عنـوان یک خائـن افشـاء می کند. 

ــی در  ــدس زمین ــه مق ــچ خیم ــدون هی ــا ب ــه م ــی هســتند ک ــروزه چــه روش های ام
حضــور خداونــد مفهــوم قدوســیت خداونــد را حفــظ کنیــم؟ چگونــه درک قدوســیت 
ــیح  ــی مس ــب عیس ــمت صلی ــه س ــا را ب ــا، م ــکار م ــالف ذات گناه ــر خ ــد ب خداون

هدایــت می کنــد؟     

۳ آبان      جمعه      

اندیشـه ای فراتـر: فصـل هـای » بنـا کنندگان دیـوار «، » توبیـخ بر علیه اخـاذی «، و 
» دسیسـه هـای بـت پرسـتان «، صفحـات ۴۶۷تا ۴۸۶ از من فارسـی، از کتاب انبیا و پادشـاهان 

را بخوانیـد. ]کتـاب انبیـا و پادشـاهان به زبان فارسـی موجود اسـت[
» مخالفـت و مسـائل دلـرسد کننـده ای کـه سـازندگان شـهر اورشـلیم و معبـد در روزگار 
نِِحمیـا از سـوی دشمنانشـان و دوسـتان ظاهـری، بـا آن روبـرو شـدند، امروزه منونـه ای تجربی 
بـرای کسـانی اسـت کـه مـی خواهنـد بـرای خداونـد کار کننـد. مسـیحیان نـه تنهـا بـا خشـم، 
تحقیـر و ظلـم و سـتم دشـمنان آزمـوده مـی شـوند، بلکـه از طریـق راحـت طلبـی، بـی ثباتی، 
بـی میلـی و خیانـت دوسـتان و همـکاران نیـز محـک مـی خورنـد. « اِلـن جـی وایـت، انبیـا و 

پادشـاهان، صفحـه ۶۴۴ از مـن انگلیسـی.
» رسسـپردگی کامـل و راسـخ نِِحمیـا نسـبت بـه کار خداونـد و بـه هـامن انـدازه اعتـامد او 
بـه خداونـد، دلیـل شکسـت دشـمنانش بـود و از ایـن رو مـی خواسـتند تـا او را با قـدرت خود 
بسـوی خودشـان بکشـانند. روحـی کـه در ایـامن سسـت اسـت براحتـی در وسوسـه سـقوط 
مـی کنـد؛ امـا اگـر در زندگـی دارای هـدف پـاک و خالـص و نیـت واالیـی باشـد، شـیطان در او 
پایگاهـی نخواهـد داشـت. ایـامن کسـی کـه دامئـاً در حـال رشـد اسـت، بـا بـاال و پائیـن و دور 
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شـدن، تضعیـف منی شـود؛ او عشـق الیتناهـی را درک می کنـد، و همـه چیـز را بـرای رسـیدن 
بـه هـدف واالی خـود بـکار می گیـرد. خادمـان حقیقـی خداونـد بـا عـزم و اراده ای  کـه هرگـز 
شکسـت نخواهـد خـورد، خدمـت مـی کننـد، زیـرا کـه آنـان همیشـه رسسـپرده تخـت فیـض 

خداونـد هسـتند « صفحـه ۶۶۰. 

سواالتی برای بحث 
ــه آن  ــی ک ــد، زمان ــرار دهی ــران ق ــر رهب ــل و یشــوع و دیگ ــت زروباب ــان را در موقعی 1� خودت
مــردان بــا پیشــنهاد کمــک بــه حضــور آنــان آمدنــد� حــاال بــه گذشــته نــگاه کنیــد، مــی توانیــم 

ببینیــم کــه آنــان بــا نپذیرفتــن پیشــنهاد کمــک، کار درســتی را انجــام دادنــد� بــه عنــوان اعضــای 

کلیســای ادونتیســت، چگونــه مــی توانیــم بدانیــم کــه چــه هنــگام بایــد و چــه هنــگام نبایــد بــا 

کســانی کــه در ایمــان بــا مــا یکــی نیســتند، همــکاری کنیــم؟ چگونــه مــی توانیــم ازصحــت و 

ســقم مطلبــی آگاهــی یابیــم؟ از چــه معیارهایــی مــی توانیــم تبعیــت کنیــم؟

۲� همـٔه مـا از طریـق تاریـخ کتـاب مقـدس، خطـرات ناشـی سـازش ایمـان با دنیـا را مـی توانیم 
ببینیـم� در واقـع، تمـام تاریـخ قـوم بنی اسـرائیل، درسـت قبل از اسـارت بوسـیله بابلیـان، نمونه 

ای قدرتمنـد از ایـن سـازش بـود� در عیـن حـال، چـه اتفاقـی رخ می دهـد هنگامـی کـه مـردم در 

تـالش بـرای دوری از ایـن خطـر، افراط مـی کنند؟ هنگامی که عیسـی، خودش متهم به سـرپیچی 

از رعایـت روز سـبت شـد، )یوحنـا ۹: 41 تـا ۶1 را ببینید(، آیا ما نمونـه ای قویتر از اتهام زنندگان 

عیسـی کـه نسـبت بـه دیگـران افـراط نشـان می دهنـد، داریـم؟ چگونـه مـی  توانیـم بـه تعـادل 

مناسـب دسـت یابیم؟
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داستانهای ایامنداران
4 آبان

پول برای بشارت
توسط هوراکیو ریزو

برنامـه بلنـد پروازانـه بـود: فرسـتادن ۲۵ زوج مبـرش از آمریـکای جنوبـی بـرای 
بشـارت انجیل در کشـورهایی که در منطقه ۱۰و۴۰ درجه جغرافیایی قرار داشـتند.

من به سخنان اِرتون کوهلر، مدیر بخش آمریکای جنوبی، مشتاقانه گوش دادم 
که در مورد رسآغاز پروژه » مبرشان برای جهان « بود که برای ۸۰ نفر ازرهربان 
کلیسای ادونتیست روز هفتم  از رستارس آمریکای جنوبی در ستاد مدیریت بخش 

ها در بریزیلیا پایتخت کشور برزیل در سال ۲۰۱۴ ارائه می شد.
شـبان کوهلر در مورد چالش های بزرگی که کلیسـای ادونتیسـت درخاورمیانه 
بـا آن مواجـه بـود صحبـت مـی کـرد و او در مـورد کمبـود منابـع مالـی و انسـانی 
سـخن گفـت. بخـش مـا مـی توانسـت بـا اعـزام ۲۵ زوج مـزدوج و پوشـش دادن 
متامـی مخـارج آنـان در ایـن پـروژه کمـک کنـد کههزینـه ها شـامل بلیـط هواپیام، 

غـذا و بیمـه بـرای دوره هـای پنـج سـاله می شـد.
شـبان کوهلـر از مـا دعـوت کرد تا امـور مالی پـروژه را پشـتیبانی کنیم. هریک 
از مـا بـه عنـوان رئیـس یـک حوزه یـا ناحیه بشـارتی آمریـکای جنوبـی خدمت می 
کـرد. مـن رئیـس ناحیه بشـارتی غـرب مرکزی آرژانتیـن بودم که منطقـه ای کوچک 
بـا مضیقـه مالـی بـود. ما بـه اتحادیه حـوزه های آرژانتین وابسـته بودیـم تا از پس 

مخـارج ماهیانه برآئیم.
شـبان کوهلـر پیشـنهاد کـرد که سـهم مـا در کمک کردن بـا تعـداد اعضایی که 

داشـتیم تعین شود. 
بـا خـود اندیشـیدم کـه:  امـا متامـی حـوزه هـا و مناطـق بشـارتی رشایـط مالی 
یکسـانی ندارند. مشـکل دیگر تفاوت بین عضویت رسـمی کلیسـا و تعداد کسـانی 
بـود کـه بـه طـور منظـم در کلیسـا رشکت داشـتند. در حوزه بشـارتی مـن ، اعضای 
رسـمی بالـغ بـر ده هـزار نفـر بـود؛ اما در واقـع تنها پنج هـزار عضو در هر سـبت 

به کلیسـا مـی رفتند.
مـن مجبـور بـودم تـا تعهـد بدهم. وقتـی مشـکالت را مالحظه می کـردم، قلبم 
بـار سـنگینی را احسـاس مـی کـرد. مـی دانسـتم کـه کمـک پیشـنهاد شـده نسـبت 



4۳

بـه تـوان بودجـه مـا باالتـر بـود. کنـرتل بودجـه بشـارتی دسـت مـن نبـود تـا ببینم 
کـه آیـا تـوان مالـی خوبـی داریم یا نـه. من زمـان زیادی جهـت ارزیابی ایـن مورد 

نداشتم.
بـا ایـامن دعـا کـرده و تعهـد کـردم تـا پیشـنهاد مبلـغ را بـرای محـدوده ده 

کنـم. اهـدا  هزارنفـری 
سـپس بـه خزانـه دار پیـام فرسـتادم کـه » این دقیقا کاری اسـت کـه باید انجام 
دهیـم «. او رسیعـا در پاسـخ گفـت » باشـد «. او نیـز مـی خواسـت تـا از پـروژه 

حامیت شـود.
دو هفتـه بعـد، یـک سـورپرایز بـزرگ در دفـرتکاری ام در انتظار مـن بود. یکی 
از اعضـای کلیسـا دارایـی خـود را فروختـه و ده یـک آن را کـه مبلغـی بـاال بـود 
برگردانـد. مبلـغ ده یـک، از پولـی کـه ما برای پروژه بشـارتی در ناحیـه داده بودیم 

سـه برابـر بیشـرت بود!
مـن بـا اطمینـان کامـل بـر ایـن بـاور دارم که اولیـن نفرکـه از عمل دادن سـود 
بیشـرتی مـی بـرد خـوِد فـرد دهنده اسـت. اعضـای کلیسـا در مرکز غربـی آرژانتین 

بیـش از همـه از پـروژه بشـارتی بخـش آمریـکای جنوبی برکـت یافتند.

هوراکیـو ریـزو، در سـمت چـپ، قبـل از اینکـه بـه عنـوان رئیـس دانشـگاه 
ادونتیسـت پلیـت ریـور در آرژانتیـن در سـال ۲۰۱۶ منصوب شـود به عنـوان مدیر 
حـوزه بشـارتی مرکـز غربـی آرژانتیـن بـه مـدت سـه سـال خدمـت کـرده بود. سـه 
زوج مـزدوج کـه از دانشـگاه فارغ التحصیل شـدند در پروژه » مبـرشان برای جهان 

« بـه عنـوان خدمـت مـی کنند.
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۴ آبان – ۱۰ آبان   درس پنجم   

تخطی از روحِ احکام

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: نحمیـا ۵: ۱ تـا ۵؛ خـروج ۲۱: ۲ تا ۷؛ میـکاه ۶: ۸؛ نحمیـا ۵: ۷ تا ۱۲؛ 

تثنیـه ۲۳: ۲۱ تـا ۲۳؛ نحمیـا ۵: ۱۴ تا ۱۹.

آیـه حفظـی: » همیـن امـروز مـزارع و تاکسـتانها و باغهـای زیتـون و خانه هایشـان را 
بدیشـان بازگردانیـد، و نیـز درصـدی از پـول و َغلـه و رشاب و روغـن را کـه از ایشـان به نزول 

گرفته ایـد « )نِِحمیـا ۵: 11(�

ما انسان ها تا به امروز، با مسئله ثروت، فقر، و شکاف بین غنی و فقیر و اینکه چگونه این 
مسئله را می شود حل کرد، دست و پنجه نرم کرده ایم. بله، عیسی فرمود » فقرا همیشه با شام 
خواهند بود« )متی ۲۶: ۱۱(، اما این فقط  بهانه ای برای انجام ندادن کاری برای کمک به آنها 
است. در عوض، کتاب مقدس به ما پند و اندرز می دهد که سهم خودمان را برای کمک به آنان 

باید انجام دهیم. وگرنه به سختی می توانیم نام خود را مسیحی بگذاریم. 
همچنین چقدر جالب توجه بود، که حتی در میان آزمون ها و سختیهای تبعیدیان مراجعت 
کننده برای بازسازی اورشلیم، این موضوع ظاهر می شود ، نه تنها در خصوص فقر و فقرا، بلکه 
حتی مسئله مشکل ساز ثرومتندانی که به فقیران ظلم می کنند. این مشکل حتی قبل از تبعید 

وجود داشت، و حاال، حتی در زمان بازگشت به میهن شان دوباره ظاهر شده بود.
ایـن هفتـه شـاهد تجلـی دیگـری از ایـن موضـوع  قدیمـی خواهیم بـود، که چگونـه نِِحمیا 
بـرای مقابلـه بـا آن تـالش می کنـد. هامنطـور که خواهیـم دید، آنچه کـه حتی این ظلم و سـتم 
را بدتـر کـرد، ایـن بـود کـه احـکام خداوند فقـط  بصـورت حرفی بود، کـه منونـه ای قدرمتند از 
ایـن اسـت کـه، بایـد مراقـب بـود کـه قوانیـن و مقـررات فقـط به عنـوان هـدف نباشـند بلکه 
وسـیله ای بـرای انجـام هـدف باشـند که آئینـه ای بـرای بازتاب دادن صفات مسـیح باشـد. ]به 
عنـوان مثـال، عبـادت فقـط بـرای انجام یـک فریضۀ ظاهری نیسـت، بلکه وسـیله ای اسـت که 
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توسـط آن بتوانیـم بـه خداونـد نزدیـک شـویم و رابطـه ای عاشـقانه ایجـاد کنیـم. پـس عبادت 
هـدف نیسـت بلکـه وسـیله ای اسـت کـه عابـد و معبـود را به هـم نزدیک مـی کند[.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۱ آبان – November ۲  آماده شوید. 

۵ آبان      یکشنبه      

نارضایتی مردم

نِِحمیـا بـاب ۵ آیـات 1 تـا ۵ را بخوانیـد� چـه اتفاقـی در اینجـا رخ می دهد؟ مردم بـر علیه چه 

چیـزی فریاد بـر آوردند؟ 

 

بـه نظـر می رسـد کـه جامعـٔه یهـودی تحـت رهـربی نِِحمیـا در مقابـل فشـارهای خارجـی 
متحـد شـده بـوده اسـت. اّمـا در داخـل، ملـت بـرای اینکـه در برابـر جفـا ایسـتادگی منـوده و 
از خـود در مقابـل خشـونت خارجـی دفـاع کننـد، اوضـاع خـوب نبود. علیرغم سـیامی اسـتوار 
و اتحـاد ظاهـری قـوم بنـی ارسائیـل در برابـر دشـمن، جامعـه از داخـل گسسـته بـود. رهـربان 
و ثرومتنـدان از فقـرا و طبقـات محـروم و تنگدسـت جامعـه بـه نفـع منافـع خود سوءاسـتفاده 
می کردنـد و وضعیـت خیلـی بـدی بوجـود آمـده بـود بصورتـی کـه خانواده هـا بـرای دریافت 
کمـک، فریـاد شـان برآمـده بـود. بعضـی از خانـواده ها مـی گفتند که آنهـا خوراکی برای سـیر 
کردنـد فرزندانشـان ندارنـد؛ برخـی مـی گفتند که بـه خاطر قحطی، امـالک و اموالشـان را گرو 
گذاشـته انـد؛ و برخـی از خانـواده هـا مـی گفتنـد کـه بـه علـت اجبـار در پرداخت مالیـات به 

امپراطـوری پـارس پـول قـرض گرفتـه انـد و یـا حتـی فرزندانشـان بـه بردگی رفتـه اند. 
به نظر می رسد که عامل اصلی فقر و بدبختی، قحطی و پرداخت مالیات بوده است، که 
موجب شده بود تا خانواده های فقیر به دنبال گرفن کمک از همسایگان خود باشند. حکومت 
پارس، والیت یهودا را ملزم کرده بود تا ساالنه ۳۵۰ قنطار نقره به عنوان مالیات بپردازد )نِِحمیا 
باب ۵ آیات ۱ تا ۵ را در کتاب مقدِس، ویرایش اندروز ص. ۵۹۸  ببنید(. اگر شخص منی توانست 
سهم تعیین شده از مالیات اجباری را بپردازد، آن خانواده معموالً ابتدا اموال و امالک خود 
را گرو می گذاشت یا پول قرض می گرفت. اگر با این حال آنها منی توانستند در سال آینده 
درآمدی داشته باشند، مجبور بودند اقدامی در جهت پرداخت بدهی که حاال بدهکار بودند، 
انجام دهند. معموالً گزینه بعدی بردگی بود. آنان هم اینک زمین های خود را از دست داده 
بودند و اکنون مجبور بودند که فردی از خانواده که معموالً از کودکان بودند را به منظور 

خدمت به وام دهندگان در برابر پرداخت بدهی خود روانه کنند. 
زمان هایی در زندگی وجود دارد که ما خود را گرفتار می یابیم که از عواقب کردارهای 
خودمان می باشد؛ البته، زمان هایی هم هستند که ما خسته و غمگین و یا در تنگنای مالی در 
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اثر اشتباهات خودمان نیستیم. حکایت باال زمانی را رشح می دهد که سیاست های حکومتی 
به مردم آسیب رسانده اند، و منجر به تشدید فقر در زندگی آنها شده اند. آنها در موج فزاینده 

فقر گرفتار و محصور شده بودند و هیچ راهی برای فرار از آن را نداشتند.

ــارهای  ــه، فش ــردو همانگون ــز م ــر نی ــال حاض ــه در ح ــت ک ــرت آور اس ــدر حی چق
اقتصــادی دســت و پنــج نــرم مــی کننــد� چــه پیامــی بایــد از ایــن واقعیــت کــه اغلــب 

ســر فصــل موضوعــات کتــاب مقــدس اســت، اســتنباط کنیــم؟ 

۶ آبان      دوشنبه      

علیه روح احکام 

نِِحمیـا بـاب ۵ آیـات ۶ تـا ۸ را بخوانیـد )خـروج بـاب ۲1 آیـات ۲ تـا ۷ را ببینیـد(� چـرا نِِحمیـا 

عکـس العمـل غضبناکـی از خود نشـان داد؟ 

 

بـه هـر حـال، امـروز بـرای مـا دشـوار اسـت کـه درک کنیـم کـه بـرده داری یـک هنجـار 
فرهنگـی در دنیـای کهـن بـوده اسـت. والدین می توانسـتند به بردگـی درآیند و یا کودکانشـان 
را بـه منظـور بردگـی بفـروش برسـانند. والدیـن از نظـر اجتامعـی و قانونـی حـق داشـتند کـه 
پـرسان و یـا دخرتانشـان را بفروشـند. بـه هرحـال، خداونـد دهنـدٔه حـق آزادی اراده اسـت، او 
سـفارش کـرد کـه ایـن عرف کـه وام دهندگان هر ۷ سـال یـک بار بـردگان خـود را آزاد کنند در 
ارسائیـل اجـرا شـود. بدیـن ترتیب خداونـد، مردم را در برابـر بردگی دامئـی محافظت و حامیت 

کـرد و نشـان داد کـه خواسـت و متایـل او بـرای مـردم، زندگـی آزادانه اسـت.
اگرچـه قـرض دادن توسـط رشیعـت مجـاز بـود، ولـی پرداخـت بهـره مجـاز نبـود، )بـرای 
مالحظـه مقـررات ضـد رباخـواری در کتـاب مقـدس به خـروج باب ۲۲ آیـات ۲۵ تـا ۲۷؛ الویان 
بـاب ۲۵ آیـات ۳۶، ۳۷؛ تثنیـه بـاب ۲۳ آیـات ۱۹ ، ۲۰ مراجعـه کنیـد(. بـا ایـن حال، مقـدار بهره 
ای کـه وام دهنـدگان درخواسـت می کردنـد در مقایسـه بـا آنچـه ملـت هـای اطـراف آنـان 
درخواسـت می کردنـد، کمـرت بـود. آنهـا می خواسـتند که هر ماه یـک درصد از مبلـغ وام گرفته 
شـده بـه عنـوان مبلـغ دیرکـرد پرداخـت شـود. متون بیـن النهریـن در قـرن ۷، درخواسـت بهرٔه 
۵۰ درصـدی را بـرای نقـره و بهـرٔه ۱۰۰ درصـدی را بـرای درآمـد سـاالنه غـالت نشـان می دهند. 
بنابرایـن ۱۲ درصـد سـود سـاالنه در مقایسـه بـا عملکرد رسزمین هـای بین النهریـن کمرت بوده 
اسـت. امـا بطـور کلـی، طبـق کالم خداوند تنها عمل خطایـی که وام دهندگان انجـام می دادند 
طلـب بهـره بـوده اسـت )نِِحمیـا ۵: ۱۰(، و جالـب توجـه اسـت کـه مـردم حتـی در گالیـه های 
خـود بـه آن اشـاره منـی کردنـد. هرچیز دیگـری کـه در درون هنجار اجتامعی وجود داشـت در 
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مقـررات رشیعـت هـم وجـود داشـت. پس چـرا نِِحمیـا » بسـیار عصبانی « اسـت؟ قابـل توجه 
اسـت کـه او بالفاصلـه دسـت بـه اقدامـی منـی زنـد، اما نسـبت به موضـوع تعمـق می کند. 

ایـن حقیقـت کـه نِِحمیـا بـا آن موضـوع بطـور قاطعانـه برخـورد کرد، بسـیار قابل تحسـین 
اسـت. او از ایـن رو کـه چـون از لحـاظ  فنی، نقض رشیعت نیسـت و یا از نظـر اجتامعی قابل 
قبـول اسـت، حتـی در مقایسـه بـا اَعـامل زمینـی » مطلـوب « اسـت، نارضایتـی خـود را پنهـان 
نکـرد. ایـن روح احـکام بـود کـه تحـت ایـن رشایط زیـر پا گذارده شـده بـود. به ویـژه در طول 
دوران سـخت اقتصـادی، ایـن وظیفـه مـردم بـود کـه بـه یکدیگر کمـک کنند. خداوند همیشـه 
در کنـار سـتمدیدگان و نیازمنـدان اسـت و او مجبـور اسـت کـه بـه انبیـا ماموریت بدهـد تا بر 

علیـه رشارت و خشـونت سـخن بگویند. 

ــم از واژه هــای  ــی توانی ــر تعمــدی، م ــی بطــور غی ــه حت ــی هســتند، ک چــه راههای
احــکام تبعیــت کنیــم در حالــی کــه روح و مفهومــی را کــه در بطــن آن نهفتــه اســت 

را نقــض کنیــم؟ ) میــکاه ۶: ۸(�  

۷ آبان      سه شنبه      

اقدامات نِِحمیا
ظاهـراً، مالمـت کـردن ارشافیـان و حاکامنکـه » شـام بـرادران خـود را مورد سـتم قـرار داده 
ایـد « )نِِحمیـا ۵: ۷(، نتایـج دلخـواه را بـه بـار نیـاورد. بنابرایـن، نِِحمیـا در ایـن حـد اکتفا نکرد 
بلکـه بـه مبـارزه خـود برای دفاع از سـتمدیدگان در میان آنهـا ادامه داد. او فقط می توانسـت 
در ایـن حـد اکتفـا کنـد، و بگوید کـه او تالش خود را کرده اسـت تا به اربابـان و حاکامن تعلیم 
دهـد امـا تالشـش مثـره ای نداشـته اسـت و بـه همین علت مجبور شـد کـه این موضـوع را رها 
کنـد. باالخـره، آنهـا ثرومتنـدان و قدرمتنـدان کشـور بودنـد کـه او بایـد بـر علیـه آنان بـه پا می 
خواسـت. اّمـا تـا زمانـی کـه راه حـّل اجرایـی برای ایـن مشـکل پیدا کنـد، راضی و خرسـند منی 

شـد، حتـی اگـر در ایـن راه بـرای خودش دشـمنان قدرمتندی می سـاخت. 

نِِحمیا ۵: ۷ تا 1۲ را بخوانید� استدالت نِِحمیا بر علیه آنچه که در حال وقوع است، چیست؟ او 

از چه مسئله ای استفاده کرد تا مردم را ترغیب کند که اشتباهات خود را اصالح کنند؟ 

 

نِِحمیا گروه بزرگی را فراخواند – همٔه مردم ارسائیل برای حل این مسئله فراخوانده شدند. 
بهم رسانند، همه رهربان  احتامالً فکر کرد وقتی مردم حضور  او  که  نظر می رسد  به  بیشرت 

خجالت خواهند کشید و شاید حتی برتسند و از ظلم و ستم کردن به مردم دست بردارند.
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بحث اصلی نِِحمیا حول مسئله برده داری بود. به احتامل زیاد بسیاری از یهودیان از جمله 
نِِحمیا، آزادی دیگر یهودیان که در بردگی رسزمین های خارجی به رس می بردند، را خریداری 
کردند. حال، او از اربابان و حاکامن می خواست تا آنها درک کنند  که آیا خرید و فروش مردِم 
خودشان قابل قبول است. آیا این برای ارسائیلیان معقول است که یهودیان را بخرند و آنها را 

آزاد کنند، تنها برای اینکه آنان مجبور بودند که به بردگی مردم خود پایان دهند؟
رهربان پاسخی نداشتند زیرا که این استدالل منطقی بود؛ بناربراین نِِحمیا همچنان به تالش 
خود ادامه داد. او از آنها پرسید، » کاری که انجام می دهید درست نیست. آیا نباید با خداترسی 
)نِِحمیا ۵: ۹(. سپس   » نگیرید؟  قرار  ما  بیگانگان یعنی دشمنان  تا مورد متسخر  بردارید  گام 
نِِحمیا اذعان می کند که خودش هم به عنوان قرض به مردم پول و غالت داده است. او اظهار 
می کند » بیائید از باز پرداخت وامهایامن رصفنظر کنیم « )نِِحمیا ۵: ۱۰(، او قانونی را که دیگر 
یهودیان را از انجام این عمل منع می کند، تایید می کند. و نشان می دهد که او متایل دارد تا 
تحت حکمرانی او مردم دلسوز و مراقب یکدیگر باشند. شگفت انگیز است که، پاسخ همه با 

هم یکی نبود. رهربان، موافق بازگرداندن همه چیز به مردم بودند. 

آیــا تــا بــه حــال در حــق کســی بــدی کرده ایــد؟ بســیاری از مــا اگــر صــادق باشــیم، 
بایــد پاســخ دهیــم » بلــه «� در حــال حاضــر، در صــورت امــکان، چــه چیــزی شــما را 

از انجــام مجــدد آن عمــل بــاز مــی دارد؟ 

۸ آبان      چهارشنبه      

سوگند

نِِحمیـا بـاب ۵: 1۲، 1۳ را بخوانیـد� چـرا نِِحمیا کسـانی را که به وعدٔه خـود در توافقنامه عمل 

منـی کنند را لعنـت می کند؟

 

حتـی اگـر رهـربان موافـق بازگردانـدن آنچـه بودند کـه از مردم غضب کـرده بودنـد، نِِحمیا 
از ایـن کـه ایـن مسـئله تنهـا در کالم آنـان باشـد، خوشـحال نبـود. او بـه یـک گواه محکـم نیاز 
داشـت؛ بنابرایـن، او آنهـا را مجبـور سـاخت تـا در برابـر کاهنان بـه عهد خود سـوگند یاد کنند. 
ایـن اقـدام همچنیـن موجـب اعتبار قانونی رونـد اجرایـی توافقنامه  می شـد، در صورتی که او 

بعـداً مجبور شـود بـه توافقنامه ارجـاع کند. 
اما چرا او لعنت می کند؟ نِِحمیا یک اقدام منادین انجام داد، او جامه های خود را روی 
هم انباشت و با تکان دادن آن نشان داد که اگر چیزی در آن پنهان کرده باشد از داخل آن به 
عنوان عالمت از دست دادن آن بیرون خواهد افتاد. بنابراین، کسانی که به سوگند خود عمل 
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نکنند، نیز تکانیده خواهند شد و متام دارایی خود را از دست خواهند داد. در آن دوران، ادا 
کردن نفرین به منظور زدن مهر تایید بر اهمیت یک قانون یا قاعدٔه خاص در حضور دیگران 
مرسوم بود. همچنین به نظر می رسد، که مردم کمرت بر ضد قانونی که نقض آن با لعنت مرتبط 
می شد، به پا می خاستند. ظاهراً نِِحمیا احساس کرده بود، که این مسئله چنان مهم است، که 

باید برای باالبردن احتامل توفیق آن اقدامی  تند و موثر به عمل آورد. 

متـون زیـر در عهـد عتیـق، بـه مـا در مورد حرمت سـوگند در نزد ایـن مردم، چه مـی آموزند؟ 

)اعـداد ۳۰: ۲؛ تثنیـه ۲۳: ۲1 تـا ۲۳؛ جامعه ۵: 4، ۵؛ الویـان 1۹: 1۲؛ پیدایش ۲۶: ۳1(� 

 

و در آخـر، سـخن گفـن یـک هدیـه قدرمتنـد اسـت کـه خداونـد بـه انسـان ها داده اسـت؛ 
و بـه عنـوان یـک توانایـی بـرای انسـان ها، آنـان را از حیوانـات متامیـز مـی سـازد. در گفتـار ما 
قـدرت وجـود دارد، حتـی می توانـد باعـث حیـات یا مرگ بشـود. از ایـن رو الزم اسـت به آنچه 
کـه مـی گوئیـم و قـول مـی دهیـم عمـل کنیـم و در ادای عهـد خـود دقـت الزمـه را مبـذول 
داریـم. همچنیـن مهـم اسـت کـه کـردار مـا بـا گفتـار مـا یکی باشـد. چـه تعـدادی از مـردم به 
خاطـر افـرادی کـه کالمشـان مانند مسـیحیان واقعـی بوده ولی رفتار و عملشـان چیـزی جز آن 

را نشـان مـی داده، مسـیحیت را تـرک کرده انـد؟  

فقط  فکر کنید، که چقدر کالم شما برروی دیگران تاثیرگذار است� چگونه می توانیم 
یاد بگیریم که دربارٔه سخن و طرز گفتار خود محتاط و مراقب باشیم؟

۹ آبان      پنجشنبه      

الگوی نِِحمیا

نِِحمیا باب ۵ آیات 14 تا 1۹ را بخوانید� چه دالیلی را نِِحمیا ارائه می دهد که می گوید، او 

خواهان دریافت » توشۀ فرمانداران ] خراج[ « )نِِحمیا باب ۵ آیه 1۸( از طرف مردم نیست؟ 

 

بـه احتـامل زیـاد، نِِحمیـا در این آیـات رشح حال پس از بازگشـت خودش به دربار اردشـیر 
پادشـاه را بعد از ۱۲ سـال فرمانداری در یهودا نوشـته اسـت. هرچند فرمانداران منصوب شـده 
بودنـد تـا عایـدی مقامـی را کـه بـه آن منصـوب شـده بودنـد دریافت کننـد، نِِحمیـا هیچ وقت 
ایـن حـق را بـرای خـود مطالبـه نکـرد، بلکـه بجـای آن همیشـه هزینٔه مالـی زندگی خـودش را 
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خـود تامیـن کـرد. او نـه تنهـا هزینـه هـای خـود را مـی پرداخـت، بلکـه هزینـه خانـواده اش و 
نیـز کّل دیـوان را تامیـن مـی کـرد. اولیـن فرمانـدار، زروبابـل، تنهـا فرمانـدار دیگـری اسـت که 
مـا بـه نـام او را مـی شناسـیم. وقتـی نِِحمیـا در کتابـش می گویـد » فرمانـدار سـابق « او بـه 
احتـامل زیـاد بـه فرمانـداران بیـن دوران زروبابـل و خـودش اشـاره می کنـد. در نتیجـه بـا متام 
شـدن زمـان فرمانروایـی او، احتـامالً دارایـی خـود را به جای کسـب ثـروت از دسـت داده بوده 
اسـت، نـه هامنطـور کـه از یـک مقـام شـغلی معتـرب انتظار مـی رفت کـه در پایان مسـئولیتش 
ثـروت بیشـرتی را کسـب کـرده باشـد. نِِحمیـا ثرومتنـد بـود، بـه همیـن دلیـل اسـت کـه او مـی 
توانسـت غـذای روزانـٔه بسـیاری از مـردم را فراهـم کنـد و او در تامیـن  و تهیـه کافـی خوراک 

بـرای دیگران بسـیار سـخاومتند بـود )نِِحمیـا ۵: ۱۷ و ۱۸(.
اگرچـه ایـن هـامن کاری نبـود کـه ابراهیـم بعـد از نجـاِت کسـانی کـه بوسـیله ملتهـای 
اطرافشـان بـه اسـارت گرفتـه شـده بودنـد، انجـام داد )پیدایـش بـاب ۱۴ را مالحظـه کنیـد(، با 
وجـود ایـن، آنچـه نِِحمیـا در اینجـا انجـام می دهـد نشـانگر هـامن اصـل بسـیار مهـم اسـت. 

نِِحمیـا بـاب ۵ آیـه 1۹را بخوانیـد� او در اینجـا چه می گویـد، و چگونه این مطلـب  را از نقطه 

نظـر انجیـل درک می کنیم؟ 

 

آنچـه کـه در اینجا از نِِحمیا مالحظه می کنیم، منونٔه کسـی اسـت کـه خداوند را در زندگیش 
در اُلویـت و قبـل از منفعـت و سـود شـخصی خـود قـرار می دهد. ایـن درس خوبی بـرای همٔه 
ماسـت، رصف نظـر از موقعیـت خاصـی کـه هر یک از مـا داریم. کار کردن برای خداوند آسـان 

اسـت، هنگامـی که برای ما هزینه زیادی نداشـته باشـد. 

فیلیپیــان بــاب ۲ آیــات ۳ تــا ۸ را بخوانیــد� در چــه شــرایطی، در حــال حاضــر، مــی 
توانیــد در زندگــی خودتــان اصــول از خودگذشــتگی را کــه در اینجــا بیــان شــده اند، 

نشــان دهیــد؟ 

۱۰ آبان      جمعه      

تفکـری فراتـر: بخـش» توبیـخ بـر علیـه اخـاذی « صفحـات ۶۴۶ تـا ۶۵۲، از انبیـا و 
پادشـاهان، نوشـه الـن جـی وایـت را مالحظـه کنیـد.

» نِِحمیـا صـدای ظلـم و سـتم را شـنید و وجـودش پـر از خشـم و انـدوه شـد. او می گوید » 
مـن خیلـی خشـمگین بـودم، هنگامـی که فریـاد آنان و این کلامت را شـنیدم «. او متوجه شـد، 
اگـر او خواهـان پیـروزی در شکسـن عـادات و رسـوم ظاملانـه تحمیلـی اسـت، او بایـد تصمیـم 
بگیـرد کـه بـرای اجـرای عدالت بایسـتاد. او با این توان شـخصیتی و با عـزم و اراده برای فراهم 
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کـردن راحتـی برادرانـش رفـت که اقدام کنـد «. اِلن جی وایـت، انبیا و پادشـاهان، صفحه ۶۴۸.  
» عیسـی در پـی اجـرای اصـل و قاعـده ای بـود کـه بتوانـد نیـاز بـه سـوگند یاد کـردن را از 
میـان بـردارد. او بـه مـا یـاد می دهد کـه حقیقت درسـت و واقعی بایـد اصل و قانـون گفتار ما 
باشـد و نیـازی بـه سـوگند بـرای تایید آن ندارد. » اجازه دهید، کالم شـام، بله شـام هـامن’ بله ‘ 
و نـه شـام ’ نـه ‘، و هـر آنچـه افـزون بـر این از طرف شـیطان اسـت «. اِلن جی وایت، اندیشـه 

هایـی از کوه بـرکات، صفحه ۶۷. 
» این کلامت همٔه عبارات و اصطالحات بی معنی که مرز میان دین و بی دینی است، را 
محکوم می کنند.  آنها تعاریف فریبنده، به دور از حقیقت، عبارات متلق آمیز، اغراق آمیز، 

و حیله کارانٔه منایشی در تجارت، که در جامعه و دنیای کسب و کار جریان دارند را محکوم 
می کنند.  آنها یاد می دهند که هیچ کس نباید سعی کند به غیر از آنچه که هست را در 
ظاهر نشان دهد، و یا کالمش نباید غیر از بیان ٔ احساسات واقعی برآمده از قلبش که می 

توان آن را صداقت و راستگویی نامید باشد.

سواالتی برای بحث
ــائل  ــا مس ــه ب ــی ک ــرار دارد، هنگام ــان ق ــکالت انس ــون مش ــی در کان ــرا خودخواه 1� چ

ــود؟ ــط می ش ــراد مرتب ــن اف ــط بی ــی و رواب مال
۲� چگونــه قــوم خداونــد می توانــد داشــتن حــرص و طمــع اجتنــاب کنــد؟ خداونــد چــه 
ــاب ۵۸  ــد: اشــعیا ب ــر را مطالعــه کنی ــون زی ــه آن اندیشــیده چیســت؟ مت ــر علی ــزی ب چی

آیــات ۳ تــا 1۲ و میــکاه بــاب ۶ آیــات ۶ تــا ۸�
۳� در مــورد اعطــای گفتــار و قــدرت کالم خودمــان بیشــتر تعمــق کنیــم� یوحنــا بــاب 1 
آیــات 1 و ۲ منظورشــان چیســت، هنگامیکــه عیســی را » کلمــه « خطــاب مــی کننــد؟ ایــن 

چگونــه بــه درک مــا از اهمیــت کالم و آنچــه مفهــوم آن اســت، کمــک می کنــد؟
ــز اســت کــه هــزاران ســال پیــش عیســی فرمــود کــه فقــرا همیشــه در  4� شــگفت انگی
میــان مــا خواهنــد بــود� همچنیــن مــا موظــف بــه کمــک کــردن بــه آنهاهســتیم� چگونــه 
ایــن دو عقیــده بــا هــم، در ایجــاد انگیــزه و تشــویق در مســیحیان بــرای کار کــردن بــه 

نفــع تیــره بختــان جامعــه کمــک مــی کننــد؟
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داستانهای ایامنداران
11 آبان

همرس لجباز
توسط اندرو مک چسنی، مبرشادونتیست

آقـای زلینـدو اوهایـو لِـی صاحب یـک بنگاه تجـاری که بر اسـاس کتاب مقدس 
متقاعـد شـده بـود کـه، شـنبه روز سـبت مـی باشـد، بـه همـرسش اعـالم کـرد کـه 

کلیسـای روز یکشـنبه در لوسـپالوس واقـع درتیمـور رشقـی را تـرک خواهـد کرد.
همـرسش خانـم دولسـه گفـت: » چـی، مگردیوانـه شـده ای؟ اول کسـب و 
کارمـان در فروشـگاه را در روز شـنبه تعطیـل کـردی و حاال هم می خواهی کلیسـا 

را تـرک کنـی. چـرا؟ «
شوهرش گفت: » من حقیقت را در کتاب مقدس یافته ام «

دولسه از بحث بیشرت در این باره اجتناب کرد.
اوگفـت: » از ایـن لحظـه بـه بعـد تـو راه خـودت را مـی روی و مـن نیـز راه 

خـودم را «
او از غـذا پخـن بـرای زلینـدو خـودداری کـرد و بعضـی وقتهـا در را بـه رویـش 

قفـل مـی کرد.
زلینـدو گریـه مـی کـرد و دعـا مـی کـرد » چه بر رس مـن می آید؟ مـن حقیقت 
را در کتـاب مقـدس یافتـم امـا حـاال همرسم طالق مـی خواهد چرا کـه از تعلیامت 

کتـاب مقـدس در مورد سـبت پیـروی می کنم «
در صبحگاهـان، دولسـه بـه مانند همیشـه به فروشـگاه کوچک خودشـان رفت 
و زلینـدو از پـرس نوجوانشـان مراقبـت کـرد. او از ظهـر تا سـاعت نه شـب در بازار 

کار کـرد و دولسـه بـه خانه بازگشـت تا با پرسشـان باشـد.
یـک روز صبـح، زلینـدو دعـا کـرد: » اگـر مـی خواهی که کلیسـایم را تـرک کنم 
معجـزه ای نشـانم بـده « ظهـر هنـگام، او بـه فروشـگاه رفـت و وقتـی کـه دیـد 
دولسـه در حـال خوانـدن کتـاب مقـدس اسـت شـوکه شـد. او هرگز ندیـده بود که 
همـرسش کتـاب مقـدس بخوانـد. او دید کـه او در حـال خواندن مکاشـفه باب ۱۲ 

اسـت کـه در مـورد اژدهـا و زن بود.
اوگفـت: » عزیـزم، اگـر آنچـه را کـه مـی خوانـی نفهمیـدی مـن برایـت توضیح 

خواهـم داد «
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دولسـه ناگهـان دسـتش را محکـم به میز کوبید. صـدای بلند، مشـرتیاِن زل زده 
ترساند. را 

دولسـه رشوع بـه گریـه کـرد و گفـت: »چـرا آنها بـه مـا دروغ گفتند؟ چـرا این 
حقیقـت را ازمـا پنهـان منودند؟ «

زلینـدو او را بغـل کـرد و گفـت: » ممنونم خدایـا به خاطر اینکـه جواب دعایم 
را دادی. مـن حـال معجزه را دیدم «

روز شنبه، خانواده برای اولین بار به کلیسای ادونتیست روزهفتم رفتند.
بعدها زلیندو و همرسش در کلیسای ادونتیست تعمید گرفتند.

زلینـدو، کـه ۴۲ سـال دارد گفـت کـه خـدا بیشـرت از آنچـه کـه من بـه دنبال آن 
بـوده ام تـا در کارم او را جـالل دهـم، مرا برکت داده اسـت. او از فروش مرشوبات 

الکلـی، تنباکـو، قهـوه و چای دسـت برداشـت و قوانین اسـتخدام را تغییر داد.
عـالوه بـر اضافـه کـردن حقـوق، او بـرای کارمنـدان خود جـا و غذا هـم تدارک 
دیـد. او از آنـان مـی خواهـد تـا با او هـر روز صبح و عرص دعا کنند و در جلسـات 

تعلیمـی کتـاب مقـدس، هرهفته یکبار رشکـت کنند.
زلینـدو هـر روز دعـا مـی کند » مـن از کارم برای جالل تو می خواهم اسـتفاده 

کنـم. کمـک کن تا مـردم را به طرف تـو بیاورم «.
کارمنـدان وقتـی کـه کتاب مقدس می خوانند، در مورد احسـاس شـگفت انگیز 

خود مـی گویند..
آنهـا مـی گوینـد: » آنچه که از کتـاب مقدس برایامن تعلیم مـی دهید حقیقت 
دارد «. زلینـدو، در سـمت چـپ، گفت کـه خدا فراتر از بزرگرتیـن امیدش به کارش 

برکت داده اسـت: هشـت نفر از کارمندان در طی چهار سـال تعمید گرفتند.
بخشـی از کمک های سـیزدهمین سبت ۲۰۱۵ برای سـاخت مدرسه ادونتیست 

روز هفتـم در دیلـی پایتخت تیمـور رشقی اختصاص یافت.
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۱۱ آبان – ۱۷ آبان   درس ششم   

خواندِن کالم

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: نحمیـا بـاب ۸ آیـات ۱ تـا ۸؛ تثنیـه بـاب ۳۱ آیـات ۹ تـا ۱۳؛ متی 
بـاب ۱۷ آیـه ۵؛ اعـال رسـوالن بـاب ۸ آیـات ۲۶ تـا ۳۸؛ نِِحمیـا بـاب ۸ آیات ۹ تـا ۱۲؛ الویان 

بـاب ۲۳ آیـات ۳۹ تا ۴۳.

آیـه حفظـی: » آنـان از کتـاب، یعنـی از تـورات خـدا، می خواندنـد و آن را توضیـح داده، 
مفهومـش را بیـان می کردنـد تـا مـردم آنچـه را کـه قرائـت می شـد، دریابنـد « )نِِحمیـا ۸: ۸(�

ساخت دیوارهای اورشلیم به پایان رسید. بدین ترتیب، ارسائیلیان تحت رهربی نِِحمیا با قرار 
دادن دروازه های شهر، وظیفه اصلی خود را تکمیل کردند. وقتی کار ساخت دیوار کامل شد 
ملت های اطراف به هراس افتادند  و دانستند که» اینکار با کمک خداوند انجام شده است « 
)نِِحمیا ۶: ۱۶(. دشمنان آنان فهمیدند که خدای قوم بنی ارسائیل خدایی حقیقی است چرا که، 
علی رغم مخالفت های غیر قابل قبول و خشم و نفرتی که ارسائیلیان تجربه کردند، آنها باز هم 

موفق شدند که، کاری که برای انجام آن فرستاده شده بودند را تکمیل کنند. 
پـس از تکمیـل کار سـاخت دیـوار، نِِحمیـا )بـرادرش َحنانـی( را بـه فرمانـداری اورشـلیم و 
)حننیـا( را بـه فرماندهـی دژ منصـوب کـرد. هـر دو نفـر بـر اسـاس درسـتکاری، امیـن بـودن و 
خداتـرس بـودن، انتخـاب شـده بودنـد )نِِحمیـا ۷: ۲(، بـه جـای اینکه اصل و نسـب آنـان مالک 
قـرار داده شـود. دیـوار در طـول مـاه ایلـول )نِِحمیـا ۶: ۱۵؛ ششـمین ماه از سـال( تکمیل شـد. 
کار بعـدی کـه بایـد انجـام می شـد، چه بود؟ فصل هـای بعدی کتـاب نِِحمیـا )نِِحمیا باب ۸ 
تـا ۱۰( مجموعـه ای از رویدادهـای مهمـی را کـه در ماه تیـرشی، که هفتمین ماه سـال )نِِحمیا 
۸: ۲( بـود را رشح می دهنـد. در ایـن متـون مـی توانیـم منونـه هایـی ببینیـم از اینکـه چگونـه 
فرزنـدان ارسائیـل مصمـم بودند تـا از کالم خداوند اطاعـت کنند و چگونه از آن دلشـاد بودند.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۸ آبان – November ۹  آماده شوید. 
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۱۲ آبان      یکشنبه      

گرد آمدن مردم

نِِحمیا باب ۸ آیات 1 و ۲ را بخوانید� آیات فوق در خصوص اهمیت کالم خدا برای مردم چه می گویند؟  

 

وقتی که درنهایت، یهودیان کار ساخت دیوار شهر و معبد را متام کردند و به شهر اورشلیم 
نقل مکان کردند، همٔه آنها در ماه هفتم در میدان فراخ شهر اورشلیم اجتامع کردند. شاید ماه 
هفتم، ماه تیرشی، مهم ترین ماه در سال برای عربانیان بوده است، هامنطور که این ماه، به 
جشن شیپورها )در روز اول ماه، آمادگی برای داوری خداوند(، روز رستاخیز )روز دهم ماه، 
روز قیامت( و عید خیمه ها )در روز پانزدهم، به منظور یادآوری رهایی ارسائیلیان از مرص 
توسط خداوند و تامین احتیاجات آنان در طول عبور از بیابان( اختصاص یافته بود. این تجمع 
در اولین روز ماه بود، که در آن روز عید شیپورها را جشن می گرفتند. رهربان، همٔه مردان و 
زنان را به این مجمع ویژه دعوت کردند تا به این وسیله لحکام خداوند را برای آنان  بخوانند 

و برای آنان فرصتی را فراهم کنند تا دربارٔه خداوند و تاریخشان بیاموزند. 
مـردم، ِعـزرا را دعـوت کردنـد تـا کتـاب رشیعـت موسـی را نـزد آنـان بیـاورد و برایشـان 
بخوانـد. آنهـا حتـی یـک سـکو، یـک منـرب، بـرای ایـن مناسـبت سـاختند. و ایـن چیزی نبـود که 
اجتـامع کننـدگان بـه اجبـار رهـربان انجـام داده باشـند. برعکـس » آنهـا «، این مـردم بودند که 
بـه ِعـزرا گفتنـد کـه کتـاب را بیاورد. احتامالً ِعـزرا از روی کتاب های موسـی برای مـردم قرائت 

منـود کـه شـامل احکامـی بـود کـه در کوه سـینا بـه موسـی داده شـده بود.    

تثنیـه بـاب ۳1 آیـات ۹ تـا 1۳ را بخوانیـد� خداوند در آنجا به آنان چـه گفت، و چه درس هایی 

می توانیـم از آن برای خودمان بگیریم؟ 

 

موسـی در کتـاب تثنیـه بـاب ۳۱ آیـات ۹ تـا ۱۳ به ارسائیلیـان گفت که، در طی جشـن های 
شـیپور، آنهـا بایـد دور هـم جمع شـوند و با هم احـکام خداونـد را بخوانند، و او بـه گروه های 
مختلفـی کـه بایـد اجتامع کنند، اشـاره می کنـد: مردان، زنان، کـودکان، و غریبانی کـه در داخل 

دروازه هـای شـهر آنان زندگـی می کنند.

ــا در بــاب ۸ آیــه 1 می گویــد، کــه آنهــا دور هــم » مثــل یــک  اصطــالح متــن نِِحمی
مــرد « جمــع شــدند� ایــن چــه چیــزی را در مــورد اهمیــت اتحــاد مؤمنــان در بــدن 

ــد؟  ــا می گوی ــه م ) کلیســا (، ب
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۱۳ آبان      دوشنبه      

قرائت و شنیدن احکام
ِعـزرا بـه حضـور اجتـامع کنندگان » کتاب تـورات را آورد « تا آن را بخوانـد. او برای آنها چه 
چیـزی را خوانـد؟ آیـا او فقـط در طول نیمـی از روز، ده فرمان را بارها خوانـد؟ ارجاع به کتاب 
قانـون بایـد بـرای درک، پنـج کتـاب موسـی از پیدایش تـا تثنیه که بـه عنوان تـورات ]رشیعت[ 
موسـی معروف هسـتند، باشـد. بنابراین، اصطالح » احکام « تنها نشـان دهندٔه بخشـی اسـت 
از آنچـه کـه قرائـت شـد. بهـرت می شـد کـه ایـن بـه عنـوان » رهنمودهـا « ترجمه می شـد. آنها 
رهنمودهـای خداونـد هسـتند کـه مـا را قـادر مـی سـازند تـا مسـیری را بدانیم تا هـدف را گم 
نکنیـم. هنگامـی کـه ِعـزرا بـرای مردم تـورات را قرائت کـرد، آنها بـه عنوان قـوم خداوند تاریخ 
خودشـان را از آغـاز آفرینـش تا زمان یوشـع  شـنیدند. آنهـا از طریق حکایات، رسودها، اشـعار، 
بـرکات، و احـکام، مبارزاتشـان در راه پیـروی از خداونـد و وفـاوداری خداونـد نسـبت بـه آنان، 
را بـه یـاد آوردنـد. تـورات شـامل » احـکام « اسـت، امـا بیشـرت از آن، دربرگیرنـدٔه تاریـخ قـوم 
خداونـد و بـه ویـژه نشـان دهندٔه هدایت خداوند اسـت. در نتیجـه به اجتامع کنندگان ریشـٔه 

هویـت آنان را نشـان می داد.  

نِِحمیـا بـاب ۸ آیـه ۳؛ تثنیـه بـاب 4 آیـه 1 و بـاب ۶ آیـات ۳ و 4؛ یوشـع باب 1 آیـه ۹؛ مزامیر 

بـاب 1 آیـه ۲؛ امثـال سـلیامن بـاب 1۹ آیـه ۲۰؛ حزقیال بـاب ۳۷ آیه 4؛ متی بـاب 1۷ آیه ۵ را 

بخوانیـد� ایـن آیـات در مـورد چگونگـی تعامل بـا کالم خداوند چـه چیزی به ما یـاد می دهد؟ 

 

اینکـه مـردم مایـل بـه شـنیدن کالم خداونـد بودنـد، بـه احتـامل زیـاد بـه علـت قرائـت و 
تعلیـم کالم توسـط ِعـزرا از زمـان ورودش بـه اورشـلیم، در حـدود ۱۳ سـال پیـش از آن بـوده 
اسـت. او خـود را وقـف کار خداونـد کـرده بـود و مصمـم بـه ایجـاد تحـول در زندگـی قـوم 
خداونـد بـود. هامنطـور کـه دامئاً کالم خداوند را از سـوی ِعـزرا می شـنیدند، کالم خداوند برای 
آنـان مبـدل بـه حقیقـت می شـد. در نتیجه، آنهـا تصمیـم آگاهانـه ای گرفتند تـا کالم خداوند را 
بشـنوند و بپذیرنـد زیـرا کـه آنها به شـنیدن از سـوی خداوند عالقمنـد بودند. بنابرایـن، در این 

رویـداد، آنهـا تـورات بـا حرمـت داده و بـرای فراگیـری آن از خـود اشـتیاق نشـان دادند.
چنانچـه خـود را بـا کالم خداونـد مأنـوس کنیـم  باعث می شـود تـا در زندگی خود اشـتیاق 

عمیـق تری به خداوند داشـته باشـیم.   

ــا کــه، اگــر  ــه ایــن معن ــد ارتبــاط برقــرار مــی کنیــد؟ ب ــا کالم خداون ــه ب شــما چگون
ــما  ــی ش ــا در زندگ ــن ادع ــه ای ــد، چگون ــاور داری ــه آن را ب ــتید ک ــی هس ــما مدع ش
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ــه کالم  ــه ک ــت از آنچ ــی اطاع ــما در پ ــه ش ــه چگون ــن ک ــا، ای ــت، و ی ــهود اس مش
خداونــد بــه شــما مــی آمــوزد، هســتید؟ چــه تفاوتــی در زندگــی شــما مــی بــود اگــر 

ــد؟  ــی کردی ــت نم ــد اطاع از کالم خداون

۱۴ آبان      سه شنبه      

خواندن و تفسیر کالم خداوند

نِِحمیا باب ۸ آیات 4 تا ۸ را بخوانید� قرائت احکام به چه صورتی انجام شد؟ 

 

دو گـروه ۱۳ نفـره از مـردان وجود داشـتند کـه در طول خواندِن کالم خداونـد در کنار ِعزرا 
ایسـتاده بودنـد. گـروه اول، ۱۳ نفـر )نِِحمیـا ۸: ۴( بـه خوانـدِن کالم خداونـد کمـک می کردنـد، 
و گـروه دوم، ۱۳ نفـر )نِِحمیـا ۸: ۷( بـه فهـم عبـارات آن بـه مـردم کمـک می کردنـد. مـا هیـچ 
اطالعاتـی در مـورد چگونگـی سـازماندهی کار ایـن دو گروه در میـدان بزرگ اورشـلیم نداریم؛ 
بـه هرحـال، مردانـی کـه بـه خوانـدِن کالم کمـک می کردنـد، احتـامالً همینطـور کـه تـورات به 
نوبـت قرائـت می شـد، آن را در دسـتان خـود نگـه مـی داشـتند )طومارهـای یهـودی سـنگین 
بودنـد و بایـد توسـط اشـخاص دیگـری بـاز مـی شـدند(. و بـه علـت اینکـه، آنـان از صبـح تـا 
بعدازظهـر آن را قرائـت مـی کردنـد، آنهـا بایـد شـیوه ای را در نظـر مـی گرفتنـد کـه بتوانند به 

همـه مـردم در میـدان، کالم خداونـد را برسـانند.     
عبـارت » مفهومـش را بیـان می کردنـد تـا مـردم آنچـه را کـه قرائـت می شـد، دریابنـد « و 
» کمـک کردنـد کـه مـردم آن را بفهمنـد « )نِِحمیـا ۸: ۸( می توانـد اشـاره بـه تفسـیر یـا ترجمه 
ایـن عبـارات بـوده باشـد. در هـر صـورت، در اینجـا هـر دو شـبیه هـم هسـتند، زبـان اصلـی 
مردمـی کـه از اسـارت بابـل بازگشـته بودنـد، جایی کـه آنها برای سـالیان طوالنـی در آن زندگی 
کـرده بودنـد، زبـان آرامـی بـود. بنابرایـن، ممکـن اسـت، فهـم شـنیدِن کالم خداونـد بـه زبـان 
عـربی، بـرای بسـیاری از آنهـا بـه ویـژه نسـل جوان تر، آسـان نبوده اسـت. در عین حـال، قرائت 
کننـدگان کتـاب مقـدس می توانسـتند از تفسـیر و یـا ترجمـه  آن بهرمند شـوند. موعظه کالم و 
تفسـیر آن منجـر می شـد کـه متـون در ذهـن آنـان یـادآوری و زنـده شـود و شـنودگان را مقید 

مـی کـرد تـا آنهـا را در زندگی شـخصی خـود بـکار گیرند. 

اعـامل رسـوالن بـاب ۸ آیـات ۲۶ تـا ۳۸ را بخوانیـد� در اینجـا چـه اتفاقـی رخ می دهـد کـه به 

مـوازات آنچـه در اورشـلیم در متـون بـاال رخ داده اسـت، می باشـد؟ چه تجربه هـای آموزنده 

ای در اینجـا  بـرای ما وجـود دارد؟ 
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مـا بـه عنـوان پروتسـتان هـا درک می کنیم کـه هر ایامنـداری بایـد کالم خداونـد را خودش 
شـخصاً بدانـد و اینکـه مـا نبایـد کورکورانـه حقیقـت کالم خداونـد را از دیگـران، رصف نظـر از 
نفـوذ و یـا اعتبـاری کـه آنـان در نزد مـا دارنـد، بپذیریم. در عین حال، چه کسـی توسـط کمک 
شـخص دیگـری کـه مفهـوم کالم خدوانـد را برایـش تفسـیر کـرده اسـت، برکـت نیافتـه اسـت؟ 
هـر کـدام از مـا نیـاز داریـم کـه بدانیـم که هـر آنچه کـه ما بـه آن اعتقـاد داریم، بـه خودمان 
مربـوط می شـود، اّمـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه گاهـی اوقات ذهـن ما منـی توانـد از طریق 

آموزه هـای دیگران، روشـن شـود.

۱۵ آبان      چهارشنبه      

پاسخ مردم
هنگامیکـه ِعـزرا کالم خداونـد، تـورات عـربی، را بـرای مردم گشـود، آنان ایسـتادند. پیش از 
اینکـه ِعـزرا کالم را قرائـت کنـد، او خداونـد را تقدیـس و شـکر می کند. پس از اینکـه او کالم را 
قرائـت کـرد، مـردم همـه بـا همه یک صدا در حالیکه دستانشـان را به سـوی آسـامن بلند کرده 
بودنـد، پاسـخ دادنـد » آمیـن، آمیـن ! « )نِِحمیـا ۸: ۵، ۶(. سـپس آنـان رس خـود را خـم کردند و 

بـا سـجده بر خـاک، خداوند را سـتایش کردند. 

نِِحمیا باب ۸ آیات ۹ تا 1۲ را بخوانید� چرا رهربان به مردم گفتند که » ماتم و زاری « نکنند؟ 

 

» بنابر این، سـال ها بعد از آن، زمانی که قانون خداوند در اورشـلیم برای اسـیران بازگشـته 
از بابـل خوانـده شـد، و مـردم بـه خاطـر آگاهـی از گناهـان خـود ماتـم و زاری می کردنـد، بـه 
آنـان کلـامت فیـض بخـش گفتـه شـد: » امـروز بـرای خداوند، خدای شـام روز مقّدسـی اسـت. 
پـس نبایـد ماتـم بگیریـد و گریـه کنیـد. اکنـون بـه خانه هایتـان بروید و جشـن بگیریـد. غذا و 
رشاب خـود را بـا کسـانی که بـه انـدازٔه کافـی ندارنـد قسـمت کنیـد. امـروز روز مقّدسـی بـرای 
خداونـد اسـت، غمگیـن نباشـید. شـادمانی کـه خداونـد بـه شـام می دهـد، شـام را نیرومنـد 
خواهـد سـاخت « )نِِحمیـا بـاب ۸ آیـات ۹ و ۱۰( اِلـن جـی وایـت، خدمت شـفا ، صفحـٔه ۲۸۱. 
هامنطـور کـه مـردم بـه کالم خداونـد گـوش می دادنـد، آنها خودشـان توسـط گناهان خود 
مصلـوب مـی شـدند و رشوع بـه گریـه و زاری می کردنـد. هنگامـی که خداوند خـودش را بر ما 
آشـکار می کنـد و مـا رشوع بـه پـی بردن ایـن که خداوند رسشـار از محبت، نیکویـی، رحمت، و 
وفـاداری اسـت می کنیـم و بـه ضعـف هـای خود و قصـور در وظایف خـود در مبـارزه با رشیر 
پـی مـی بریـم. دیـدن قدوسـیت خداونـد از طریـق کالم او باعث می شـود که ما تـرس و خوف 
خـود را در پرتـو جدیـد نـور امیـد او ببینیم. درک این مسـئله دلیـل زاری و ماتم مـردم ارسائیل 
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بـود، امـا آنـان غمگیـن نبودنـد، » شـادمانی کـه خداونـد بـه شـام می دهـد، شـام را نیرومنـد 
خواهـد سـاخت « )نِِحمیـا ۸: ۱۰(. بـه عبـارت دیگـر، علیرغم قصـور آنان، آنها می توانسـتند به 

قـدرت خداوند اعتـامد کنند. 
همچنیـن ایـن روز، یـک روز خـاص، مقـدس، و جشـن شـیپورها ) رُش ُهشـانا، عیـد ِپَسـح( 
بـود، کـه در آن دمیـدن در شـیپورها، به نشـانٔه اهمیت آمادگی » قلب « بـرای قضاوت خداوند 
بـود ) روز رسـتاخیز، کـه در روز دهـم مـاه تیـرشی جشـن گرفته می شـد(. دمیدن در شـیپورها 
نشـانه و عالمـت فراخـوان بـرای ایسـتادن در حضـور خداوند و اظهـار ندامت و توبـه بود. این 
روز بـرای ایـن تدبیـر و در نظـر گرفتـه شـده بود که بـه مردم یـادآوری کند که بسـوی خداوند 
بازگشـت کننـد، پـس زاری و ماتـم آنهـا قابـل درک اسـت. اّمـا رهـربان به آنهـا یـادآوری کردند، 
زمانـی کـه آنهـا توبـه کردنـد، خداونـد صـدای ندامـت آنـان را شـنید، و بنابراین حـاال وقت آن 

بـود کـه از آمـرزش خداوند شـاد باشـند و شـادمانی کنند. 

ایـن مطلـب دربـارٔه بزرگـِی بـدِی گنـاه کـه مسـیح را مجبـور سـاخت تـا صلیـب را به 
عنـوان تنهـا راه بـرای حـل مشـکل گنـاه و دادن امیـد بـه مـا برگزینـد، چـه می گویـد؟ 

۱۶ آبان      پنجشنبه      

شادی در خداوند
» شـادی خداونـد، مایـه قـوت شـام خواهد بـود « )نِِحمیـا ۸: ۱۰( این آیه یـادآوری می کند، 
ارادٔه خداونـد بـرای مـا ایـن اسـت کـه شـادمان باشـیم و از زندگـی لـذت بربیم. بیـش از همه، 
ایـن فقـط یـک شـادی، ماننـد انـواع دیگرشـادی ها نیسـت، بلکـه به علـت اینکه مـا خداوند و 
حقیقـت محبـت او را درک کـرده ایـم، شـاد هسـتیم. خوشـبختی در خداونـد و در نیکویـی او، 
و خوشـی بـه خاطـر همـٔه برکاتـی کـه او بـرای مـا مهیا می کنـد، حظی اسـت که باید ما سـعی 
کنیـم تـا هـر روزه در او شـاد باشـیم. عـالوه براین، خوشـی در خداوند به ما قدرت می بخشـد 

تـا در زمـان مواجـه شـدن با مشـکالت در زندگـی بتوانیـم آنها را مدیریـت کنیم. 

نِِحمیـا بـاب ۸ آیـات 1۳ تـا 1۸ را بخوانیـد� در اینجـا چـه اتفاقـی مـی افتد، و چه چیـزی را در 

بـارٔه مـردم و رهربانشـان در آن زمـان، بـه مـا می گوید؟ 

 

 

روز بعـد از آن، رهـرباِن مـردم بـه منظـور یـاد گرفـن بیشـرت از کتـاب خداونـد، نـزد ِعـزرا 
آمدنـد. ایـن اقـدام از طـرف رهـربان نشـان دهنـدٔه متایـل آنـان بـرای هدایـت جامعـه بسـوی 
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خداونـد اسـت. آنـان فهمیـده بودند کـه هدایت مردم به راه راسـت، اتفاق نخواهـد افتاد مگر 
اینکـه خـود آنـان در پـی خداونـد و در پـی یافـن حکمـت از سـوی او باشـند. 

الویـان بـاب ۲۳ آیـات ۳۹ تـا 4۳ را بخوانیـد� بـه ارسائیلیـان چـه فرمانـی داده شـد کـه انجـام 

دهنـد؟ و بـه چـه علت داده شـد؟ 

 

توجـه کنیـد کـه در کتـاب نِِحمیـا بـاب ۸ آیـه ۱۵، بـه ایـن حقیقـت اشـاره می کنـد کـه هر 
آنچـه آنـان انجـام مـی دادنـد، مطابـق آنچـه بـود کـه » مکتـوب اسـت «. مـا در اینجـا منونـٔه 
دیگـری مـی بینیـم از اینکـه چقـدر آنـان بـا جدیت مـی خواسـتند کـه کالم خداونـد را اطاعت 
کننـد ، چـرا کـه آنهـا بعـد از دههـا سـال اسـارت در اثـر نافرمانـی، اکنـون درس عـربت گرفتـه 
بودنـد، همچنیـن در ایـن متـون در کتـاب الویـان، آنهـا بایـد عید را جشـن مـی گرفتند تـا » به 
مـدت هفـت روز در حضـور یهـوه خدایتـان شـادی کنیـد « )الویـان ۲۳: ۴۰(. به عبـارت دیگر، 
هامنطـور کـه آنـان اقدامـات فیـض و رحمـت و نجات به یـاد می آوردنـد، باید بـه خاطر آنچه 

خداونـد بـرای آنـان انجـام داده بـود شـادی می کردنـد.

در مورد آنچه که در عیسـی مسـیح به ما عطاء شـده اسـت بیاندیشـید، کسـی که در 
تمـام اعیـاد اسـرائیل کهـن، نمادیـن بـود� چگونه مـی توانیم یـاد بگیریم کـه حتی در 
آزمـون هـای سـخت و دشـوار زندگـی در خداوند شـاد باشـیم؟ چـرا، به ویـژه در این 

زمان هـا؟ آیـا بـرای ما مهم اسـت کـه در خداوند شـاد و آرام باشـیم؟ 

۱۷ آبان      جمعه      

تفکـری فراتـر: بخـش » تعلیـم داده شـده بـا احـکام خـدا «، صفحـات ۴۸۷تـا ۴۹۲، از 
کتـاب انبیـا و پادشـاهان، نوشـته الـن جـی وایـت را بخوانید.

» اکنـون آنـان بایـد ایـامن خودشـان را نسـبت به وعـده های او نشـان می دادنـد. خداوند 
توبـٔه آنـان را پذیرفتـه بـود؛ اکنـون آنـان بایـد بـا اطمینـان از بخشـش خداونـد و احیـا آنـان به 

لطـف الهـی، شـادی می کردند…
هـر حقیقتـی کـه منشـاء آن خداونـد باشـد، شـادمانی مانـدگار را در زندگی بـه ارمغان می 
آورد. هنگامـی کـه گناهـکاری خـود را در برابر نفوذ روح القدس تسـلیم می کنـد، او گناهکار و 
فناپذیـر بـودن خـود را در برابـر قدوسـیت تفتیش کنندٔه قلـوب می پذیـرد. او محکومیت خود 
را بـه عنـوان یـک خطـاکار قبـول می کنـد. نـه بـه این علـت کـه او به نا امیـدی و یاس رسـیده، 
بلکـه او آمـرزِش از قبـل تضمیـن شـده خـود را دریافـت کـرده اسـت. و او بـا دریافـت آمرزش 
گناهانشـان در بخشـش محبانـه پـدر آسـامنی، شـادی خواهـد کـرد. جـالل و شـکوه خداونـد، 
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انسـان گناهـکاِر نـادم را بـا دسـتان پر محبـت خود در آغـوش می گیرد تا زخم هـای او را مرهم 
باشـد، تـا گناهـان او را پـاک کنـد، و تـا ردای رسـتگاری بـه او بپوشـاند «. اِلـن جـی وایـت، انبیا 

و پادشـاهان، صفحه ۶۶۸.

سواالتی برای بحث
1� در چه شرایطی ممکن است،» شادی در خداوند « )نِِحمیا ۸: ۰1( را به عنوان نقطٔه 
قوت خود تجربه کنید؟ به این معنا که، آیا کاری وجود دارد که باید انجام دهیم تا قدرت 

خداوند و بخشش او را در زندگی مان تجربه کنیم؟ اگر وجود دارد، چیست؟
۲� چگونـه مـا تعـادل مناسـب در انـدوه بـرای گناهـان و در عیـن حال، شـادی در خداوند 
را پیـدا کنیـم؟ آیـا ایـن هـا مغایـر یکدیگر نیسـتند؟ چگونه احـکام خداونـد و انجیل با هم 

جـواب را داده انـد؟ )رومیـان ۳: ۹1 تا 4۲(�
ــد  ــد » بروی ــردم می گوی ــه م ــا ب ــا نِِحمی ــد، در کج ــه ۰1 را بخوانی ــاب ۸ آی ــا ب ۳� نِِحمی
خوراک هــای لذیــذ بخوریــد و شــربتها بنوشــید� و ســهم هــا بــرای آنــان کــه چیــزی مهیــا 
ــدگار مــا مقــدس اســت� اندوهگیــن  ــرای خداون ــد بفرســتید، چــرا کــه امــروز ب نکــرده ان
نباشــید، زیــرا شــادی خداونــد، قــوت شماســت «� خــوردن خــوراک لذیذ، نوشــیدن شــربت، 
و تامیــن کســانی کــه چیــزی ندارنــد – همــه اینکارهــا انجــام بــده، آیــا بــه ایــن علــت کــه 
» ایــن روز در نــزد خداونــد مــا مقــدس اســت « ؟ ایــن چــه چیــزی را بــه مــا در مــورد راه 
هایــی کــه مــی توانیــم در خداونــد شــاد باشــیم، تعلیــم می دهــد؟ در ایــن متــن  حقیقتــی 

کــه بــه مفهــوم » مقــدس « اســت، چیســت؟
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داستانهای ایامنداران
1۸ آبان

شکسنت یک سوگند
توسط چامنینگ چون

سـانی و سـلام در هامیـش اولیـن سـال دانشـجویان در دانشـگاهی واقـع در 
خاورمیانـه همدیگـر را مالقـات کردنـد.

کلیسای  عضو  که  او  باشد؛  می   » والدنسیان  دانشجوی   « و  آسیا  اهل  سانی 
غیر روحانی درس می خواند  دانشگاه  در یک  است  ادونتیست های روز هفتم 
که در محدودۀ اتحادیه خاورمیانه و شامل آفریقاِی کلیسای ادونتیست قرار دارد.

سلام یک دانشجوی بومی است که در یک خانواده غیر مسیحی بزرگ شد.
ایـن دو زن جـوان دوسـت همیشـگی شـدند. آنهـا در یـک کالس درس خوانـده 
و در یـک محلـه زندگـی مـی کردنـد. طولـی نکشـید کـه سـلام فهمیـد که دوسـت 
یـاد گرفتـه بـود کـه نسـبت بـه  او  جدیـدش یـک مسـیحی ادونتیسـت  اسـت. 

مسـیحیان محتـاط باشـد امـا سـانی بـه نظـر فـردی مهربـان و بـی ریـا بـود.
هامنطور که دوستیشـان بیشـرت می شـد، سـلام دعوت سـانی را برای رشکت در 
جلسـه غـروب جمعـه پذیرفـت.  سـلام دیگـر اعضای ادونتیسـت را مالقـات منود و 
از گفتگـوی دوسـتانه لـذت بـرد. ایـن آغـازی شـد تااو هـر جمعه غروب بـه همراه 

گـروه از خوانـدن رسودهـای پرستشـی و دعا لـذت بربد  . 
پـس از گذشـت یکسـال، سـانی از سـلام دعـوت کـرد تا از کلیسـای ادونتیسـت 
بازدیـد کنـد و او دعوتـش را پذیرفـت. امـا سـلام با انتقـاد ناگوار از طرف دوسـتان 

و خانـواده روبرو شـد.
یکی از آنان پرسید: » آنجا چه کار می کردی؟ «

دیگری پرسید: » آیا این بدین معناست که تو مسیحی شده ای؟ «
اعضـای خانـواده هشـدار دادنـد که آنهـا در معـرض لعنـت قرارخواهند گرفت 

اگر او مسـیحی شـود.
سـلام نگـران بـود؛ امـا او بـه رفـن بـه کلیسـا ادامـه داد. او حتـی بـه گـروه 
کُر جوانان پیوسـت و در هامیشـات بهداشـت و سـالمت رشکت جسـت. دوسـتان 

ادونتیسـتی اش بـرای او دعـا مـی کردنـد.
یکـروز در عـرص جمعـه، گـروه ویدئویی در مورد زندگی عیسـی متاشـا کردند و 
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پـس از آن، سـلام درخواسـت کـرد تا کتاب اعـامل رسـوالن را مطالعه کند.
سـانی گفـت:» مـن تعجـب منـودم کـه چـرا سـلام در این مـدت یک سـال هیچ 

عالقـه ای نسـبت بـه خوانـدن کتـاب مقدس از خود نشـان منـی داد «
این بود که  اما ارصارش بر  سلام مطالعه هفته ای کتاب مقدس را آغاز کرد؛ 

میلی به تعمید گرفن ندارد. او نگران این بود که خانواده اش دچار نفرین شوند.
در یـک روز سـبت، سـلام در جلسـه خدمـات بشـارتی بـرای زنـان رشکـت کرد؛ 
جائیکـه هـر زن مـی بایسـت یـک کارت شـبیه به قلـب را انتخاب می کـرد و از به 

آیـه ای کـه بـر روی آن نوشـته شـده بـود تفکر مـی کرد.
او بـا دعـا یـک کارت را انتخـاب و آن را بـاز کـرد. در آن نوشـته شـده بود: » به 
عیسـای خداونـد ایـامن آور تـا تـو و متـام افـراد خانـواده ات نجات یابیـد « )اعامل 

رسـوالن بـاب ۱۶ آیه ٣۱(.
بـرای همیشـه سـلام دریافـت که دیگـر نگران لعنتی نباشـد که بـر رس خانواده 
اش مـی آیـد. او ایسـتاد و در حالـی کـه صدایـش مـی لرزیـد اعـالن کـرد کـه قصد 

دارد تعمیـد بگیرد.
سـانی گفـت: » ایـن پایـان نیسـت، بلکـه آغازاسـت. بعـد از اینکـه درس هایـم 
را بـه امتـام رسـاندم در نظـر دارم تـا اینجـا مبانـم و یک دوسـتی مـادام العمـر را با 
کسـی مثـل سـلام داشـته باشـم. مـن دعـا مـی کنـم تـا خـدا افـرادی مثـل او را بـه 

طـرف من بفرسـتد «

چامنینـگ چـون، هاهنـگ کننـده ارتباطـات در اتحادیـه خـاور میانه و شـال 
آفریقاست. 
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۱۸ آبان – ۲۴ آبان   درس هفتم   

خداوند بخشایشگر ما

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: نِِحمیـا بـاب ۹ آیـات ۱ تـا ۳؛ دانیـال بـاب ۹ آیـات ۴ تـا ۱۹؛ نِِحمیـا 
بـاب ۹ آیـات ۴ تـا ۸؛ کولسـیان بـاب ۱ آیـات ۱۶، ۱۷؛ نِِحمیا بـاب ۹ آیات ۹ تـا ۳۸؛ رومیان باب 

۵ آیـات ۶ تا ۸. 

آیه حفظی: » هر که نافرمانیهای خود را بپوشاند، کامیاب نخواهد شد، اما هر که آنها را 
اعرتاف کند و ترک مناید، رحمت خواهد یافت « )امثال سلیامن ۲۸: 1۳(�

پس از اینکه عید خیمه ها )Sukkot( به پایان می رسید، رهربان قوم دوباره مردم را گرد هم 
می آوردند. آنها فقط زمانی را با هم رصف برگزاری عید کرده بودند؛ حاال زمان آن بود که کار 

نامتام خود را که اعرتاف به گناهان و توبه بود انجام داده و بسوی خداوند بازگردند. 
بلـه، پیـش از ایـن، رهـربان به آنـان گفته بودنـد که دیگر بـه خاطر اشتباهاتشـان غمگین و 
ناراحـت نباشـند، اّمـا نـه بـه ایـن معنا که اعـرتاف و اظهـار ندامت آنـان مهم نیسـت. بنابراین، 
اکنـون کـه آنهـا جشـنواره هـا را برگـزار کـرده بودنـد، وقـت آن رسـیده بـود تا بطـور مقتضی و 

شایسـته اقرار کنند. 
هـدف از وقایـع ارائـه شـده در اینجـا، لزومـاً بـه ایـن معنا نیسـت که همیشـه بایـد ترتیب 
زمانـی بـه ترتیـب، اول شـادی و سـپس توبـه بـه دنبـال آن باشـد؛ و یـا بـه ایـن معنـا کـه ایـن 
ترتیـب بطـور بـر عکس باید دنبال شـود. اگرچه شـاید بطور طبیعی اول اعرتاف ، سـپس جشـن 
بگیریـم، شـاید جشـن بـرای خداوند در زندگـی ما، در مرحله اول باشـد. باالخـره، کتاب رومیان 
بـاب ۲ آیـه ۴ بـه مـا می گویـد کـه ایـن » نیکویـی خداونـد « اسـت کـه مـا را بـه توبـه وا مـی 
دارد. سـپس » نیکویـی خـدا « اسـت کـه مـا را بـر مـی انگیـزد کـه او را سـتایش و در او شـادی 
کنیـم، در حالـی کـه بـه مـا یـادآوری می کنـد که مـا نیاز بـه عفو، تطهیـر و خلقت مجـددی در 

خداونـد داریم. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۵ آبان – November ۱۶  آماده شوید.
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۲۰ مرداد      یکشنبه      

روزه و عبادت

نِِحمیا باب ۹ آیات 1 تا ۳ را بخوانید� چرا مردم خودشان را از خارجی ها جدا کردند؟

 

اگرچـه نِِحمیـا مشـتاق بـود تا اطمینـان حاصل کند که این بـار مردم در شـادمانی همراهی 
و مشـارکت مـی کننـد، او اجتـامع مـردم را در روزه گرفـن رهربی کـرد. آنها در حضـور خداوند 
خـود را فروتـن سـاختند، در حالـی کـه پـالس بـر تن کـرده بودند، و خـاک بر رس خـود ریختند. 
بـه دلیـل اینکـه، بیگانـگان در گناهـان ارسائیلیـان رشیـک نبودنـد، ارسائیلیـان خودشـان را از 
آنـان جـدا کردنـد، در حالـی کـه یهودیـان مـی دانسـتند که ایـن گناهان آنان اسـت کـه نیاز به 
بخشـیده شـدن دارد. آنـان تصدیـق کردنـد که ایـن گناه قوم بنـی ارسائیل بوده که باعث شـده 

تـا آنـان تبعید شـوند و از وطنشـان رانده شـوند.      
مشـارکت آنـان در دعاهـا و اعـرتاف بـه گناهانشـان، نشـان دهنـدٔه درک عمیـق آنـان از 
ماهیـت گنـاه اسـت. ارسائیلی هـا مـی توانسـتند از اینکـه اشـتباهات اجدادشـان باعـث سـوق 
دادن همـٔه قـوم آنـان بـه تبعیـد شـود، خشـمگین شـوند. یـا آنهـا مـی توانسـتند، مـدت زمانی 
را بـه شـکایت از تصمیـامت رهربانشـان و غفلـت نسـل هـای پیشـین در دینداری سـپری کنند، 
کـه منجـر شـده بـود اکنـون آنـان در این وضعیـت قرار بگیرنـد. با این حـال، در عـوض این که 
بـه نفـرت و شـکایت متوسـل شـوند، آنهـا بـا تواضـع و فروتنـی بـه حضـور خداوند رفتنـد و به 

گناهـان خودشـان اعـرتاف کردند.
نِِحمیـا در بـاب ۹ آیـه ۳خـرب می دهـد کـه در یـک چهـارم روز، مـردم کتـاب رشیعـت را 
خواندنـد و در یـک چهـارم دیگـر روز بـه گناهـان خوداعـرتاف کردنـد و خداونـد را پرسـتش 
کردنـد. ایـن سـومین بـاری بـود که تـورات خوانده می شـد. قرائت تـورات در کانون پرسـتش و 
اعرتافـات آنـان قـرار داشـت، کـه ایـن بایـد بر اسـاس حقیقتی بـود که از سـوی خداوند اسـت. 
از طریـق قرائـت کتـاب مقـدس، خداونـد بـه ما نزدیـک می شـود و روح القدس می توانـد با ما 
حـرف بزنـد و مـا را تعلیـم دهـد. حقیقـت کالم خـدا، الگویـی بـرای تفکـر و درک ما و مشـوق 
مـا در زندگـی و تکامـل و رشـد روحانـی مـا اسـت. همچنیـن ارسائیلیـان غمگیـن و ناراحـت 
بودنـد، زیـرا رصف زمـان در حضـور مقـدس خداونـد باعـث درک مـا از زیبایـی و نیکویـی او 
شـده، و همزمـان، مـا را تحـت تاثیـر چگونگـی جهـان شـگفت انگیـزی کـه او خلق کـرده قرار 
می دهـد، و اینکـه خالـق ایـن جهـان حتی علیرغم ناالیـق بودن ما، بـا ما بـودن را انتخاب کرد. 
بنابرایـن، مـا مـی فهمیـم کـه بـدون حضـور او در زندگـی مـا، هیـچ یـک از مـا فرقـی بـا اجداد 
روحانـی خودمـان در ایـامن نداریـم. فقـط از طریـق کار خـدا در وجود ماسـت که مـی توانیم 

آن شـخصی باشـیم کـه باید باشـیم. 
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ــای او در  ــی، دعاه ــق های ــه طری ــد� از چ ــا 1۹ را بخوانی ــات 4 ت ــاب ۹ آی ــال ب دانی
زندگــی مــا در حــال حاضــر کاربــرد دارد؟ ایــن عملکــرد بــه هــر یــک از مــا بصــورت 

فــردی و همینطــور بــه عنــوان کلیســا چــه حقیقتــی را مــی گویــد؟ 

۲۰ آبان      دوشنبه      

وصف رسالت مسیح
خـواه تعیـن شـده بـود تـا در آن روز آیاتـی خوانـده شـود یـا ایـن کـه عیسـی تعمـداً آیات 
)اشـعیا ۶۱: ۱ و ۲( را در طومـاری کـه بـه او داده شـده بـود تـا بخوانـد، متناسـب یافـت؛ ایـن 
آیـات بطـور تصادفـی در مـن اولیـن موعظـه عمومـی او قرائـت شـد. و همچنیـن داسـتان 
موعظـه کوتـاه عیسـی در لوقـا ۴: ۱۶ تـا ۲۱هـم تصادفـی نبود — او به ایشـان گفـت: » امروز 
هنگامی کـه گـوش می دادیـد ایـن نوشـته بـه حقیقـت پیوسـت « ) لوقـا ۴: ۲۱( — کـه رشوع 

نـگارش و ثبـت رسـالت عمومـی عیسـی توسـط بود.
بـه نظـر می رسـید که عیسـی مسـیح از نوای رسود » پادشـاهی وارونه « مریـم الهام گرفته 
و رشوع بـه اجـرای آن در رسـالت عملـی خـود مـی کند. عیسـی — و لوقا در بازگویی داسـتان 
عیسـی — از نبـوت اشـعیا بـرای توضیـح آنچـه که عیسـی انجام داده بـود و در حـال انجام آن 
بـود، اسـتفاده کردنـد؛ امـا همچنیـن ایـن طریق دیگـری بود برای بیـان آنچه که مریم ۳۰ سـال 
پیـش تـر از آن توصیـف کـرده بود. فقرا، آسـیب دیدگان و سـتمدیدگان، مرکز توجـه و دریافت 

کننـدگان خـرِب خوبـی بودند که عیسـی آورده بود.
عیسـی از آیـات بـاب ۶۱ اشـعیا بـرای رشح خدمـت و رسـالتش اسـتفاده کـرد. خدمـت و 
مأموریـت او هـم روحانـی و هـم عملـی بودنـد، و او اثبـات کرد که امـور روحانـی و عملی به 
اندازه ای که گاهی ما فکر می کنیم از هم دور نیسـتند. از نظر عیسـی و شـاگردان او، جسـم 
و روح الزم و ملـزوم یکدیگرنـد و یکـی بـدون دیگـری منـی توانـد عمل کند. ]بـه همین منظور 
بـود کـه عیسـی ابتـدا بـا اطعام و شـفا، به بهبـود رشایط جسـمی آنان مـی پرداخت، سـپس به 

رشایـط روحانـی آنان رسـیدگی مـی کرد[.

لوقـا 4: 1۶ تـا ۲1 و ۷: 1۸ تـا ۲۳ را بخوانیـد و بـا هـم مقایسـه کنید� شـام فکر مـی کنید چرا، 

عیسـی به این صورت جواب داد؟ شـام چگونه به سـؤاالت مشـابه در مورد الوهیت و مسـیح 

موعـود بودن عیسـی پاسـخ می دهید؟ 

 

هنگامی که عیسـی مسـیح شـاگردان خود را برای بشـارت انجیل فرسـتاد، مأموریتی که به 
آنـان داد در راسـتای همیـن رسـالت بـود. در حالـی کـه آنهـا اعـالم مـی کردند که » پادشـاهی 
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آسـامن نزدیـک اسـت « ) متـی ۱۰: ۷(، سـفارش بعـدی عیسـی بـه آنان ایـن بود کـه، » بیامران 
را درمـان کنیـد، مـردگان را زنـده کنیـد، جذامـی ها را شـفا بدهیـد، و ارواح پلید را از جسـم ها 
بیـرون کنیـد «. رایـگان بدسـت آورده اید؛ رایگان ببخشـید، ) متـی ۱۰: ۸(. خدمـات آنان به نام 
عیسـی بـود تـا ارزش هـا و مبانـی رسـالت عیسـی و پادشـاهی را کـه او مـردم را بـه آن دعوت 
مـی کـرد، منعکـس و ثابـت کننـد. همچنیـن شـاگردان مسـیح بـه او در گرفـن دسـت افتادگان 

و آنانـی کـه کوچـک شـمرده مـی شـدند و راه خـود را در زندگی گم کـرده بودند، پیوسـتند. 

چگونــه مــی توانیــم ایــن کار را بــا پیــام مهــم موعظــٔه ســه فرشــته بــه جهــان گمــراه 
شــده در گنــاه تطابــق دهیــم ؟ چــرا بایــد همــه کارهایــی کــه مــی کنیــم بــه طریقــی 

بــا اعــالن »حقیقــت حاضــر« مرتبــط باشــد؟ 

۲۱ آبان      سه شنبه      

درس های عربت از گذشته

نحمیا باب ۹ آیات ۹ تا ۲۲ را بخوانید� چگونه این بخش از دعا متفاوت از بخش اول دعا است؟ 

 

دعـا از سـتایش خداونـد بـرای وفـاداری او و در مقایسـه با بـی وفائی ارسائیلیـان در تجربه 
هـای آنـان از مـرص و بیابـان تـالوت مـی شـود. این منـای کلـی از متـام چیزهای مختلفی اسـت 
کـه خـدا بـه ارسائیلیـان داد؛ اّمـا متاسـفانه، جـواب » پـدران « آنـان به ایـن موهبت هـا، غرور، 

رسسـختی و بـی اعتنایـی نسـبت بـه اقدامـات خیرخواهانه خداونـد در میان آنـان بود. 
تصدیق قصور انسان در پرستش حقیقی خدا، گامی مهم در اعرتاف به گناهان و توبه است. و 
حتی اگر، این متون از  مردمی حکایت می کنند که در گذشته های بسیار دور از ما بوده اند، اما 

هیچکس منی تواند انکار کند که هر یک از ما نیز با مشکالت مشابهی مانند آنان روبرو هستیم.
البتـه، اینجـا جایـی اسـت کـه انجیـل هـم بـرای مـا و همینطـور بـرای آنـان آمـده اسـت. 
اعـرتاف بـه گناهـان خودمـان، مـا را نجـات منـی دهـد و رسـتگار منـی کنـد؛ بلکـه تنهـا قربانـی 
شـدن مسـیح از جانـب مـا اسـت که باعث رسـتگاری ما شـد. اعرتاف بـه همراه توبـه در کانون 
تاییـد مـا اسـت و اینکـه تنهـا بایـد مـا از طریـق مسـیح عـادل شـمرده شـویم. » وقتـی کـه از 
طریـق توبـه و ایـامن، مسـیح را به عنـوان نجات دهنـدٔه خودمان می پذیریـم، خداوند گناهان 
مـا را عفـو مـی کنـد، و مجازاتی بـرای رسپیچی کننـدگان از احـکام وجود دارد. سـپس گناهکار 
در پیشـگاه خـدا بـه عنـوان یـک فـرد مسـتقل در برابـر او خواهد ایسـتاد؛ او منتخبیـن خود را 
کـه از طریـق روح بـا پـدر و پـرس مشـارکت داشـته انـد، به آسـامن می بـرد «.  اِلن جـی وایت، 

جلـد سـوم کتـاب پیامهـای منتخب، صفحـه ۱۹۱.
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در عین حال که، بخاطر این که نیکویی خداوند سبب می شود تا به گناهامنان اعرتاف کرده 
و آز آنها توبه کنیم، بایستی مصمم شویم تا با قدرت خداوند آنها را نیز فراموش کنیم.

و در آخـر اینکـه، قـوم ارساییـل رسکـش و معانـد بـوده اسـت، و خـدا آنـان را دوسـت مـی 
داشـته اسـت. بـا نگاهـی بـه گذشـته و آنچه کـه خداوند بـرای قوم بنـی ارساییل انجـام داد، به 
مـردم یـادآوری می کنـد بـه دلیـل اینکـه خداونـد در گذشـته بـرای آنـان کارهـای زیـادی انجام 
داده اسـت، او همچنـان در حـال حـارض و آینـده هـم به کار مراقبـت و حامیت از آنـان ادامه 
خواهـد داد. بـه همیـن دلیـل، بـرای مـردم بسـیار مهـم بـود کـه همیشـه چگونگـی عملکـرد 
خداونـد را در تاریـخ خودشـان بیـاد داشـته باشـند. هـر زمـان کـه آنان ایـن مسـئله را فراموش 

کردنـد، بـه دردرس افتادند. 

بــه زمــان هــای گذشــته بیندیشــید، بــه زمانــی کــه اطمینــان داشــتید کــه خداونــد 
در زندگــی شــما کار می کنــد� بــار دیگــر کــه بــا مشــکلی مواجــه شــدید چطــور مــی 
توانیــد از آن تســلی بیابیــد؟ چگونــه بهتــر مــی توانیــد بــه خیرخواهــی خداونــد در 

زمــان هــای یــاس و انــدوه و هــراس از آینــده اعتمــاد کنیــد؟ 

۲۲ آبان      چهارشنبه      

احکام و انبیا

نِِحمیـا بـاب ۹ آیـات ۲۳ تـا ۳1 را بخوانیـد� چگونـه ارسائیلـی هـا در مقایسـه بـا » نیکویـی یـا 

نعمـت عظیـم « خداونـد ترشیـح می شـوند؟)نِِحمیا ۹: ۲۵(�

 

ایـن بخـش بعـدی دعـا / موعظـه، بـروی زندگـی در کنعـان متمرکـز بـوده اسـت، هامنطور 
کـه ارسائیلیـان رسزمینـی را کـه خداونـد بـه آنـان وعـده داده بود، در تـرصف خود داشـتند. به 
آنهـا زمیـن، شـهرها، تاکسـتان ها و مـزارع آمـادٔه زراعـت داده شـده بـود، امـا آنها همـه چیز را 
حـق مسـلم خـود مـی پنداشـتند ]و قـدر آن را منـی دانسـتند[. در پایـان آیـه ۲۵، بـه مـا گفتـه 
می شـود، کـه : » آنـان هرچـه خواسـتند، خوردند و فربه شـدند «. فربه شـدن عبارتی اسـت که 
فقـط چنـد بـار در کتـاب مقـدس می توان آن را یافت )تثنیـه ۳۲: ۱۵ و ارمیـاء ۵: ۲۸(، و هر بار 

داللـت بـر مفهومی منفـی دارد. 
مـردم ممکـن اسـت » از چیزهایـی کـه بـه ایشـان دادی، لـذت بـرده باشـند «، اّمـا خوشـی 
آنهـا در خداونـد نبـوده اسـت، اّمـا در عوض، این همـٔه چیزی بوده که آنان داشـته انـد. ظاهراً 
داشـن همـه چیـز، رابطـٔه نزدیـک بـا خداونـد را ایجاد منـی کند. بسـیاری از ما فکـر می کنیم » 
اگـر مـن ایـن چیـز یـا آن چیز را داشـتم، آنوقت می توانسـتم خوشـحال باشـم «. متاسـفانه، ما 
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مشـاهده می کنیـم کـه ارسائیلی هـا از متامـی چیزهایـی که خداوند بـرای آنان فراهـم کرده بود 
برخـوردار بودنـد، امـا » شـادی « آنهـا در آن چیزهـا بـود که باعث شـد  تا کمرت زندگـی خود را 
بـه خداونـد اختصـاص دهنـد. خیلی وقتها، فقـط بر روی عطایـا متمرکز می شـویم، در حالیکه 

ارزانـی کننـدۀ ایـن نعـامت را فرامـوش می کنیـم. این فریبی مهلک اسـت. 
البتـه، ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه مـا منـی توانیـم بـرای چیزهایـی که خداونـد به مـا داده 
اسـت خوشـحال باشـیم. او مشـتاق اسـت کـه مـا از هدایـای او لـذت بربیـم، امـا خوشـحالی و 
لـذت از هدایایـی کـه او بـه مـا می دهـد، تضمینـی بـرای رابطـه مـا بـا او نیسـت. در حقیقت، 

اگـر مراقـب نباشـیم، ایـن چیزهـا مـی تواند سـبب لغزش شـود.
با این وجود، در این فصل، رهربان حاال اعرتاف می کنند که طریق هایی که آنان داشته اند، 
بی ایامنی نسبت به خدا بوده است. هامنطور که آنها به تاریخ خودشان نگاه می کنند، آنها 
بطور ویژه به تخطی هایی که آنان به عنوان یک قوم مرتکب شده بودند، اعرتاف می کنند. دو 
جنبه از آن به طور ویژه مهم می باشند بخاطر این که آنها را تکرار می کردند: ۱. ارسائیلیان 

احکام خداوند را پایامل کرده بودند و ۲. آنان انبیا را جفا می دادند. 
بـه عبـارت دیگـر، آنهـا متوجـه شـدند کـه وجـود احـکام خداونـد و انبیـا او بـرای پیرشفت 
آنـان بـه عنـوان قـوم خـدا و همینطـور بصـورت فـردی، الزم و رضوری بودنـد. دعـا بـا تاکید بر 

ایـن بیانیـه ختـم مـی شـود کـه» هـر آدمـی  کـه  آنهـا را بجـا آورد در آنها زیسـت  خواهـد کرد
 « )الویـان ۱۸: ۵(، بـا برجسـته کـردن ایـن نکتـه کـه ایـن روح القـدس اسـت کـه از طریـق 
انبیـا صحبـت می کنـد. خداونـد احـکام خـود را  بـه مـا داده اسـت تا زندگـی پر نعمتی داشـته 
باشـیم، و او انبیـاء خـود را فرسـتاد تـا مـا را برای درک حقیقـت خویش هدایت منایـد. آنچه که 

مـا بـا ایـن هدایـا انجـام می دهیـم، برای همـه ما مسـئله ای حیاتی اسـت. 

۲۳ آبان      پنجشنبه      

ستایش و دادخواست

نِِحمیـا بـاب ۹ آیـات ۳۲ تـا ۳۸ را بخوانیـد� در ختـم دعـای اعـرتاف، توجـه بـر روی چـه 

مسـئله ای اسـت؟ 

 

بـار دیگـر، دعـا مبـدل بـه وسـیله ای بـرای سـتایش خداونـد بـه خاطـر آنچـه کـه هسـت 
می شـود: متعـال، قـادر، مهیـب، کسـی کـه عهـد و رحمـت خـودش را نسـبت بـه مـا نگـه مـی 

دارد. آنهـا بـه ظاهـر از نیکویـی خداونـد نسـبت بـه خـود صـادق هسـتند. 
آنهـا همچنیـن درخواسـت خـود را در قالـب یک عهد و پیـامن با خداوند مطـرح می کنند، 

که جزئیات آن در باب ۱۰ رشح داده شـده  اسـت. دادخواسـت آنان چیسـت؟ 
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» پس اکنون ای خدای ما، ای خدای عظیم و قادر و َمهیب، که در عهد و محبت خویش 
پایداری، متامی این مصیبت که از روزگار پادشاهان آشور تا به امروز بر ما و بر پادشاهان و رسوران 
و کاهنان و انبیا و پدران ما و بر متامی قوم تو رفته است، در نظرت ناچیز نیاید « )نِِحمیا ۹: ۳۲(.

جامعـه مجبـور بـود تـا بـه پادشـاهانی کـه بـر آنـان حکومـت مـی کردنـد، خـراج بپردازند. 
ظلـم و سـتم از هـر طـرف، گـروه کوچکـی از ارسائیلیـان را به سـتوه آورده اسـت، و آنهـا از آن 
خسـته و بیزارشـده بودنـد. آنهـا مجبـور بودنـد تـا یـک ظلـم را بعـد از دیگـری تحمـل کنند، و 

بـرای رهایـی از آن امیدوار باشـند. 
جالـب توجـه اسـت کـه، آنها خـود را » خدمتگزاران « مـی نامیدند. پـس از اینکه بی وفائی 
قـوم ایشـان فهرسـت گردیـد، آنهـا از انتسـاب ایـن نام بـه خودشـان خامتـه دادند. البتـه، خادم 
یعنـی زیردسـت مافـوق. وانگهیاسـتفاده از ایـن اصطـالح مسـتلزم ایـن بـود کـه آنـان ملـزم به 
اطاعـت از خداونـد باشـند، بـه طریقـی کـه کسـانی که پیـش از آنان آمـده بودند چنیـن نکرده 
بودنـد. ایـن نشـان دهنـدٔه متایـل آنـان بـه وفـاداری بـه خداونـد و احکام اوسـت. و بـه عنوان 
خادمـان خداونـد، آنـان از او درخواسـت مـی کنند تا بخاطر آنـان شـفاعت و میانجیگری مناید. 
جامعـٔه ِعـزرا و نِِحمیـا، تجربـٔه فعلـی خـود را ایـن گونـه ترشیح مـی کند کـه در » مصیبتی 
عظیـم « قـرار دارنـد )نِِحمیـا ۹: ۳۷( کـه می توانـد بـا مصیبـت هایـی کـه ارساییلیـان در مـرص 
تجربـه کردنـد مقایسـه شـود )نِِحمیـا ۹: ۹(. آنـان در دعـای خـود، خداونـد را بـه خاطـر دیـدن 
مصیبـت آنـان در مـرص مـی سـتایند و ایـن که آنـان را نادیده منی انـگارد. حاال جامعـه ارسائیل 
از خداونـد مـی خواهـد تا مانند گذشـته، دوبـاره در زندگی آنـان مداخله کنـد، هرچند که آنان 
سـزاوار آن نیسـتند، زیـرا کـه هیـچ یـک از پادشـاهان، شـاهزادگان، کاهنـان، انبیا و اجدادشـان 
بـه خداونـد وفـاودار نبودنـد. بنابرایـن، آنهـا تنهـا بـر فیـض و رحمـت خداوند نسـبت بـه آنان 
تکیـه کردنـد، و نـه بـه خودشـان یا اعـامل اجدادشـان، و امیـدوار بودند کـه خداونـد از جانب 

آنـان مداخلـه خواهـد کرد. 
رومیـان ۵: ۶ تـا ۸ را بخوانیـد. ایـن متـون چگونه درخواسـت هـای ارساییلیـان را بازتاب می 
دهـد؟ از آنچـه کـه ارساییلیـان درخواسـت کـرده بودنـد، و آنچـه پولـس در کتاب رومیـان بیان 

می کنـد چـه تسـالیی مـی یابیم؟ 

۲۴ آبان      جمعه      

تفکــری فراتــر: بخــش » اعــرتاف بــه گنــاه« صفحــات ۲٣تــا ۲۶، از کتــاب گام هایــی 
بــه ســوی مســیح را بخوانیــد. ]ایــن کتــاب بــا عنــوان گامهایــی بســوی نــور بــه زبــان فارســی 

موجــود اســت[. صفحــات ذکــر شــده مربــوط بــه نســخه فارســی کتــاب مــی باشــد.
در نِِحمیـا بـاب ۹ آیـه ۲۵، عربانیـان در مـورد اینکه چگونـه اجداد آنان » لـذت بردند « یا » 
برخـوردار شـدند «، در نیکویـی عظیـم خداوند، صحبت می کند. ریشـٔه فعلـی آن هامنند نام » 
عـدن « بـه عنـوان » بـاغ عدن « می باشـد )پیدایش ۲: ۱۵(. شـاید، بهرتین ترجمه می توانسـت 

»  آنهـا خـود را عدنـی کردنـد « باشـد، چنانچـه عدنی بودن یک فعـل می بود. 
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گذشـته از هـر چیـز، انجیـل احیـاِء کننـده اسـت، و چـه منـادی بهرت از عـدن می توانـد برای 
بیـان آنچـه مـا در نهایـت در آن سـاکن مـی شـویم، باشـد؟ خداونـد مـردم یهـود را برخیزانـد و 
آنـان را در چهـار راه هـای دنیـای کهـن قرار داد تا بتواننـد مکانی که شـباهت نزدیکی به عدن 
داشـته باشـد را در جهـان سـقوط کـرده بازتـاب دهنـد. حتـی پـس از اسـارت و بازگشـت، ایـن 
قابلیـت هنـوز وجـود داشـت. » من به اورشـلیم و بـه متام کسـانی که در میـان خرابه ها زندگی 
می کننـد، شـفّقت خواهـم منـود. اگـر زمینـش مثل بیابان باشـد، آن را بـه باغی رسسـبز مثل باغ 

عـدن  تبدیـل خواهـم کرد « )اشـعیا ۵۱: ۳(. 
آری، مـردم از بـرکات مـادی کـه خداونـد بـه آنهـا وعـده داده بود برخـوردار بودنـد، برکت 
هایـی کـه بـه هـر میـزان ممکن در جهان سـقوط کرده در گناه، یـادآور وفور آنـان در باغ عدن 
بودنـد. و ایـن عالـی بـود. آنـان قـرار بـود تـا از آن بـرکات لـذت بربنـد. خداوند جهـان فیزیکی 
را بطـور دقیقـی بـه شـیوه ای کـه انسـان ها بتواننـد از آن لـذت بربنـد، خلـق کـرد، و همچنیـن 
ارساییلیـان کهـن از آن  بـرکات خداونـد  بهـره بردنـد. گناهـان آنـان » در عدنـی شـدن آنـان « 
در نیکویـی و خیریـت خداونـد جایـی نداشـت، بلکـه لـذت بـردن از آن بـرکات، باعـث شـد تا 
خداونـد را فرامـوش کننـد )حزقیـال ۲۳: ۳۵(، برکات به پایان رسـیدند، به خاطر این که  وسـیله 

ای  بودنـد تـا وجـود خداونـد را بـرای قـوم هـای اطراف آشـکار کنند.

سواالتی برای بحث
1� عیســی فرمــود: » بــذری کــه در میــان خارهــا کاشــته شــد، کســی اســت کــه کالم 
ــد و  ــروت، آن را خفــه می کن ــا و فریبندگــی ث ــن دنی ــای ای ــا نگرانیه را می شــنود، اّم
بی مثــر می ســازد « )متــی 1۳: ۲۲(� منظــور او از » فریبندگــی ثــروت « چیســت؟ و 

چگونــه بــه دعــای اعــرتاف کــه مــا ایــن هفتــه مطالعــه کردیــم، مرتبــط می شــود؟ 
۲� بـر اصـل آفرینـش دوبـاره تعمـق کنیـد� بـه دعـای نِِحمیـا در بـاب ۹ توجـه کنیـد 
کـه آنهـا تقریبـاً بالفاصلـه دربـارٔه خداوند بـه عنوان خالـق و نگه دارنـده صحبت می 

کننـد� ایـن مطلـب چـه چیـزی دربـاره بنیـادی بـودن ایـن اصل بـه ما مـی گوید؟ 
۳� چگونــه مــی توانیــم رسشــت گنــاه آلــوده خودمــان را بپذیریــم و در عیــن حــال، 
بــه شــیطان اجــازه ندهیــم کــه شــیطان بــا ســوء اســتفاده از ایــن رسشــت گنــاه آلــود 

ســبب یــاس و بطــور کلــی، رهــا کــردن ایــامن نشــود؟
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داستانهای ایامنداران
۲۵ آبان

هدیه ای برای رئیس جمهور اوگاندا
توسط اندرومک چسنی، مبرش ادونتیست

رئیـس کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم آقـای تِـد ان سـی ویلسـون کتـاب های 
مذهبـی مـی اندیشـید وقتـی کـه من بـه ورودی هتل در اوگاندا رسـیدم تـا به او و 
دیگر رهربان کلیسـا ملحق شـوم و به جلسـه ای با رئیس جمهور کشـور آفریقایی، 

یـو وری موسـونی، رشکت کنم.
شـبان ویلسـون بـه رهـربان کلیسـا درحالـی کـه به یـک خـودکار مخصوصی که  
نـام و عناویـن کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم بـر آن حـک شـده بـود اشـاره مـی 
کـرد، گفـت: » مـن یـک خـودکار دارم تـا بـه رئیـس جمهـور بدهـم. امـا آیـا شـام 

کتابهایـی داریـد تـا بـه او بدهیـم؟ «
مـن جـواب دادم: » مـن یـک کتابـی در اتاقـم دارم کـه متیـز اسـت و عنوانـش 

گامهایـی به سـوی مسـیح اسـت «
در حالـی کـه شـبان ویلسـون بـه سـاعتش نـگاه مـی کـرد، از مـن خواسـت تـا 

هرچـه زودتـر عجلـه کنـم و بـروم و کتـاب را از طبقـه بـاال بیـاورم.
هامنطـور کـه بـا عجلـه وارد اتاق شـدم، متوجه شـدم کـه کتـاب را اول از همه 

بسـته بندی کـرده بودم.
دو هفتـه جلوتـر، وقتـی که پدرم پرسـید که آیا کتابی برای به اشـرتاک گذاشـن 
الزم هسـت کـه بـا خـودت بربی، رسم را به نشـانۀ نـه تکان داده بـودم. من توضیح 
دادم که پنج نسـخه از کتاب گامهایی به سـوی مسـیح درسـفر قبلی ام به روسـیه 
بـه همـراه بـرده بـودم ولـی برای یافن کسـی که ایـن کتاب هـا را بخواهـد به درد 
رس افتـاده بـودم. پـدرم ارصار کـرده بـود کـه » در هـر حال تعـدادی کتـاب باید با 

خـودت بربی «.
مـن بـا بـی میلی، پنج نسـخه از گامهایی به سـوی مسـیح را از کتابخانه مرکزی 

ادونتیسـت در کین ایالـت تگزاس خریدم.
اما کتابها پدرم را راضی نکرده بود.

او پرسید:» آیا کتاب مقدس نو هم با خودت می بری؟ «
مـن اغلـب اوقـات کتـاب مقـدس نـو می خـرم تا اگـر از من خواسـته شـود که 
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موعظـه بکنـم از آن اسـتفاده کنـم و پـس از موعظـه بـه کسـی دیگـر مـی دهـم. 
ترجیـح مـی دهـم تـا کتـاب مقـدس را در گوشـی همراهـم بخوانـم؛ امـا دوسـت 

نـدارم در هنـگام موعظـه گوشـی همـراه را در دسـتم بگیـرم. 
به پدرم گفتم: » نیازی به کتاب مقدس نیست. من موعظه نخواهم کرد «.

با این وجود پدرم کوتاه نیامد. من یک کتاب مقدس سیاه با جلد چرمی خریدم.
در اتـاق هتـل در اوگانـدا، مـن کتـاب مقدس را بـه یـاد آوردم و آن را به همراه 

گامهایی به سـوی مسـیح به شـبان ویلسـون دادم.
بعـد از مـدت کوتاهـی، رئیـس جمهورآقـای موِسـِونی از اینکـه بـه کاخ ایالتـی 
اوگاندا در اِنِتبه آمده بودیم از ما اسـتقبال کرد و از شـبان ویلسـون سـوال کرد که 
چـرا ادونتیسـت هـا روز شـنبه را نگـه مـی دارند. شـبان ویلسـون از کتـاب مقدس 
آیـات کوتاهـی گفت و بعد درخواسـت کرد تـا اداره آموزش و پـرورش امتحانات را 
در روز شـنبه بـرای دانـش آموزان ادونتیسـت برگـزار نکند. محض رضـای خاطر او، 

رئیـس جمهـور موسـونی موافقت کـرد تا بـه موضوع رسـیدگی مناید.
شـبان ویلسـون خـودکار حکاکـی شـده را بـه رئیـس جمهـور موسـونی تقدیـم 
منـود و پیشـنهاد کـرد کـه او مـی توانـد از آن بـرای پرونـده هـای مهـم یـا از همـه 

مهمـرت بـرای خـط کشـیدن زیـر آیـات کتـاب مقـدس بـه کاربرد.
سپس کتاب مقدس و گامهایی به سوی مسیح را به رئیس جمهور موسونی، در 

سمت چپ تصویر، تقدیم منود و او نیز با لبخندی آنرا به مهامنان نشان داد.
در غـروب هـامن روز، مـن بـا هیجـان بـه پدرم از طریق اسـکایپ متـاس گرفتم 

و گفتـم: » ممنـون کـه بـه دعوت هـای روح القدس گوش سـپردی «.
و حـال در سـفرم، همیشـه یـک کتـاب مقـدس نـو و نسـخه ای از گامهایـی بـه 

سـوی مسـیح را به همـراه دارم.
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۲۵ آبان – ۱ آذر   درس هشتم   

خدا و عهد

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته: نِِحمیا ۱۰: ۱ تا ۲۹؛ پیدایش ۴: ۸ تا ۱۹؛ عربانیان ۱۳: ۲۰؛ یوشع ۲۴؛ 
نِِحمیا ۱۰: ۳۰ تا ۳۹؛ عربانیان ۸: ۱ تا ۷.

آیه حفظی: » به سبب همٔه این رویدادها ما پیامنی پایدار نوشتیم و رهربان و الویان و 
کاهنان آن را ُمهر کردند� … ما از خانٔه خدای خود غافل نخواهیم شد « )نِِحمیا ۹: ۳۸ ، 1۰: ۳۹(�

منظـور کتـاب مقـدس، هنگامـی کـه دربارٔه » عهد « سـخن می گوید چیسـت؟ سـاده ترین 
توضیـح از ایـن نـوع از عهـد کتاب مقدسـی این اسـت که، این برقـراری یک رابطـٔه قانونی بین 
خـدا و قـوم اوسـت. خداونـد مـی فرمایـد: » شـام قوم من هسـتید و من خدای شـام هسـتم «. 
عـالوه برایـن مـا مـی توانیـم بـه کاربـرد و منفعـت عهدنامه هـای نوشـته در میان دیگـر مردم 

دنیـای کهـن کـه اغلـب میان رهـربان و رعیت هـای زیردسـت آنان بوده پـی بربیم.
ایـن پیـامن هـا بسـته می شـدند زیـرا آنها بـرای دو طرف قـراردادی سـودمند بودنـد. رهرب، 
از مـردم مراقبـت مـی کـرد، و مـردم مـی توانسـتند خـراج پرداخـت کننـد. اّمـا عهـد و پیامن با 
خداونـد متفـاوت بـود. خـدا واقعـاً سـودی از ایـن عهـد وپیامن بـا قوم خـود منی بـرد، و با این 
حـال هنـوز خداونـد بـه عهد خـود وفادار بود، حتـی هنگامی که مـردم به آن عهـد وفادار منی 
ماندنـد. در واقـع بـرکات و لعنـت هـا کـه در ارتبـاط بـا عهـد و پیـامن ایجاد شـده بودنـد، این 
امـکان را بـرای ارسائیلیـان بوجـود آورد کـه بداننـد حـوادث بـد زمانـی رشوع بـه اتفـاق افتادن 

مـی کننـد کـه آنها عهـد خود را بشـکنند.  
ایـن هفتـه، مـا بـه میثـاق مجددی بیـن ارسائیلیـان و خداونـد که در بـاب ۱۰ کتـاب نِِحمیا 
ذکـر شـده اسـت، نـگاه مـی کنیـم و همچنین در مـورد برخی از اطالعـات کلّی دربـارٔه تاریخ و 

اهمیـت عهـد بسـن در کتـاب مقّدس بـه بحث خواهیـم پرداخت. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲ آذر – November ۲۳  آماده شوید.
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۲۶ آبان      یکشنبه      

ایدۀ عهد و پیامن

نِِحمیـا 1۰: 1 تـا ۲۹ بخوانیـد )و بـا خوانـدِن نِِحمیا ۹: ۳۶ تا ۳۸ حافظه خـود را یادآوری کنید(� 

چـه کسـی ایـن عهد را مـی بندد، و چرا آنـان جزو این عهـد بودند؟ 

 

اگرچه تنها رهربان سند را امضا می کردند، آیه بطور خاص اشاره می کند که» سایر مردم 
« مشمول لعنت و سوگند پیروی از» احکام خدا « می شدند )نِِحمیا ۱۰: ۲۸ و ۲۹(. چه چیزی 
درمورد عهد مهم بود که همٔه آنها متایل داشتند جزو توافقنامه با خداوند باشند؟ به منظور 
پاسخ به این سؤال، باید خیلی به گذشته و آغاز برگردیم و ایدٔه کتاب مقدسی عهد را درک کنیم. 
عهـد مهـم بـود زیـرا کـه بخشـی از حکایـت خداونـد در برخـورد بـا انسـان گناهـکار بـود، 
و ایـن نشـان دهنـدٔه متایـل خداونـد بـرای برقـراری ارتبـاط بـا مـردم اسـت. همچنین بـه مردم 
اجـازه مـی داد تـا متایـل خودشـان نسـبت بـه تسـلیم خـود در برابـر خداونـد را نشـان دهنـد. 
داسـتان کتـاب مقدسـی آفرینـش در پیدایـش بـاب ۱ و ۲ نـه تنهـا خلقـت انسـان هـا بلکه 
ارتبـاط بیـن آنهـا و خداونـد را آشـکار مـی کنـد. به هر حـال، گناه وارد شـد و همٔه ایـن روابط 

را از بیـن بـرد. گنـاه ضـد آفرینـش اسـت و به جـای آن مـرگ و نابودی مـی آورد.
کرد  انتخاب  را  شیطان  قائن  که  زمانی  در  شد،  گسیخته  هم  از  آدم  دودمان  نهایت  در 
)پیدایش ۴: ۸ تا ۱۹( و شیث به خداوند متسک منود )پیدایش ۵: ۳ تا ۲۴(. نسل قائن در لِمک 
به اوج خود می رسد )پیدایش ۴: ۱۷ تا ۱۹(، هفتمین نسل )بطور جامع( از آدم، چند همرسی را 
ابداع  منودند. خشونت و انتقام نسل قائن در جوار دودمان با ایامن هابیل قرار گرفت. سلسلٔه 
هابیل نیز یک به یک نامشان ذکر شده است، اّما هفتمین نسل از این دودمان، خنوخ بود، 

کسی که » با خداوند راه می رفت « )پیدایش ۵: ۲۴( و به آسامن برده شد. 
متاسـفانه، جهـان شـیطان را بیشـرت از خـدا پذیرفـت، و بـه مرحله ای رسـید کـه  دودمان با 
ایـامن بسـیار انـدک بـود، و طولـی منی کشـید که هیچ خانـواده ای بتوانـد باقی مبانـد  که خدا 
بتوانـد کالم خویـش را با فرسـتادن ذریت وعده داده شـده برای رسـتگاری بـرش محقق گرداند. 
در ایـن مرحلـه بـود کـه خداونـد بـا ایجـاد سـیل پـا بـه میـان گذاشـت. اگرچـه، سـیل، مـرگ و 
نابـودی بیشـرتی بـه همـراه آورد، در عین حال نگـون بختی و نابودی زندگـی از طرف خداوند، 

تنهـا نابـودی آنچـه بـود کـه بـرش، از پیش آن را ویـران کرده بـود )پیدایـش ۶: ۱۱ تا ۱۳(.          

ــا  ــد؟ تنه ــرده ای ــه ک ــاه را تجرب ــرب گن ــروی مخ ــت نی ــخصاً واقعی ــما، ش ــه ش چگون
ــه نفــع  ــم از آن ب ــه مــی توانی ــاه اســت، چیســت؟ و چگون ــر ضــد گن ــی کــه ب قدرت

ــم؟  ــع ببری ــان نف خودم



۷۶

۲۷ آبان      دوشنبه      

عهدها در تاریخ
پـس از سـیل، خداونـد دوبـاره بـا نـوح و کسـانی کـه بعـداً آمدنـد، رشوع بـه بسـن عهـد 
منـود. او بدنبـال ایجـاد یـک رابطـه بـا آنـان بود و ایـدۀ عهد و پیـامن در کانون ایـن رابطه قرار 
داشـت. کتـاب مقـدس هفـت پیامن بـزرگ را که خداوند با مردم بسـت، مشـخص کرده اسـت:

اولین عهد – آدم )پیدایش ۱تا ۳(
دومین عهد – نوح )پیدایش ۶ تا ۹(

سومین عهد – ابراهیم )پیدایش ۱۲: ۱ تا ۳(
چهارمین عهد – موسی و قوم ارسائیل )معروف به عهد سینا یا موسی؛ خروج ۱۹ تا ۲۴(

پنجمین عهد – فینحاس )اعداد ۲۵: ۱۰ تا ۱٣(
ششمین عهد – داوود )دوم سموئیل ۷: ۵ تا ۱۶(
هفتمین عهد – عهد جدید )ارمیا ۳۱: ۳۱ تا ۳۴(

آیـات زیـر بخوانیـد� منظـور آنهـا از » پیـامن ابدی « چیسـت؟ )پیدایـش ۹: 1۶، 1۷: ۷؛ اشـعیا 

۵۵: ۳؛ عربانیـان 1۳: ۲۰(�

 

در کتـاب مقـدس، شـانزده بـار اصطـالح » پیـامن ابـدی « آمده اسـت. از میان آنها، سـیزده 
بـار آن بطـور خـاص بـه پیـامن ابراهیـم، قـوم بنـی ارسائیـل در کـوه سـینا، و داوود مربوط می 
شـود. هـر یـک از عهـد هایـی کـه در بـاال بـه آن اشـاره شـد، هرچنـد منحرص بـه فـرد، نقش » 
عهـد ابـدی « را از بیـن بردنـد. هامنطـور کـه انجیـل ابـدی بـرای اولیـن بـار در پیدایـش بـاب 
۳: ۱۵ معرفـی مـی شـود، امـا پـس از آن بطـور تدریجـی در رسارس کتـاب مقدس هـامن » عهد 
ابـدی « را نشـان می دهـد. هـر عهـد پـی در پـی بـرای تعمیق و روشـن کـردن درک مـا از عهد 
ابـدی از محبـت اسـت، کـه آن بطور کامل در نقشـۀ نجات برش آشـکار شـد. عهدهـای جدید و 
قدیـم، هامنطـور کـه اغلـب متامیز و برجسـته شـده اند، اما شـامل محتوای مشـابهی هسـتند. 
۱.تقدیـس و تطهیـر: » رشیعـت خـود را در باطن ایشـان خواهـم نهاد و بر دلشـان خواهم 

نگاشـت « )ارمیـا ۳۱: ۳۳، را بـا عربانیان ۸: ۱۰ مقایسـه کنید(. 
۲. مصالحـه: » مـن خـدای ایشـان خواهـم بود، و ایشـان قوم مـن خواهند بـود « )ارمیا ۳۱: 

۳۳ ؛  عربانیـان ۸: ۱۰ مقایسـه کنید(.
۳. رسـالت یـا مأموریـت: » دیگـر کسـی بـه همسـایه یـا بـه بـرادرش تعلیـم نخواهـد داد 
و نخواهـد گفت،خداونـد را بشـناس!، زیـرا خداونـد مـی گویـد، : همـه از خـرد و بـزرگ مـرا 

خواهنـد شـناخت « )ارمیـا ۳۱: ۳٣ ؛ عربانیـان ۸: ۱۰ مقایسـه کنیـد(. 
۴.تربئـه: » مـن تقصیـر ایشـان را خواهـم آمرزیـد و گناهانشـان را بـه یـاد نخواهـم آورد « 

)ارمیـا ۳۱: ۳۴ ؛ عربانیـان ۸: ۱۲(.  
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۲۸ آبان      سه شنبه      

ساختار عهد
محققـان کتـاب مقـدس دریافتـه انـد کـه پیـامن هـای کتـاب مقدسـی دارای سـاختاری 
معمولـی هسـتند؛ ایـن نـوع حتـی در معاهـدات بسـته شـده توسـط هیتـی هـای کهـن دیـده 
شـده اسـت. بـه ایـن معنـا کـه خـدا با مردم بـه شـیوه ای که آنهـا در فرهنـگ خودشـان دارند، 

گفتگـو مـی کنـد کـه آنـان بهـرت درک کننـد.
پیـامن هایـی کـه در زمـان ارسائیل کهـن رایج بودنـد، دارای بخش هـای زیر بودنـد: مقدمه 
)که خدا چه کسـی اسـت(؛ پیشـگفتار تاریخی )مشـخص کردن رابطه گذشـته(؛ قوانین؛ برکات 
و لعنـت هـا؛ شـاهدان؛ رشط یـا نشـانه ای خـاص برای عهـد. بنابرایـن، نباید جای تعجب باشـد 

کـه خداونـد در آن زمـان از چیـزی شـبیه آن، در گفتگو بـا قوم خودش اسـتفاده کرد. 
به عنوان مثال، کل کتاب تثنیه بصورت یک پیامن نامه نوشته شده است، زیرا که موسی از 
قوم خداوند دعوت کرد تا با خداوندشان وارد یک رابطٔه جدید عهد بشوند. فهرست این عهد 
به رشح زیر است: ۱. پیش گفتار )تثنیه۱: ۱ تا ۵(؛ ۲. پیش درآمد تاریخی )تثنیه ۱: ۶ – ۴: ۴۳(؛ 
۳. رشایط ضمن عقد یا قوانین )تثنیه ۴: ۴۴ – ۲۶: ۱۹(؛ ۴. برکات و لعنت ها )تثنیه ۲۷ تا ۳۰(؛ 

۵. شاهدان )تثنیه ۳۰: ۱۹(؛ و در نهایت، ۶. تبرصه های خاص )تثنیه ۳۱: ۹ تا ۱٣(.

یوشع باب ۲4 را بخوانید� در این باب چگونه این الگوی عهد نشان داده شده است؟

 

همین قضیه در مورد تجدید میثاق که توسط یوشع انجام شد، صادق است. 
اوالً، مقدمـه اشـاره می کنـد بـه جایـی کـه خداونـد خـود را بـه عنـوان » خداونـد، خـدای 
ارسائیـل « معرفـی مـی کنـد )یوشـع ۲۴: ۲(. بـه دنبـال آن، یـک پیـش نویـس تاریخـی طوالنـی 
جایـی کـه یوشـع بـه مـردم، آنچـه را کـه خداونـد در گذشـته بـرای آنـان انجـام داده اسـت را 
یـادآوری می کنـد )یوشـع ۲۴: ۲ تـا ۱٣(. پـس از ایـن مسـئله تاریخـی، رشایـط ضمـن عقـد  و 
قوانین برشـمرده می شـوند )یوشـع ۲۴: ۱۴، ۱۵، ۲۴(، برکات و لعنت ها ذکر می شـوند )یوشـع 
۲۴: ۱۹، ۲۰(، شـاهدان مشـخص می شـوند )یوشـع ۲۴: ۲۲، ۲۷(، و تبرصه ها و رشوط ویژه بیان 
می شـوند )یوشـع ۲۴: ۲۵، ۲۶(. در اینجـا نیـز، یـک فرم اصلـی از یک عهد و پیـامن برای گفتگو 
بـا قـوم بنـی ارسائیـل بـکار گرفته می شـود، کـه نه تنهـا رهـربی خداوند در گذشـته بلکـه آنچه 

کـه از آنهـا بـرای حفـظ پایبنـدی بـه عهد الزم اسـت، نشـان داده می شـود. 

ــام  ــرای ای یوشــع بــاب ۲4: 1۵ را بخوانیــد� چــه اصلــی در اینجــا وجــود دارد کــه  ب
ــرد دارد؟ امــروزه خودمــان کارب
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۲۹ آبان      چهارشنبه      

تعهدات یا تضمین ها

نِِحمیـا بـاب 1۰: ۳۰ تـا ۳۹ را بخوانیـد� چهـار مـوردی کـه ارسائلیان به عنوان بخشـی از تجدید 

کـردن عهـد، متعهد به انجام آن می شـوند، چیسـت؟ 

 

مردم متعهد به انجام امور زیر شدند: 
۱. هیـچ ازدواجـی بـا غیـر یهـودی صورت نگیـرد )ازدواج نکـردن با افرادی که ممکن اسـت 

منجـر به بت پرسـتی آنان شـوند(؛
۲. رعایت واقعی روز سبت )هیچ نوع معامالت تجاری انجام نشود(؛

۳. بخشـیدن بدهـی و رعایـت احـکام سـال سـبتی )هر هفت سـال یـک بار( بـرای مراقبت 
و حامیـت از فقـرا و آزاد کـردن آنها؛

۴. حامیـت مالـی از معبـد، خدمـات و کارکنـان آن از طریـق آوردن نوبـر میـوه هـا، اولیـن 
نخسـت زادگان، و عرشهـا، از ایـرنو ادامـه عبـادت حقیقـی را تضمیـن مـی کردنـد. 

سـه تعهـد اول مربـوط بـه ارتبـاط بـا دیگـران )ازدواج و لغو بدهـی( و با خدا) سـبت( می 
شـد، در حالیکـه آخریـن تعهـد )نِِحمیـا ۱۰: ۳۲ تـا ۳۹( مربـوط به مقـررات معبد بود. 

هـدف جامعـه ایـن بـود، که نشـان دهنـد آنها به عهدشـان متعهد بـوده انـد و بنابراین می 
توانسـتند راه هـای عملـی ایجـاد رابطـه خودشـان بـا خـدا و دیگـران را اجـرا کننـد. حتـی اگـر 
همیشـه بطـور کامـل پایبنـد بـه پیـامن خـود نبودنـد، ولـی درک کردنـد که عـادت ها و شـیوه 
هـای درسـت مـی توانـد بـر آینـده آنهـا تأثیـر بگـذارد. اگر قـوم بنی ارسائیـل در مسـیر صحیح 
حرکـت مـی کـرد، آنهـا می توانسـتند شـیوه ها و عـادات مطلوبـی را که مـی خواسـتند از آنان 
اسـتفاده کننـد ایجـاد کننـد. اگـر آنهـا مـی خواسـتند رابطٔه نزدیکـی با خدا داشـته باشـند، پس 
آنهـا سـبت را در جایـگاه مهمـی قرار می دادنـد و از معبد مراقبت می کردنـد و اینها گام های 

مهمـی در جهـت ایجـاد ایـن رابطـٔه نزدیک با خـدا بودند. 
متأسـفانه، هامنطـور کـه در آخریـن باب های کتاب نِِحمیا بیان شـده اسـت آنها به تعهدات 
خـود بـه خوبـی عمـل نکردنـد. بـا این حال، حتـی اگر همـٔه آنها بـه آن تعهدات عمـل نکردند، 
برخـی یـا بسـیاری از قـوم بـه آن عمـل کردنـد. بـا کمک خـدا و مترکز بـر او، می توانیـم عادت 

های مناسـب را گسـرتش دهیم و در راه راسـت قدم برداریم. 

بــه واســطۀ کــردار درســت، کّل زندگــی مــا مــی توانــد تغییــر کنــد� بــا تســلیم کــردن 
ارادۀ خــود بــه مســیح، شــما خــود را بــا قدرتــی کــه باالتــر از همــٔه نیروهــا و قــدرت 
هــا اســت متحــد مــی ســازید� بــه شــما قدرتــی از آســمان خواهــد رســید تــا شــما را 



۷۹

اســتوار و پایــدار نگــه دارد و بنابرایــن از طریــق تســلیم مــداوم خــود بــه خداونــد، 
ــه  ــان را تجرب ــی در ایم ــی زندگ ــد و حت ــی جدی ــک زندگ ــه ی ــود ک ــد ب ــادر خواهی ق
کنیــد� » اِلــن جــی وایــت، گام هایــی بســوی نــور، صفحــه 4۸� چــه چیــزی مانــع شــما 

از تجربــه آنچــه کــه در اینجــا نوشــته شــده اســت، می شــود؟ 

۳۰ آبان      پنجشنبه      

معبد

نِِحمیا باب 1۰: ۳۲ تا ۳۹ را دوباره مرور کنید� چرا انجام مراسم معبد برای ارسائیلیان رضوری 

بود؟ هامنطور که نوشته شده: » ما به خانٔه خدایامن بی توجهی نخواهیم کرد « )نِِحمیا 1۰: 

۳۹(� چرا معبد بطور کل برای ایامن از اهمیتی بسزا برخوردار بود؟ )نِِحمیا ۸: 1 تا ۷(� 

 

ارسائلیان متعهد شدند که از معبد مراقبت کنند، اگرچه آنها گروه کوچکی بودند که از نظر 
مالی بوسیله پادشاه تحت فشار و تعدی قرار می گرفتند، آنها تصمیم گرفتند که واجب است 
تا قسمت کوچکی از آنچه را که دارند به رونق و پیرشفت معبد اختصاص دهند و نه فقط 
آنکه آن را نجات دهند. بنابراین، آنها تصمیم گرفتند که هر سال یک سوم از نقره ای را که 
بدست می آوردند برای خدمات معبد اختصاص بدهند، به جای اینکه فقط در زمان رسشامری 
آنگونه که قانون آنان را ملزم ساخته بود پرداخت منایند. قوم رضورتی را دید تا فراتر از آنچه که 
ملزم شده اند مساعدت کنند. عالوه براین، مسئولیت آوردن چوب برای سوزاندن قربانی های 
خداوند در محراب معبد را به عهدٔه خانواده های خاصی اختصاص دادند، زیرا که آنان متوجه 

شدند که بدون سازماندهی، این روال افول خواهد منود. 
نوبـر میـوه هـا و نخسـت زاده هـا و عرش هـا و هدایا، جنبـه هایی از خدمـات معبد بودند 

کـه بـرای خدمت کاهنـان و الویان اختصـاص می یافت. 
معبـد بـه عنـوان قلـب تپنـده قوم بنـی ارسائیل به حسـاب می آمـد. معبد در کانـون ایامن 
آنـان قـرار داشـت کـه بزرگرتیـن مصیبـت بـر رس آن در زمانی اتفـاق افتاد که نبوکـد نرص معبد 

را خـراب کـرد و اشـیاء مقدس را به تـاراج برد. 
زمانـی کـه معبـد به درسـتی مدیریت می شـد، به ملت ارسائیـل یک زندگی روحانی پرشـور 
و شـوق بخشـیده بـود، زیـرا بـه مـردم چـاره قطعـی حل مشـکل گنـاه را نشـان مـی داد، که از 
طریـق مـرگ بـره بـود. هنگامیکـه مسـیح بـرروی صلیـب قربانـی شـد، آن راه حـل بـرای بـرش 
فراهـم شـده بـود )رومیـان ۵: ۵ تـا ۱۰(. عالوه براین، از طریق انجام مراسـم سـاالنه روِز کفاره، 
مـردم فهمیدنـد کـه در نهایـت خداونـد طرحی برای خالص شـدن از رشیر و گنـاه برای خیریت 
انسـان دارد. بـه عبـارت دیگـر، معبـد وسـیله ای بـرای نشـان دادن کل طرح نجات و رسـتگاری 
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بـرش بـه مـردم بـود. درس هایی که ما مـی توانیم از طریق نگاه کردن به مراسـم معبد بدسـت 
آوریـم خیلـی مهـم و رضوری هسـتند تـا به ما تصویـر بزرگ تری از ذات خداونـد بدهد و طرح 

نجـات را برای ما روشـن سـازد.

» این سخن درخور اعتماد و پذیرش کامل است که مسیْح عیسی به جهان آمد تا 
گناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگترین آنهایم « )اول تیموتائوس 1: 1۵(� امید 

پولس چه بود، و ما چطور می توانیم این امید را در خودمان ایجاد کنیم؟ 

۱ آذر      جمعه      

تفکـری فراتـر: بخـش تقدیـس از کتاب گام هایی بسـوی نور، نوشـته الن جـی وایت را 
بخوانیـد. ]ایـن کتـاب به زبان فارسـی موجود می باشـد[

» خدمـت در معبـد زمینـی شـامل دو قسـمت بـود: کاهنـان روزانـه در قـدس خدمـت می 
منودنـد در حالـی کـه کاهـن اعظـم سـالی یـک بـار کار مخصـوص کفـاره در قـدس االقـداس را 
بـرای تطهیـر معبـد انجـام مـی داد. گناهـکار تواب بطـور روزانه پیشـکش خود را بـه در خیمه 
عبـادت مـی آورد و دسـت بـر رس قربانـی گذاشـته و گناهـان خـود را اعرتاف می منـود و بدین 
ترتیـب آنهـا را از خـود بـه قربانی بی گناه منتقل می منود. آنگاه حیوان کشـته می شـد. رسـول 
مـی گویـد: بـدون ریخـن خـون آمرزشـی بـرای گنـاه نیسـت. زیرا حیـات هـر جانـدار در خون 
اسـت. سـفر الویـان فصـل ۱۷ آیـه ۱۱. احکام نقض شـدۀ خدا جـان گناهکار را مـی طلبید. این 
خـون کـه منـاد جـان از دسـت رفتـه گناهکار اسـت و گناهـش را قربانـی حمل می کند توسـط 
کاهـن بـه قُـدس بـرده مـی شـد تـا در برابـر پرده کـه پشـت رس آن صنـدوق حـاوی ده فرمانی 
اسـت کـه گناهـکار آن را نقـض منـوده بـود پاشـیده شـود. با ایـن مراسـم، گناه توسـط خون به 
معبـد منتقـل مـی شـد. در بعضـی مـوارد خـون بـه معبـد حمل منی شـد بلکـه گوشـت قربانی 
طبـق دسـتور موسـی بـه پـرس هـارون داده شـده و گفتـه مـی شـد: خـدا آن را به شـام داده تا 
تقصیـر جامعـت را بـر گیریـد، آنـگاه آن گوشـت توسـط کاهـن خـورده می شـد. کتـاب الویان 
فصـل ۱۰ آیـه ۱۷. هـر دو آئیـن بطـور مشـابه منـادی از انتقـال گنـاه از فـرد تـواب بـه خیمـۀ 
مقـدس یـا معبـد بـود « )الـن جی وایت، کتـاب نربد عظیـم، صفحـه ۴۰۱(. ]این کتـاب به زبان 

فارسـی موجود می باشـد[

سواالتی برای بحث 
1� بــه  تعهداتــی بیندیشــید کــه آنهــا را نقــض کــرده ایــد، بــدون در نظــر گرفتــن ایــن کــه 
در وفــای بــه عهــد چقــدر صــادق و مخلــص بــوده ایــد� چــه چیــزی از ایــن تجربــه آموختــه 

ایــد کــه شــاید بتوانــد مانــع شــما از اشــتباه مشــابه بشــود؟ 
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ــدا  ــا خ ــود را ب ــٔه خ ــا رابط ــت� م ــی اس ــه قانون ــک رابط ــراری ی ــان، برق ــد و پیم ۲� عه
شکســتیم، امــا او همیشــه بــه پیمــان خــود بــا مــا وفــادار اســت، حتــی هنگامــی کــه مــا 
بــه عهــد خــود وفــادار نیســتیم� چگونــه درک ایــن نیکویــی و وفــاداری خــدا، انســان هــا را 
بــه یــک رابطــٔه نزدیــک بــا او مــی رســاند، و بدینســان کمــک می کنــد تــا بطــور شایســته 

زندگــی کنیــم؟ 
۳� فکــر کنیــد چنــد بــار نســبت بــه خــدا و قولــی کــه تحــت » عهــد جدیــد « داده ایــد، 
وفــاودار نبــوده ایــد )بــه لوقــا بــاب ۲۲: ۲۰، عبرانیــان بــاب ۸: 1۳، ۹: 1۵ نــگاه کنیــد(� چــرا 
درک مــا از نقشــٔه نجــات، و وعــدٔه بخششــی کــه مــا در اثــر قربانــی شــدن عیســی، داریــم، 

مهــم اســت؟ کســیکه بــا خــون خــود مهــر تائیــدی بــر» عهــد جدیــد « مــا بــا خداونــد زد�
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داستانهای ایامنداران
۲ آذر

بشارت از طریق والیبال 
توسط ویلسون میساپوگو

مـان بهـادر رای، و خانـواده اش بـر این باور بودند که شـش روح در خانه شـان 
در روسـتایی نزدیـک نپـال هم مـرز با چین سـکنی گزیده اند.

شـش کـوزه سـفالی در جاهـای مختلـف خانـه گـذارده شـده بـود تـا آن شـش 
روح در درونشـان زندگـی کننـد. هـر وقت که مـادر غذایی می پخـت، او در درون 
هرکـوزه غـذا مـی گذاشـت تـا ارواح بخورنـد. او از ایـن می ترسـید که اگـر یکی از 
ارواح گرسـنه مبانـد، آنـگاه کل خانـواده ازسـوء هاضمـه یـا چیـزی بدتـر از آن رنـج 

خواهنـد برد.
والدیـن خانـواده تاثیـر بسـازایی را به عنوان رهربان روحانی در روسـتا داشـتند 
و آنهـا از مسـیحیت متنفـر بودنـد؛ بـه خاطـر ایـامن به خـدای نادیده. آنهـا ترجیح 

مـی دادنـد تـا خدای قابـل دیـدن مانند چوب و فلز داشـته باشـند.
یکـروز عـرص، مـرد ۱۸  سـاله بعـد از کار بـه خانـه می رفـت و صدای مـردی را 
شـنید کـه در مـورد باکـره ای مـی گوید که بچـه به دنیا آورده اسـت. مـرد کنجکاو 
شـد کـه چـه کسـی اسـت کـه چنیـن ادعـای بـی منطقـی مـی کنـد. او رد صـدا را 
دنبـال کـرد کـه در یـک سـاختامن بـود و دیـد که یـک نفـر دارد کتاب سـیاه رنگی 

مـی خواند.
پـس از جلسـه، مـرد شـدیداً در مـورد معلیم او بـا آن مرد به مباحثـه پرداخت. 
آن مـرد کـه شـبان کلیسـای ادونتیسـت بـود کـه بـرای دیـدار آمـده بـود، تنهـا یک 

لبخنـد سـاده ای زد و از نوجـوان درخواسـت کـرد کـه عـرص بعـدی نیـز بیاید.
بعـد از یـک هفتـه از جلسـه، مـرد یـک کتـاب مقـدس را دریافـت مـی کنـد و 
مالحظـه مـی کند که اشـتباه فکر کرده اسـت. هرچه بیشـرت می خوانـد، در هرحال 
بیشـرت متقاعـد مـی شـد که عیسـی خـدای زنده اسـت. او قلبـش را به عیسـی داد.

پدر از اینکه او اظهار کرد که مسیحی شده است به شدت خشمگین شد. او 
به شدت نوجوان را مورد رضب و شتم قرار داد و او را از روستا بیرون انداخت.

مـادر هـر شـب گریـه مـی کـرد. در یـک روز صبـح، مـادر از یکـی ازدوسـتان 
خواسـت تـا پـرسش را پیـدا کنـد و بـه او یـک بـره بدهـد.
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مـرد بـره را بـا شـادی قبـول کـرد و پـس از دعـا کـردن اشـتیاق شـدیدی بـرای 
فروشـش داشـت و اشـتیاق شـدید بـرای خرید تـوپ والیبال و تـور والیبـال. با پیدا 
کـردن یـک قطعـه زمیـن غیرقابل اسـتفاده بیـن پنج روسـتا، مرد تـور والیبـال نو را 

نصـب کـرد و رشوع بـه بـازی کرد.
طولـی نکشـید کـه چندیـن نفـر رهگـذر در حـال عبـور از آنجـا از او پرسـیدند 
کـه آیـا امـکان دارد کـه بـه او ملحـق شـوند. مـرد گفـت البته، امـا باید یـک آیه را 

ازکتـاب مقـدس حفـظ کنید. 
مـرد جـوان پذیرفـت که مشـتاقانه آیه را حفـظ کند و بعد رشوع بـه بازی کرد. 
وقتـی کـه بـازی می کردنـد، دیگر جوانان ایسـتادند و پس از حفظ کـردن آیات در 
خواسـت کردنـد تـا بـه آنـان بپیوندند. وقتی مسـابقه بـه پایان رسـید جوانان ارصار 

کردنـد که دوباره بـازی کنند.
مـرد گفـت: » باشـه؛ امـا شـام باید یـک رسود پرستشـی در مورد خـدای من یاد 

.» بگیرید 
طولـی نکشـیده بـود کـه بسـیاری از جوانـان کل فصـول کتـاب مقـدس را بـه 

همـراه رسود پرستشـی حفـظ کـرده بودنـد.
سـپس مـرد شـنید کـه مـن مـی خواهم بـه یک مدرسـه کتـاب مقـدس هدایت 
شـوم و او داسـتانش را در روز اول بـه اشـرتاک گـذارد. او داسـتان را بـه سـه مـرد 
جـوان کـه در نزدیکـی نشسـته بودنـد معرفـی کـرد و گفـت: » ایـن نتیجه بشـارت 
والیبالـی مـن اسـت. ایـن مردان، عیسـی را پذیرفته انـد و می خواهنـد خادم کتاب 

مقدس باشـند «.
مـرد، در سـمت چـپ، کـه از خانـواده خـود طرد شـده اسـت، یک الهیـات دان 
نیسـت. او پیشـگام خادم در سـاخن خانواده ای جدید اسـت که تا ابد در ملکوت 

خـدا زندگـی خواهند کرد.
ویلسـون میسـاپوگو مسـوول اجرایی کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم در بخش  

آسـیا است. 
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۲ – ۸ آذر   درس نهم   

آزمایشات سخت، مصیبت ها،
و فهرست ها

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: ِعـزرا ۱: ۹ تـا ۱۱؛ دانیـال ۱: ۱، ۲؛ دانیـال ۵؛ تثنیـه ۳۰: ۱ تـا ۶؛ ِعزرا 

۸: ۱ تـا ۲۳؛ نِِحمیـا ۱۱: ۱، ۲؛ ۱۲: ۱ تـا ۲۶.

آیـه حفظـی: » بـه بـرادران و بـزرگان خویـش پیوسـته، خویشـنت را زیر لعنت و سـوگند 
قـرار می دهنـد تـا بنـا بـر رشیعـت خـدا که به دسـت موسـی، خـادم خدا، عطا شـد، سـلوک 

کننـد و همـۀ فرمانهـای یهـوه خداونـدگار مـا و قوانیـن و فرایـض او را نگاه داشـته، به جای 

آورنـد « )نِِحمیا 1۰: ۲۹(،

مـا معمـوالً از خوانـدِن لیسـت طوالنـی اسـامی و فهرسـت شـجرنامه هـا در کتـاب مقـدس 
رصف نظـر مـی کنیـم. امـا خداوند آنها را به دلیلـی در کتاب مقدس قرار داده اسـت. پروردگار 
کتـاب مقـدس، خـدای جزئیـات اسـت. او بـه جزئیـات توجـه دارد، و ایـن بـه مـا اطمینـان مـی 

دهـد کـه او هرگـز مـا را فراموش منـی کند. 
این چند منونه از شجرنامه ها، بیان می کنند که خداوند همه چیز را دربارٔه خانواده های 
ما می داند، و فهرست این چیزها به ما می گویند که خداوند حتی برای آنچه که ممکن است 
برای دیگران » ناچیز و کم ارزش « تلقی شود، اهمیت می دهد و از آنان حفاظت می کند. 
عیسی اظهار داشت که خداوند از گنجشک ها مراقبت می کند وحتی تعداد موهای ما را می 
شامرد و از آن با خرب است: » آیا پنج گنجشک را به دو پول سیاه منی فروشند؟ با این حال، حتی 
یکی از آنها نزد خدا فراموش منی گردد. حتی موهای رس شام به متامی شمرده شده است. پس 
مرتسید، زیرا ارزش شام بیش از هزاران گنجشک است « )لوقا ۱۲: ۶، ۷(. خدا کسی که حتی 
دربارٔه این جزئیات اهمیت می دهد، از ما هم مراقبت می کند، و او حتی از جزئیات آنچه که 

ما را ناراحت می سازد با خرب است و آن ها را می داند. 
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۲ – ۸ آذر   درس نهم   

آزمایشات سخت، مصیبت ها،
و فهرست ها

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: ِعـزرا ۱: ۹ تـا ۱۱؛ دانیـال ۱: ۱، ۲؛ دانیـال ۵؛ تثنیـه ۳۰: ۱ تـا ۶؛ ِعزرا 

۸: ۱ تـا ۲۳؛ نِِحمیـا ۱۱: ۱، ۲؛ ۱۲: ۱ تـا ۲۶.

آیـه حفظـی: » بـه بـرادران و بـزرگان خویـش پیوسـته، خویشـنت را زیر لعنت و سـوگند 
قـرار می دهنـد تـا بنـا بـر رشیعـت خـدا که به دسـت موسـی، خـادم خدا، عطا شـد، سـلوک 

کننـد و همـۀ فرمانهـای یهـوه خداونـدگار مـا و قوانیـن و فرایـض او را نگاه داشـته، به جای 

آورنـد « )نِِحمیا 1۰: ۲۹(،

مـا معمـوالً از خوانـدِن لیسـت طوالنـی اسـامی و فهرسـت شـجرنامه هـا در کتـاب مقـدس 
رصف نظـر مـی کنیـم. امـا خداوند آنها را به دلیلـی در کتاب مقدس قرار داده اسـت. پروردگار 
کتـاب مقـدس، خـدای جزئیـات اسـت. او بـه جزئیـات توجـه دارد، و ایـن بـه مـا اطمینـان مـی 

دهـد کـه او هرگـز مـا را فراموش منـی کند. 
این چند منونه از شجرنامه ها، بیان می کنند که خداوند همه چیز را دربارٔه خانواده های 
ما می داند، و فهرست این چیزها به ما می گویند که خداوند حتی برای آنچه که ممکن است 
برای دیگران » ناچیز و کم ارزش « تلقی شود، اهمیت می دهد و از آنان حفاظت می کند. 
عیسی اظهار داشت که خداوند از گنجشک ها مراقبت می کند وحتی تعداد موهای ما را می 
شامرد و از آن با خرب است: » آیا پنج گنجشک را به دو پول سیاه منی فروشند؟ با این حال، حتی 
یکی از آنها نزد خدا فراموش منی گردد. حتی موهای رس شام به متامی شمرده شده است. پس 
مرتسید، زیرا ارزش شام بیش از هزاران گنجشک است « )لوقا ۱۲: ۶، ۷(. خدا کسی که حتی 
دربارٔه این جزئیات اهمیت می دهد، از ما هم مراقبت می کند، و او حتی از جزئیات آنچه که 

ما را ناراحت می سازد با خرب است و آن ها را می داند. 

بنابرایـن، مـی توانیـم اطمینـان کامـل داشـته باشـیم، اعتـامد بـه خـدا را افزایـش دهیـم، و 
در اطمینانـی کـه خـدا از مـا مراقبـت مـی کنـد و دربـارٔه هـر حـوزه ای از زندگـی مـا اهمیـت 
مـی دهـد، تکیـه کنیـم. در حالـی کـه دانسـن ایـن موضوع به مـا آسـایش و آرامش مـی دهد، 
هامنطـور کـه آرامـش بخـش اسـت، ایـن مطلـب همچنیـن بایـد بـه همه مـا بگوید کـه ما هم 

بایـد بـه متـام بخش هـای زندگیـامن اهمیـت بدهیم.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت در روز ۹ آذر – November ۳۰  آماده شوید.

۳ آذر      یکشنبه      

خداِی تاریخ

ِعـزرا بـاب 1: ۹ تـا 11 و دانیـال 1: 1، ۲ را بخوانیـد� چگونـه ایـن متـون در دانیـال به ما کمک 

مـی کنـد کـه آنچـه را ِعـزرا به آن اشـاره می کنـد، درک کنیم؟ 

 

بـه جزئیـات داده شـده در کتـاب عـزرا توجـه کنیـد در حالـی کـه در کتـاب دانیـال یـک 
تصویـر بزرگ تـر و کلـی ارائـه شـده اسـت. گرچـه، جمعاً ایـن آیات نشـان می دهد کـه خداوند 

همـه چیـز را تحـت کنرتل خـود دارد. 
» تاریـخ قـوم هـا امـروز بـا ما سـخن می گویـد. خداوند برای هـر قوم و برای هـر فردی در 
طـرح بـزرگ خـود، جایگاهـی را مقرر و مشـخص کرده اسـت. درحـال حارض انسـان ها و ملت 
هـا بوسـیله تـرازوی عدالـت دسـتان خداونـد، کسـیکه هیـچ اشـتباهی منی کنـد مـورد آزمایش 
قـرار مـی گیرنـد. همـه بـا اراده خـود تصمیـم مـی گیرند کـه رسنوشتشـان چگونه باشـد،  و رأی 
خداونـد بـرای بـه کامل رسـیدن اهدافـش بر همه چیز غالب و نافذ اسـت «. - اِلـن جی وایت، 

انبیـا و پادشـاهان، صفحه ۵۳۶. 

دانیال باب ۵ را بخوانید� این آیات در خصوص داوری خداوند بر بلشرص، چه می آموزد؟ 

 

بابـل در مـاه اکتـرب سـال ۵۳۹ ق. م. سـقوط کـرد، زمانـی که کورش پادشـاه لشـکریاِن ماد و 
پـارس آن را فتـح کـرد. بلشـرص، به نادرسـت بـرروی پیروزیهایـش، تجمالتش، و شـهرتش متکی 
بـود، و بسـیار کـرب و غـرور داشـت و یـک شـب ضیافتی بـزرگ و بی بنـد و باربر پا کـرد که در 
نهایـت بـه قتـل او منجر شـد. دسـتان الهـی برروی دیـوار کاخ او نوشـتند که روزهای سـلطنت 
او شـمرده شـده و بـزودی بـه پایـان خواهد رسـید. با وجودی کـه او از رسنوشـت و حکایت به 
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پادشـاهی رسـیدن پـدرش نبوکـد نرص بـا خرب بود، ولـی درس عـربت نگرفته بود. همواره بسـیار 
غـم انگیـز اسـت کـه به هشـدارهای خداوند گـوش ندهیم و از دسـتورات او پیـروی نکنیم. 

دانیـال نبـی همیشـه آنجـا بـود، امـا او نادیـده انگاشـته مـی شـد. هنگامـی کـه مفهـوم 
قدوسـیت خداونـد و حضـور او را در زندگیـامن فرامـوش مـی کنیـم، در  مسـیر پـر پیـچ و خم، 

مشـکالت و فجایـع گام بـر مـی داریـم کـه نهایتـاً بـه مـرگ ختـم مـی شـود. 

دانیـال پـس از بازگویـی شـرح حکایـت نبوکـد نصـر به پادشـاه گفـت: » تو پسـرش - 
 بلشـصر- بـا وجـود اینکـه همـٔه اینها را می دانسـتی، خـود را فروتن نکـردی « )دانیال 
۵: ۲۲(� مـا چگونـه مـی توانیـم اطمینـان حاصل کنیم که در مقایسـه خودمـان با این 
موضـوع، ما اشـتباهی مشـابه آنچـه که نبوکد نصر انجـام داد را انجـام نخواهیم داد؟ 

چگونـه حقیقـت صلیـب باید همیشـه مـا را در مقابـل خداوند فروتن سـازد؟ 

۴ آذر      دوشنبه      

در شهرهایشان

فهرسـت اسـامی ِعـزرا بـاب ۲ و نِِحمیـا بـاب ۷ را بـا دقت بررسـی کنیـد� چه چیزی توجه شـام 

را در آن بـه خـود جلـب می کند؟ 

 

تکـرار فهرسـت اسـامی در کتـاب ِعـزرا باب ۲ )فهرسـت کسـانی که از اسـارت تحت سـلطٔه 
بابلـی هـا بـا زروبابل و یوشـع بازگشـتند( و در نِِحمیا بـاب ۷ قابل تعمق اسـت. باز هم ممکن 
اسـت، بـه نظـر آیـد کـه خوانـدن و دیـدن ایـن فهرسـت اسـامی بـرای مـا خسـته کننده باشـد، 
امـا آنهـا نکتـٔه مهمـی را بـرای مـا روشـن مـی کننـد، کـه این بـدان معنی اسـت کـه خداوند به 

جزئیـات اهمیـت مـی دهـد کـه شـاید برای مـا بی اهمیت باشـد. 
کار بازسازی دیوارهای شهر اورشلیم به پایان رسید و آیات کتاب مقدس عمداً می خواهند 
بیان کنند که اولین نسل از تبعیدیان مراجعت کننده، از نسل ِعزرا و نِِحمیا بودند که در این 
دستاورد مهم مشارکت داشتند، هرچند که تنها خداوند باعث شد که آنان به این موفقیت نائل 
گردند. نسل حارض، دستاوردهای نسل های قبلی را ساخت، هرچند که این کار پیچیده و بغرنج 

با موانع زیادی روبرو بود، و این کار در زمانی که آنان می خواستند تکمیل نشد. 
رهـربی ِعـزرا و نِِحمیـا ارزشـمند بـود، امـا مـردم نیز وظیفـه خـود را انجام دادنـد. هر گروه 
وظیفـه متفاوتـی در زمانـی متفـاوت بـر عهـده داشـت، امـا نتیجـه کار چشـمگیر اسـت. آغـاز 
کتـاب ِعـزرا )بـاب ۲( و پایـان کتـاب نِِحمیـا )بـاب ۷( به هـم مرتبط هسـتند، و نه تنهـا دومین 

معبـد سـاخته شـد، بلکـه همچنیـن اورشـلیم نیز بازسـازی و به خوبی سـاخته شـد.
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نِِحمیـا بـاب ۷: ۷۳ را بخوانیـد� ایـن آیـه چـه چیـزی را بـه مـا مـی آمـوزد دربـارٔه اینکـه چقدر 

آنهـا در انجـام اراده و خواسـت خـدا موفـق بودنـد؟ 

 

» فرزندان ارسائیل در شهرهایشان بودند «.
بـه هـر جهت، در کل، بازگشـت و بازسـازی حیـرت آور بود. افرادی که چندین سـال قبل از 
آن، شهرشـان و معبدشـان ویـران شـده بـود، و رسزمین آنان بـه یغام رفته بـود، اکنون به هامن 
رسزمیـن و شـهر برگشـته بودنـد کـه همـه چیـز را از نـو بسـازند، حتـی معبـد را هـم بازسـازی 
کردنـد. بایـد ایـن مسـئله بـه نظـر آنهـا و همینطـور اقـوام اطـراف، یـک کار معجـزه آسـا بوده 
باشـد. بـا ایـن حـال، ایـن همـٔه آن چیـزی بود کـه مطابق خواسـت و وعـده های خداونـد بود.  

چـه چیـزی در حـال حاضـر در زندگـی شـما به نظـر ناامید کننده می رسـد، امـا با این 
حـال شـما هنـوز بـه خداونـد اعتمـاد دارید که شـما را در حل آن کمـک می کند؟ 

۵ آذر      سه شنبه      

کاهنان کجا بودند؟
بـدون شـک، هامنطـور کـه دیـروز دیدیـم، تحقـق نبـوِت بازگشـت یهودیـان از بابـل بـه 

اورشـلیم شـگفت انگیـز بـود.
امـا، ماننـد هـر چیـزی کـه انسـان ها در آن دخیل و دسـت داشـته باشـند، مشـکالت وجود 
داشـتند. و یکـی از مشـکالت بـزرگ ایـن بـود کـه، علـی رغـم متـام وعـده هـای شـگفت انگیـز 
در مـورد اسـتقرار مجـدد آنـان بعـد از تبعیـد، بسـیاری از یهودیـان منـی خواسـتند بـه رسزمین 

اجـدادی خـود برگردنـد. بـه ایـن ترتیـب آنـان ترجیـح دادند کـه در بابـل مبانند. 
چرا اینطور می خواستند؟

ِعـزرا بـاب ۸: 1 تـا 1۵ را بخوانیـد� بـه طـور خـاص بـرروی آیـه 1۵ مترکـز کنید� نگرانـی بزرگی 

کـه در اینجـا اسـت، چیسـت و چـرا این مسـئله می توانسـت برای کسـی که مایل به اسـتقرار 

مجـدد قـوم ارسائیـل در رسزمیـن پیشـین خودشـان بود، مهـم و نگران کننده باشـد؟ 

 

حقیقـت ایـن اسـت، کـه همٔه یهودیـان در بابل از جملـه برخی از الویان منی خواسـتند که 
برگردنـد. عوامـل متعـددی می توانسـت دخیل باشـد. بسـیاری از آنها در رسزمیـن جدید متولد 
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شـده بودنـد و در آنجـا رشـد کـرده بودنـد، و ایـن همـٔه چیـزی بـود که آنـان می دانسـتند. در 
نهایـت شـاید بسـیاری منـی خواسـتند بـه این سـفر طوالنـی و بدون شـک خطرناک در رسـیدن 
بـه رسزمینـی کـه تـا بـه حـال هرگـز برای آنـان شـناخته نبـود، برونـد. با ایـن وجـود، در نهایت 
مـا مـی دانیـم کـه علـی رغم چالش هـا، آنها تعـدادی کافی از الویـان را برای خدمـت در معبد 

بـه همـراه آوردنـد )درس روز پنجشـنبه را مالحظه کنید(. 
» تا به حال، یهودیانی که در رسزمین تبعید )بابل( باقی ماندند برای تقریباً یک قرن و نیم 
در آنجا استقرار داشتند. کاوشهای باستانی نیپورNippur، مستندات متعددی را نشان می دهند 
که بسیاری از یهودیان ثرومتند در منطقه بین النهرین در دوران سلطنت اردشیر اول زندگی 
می کردند، ازاین رو، ممکن است این وظیفه ای سخت و مشکل برای ِعزرا و دیگران رهربان 
بوده باشد که بسیاری از آنان را به عنوان همراهان خود وادار به بازگشت به اورشلیم بکنند. 
این مهاجراِن پیشتاز تنها می توانستند انتظار یک زندگی سخت در رسزمین مادری قدیمی خود 
داشته باشند، در که از راحتی و آسایش بسیاری کمرتی نسبت به بابل برخوردار گردند. با توجه 
به این مالحظات، جای شگفتی است که چگونه ِعزرا موفق شده بود تا تقریباً ۲۰۰۰ خانواده را 
متقاعد کند تا با امید توفیق به برادرانشان در رسزمین مادری کهن بپیوندند «. – کتاب مقدس 

تفسیری ادونتیست های روز هفتم، جلد ۳، صفحه ۳۷۶. 

» برای داخل شدن به پادشاهی خدا ما باید از راههای بسیار سختی بگذریم « )اعمال 
و  زمان سختی  در  آزمایشات  واقعیت  مورد  در  را  این مطلب چه چیزی   �)۲۲  :14

مشقت برای کسانی می گوید که می خواهند با وفاداری به خداوند خدمت کنند؟ 

۶ آذر      چهارشنبه      

تواضع و فروتنی در برابر خداوند

تثنیه باب ۳۰: 1 تا ۶ را بخوانید� چه وعده هایی در اینجا به مردم عربانی داده می شود؟ مفهوم 

این وعده ها در میان دیگر وعده های مشابه آن برای مردانی مثل ِعزرا و نِِحمیا چه بود؟

 

ِعـزرا و نِِحمیـا نبـوت هـا را مـی دانسـتند، آنـان مـی دانسـتند کـه خـدا آنـان را از اسـارت 
خواهـد رهانیـد. مـا در نِِحمیـا بـاب ۹ مـی بینیـم کـه آنهـا تاریـخ و دلیـل مشکالتشـان را درک 
کردنـد. در عیـن حـال، آنهـا همچنیـن مـی دانسـتند کـه ایـن لطـف و مهربانـی خـدا اسـت که 

آنـان را راهنامیـی می کنـد. 
بنابرایـن، آنهـا بـه خـدا اعتـامد داشـتند کـه او خواهـد توانسـت، سـفر بازگشـت آنـان را از 
اسـارت، موفقیـت آمیـز کنـد. بـا ایـن حـال، ایـن بدین مفهـوم نبـود، چون بـه آنها وعـده داده 
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شـده، آنـان در طـول سـفر بـا چالـش هـای زیـادی مواجه نخواهند شـد. تا بـه اینجا، در بیشـرت 
دروس ایـن سـه ماهـه، مـا در مـورد آزمایشـات و مصیبـت هایـی که آنان بـا آن مواجه شـدند، 

حتـی در میـان وعـده هـای خداونـد بحـث کردیم. 

ِعـزرا بـاب ۸: 1۶ تـا ۲۳ را بخوانیـد� چـه چالـش هایـی در اینجا وجـود دارد، و چگونـه آنان به 

آنهـا واکنش نشـان دادند؟ 

 

بنابراین،  بود.  این سفر چقدر خطرناک خواهد  که  دانست  ِعزرا می  ها،  با وجود وعده 
روزه و تواضع در برابر خدا، از راه هایی بودند تا اذعان کند که آنها در رسیدن به موفقیت 
چقدر به خداوند وابسته هستند. همزمان، با در نظر گرفن خطرات زیادی که در پیِش روی 
آنان بود، ایدۀ تقاضا از پادشاه برای کمک و حفاظت، حداقل کاری بود که بر عهدٔه  ِعزرا بود 
تا انجام دهد. اما رسانجام او در مقایسه با نِِحمیا )نِِحمیا ۲: ۹(، تصمیم گرفت که این کار را 
نکند، که محافظی برای مراقبت از او نبود. ِعزرا آشکارا احساس کرد، اگر او این درخواست را 
بکند، نسبت به خداوند بی احرتامی کرده، زیرا که او قبالً به پادشاه گفته بوده » من خجالت 
می کشیدم از شاهنشاه تقاضا کنم یک گروه از سواره نظام را بفرستد تا در سفر در مقابل هر 
دشمنی از ما مراقبت کند، چون من به او گفته بودم که خدای ما به هر که به او توکّل کند 
برکت می دهد، اّما هر که از او رو بگرداند، مورد خشم و مجازات او قرار می گیرد « )ِعزرا ۸: 
۲۲(. او بعدها نوشت که در این موضوع، اینکار نتیجه خوبی برای آنان داشته است )ِعزرا ۸: 

۳۱( و خداوند آنان را محافظت کرد و آنها را در امنیت کامل به مقصد خود رسیدند.

البته که، ما باید برای همه چیز به خدا اعتماد کنیم� اما در عین حال، در چه زمان 
در  می کنیم؟  کمک  درخواست  نیستند،  یکی  ما  با  ایمان  در  که  کسانی  از  هایی، 

بسیاری از موارد، چرا این کار اشتباهی نیست، بلکه شاید حتی مناسب هم باشد؟ 

۷ آذر      پنجشنبه      

در شهر مقدس
نِِحمیا 11: 1، ۲ را بخوانید� چه اتفاقی در آیات می افتد؟ در مقابل با زندگی در شهرهای 

دیگر، چرا آنها مجبور بودند قرعه بیندازند تا ببینند چه کسی باید در اورشلیم زندگی کند ؟ 

 

نِِحمیـا در بـاب ۱۱ چـه چیـزی بـه مـا تعلیـم مـی دهـد؟ رضوری بـود کـه سـاکنان جدیدی 
بـرای زندگـی در اورشـلیم از میـان تـازه واردان انتخـاب کننـد. 
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زندگی در روستا و مناطق خارج از شهر راحت تر از داخل شهر بود. مردم ملک  ظاهراً 
خودشان را که از پدرانشان به آنان به ارث رسیده بود، داشتند. رها کردن آن و رفن به اورشلیم 
یک از خود گذشتگی بود، و بسیاری می توانستند به درستی احساس کنند که اگر این کار را 
انجام بدهند از ریشه و اصل و نََسب خود جدا می شوند. زندگی چالش های جدیدی برای آنان 
داشت، و شیؤه زندگی شهری بسیار متفاوت تر از زندگی در منطقه روستایی خارج از شهر بود. 

همیشه جابجایی و مهاجرت به جای جدید و ناشناخته دشوار است. 
چقـدر مهاجـرت بـه یـک شـهر یا کشـور جدید، چالـش برانگیز اسـت، جایی کـه انجیل نیاز 
بـه نـرش دارد؟ ماموریـت رسـاندن پیـام بـه شـهرها مسـتلزم متعهـد بـودن بـه انجـام آن، تحت 

اتفاقـات و مشـکالت جدید اسـت. 
» مبلغـان مـا بـه آن انـدازه کـه بایـد بـه دیگـران دسـت یابنـد، موفـق نیسـتند. رهـربان مـا 
بـرای رسـالتی کـه بـر عهـده دارند هوشـیار نیسـتند.، وقتی مـن در مورد شـهرها فکـر می کنم، 
کار بشـارت بسـیار کـم انجـام شـده اسـت، در جایی که هـزاران نفر بایـد آگاه شـوند، و نجات 
دهنـده بـزودی خواهـد آمـد، مـن بـه شـدت احسـاس می کنـم کـه اشـتیاق بـه دیدن مـردان و 
زنانـی دارم تـا بـا قـدرت روح القـدس و پر شـدن از عشـق مسـیح  برای صید جـان هایی که در 
رشف هالکـت هسـتند برونـد «. اِلن جی وایت، شـهادت هایی برای کلیسـا، جلـد ۷، صفحه ۴۰. 

چـرا بـه ایـن فهرسـت طوالنـی از کاهنـان و الویـان در نِِحمیا 1۲: 1 تا ۲۶ اشـاره شـده اسـت؟ 

ارتبـاط بیـن آنـان و تعهـد در سـاخنت دیـوار شـهر اورشـلیم، رشح داده شـده در قسـمت دوم 

هـامن بـاب چیسـت؟ )نِِحمیـا 1۲: ۲۷ تا 4۷(� 

 

خداونـد مـی خواهـد کـه کارهـا بـه شـیوۀ درسـت انجـام شـوند. قبـل از اینکـه کارهـای 
بزرگـی بوسـیله مـردم تکمیل شـود، نیاز اسـت کـه آنها تقدیس شـوند و خود را وقـف آن کنند. 
خانـواده هـای کاهنـان بـه نِِحمیـا کمـک کردنـد تـا دیوارهـای شـهر را بسـازد، به منظـور اینکه 
آنـان بتواننـد خداونـد را در امنیـت و آسـایش در معبـد بـدون مداخلـه و تهدیـدی از خـارج، 
عبـادت کننـد. دیوارهـا بـرای امنیـت شـهر خیلـی مهـم بودنـد، امـا بـدون کشیشـان فـداکار و 
وفـاودار، عبـادت حقیقـی خطرنـاک مـی بـود. از ایـرنو همـٔه مـردم در موقعیت هـای مختلف 

نقـش خـود را ایفـا کردند. 

۸ آذر      جمعه      

تفکـری فراتـر: » آزمـون مریـدی «، صفحـات ٣۷ تـا ۴٣، از کتاب گام هایی بسـوی نور، 
نوشـته الـن جـی وایـت را بخوانید. ]ایـن کتاب به زبان فارسـی موجود اسـت[

» بسـیارند افـرادی کـه محبـت آمرزنـده مسـیح را شـناخته اند و حقیقتـاً شـوق دارنـد تـا 
فرزنـدان خـدا شـوند. بـا ایـن حال پی برده اند که  شـخصیتی ناقـص و زندگی معیوبـی دارند و 
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رشایـط مهیـا میشـود تـا تردیـد بـه دل راه دهند که آیا قلوبشـان بواسـطه روح القـدس متحول 
شـده بـوده یـا نـه. بـه چنیـن افـرادی بایـد بگویـم، بـا نا امیـدی، عقـب نشـینی نکنیـد. بعضی 
اوقـات بایـد در پیـش پـای عیسـی زانـو زده و بـه خاطـر خطاهـا و اشـتباهامتان اشـک بریزیم، 
اّمـا نبایـد مأیـوس و دلـرسد شـویم. حتّـی اگـر بـه وسـیله دشـمن شکسـت خـورده ایـم، نبایـد 
فکـر کنیـم کـه  خـدا مـا را رهـا و انکار کرده اسـت. زیرا مسـیح در سـمت راسـت پدر ایسـتاده 
اسـت تـا بـرای مـا شـفاعت کنـد. یوحنا، شـاگرد محبـوب می گویـد: »این را به شـام می نویسـم 
تـا گنـاه نکنیـد. اّمـا اگر کسـی گنـاه کرد، شـفیعی نزد پـدر داریم، یعنی عیسـی مسـیح عادل.« 
)اول یوحنا ٢ آیه ١(.  سـخنان مسـیح را فراموش نکنید که: »پدر، خود، شـام را دوسـت دارد«.

)یوحنـا ١٦آیـه ٢٧(. او اشـتیاق دارد تـا شـام را در خـود احیـا کنـد تـا پاکی و قدوسـیّت خویش 
را در شـام ببیند. اگر شـام خودرا به او بسـپارید، او که کار نیکو را در شـام رشوع کرده اسـت، 
آن را تـا روز آمـدن مسـیح بـه امتام خواهد رسـاند. از صمیـم دل دعا کنید و کامالً ایامن داشـته 
باشـید. هامنطـور کـه نسـبت به قـوت خودمان بـی اعتامد می شـویم، به قوت منجـی و نجات 
دهنـده  خـود اعتـامد و تـوکل کنیـم، چرا که او نور زندگی و سـالمتی  ماسـت «. اِلن جی وایت، 

گام هایـی بـه سـوی نـور، صفحـه ۴۲ ]ایـن کتـاب به زبان فارسـی موجود اسـت[

سواالتی برای بحث
1� در مــورد دانیــال بــاب ۲ فکــر کنیــد کــه چگونــه دانیــال هــزاران ســال پیــش، بطــور 
دقیــق ظهــور و ســقوط امپراطوریهــا را پیــش بینــی کــرد، حتــی )بســیار دقیــق( جدایــی 
کشــورهای مــدرن اروپایــی در حــال حاضــر را، پیــش بینــی کــرد� چگونــه مــی توانیــم یــاد 
بگیریــم کــه از ایــن نبوتهــا بــرای آرامــش و تســلی خاطــر خــود بهــره ببریــم، کــه بطــور 
قدرتمندانــه ای بــه مــا نشــان مــی دهنــد کــه حتــی در میــان بــی نظمــی و اشــفتگی دنیــا، 
مطمئــن باشــیم کــه خداونــد از همــه چیــز اطــالع دارد و مــی دانــد کــه چــه رویدادهایــی 

در حــال وقــوع اســت و حتــی آنهــا را پیــش بینــی کــرده اســت؟
ــن و  ــا تضمی ــه م ــلی ب ــن تس ــالع دارد� ای ــا اط ــی م ــور زندگ ــٔه ام ــد از هم ۲� خداون
ــو را نجــات  ــان مــی دهــد کــه مــا تحــت مراقبــت او هســتیم� » نتــرس، مــن ت اطمین
ــق داری « )اشــعیا 4۳:  ــه مــن تعلّ ــو ب ــدم و ت ــه اســم خوان ــو را ب خواهــم داد� مــن ت
1(� چگونــه مــی توانیــم بــه دیگــران از حضــور و مراقبــت خداونــد در هنــگام بحــران 

ــم؟ ــان دهی ــی اطمین ــا مال ــی، و ی ــی، خویشــاوندی، اجتماع هــای عاطف
ــارٔه  ــد، درب ــت کنی ــز و صحب ــتر تمرک ــنبه بیش ــوع درس روز چهارش ــورد موض ۳� در م
اینکــه ِعــزرا نمــی خواســت بــه علــت اینکــه او مــی ترســید کــه ممکــن اســت حــرف 
ــه  ــوچ ب ــی و پ ــان  توخال ــت او از آن ــد و حمای ــه خداون ــاد ب ــورد اعتم ــش در م های
نظــر آیــد، از پادشــاه درخواســت کمــک نکــرد� بــرای مثــال، مــا مــی دانیــم کــه خــدا 
شــفادهنده اســت� آیــا ایــن بدیــن معنــا اســت کــه اگــر مــا بــرای درمــان بــه پزشــک 
مراجعــه کنیــم، در ایمــان خــود بــه قــدرت شــفا بخــش او شــک کــرده ایــم؟ دربــارٔه 

ــد� ــن موضــوع در کالس بحــث کنی ای
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داستانهای ایامنداران
۹ آذر

آموزش به یتیامن روسی
توسط اندرو مکچسنی، مبرش ادونتیست

چالش بسـیار بزرگ به نظر می رسید.
ناتالیـا بـاالن مادربـزرگ پنجـاه و نـه سـاله منـی دانسـت کـه چگونـه بـه دو 
بـرادر جـوان کـه از یتیـم خانه روسـی آورده بودثابـت کند که خدا واقعی اسـت.

آن دو پرسبـه نـام هـای دانیـل ده سـاله و بـرادر نـه سـاله اش نیکیتـا، از 
بدرفتـاری غیـر قابـل توصیفـی از سـوی پدرشـان رنـج بـرده بودنـد و بعدهـا در 

یتیـم خانـه نیـز از بدرفتـاری رنـج بـرده بودنـد. مادرشـان فـوت کـرده بـود.
ناتالیـا و شـوهرش یاکـوف کـه شـبان بازنشسـته ادونتیسـتی روز هفتمـی بود 
پـس از آنکـه در مـورد ایـن موضـوع در کتـاب الـن جـی وایـت خواندنـد کـه هر 
خانـواده ادونتیسـتی بایسـتی از یتیـامن مراقبـت کنـد، بچـه هـا را به خانه شـان 
در اُبلِنسـک، یـک شـهر کوچـک ۴۶۰۰ نفـری واقـع در ۷۰ مایلـی)۱۱۵ کیلومرتی( 
جنـوب مسـکو بردنـد. والدیـن مشـتاقانه نـزد خـدا دعـا مـی کردند تا خـود را در 

زندگـی پـرسان جـالل دهد.
سـپس اتفاق ناگواری افتاد.

دانیـل و نیکیتـا صاحـب دو دوچرخـه کهنه شـدند که همسـایه مهربان هدیه 
داده بـود و دوسـت داشـتند تـا دوچرخه سـواری کننـد. اما پرسها خوششـان منی 
آمـد تـا دوچرخـه هـا را تـا طبقـه هفتم آپارمتانشـان توسـط آسانسـور بـاال بربند. 
آنهـا بـه اخطـار پدرشـان گـوش ندادند چونکـه او گفته بـود نبایـد دوچرخه ها را 
در طبقـه همکـف آپارمتـان بگذارنـد و یکـروز دوچرخـه هـا ناپدیـد شـدند. آنان 

بـه شـدت گریه مـی کردند!
دعـای  در   » کـرد  خواهـد  کمـک  خـدا  و  کنیـم  دعـا  بیاییـد   « مادرگفـت: 
صبحگاهـی، مـادر دعـا کـرد » خدایـا، لطفـا کمـک کـن تـا پرسهـا دوچرخـه های 

دزدیـده شـده شـان را دوبـاره پـس بگیرنـد «
بعـد از آن پرسها هم دعا کردند.

شـهر تنهـا یـک مدرسـه داشـت و مادر هـم مطمن بـود که بچه های مدرسـه 
دوچرخـه هـا را دزدیـده انـد. بـا اجـازه از مدیـر مدرسـه، او نوشـته ای را در 
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محوطـه مدرسـه چسـباند کـه متنـش اینگونـه بـود » بچـه هـای ایـن مدرسـه دو 
دوچرخـه را دزدیـده انـد کـه متعلـق بـه بچـه هـای یتیـم اسـت. لطفـا دوچرخـه 

هـا را برگردانیـد «.
 مادر و دو پرس هر روز صبح و عرص به مدت سـه روز دعا می کردند.

سـپس زنـگ در زده شـد؛ بـه نشـانه اینکـه کسـی در طبقـه پاییـن منتظـر 
صحبـت کـردن با خانواده اسـت. صـدای مردی گفـت: » بیایید پاییـن و دوچرخه 
هـا را بگیریـد «. در طبقـه پاییـن، مادرغریبـه ای را دیـد در حالـی کـه دوچرخـه 

ای نو داشـت.
اوگفـت: » وقتـی پـرسم را بـرای ثبـت نـام بـرای کالس اول مـی بـردم، نوشـته 
شـام را دیـدم. ایـن دوچرخـه بـرای پـرسم خیلـی کوچـک اسـت؛ بنابرایـن تصمیم 
گرفتـم آنـرا بـه شـام بدهـم «. ایـن دوچرخـه بـزرگ را دانیـل صاحـب شـد چـون 

کـه بزرگـرت بود.  
او در عرصهـامن روز دعـا کـرد کـه » خدایـا بـه خاطـر ایـن دوچرخـه فـوق 
العـاده تـو را سـپاس مـی گویـم « نیکیتـا هـم خوشـحال بـود؛ امـا آرزو داشـت تا 

دوچرخـه خـودش را داشـته باشـد. مادربـه او گفـت » بیـا دعـا کنیـم «.
خانـواده برای دوچرخـه نیکیتا نیز روزها دعا کردند.

یکـروز صبـح، زنـگ در دوبـاره به صدا درآمد و صـدای مردی گفـت: » بیایید 
پاییـن و دوچرخـه را بگیرید «.

مـادر، غریبـه ای دیگـر بـا دوچرخه نو و گـران دیگری را دید کـه از دوچرخه 
قبلـی کوچکـرت بـود. مـرد گفـت کـه دوچرخـه بـرای پـرس کالس اولـی اش خیلـی 

بـزرگ بود.
نیکیتا غرق در شـادی شد.

دزدان هرگـز دوچرخـه هـای دزدیـده شـده را بازنگرداندنـد؛ امـا خانـواده به 
خاطـر اینکـه خـدا جـواب دعاهایشـان را داده بـود از خـدا سپاسـگزاری کردند و 
بـه خاطـر اینکـه دوچرخـه هایـی بهرت از قبل داده شـده بـود، شـکرگزاری کردند.

ناتالیـا گفـت: » مـن از خـدا بـه خاطرجـواب دعاهـا سپاسـگزارم، مخصوصـا 
دعـای خـود مـن کـه باعـث شـود تـا بچـه هـا خـدا را بشناسـند«.



۹4

۹ – ۱۵ آذر   درس دهم   

عبادِت پروردگار

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: نِِحمیـا ۱۲: ۲۷ تـا ۴۷؛ اول تواریـخ ۲۵: ۶ تـا ۸؛ اول یوحنـا ۱: ۷ تا ۹؛ 
یوحنـا ۱: ۲۹، ۳۶؛ اول قرنتیـان ۵: ۷؛ عربانیـان ۹: ۱ تـا ۱۱.

آیـه حفظـی: » آنهـا رسودهایـی در حمـد و ثنـای خداونـد می خواندنـد و ایـن بندگـردان 
را تکـرار می کردنـد: »چـه نیکوسـت خداونـد، خدایـی کـه محّبتـش بـرای قـوم ارسائیـل ابـدی 

اسـت�« همـه، تـا می توانسـتند صـدای خـود را بلنـد می کردنـد و خـدا را سـتایش می کردنـد 

چـون کار بازسـازی بنیـاد معبـد بـزرگ رشوع شـده بـود « )ِعـزرا ۳: 11(�

آیـه حفظـی ایـن هفتـه بـه درک مـا از شـیوه هـای پرسـتش عربانیـان و نحـؤه سپاسـگزاری 
آنهـا نسـبت بـه خداونـد کـه در عبـادت آنـان ابراز می شـده، کمک مـی کند. در سـال ۵۱۵ ق. 
م. آنهـا بـا هدایـای خـود، مراسـم تقدیـس معبـد جدید را جشـن گرفتند )ِعـزرا ۶: ۱۵ تـا ۱۸( و 
سـپس حـدود ۶۰ سـال بعـد، مـردم با هدایای خود تکمیل شـدن دیوار شـهر اورشـلیم را جشـن 

گرفتنـد )نِِحمیـا ۶: ۱۵ تـا ۷: ۳؛ ۱۲: ۲۷ و بـه بعـد(. 
بعـد از فهرسـت شـجرنامه هـا در نِِحمیـا ۱۱ و ۱۲، نویسـنده کتـاب بـه زمانـی اشـاره مـی 
کنـد کـه آنهـا افتتـاح دیـوار شـهر را جشـن مـی گیرنـد. بـرای ایـن ملـت وقـف چیزها بـه خدا، 
یـک عـادت مرسـوم بـود: معبـد، دیـوار شـهر، یـا حتـی خانـه هـا و سـاختامن هـای عمومـی. 
مراسـم چنیـن وقـف هایـی بطـوری آمـاده شـده بودنـد کـه همـراه بـا آواز، موسـیقی، جشـن، 
قربانـی، شـادی و نشـاط و تطهیـر مـردم  بودنـد و برگـزار مـی شـدند. داوود عـرِف قربانـی در 
طـول مراسـِم وقـف را مرسـوم کـرد، و پـس از او دیگـر رهربان قـوم ارسائیل، الگـوی عملی او را 
پیـروی کردنـد و رشوع آن بـا سـلیامن بـود هنگامـی کـه او تابـوت عهـد را بـه معبـد آورد )اول 

پادشـاهان ۸: ۵(. 
مـا ایـن هفتـه به بررسـی اینکـه چگونه آنها خداوند را در زمان پرسـتش، عبـادت می کردند 
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مـی پردازیـم و خواهیـم دیـد امـوری کـه ما، هـامن پروردگار را پرسـتش مـی کنیم، مـی توانیم 
در زندگـی خودمان بـکار بربیم. 

درس این هفته را مطالعه کنید که برای روز سبت در ۱۶ آذر – December ۷  آماده شوید. 

۱۰ آذر      یکشنبه      

خواندن رسودهای خداوند

نِِحمیـا 1۲: ۲۷ تـا ۲۹ را بخوانیـد� بـه برخـی از کلامت کلیـدی توجه کنید که نشـان می دهند، 

عبـادت و سـتایش آنان شـبیه هم بوده اسـت� شـام چگونه آن را توصیـف می کنید؟ 

 

قـوم ارسائیـل طبقـه خاصـی از الویـان را بـه عنـوان خواننـده و موسـیقیدان بـرای خدمـت 
در مراسـم عبادتـی معبـد گامردنـد. خـدا آنـان را در مراسـم عبادتـی هدایـت کـرد و بـه آنـان 
دسـتورالعمل هـای خاصـی بـرای خدمـات معبد داد، زیـرا که مراسـم عبادتی معبد باید بسـیار 
باشـکوه و حرفـه ای برگـزار مـی شـدند. داوود پادشـاه ایـن مراسـم پرستشـی را بـه صورت یک 
روش جامـع و باشـکوه تـر سـازماندهی کـرد. بنابرایـن، فرزنـدان آسـاف، کـه داوود آنـان را بـه 
عنـوان رهـربان پرسـتش معبـد منصـوب کـرده بـود، همچنین بـه این عنـوان قلمداد می شـدند 

» رساینـدگان خانـٔه خـدا از طایفـٔه آسـاف بودنـد  « )نِِحمیـا ۱۱: ۲۲(. 

بـه اول تواریـخ  بـاب ۲۵: ۶ تـا ۸ نـگاه کنیـد، ایـن آیـات در خصـوص محـوری و مهـم بـودن 

موسـیقی و خوانـدن » رسود هـای خداونـد « چـه مـی آمـوزد؟ 

 

رساینـدگان از میـان الویان بودند، و بنابراین، رسـامً در اسـتخدام معبـد بودند. بدین ترتیب، 
در عـوض اجـرای موسـیقی بـرای خدمات پرستشـی در معبد آنـان حقوق می گرفتنـد. در طول 
دوران پادشـاهی داوود، یـک آکادمـی یـا انجمـن موسـیقی سـازمان یافته بود، کـه داوود بر آن 
نظـارت داشـت. و دارای معلـامن و دانشـجویان پیـر و جـوان بـود، کسـانی کـه بـه نوبـت در 
معبـد کار مـی کردنـد و موسـیقی مـی نواختند. برخـی از آنان نوازنـده و برخی دیگـر رساینده 
بودنـد، و هنـوز کسـانی بودنـد کـه مسـئول نگهـداری از آالت موسـیقی و جامـه هایـی کـه در 
جلسـه هـای پرستشـی معبد اسـتفاده می شـد، بودند. هـدف از این چنین تشـکیالت حرفه ای 
و سـازمان یافتـه چـه بـود؟ ایـن امـر به توسـعه اسـتعدادها و بینـش واالیی از عبادت می شـد. 
ارتقـا و ُعلـو مقـام بایـد همیشـه در پرسـتش، هدف باشـد. سـتایش بایـد از درون قلب انسـان  
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بیـرون آیـد و بـه بهرتیـن روش بیان شـود تا انسـان ها را از نظـر روحانی ارتقا دهـد. عقیده ای 
وجـود دارد کـه مـی گویـد کـه موسـیقیدانان و رساینـدگان کـه در معبـد خدمـت مـی کردند با 

دقـت خاصـی انتخـاب شـده بودند کـه گروه پرستشـی معبـد را هدایت و رهـربی کنند. 

ــه  ــد؟ چ ــته ای ــیقی داش ــق موس ــتش از طری ــی در پرس ــرت بخش ــۀ مس ــه تجرب چ
ــما دارد؟  ــرای ش ــری ب ــا تاثی ــی ی اهمیت

۱۱ شهریور      دوشنبه      

تطهیر
بعـد از اینکـه کالم خداونـد دربـارٔه تربک دیوارهای شـهر، گـردآوری رساینـدگان صحبت می 
کنـد، آیـه بعـدی، نِِحمیـا بـاب ۱۲: ۳۰، دربـارٔه تطهیر صحبت مـی کند. » كاهنـان و الويان اول 

خودشـان را تطهـر كردنـد، بعـد قـوم را و در آخـر دروازه ها و حصار شـهر را «. 
ریشـه عربی کلمه » تطهیر شـده « به معنای پاک شـدن، خالص شـدن اسـت، و در بسـیاری 
از مقولـه هـای متـون در عهـد عتیـق بـکار رفتـه اسـت، از جملـه برای آن دسـته از کسـانی که 

بـا عقیـدٔه پـاک و خالـص اخالقی در برابـر خداوند حارض می شـدند. 

» اّما اگر در نور گام برداریم، چنانکه او نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پرس او 

عیسی ما را از هر گناه پاک می سازد� اگر بگوییم بَری از گناهیم، خود را فریب داده ایم و 

راستی در ما نیست� ولی اگر به گناهان خود اعرتاف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما 

را می آمرزد و از هر نادرستی پاکامن می سازد « )اول یوحنا 1: ۷ تا ۹(� این متون چه چیزی را 

به ما دربارٔه 1� ذات برش ۲� آمرزش خداوند ۳� قدرت خداوند در زندگی به ما تعلیم می دهد؟ 

 

معبـد و خدمـات آن جـزِو اجـزای اساسـی دیـن ارسائیـل کهـن بودنـد. اما معبـد و خدمات 
آن وسـیله ای بـرای رسـیدن بـه هـدف بودند، نه آنکه خودشـان هـدف غائی باشـند. و البته آن 
هـدف مـردم را هدایـت مـی کـرد تـا رابطـه خود را بـا عهـد خداوند و مسـیح حفظ کننـد و از 
قـدرت تطهیـر کننـدۀ او آگاه باشـند. و ایـن آگاهی از کـردار خداوند، آگاهـی از اینکه خداوند 
مـا را نجـات داده اسـت تـا مـا را هدایـت کنـد کـه او را دوسـت داشـته باشـیم و او را عبـادت 
کنیـم. بـه همیـن دلیـل اسـت که، بارهـا و بارها ارسائیل کهن آنچـه را که خداوند بـرای آنان در 
گذشـته انجـام داده بـود، برشـمردند و تکـرار کردنـد. ایـن امر بـه آنان کمک می کـرد تا محبت 
و نیکویـی او را درک کننـد، که در کانون شـادی و شـکرگزاری قرار داشـت کـه باید دراثر تجربه 

عبـادت در آنان نفـوذ کند.
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امـروز بـرای مـا، تجربه و قدردانـی از آمرزش خداوند برای گناهامنان، باید حس قدرشناسـی 
و سپاسـگزاری از خداوند و حس امیدواری و شـادی را به همراه داشـته باشـد. پس این آسـان 
اسـت کـه خـدا را سـتایش منـوده و قدردانی خود را برای شـخصیت و ذات زیبـای او بیان کنیم. 
و چـه مکاشـفه ای بزرگ تـر از ایـن مـی توانیـم از شـخصیت خـدا داشـته باشـیم و آن دیـدن 
عیسـی بـرروی صلیـب کـه بـه خاطـر پرداخـت گناهـان مـا بـه صلیـب کشـیده شـد تا مـا را از 

مجازات گنـاه برهاند.  

ــی شــما، در  ــا شــخصیت فعل ــن گناهــان شــما در گذشــته و ی ــدون در نظــر گرفت ب
ــود و  ــما می ش ــال ش ــامل ح ــان ش ــل گناه ــودگی کام ــیح بخش ــی مس ــب عیس صلی
حتــی در ایــن لحظــه و در همیــن مــکان، چــرا شــما بخشــودگی گناهــان خــود کــه 

ــد؟  ــه نمــی کنی ــه کــرده را همیــن حــاال مطالب ــه شــما هدی مســیح ب

۱۲ آذر      سه شنبه      

دو گروه بزرگ هم رسایان شکرگزاری

نِِحمیا باب 1۲: ۳1 تا 4۲ را بخوانید� چرا موسیقی بخش مهمی از این جشن بود؟ 

 

دو گروه بزرِگ همرسایان، بخشی از جلسه پرستشی در زمان نِِحمیا بودند که در اطراف 
دیوار شهر اورشلیم راه می رفتند و همرا با نواخن آالت موسیقی رسود می خواندند. آنها از 
یک مکان مشرتک رشوع به حرکت می کردند، سپس از هم جدا می شدند و هر گروه در دو 
جهت مخالف هم در اطراف دیوارهای شهرحرکت می کردند. یک گروه بوسیله ِعزرا رهربی می 
شد کسی که در جلوی گروه قرار می گرفت، و در گروه دیگر نِِحمیا قرار داشت که در پشت 
گروه جا می گرفت. دو گروه همرسایان بعد از دور زدن دیوارهای شهر در دروازه که به درب  
معبد نزدیک بود به هم می رسیدند و از آنجا به درون معبد می رفتند. روحانیون کسانی بودند 
که در شیپورها می دمیدند و تکمیل کننده صف ها در هر گروه بودند. هنگامی که دو گروه 
همرسایان وارد معبد می شدند در مقابل یکدیگر می ایستادند. این حرکت دست جمعی و 

جلسه عبادتی، به صورت فوق العاده ای سازماندهی شده بود.
بـرای اینکـه بـه ایـن سـؤال پاسـخ داد کـه چـرا موسـیقی بخـش مهمـی از جشـن و جلسـه 
عبادتـی بـود، مـا بایـد بـه مفهـوم معبـد نظـری بیاندازیـم. موسـیقی در معبـد، کنرستـی بـرای 
رسگرمـی و تفریـح مـردم نبـود، ماننـد اینکه رفته باشـند تا سـمفونی چهـارم بتهـوون را در یک 
سـالن کنـرست گـوش کننـد. در عوض، هامنطـور که نوازنـدگان می نواختنـد و رسایندگان رسود 

مـی خواندنـد، مـردم در دعـا و نیایـش بودنـد و ایـن بخشـی از پرسـتش آنهـا بود.   
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در کانـون اعـامل عبادتـی معبـد، مراسـم قربانـی در نظـر گرفتـه شـده بـود، خـودش یـک 
عمـل نسـبتاً ناخوشـایند اسـت. خـوب باالخـره، آنهـا چـه کار مـی کردنـد؟ مگـر نـه کـه، آنهـا 
گلـوی حیوانـات بـی گنـاه را مـی بریدنـد! نواخن این چنین موسـیقی هـای زیبا بـه روش های 
مختلـف، عـالوه بـر اینکـه افـکار مـردم بسـوی آسـامن سـوق مـی داد، کمـک مـی کـرد تـا کل 

تجربـه عبـادت لـذت بخـش تر شـود. 

بـه منونـه هـای کتـاب مقـدس، جائـی کـه در آن موسـیقی از جنبـه هـای مهـم پرسـتش بـوده 

اسـت، نـگاه کنیـد� بـه خصـوص در خـروج بـاب 1۵: 1، ۲؛ دوم تواریـخ بـاب ۲۰: ۲1، ۲۲؛ و 

مکاشـفه بـاب 1۵: ۲ تـا 4 تامـل کنیـد�

 

هـم در زمیـن و هـم در آسـامن، موسـیقی بخشـی از تجربـه عبـادت اسـت. توجـه داشـته 
باشـید کـه در آیـات بـاال، همـٔه رسودهایـی کـه خوانـده می شـود دربـاره آنچـه کـه خـدا برای 
مردمـش انجـام داده، شـامل » غلبـه بـر ددمنشـی « اسـت )باالخـره به چـه طریق دیگـری آنها 
مـی توانسـتند پیـروز شـوند؟ (. رسودهـای پرستشـی بـرای خداوند، به مثابه رسـتگاری اوسـت. 

برخــی از چیزهایــی را نــام ببریــد کــه خداونــد بــرای شــما انجــام داده اســت، کــه بــه 
عنــوان دالیلــی خــوب بــرای خوانــدن ســرود پرستشــی بــرای او باشــد�

۱۳ آذر      چهارشنبه      

قربانی ها به عنوان بخشی از پرستش

نِِحمیـا بـاب 1۲: 4۳ را بخوانیـد� چـه چیزی در مورد پیشـکش » قربانی هـای بزرگ « به عنوان 

بخشـی از مراسـم پرستشی، خاص بود؟ 

 

قربانـی هـا مهـم ترین جنبه رضوری مراسـم پرستشـی در طول دوران معبـد بودند. چندین 
نـوع مختلـف قربانـی، چـه برای وعدٔه بخشـش گناهان و یـا چه برای ابراز خوشـحالی و تکریم 
خداونـد بـرای قربانـی کـردن وجـود داشـت، قربانـی هـا بـه پرسـتش در معبـد ماهیـت مـی 
دادنـد، تـا بـه عبـادت کننـدگان، حقیقـت خـدا را یـادآوری، و بگویند که او چه کسـی هسـت، 
آنـان بـه ذریـت وعـده داده شـده یعنـی عیسـی مسـیح، آن کسـی که حیـات خود را بـه خاطر 

آنـان داد اشـاره مـی کردنـد، زیـرا کـه او برٔه خـدا بود. 
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یوحنـا بـاب 1: ۲۹، ۳۶؛ اول قرنتیـان بـاب ۵: ۷؛ و مکاشـفه بـاب ۵: ۶، 1۲، 1۳ را بخوانیـد� آنها 

در مـورد آنچـه قربانـی هـا نهایتـاً بـا آن اشـاره داشـتند، چـه چیزی را بـه ما یـاد می دهد؟ اگر 

ارسائیلـی هـای باسـتان مـی توانسـتند از مـرگ یـک حیـوان اهلـی، آنقـدر خوشـحال باشـند، 

چقـدر دلیـل بیشـرت بـرای مـا وجـود دارد تـا از مرگـی که توانسـت حقیقت بیشـرتی را آشـکار 

کند، خوشـحال باشـیم؟ 

 

توجه داشته باشید که تنها چندین بار عقیدٔه شادی و مرست در کتاب نِِحمیا باب ۱۲: ۴۳ 
بیان شده است. این بدان معنا است که در میان تکریم خداوند و شاید خوف از خدایی که 
مردم در جلسات پرستشی خودشان تجربه می کردند )به هر حال، کشن یک حیوان به خاطر 
گناهان آنان یک امر جدی و مهمی بود(، خوشحالی و شادی هم وجود داشت. هنگامی که 
به خدا نزدیک می شویم باید با هیبت  و حرمت، همینطور با خوشحالی و شادی باشد. مزمور 
۹۵ بیان می کند که یک نیایش حقیقی، شامل دعوت به رسود خواندن، ابراز شادی و اجرای 
موسیقی برای تجلیل و تکریم از خدا )مزمور ۹۵: ۱( و همچنین سجده کردن در حضور خداوند 
)مزمور ۹۵: ۶( می باشد. تالش برای دست یافن به تعادل میان شادی و تکریم و تحسین در 

نیایش، برای ستایش و پرستش خالق مان بسیار مهم است.

ــا  ــِق همــٔه مخلوقــات )یوحن ــم کــه در روی صلیــب، خال هنگامــی کــه فکــر می کنی
1: 1 تــا ۳( بــرای گناهــان خلقــت خویــش قربانــی شــد، ابتــدا چــه احساســی بــه مــا 
دســت مــی دهــد؟ همچنیــن شــادی چــه نقشــی را می توانــد و بایــد در تجربــه مــا 

از صلیــب بــازی کنــد؟ 

۱۴ آذر      پنجشنبه      

نقش کاهنان و الویان در عبادت

نحمیـا بـاب 1۲: 44 تـا 4۷ را بخوانیـد� چـرا همـه مـردم یهـودا از کاهنـان و الویـان خرسـند 

بودنـد؟ چـرا  آنـان اشـخاص مهمـی بودنـد؟  

 

کاری کـه کاهنـان )کـه از الویـان بودنـد( انجـام مـی دادنـد، سـمبل چـه چیـزی را بـود؟ بـه 

عربانیـان بـاب ۹: 1 تـا 11 نـگاه کنیـد�
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» شـفاعت مسـیح در قبـال انسـان در معبـد آسـامنی هامن اهمیـت را دارد که مـرگ او بر 
روی صلیـب داشـت. بـا مرگـش کاری را رشوع کـرد که پس از قیامش از مردگان به آسـامن رفت 
تـا آن را کامـل کنـد. مـا بایـد با ایـامن وارد پرده شـدیم، جائی کـه آن پیرشو برای ما داخل شـد 
«. الـن جـی وایـت، کتـاب نـربد عظیم، صفحـه ۴۸۹. ]این کتاب به زبان فارسـی موجود اسـت[

بازهـم، اگرچـه مـردم در گذشـته نور امیدی کـه امروزه ما داریم نداشـتند، آنهـا همین قدر 
درک کردنـد کـه دانسـن کار الویـان، یعنـی تنهـا کسـانی کـه مـی توانسـتند در معبـد خدمـت 
کننـد، از اهمیـت زیـادی برخوردار بوده اسـت. آنها خوشـحال بودند کـه کار خداوند می تواند 

از طریـق آنان انجام شـود. 
قـوم خـدا کـه بـا خوانـدن کالم خـدا با او وقـت گذرانده بـود، دعـا و عبادت کـرده بود، در 
او حیاتـی نـو پیـدا کـرد. بـا این همـه، آنها متوجه شـدند کـه خدمات معبـد ناچیز گرفته شـده 
و نیـاز بـه احیـای مجـدد دارد. اکنـون مـردم از آن امـور کـه دوبـاره بنـا شـدند، یعنـی کاری که 
الویـان از جانـب آنـان انجـام مـی دادند، مـرسور بودنـد. خداوند قـوم را  تحت تاثیر قـرار داد 

مبنـی بـر ایـن کـه خدمـات معبد بخشـی از طـرح او برای عبـادت بود. 
خاطـر  بـه  اغلـب  همـه  موسـیقیدانان  و  نوازنـدگان  کالم،  معلـامن  خادمیـن،  متاسـفانه، 
دسـتمزدی کـه مـی گرفتنـد، خدمـت می کردنـد. حتـی در دوران نِِحمیـا، حامیت الویـان گاهی 
بسـیار قـوی و گاهـی خیلـی کمرنـگ بـود. الویـان بارهـا و بارهـا مجبـور شـدند که بـه منظور 
تامیـن مخـارج خانواده هایشـان بـه کارهـای دیگـری بپردازند، چرا کـه مردم پرداخـت عرشها و 

هدایـا خـود را متوقـف کـرده بودند. 
بـدون پرداخـت ده یـک هـا و هدایـا، هیـچ کلیسـایی در جهـان منـی توانـد تشـکیل شـود. 
اگـر بخواهیـم کـه خدمـات کلیسـای مـا ادامه یابـد، باید خـود را متعهد بـه حامیـت از ُمبلغان 
بـا کمـک هـای مالـی، و همچنیـن بـا قدردانـی شـفاهی و زبانـی از آنـان کنیـم. کلیسـا ممکـن 
اسـت هرگـز بـدون ایـراد نباشـد، امـا نباید این مسـئله باعـث دلـرسدی و حامیت نکـردن ما از 
آن بشـود، مـا بایـد بـه حامیـت خـود از کلیسـا ادامـه دهیـم، تـا کار خداونـد در رسارس جهـان 

بتوانـد ادامـه یابد. 

۱۵ آذر      جمعه      

تفکـری فراتـر: بخوانیـد، اِلـن جـی وایـت،” خداونـد بـا مـا اسـت “، صفحـه ۱۹ تـا ۲۶، 
.The Ministry of Healing صفحـات ۹۵ تـا ۱۰۷، در ،Saved to Sarve ”آرزوی اعصـار؛

» خداونـد ادعـا می کنـد کـه متـام زمین تاکسـتان اوسـت. اگر چـه در حال حارض در دسـت 
غاصبـان اسـت، ولـی متعلـق بـه خداوند اسـت. و بـا بازخریـد آن و خالصی آن از دسـت رشیر 
کـه کمـرت از خلقـت دوبـارٔه آن نیسـت، متعلـق بـه او می شـود. بـرای نجـات و آزادی جهـان 
قربانـی داده شـده اسـت. )زیـرا خـدا جهـان را آنقـدر محبت کرد که پـرس یگانۀ خـود را داد تا 
هـر کـه بـه او ایـامن آَورَد هـالک نگردد، بلکه حیـات جاویدان یابـد( ) یوحنـا ۳: ۱۶(. از طریق 
آن یـک عطیـه، همـٔه انسـان هـای دیگـر هـم از هدیـٔه نجـات بهـره منـد شـدند. روزانـه متـام 
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دنیـا از بـرکات خداونـد بهـره منـد می شـوند. هـر قطـره ای از باران، هـر پرتو نور برروی نسـل 
ناسـپاس مـا، هـر بـرگ و گُل و میـوه، تحمـل و صـرب طوالنـی خداوند و عشـق عظیم او نسـبت 

بـه انسـان را شـهادت می دهنـد « اِلـن جـی وایـت، پندهای مسـیح، صفحـات ۳۰۱ و ۳۰۲.
» در مسـیح چـه یهـودی، چـه یونانـی، بـرده یـا آزاد همـه با خون ارزشـمند مسـیح در کنار 

هـم قـرار گرفتنـد و یکی شـدند ) غالطیـان ۳: ۲۸ و افسیسـان ۲: ۱۳(.
» هرچـه کـه تفـاوت اعتقـادت مذهبـی میخواهد باشـد، فراخـوان درد و رنـج برشیت باید 

شـنیده شـود و جواب داده شـود ...
» همـه اطرافیـان مـا از نظـر روحـی ضعیف هسـتند، سـعی کنید تـا روح هایی کـه نیاز به 
کلـامت تسـکین دهنـده و اَعـامل یـاری بخش هسـتند را کمـک کنید. بیـوه زنانی وجـود دارند 
کـه نیازمنـد کمـک و همـدردی هسـتند. یتیامنـی وجـود دارنـد که مسـیح بـه پیروانـش فرمود 
آنـان را دریابیـد تـا اعتـامد خداونـد را دریافـت کرده باشـید. اغلب اوقـات این مـوارد با غفلت 
و بـی توجهـی، نادیـده گرفتـه می شـوند. آنهـا ممکـن اسـت، ظاهـراً از طُریـق ناهنجاریهـای 
مختلـف از دسـت رفتـه باشـند و بـا بـی رحمـی بـا آنان رفتار شـده باشـد، بـا این حـال آنان به 
خداونـد تعلـق دارنـد. آنـان بـه قیمـت پرداخـت خـون گرانبهـای مسـیح خریـداری شـده اند و 
در نـگاه خداونـد آنـان هامنقـدر ارزشـمند هسـتند که ما هسـتیم. آنهـا اعضای خانـوادٔه بزرگ 
خداونـد هسـتند، و مسـیحیان بـه عنـوان وکیـالن و مناینـدگان خداوند مسـئول مراقبـت از آنان 

می باشـند «. اِلـن جـی وایـت، پندهـای مسـیح، صفحـات ۳۸۶، ۳۸۷.

سواالتی برای بحث
ــم و شــادمانی  ــن تکری ــادت، بی ــدا کــردن تعــادل مناســب در عب ــارٔه پی 1� در کالس، درب
صحبــت کنیــد، از طریــق ایــن ســوال کــه: آیــا حرمــت و شــادی در هــر صــورت، صرفــاً در 

تقابــل بــا یکدیگــر مــی باشــند؟ 
۳� اســرائیلیان دیــوار شــهر اورشــلیم را تحــت حمایــت و حفاظــت الهــی ســاختند، و طــی 
مراســم افتتاحیــه و وقــف، اذعــان کردنــد کــه دیــوار بــدون حمایــت خــدا، کاربــرد و فایــده 
ای نخواهــد داشــت� ســلیمان بســیار خــوب ایــن را بیــان می کنــد: » اگــر خداونــد خانــه 
ــد،  ــی نکن ــد از شــهر نگهبان ــده اســت� هــرگاه خداون ــان بی فای ــد، زحمــت بّنای ــا نکن را بن
مراقبــت نگهبانــان بیهــوده اســت « )مزمــور 1۲۷: 1(ایــن چــه چیــزی را بایــد بــه مــا در 

مــورد همــٔه تــالش هــای مــا بــرای خدمــت بــه خــدا بگویــد؟
۳� نقش موسیقی در تجربه شخصی شما از پرستش در کلیسای خودتان چیست؟

ــد: عیســی کاهــن اعظــم در مــکان  ــی واضــح و روشــن مــی گوی ــاب مقــدس خیل 4� کت
ــد؟  ــام می ده ــا انج ــرای م ــا ب ــاً در آنج ــه کاری را او دقیق ــت� چ ــمان اس ــدس در آس مق
خدمــت کشیشــان در معبــد زمینــی چــه چیــزی را بــه مــا مــی توانــد دربــارٔه آنچــه کــه 

ــوزد؟ ــد، بیام ــام می ده ــمان انج ــا در آس ــرای م ــی ب عیس
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داستانهای ایامنداران
1۶ آذر

سه اخطار در آبخازیا
توسط اندرو مک چسنی، مبرش ادونتیست

والنتینـا دیمیرتینکوکـه قصـد داشـت تـا ذرت پیـدا کنـد تـا بتوانـد نـان لـواِش 
لِپیوشـکا را بـرای خانـواده اش بپـزد، بـا عجلـه بـه بـازار در آبخازیا، به یـک منطقه 

دور افتـاده اتحـاد جامهیرشـوروی سـابق در گرجسـتان رفـت.
او پـول زیـادی نداشـت و جنـگ داخلـی طوالنـی مـدت در شـهرش سـوخومی 

باعـث کمبـود شـدید غـذا شـده بود.
والنتینـا زنـی را دیـد کـه دانـه هـای ذرت را که در یـک گونی بود، می فروشـد؛ 
امـا پـول کافی نداشـت. والنتینا سـاکت ایسـتاد و فکر کـرد » چطور شـکِم خانواده 

ام را سـیر کنم؟ «
ناگهـان، احسـاس کـرد که کسـی شـانه سـمت چپـش  را ملـس می کنـد و بطور 
دوسـتانه و صدایـی قاطعانـه بـه او گفـت » والیـا، همیـن االن از اینجا دور شـو! «.

درحالی که می ترسید بیرون رفت و نگاهی انداخت اما کسی آنجا نبود.
والنتینـا لحظـه ای گیـج و مبهـوت ایسـتاد؛ امـا فکـرش مسـتقیامً بـه شـوهرش 
پـاول کـه بـه عنـوان شـبان ادونتیسـت کار مـی کـردو دخـرت ۱۶ سـاله شـان ناتاشـا 

معطـوف شـد. او بـه زن کـه ذرت گـران قیمـت را مـی فروخـت نـگاه کـرد.
دوباره او احساس کرد که کسی بر شانه اش زد.

» والیا همین االن از اینجا دور شو! «
والنتینـا درحالـی که احسـاس می کرد مشـکلی وجـود دارد، رساسـیمه به طرف 
خروجـی رفـت امـا دو نفـر همسـایه یعنی یوری و تایشـا را دید و ایسـتاد و احوال 
پرسـی منـود. بعـد دیـد کـه زنـی جـاروی دسـتی مـی فروشـد و پرسـید کـه قیمـت 

جـارو چقدر اسـت؟
اوبـرای سـومین بـار آن رضبه را بر شـانه اش احسـاس منود. » والیـا، همین االن 

از اینجا دور شـو! «
والنتینـا فرارکـرد. دو دقیقـه بعـد، او صـدای وحشـتناک تـوپ توپخانـه را که از 
بـاالی رسش زوزه کنـان رد مـی شـد را شـنید. دو توپ دیگر پی در پی شـلیک شـد.

والنتینـا در مسـیرش ناگهـان ایسـتاد وقتیکـه صـدای شـدید انفجار در کل شـهر 
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پیچیـد. والنتینـا ابـر بزرگـی از دود و گـرد و غبـار را دیـد کـه از بـازار بـاال می رود.
وقتـی کـه بـه سـوی خانـه دویـد اشـک از گونـه هایـش رسازیرشـد و دعـا کـرد 
» خدایـا، بـه خاطـر اینکـه مـرا نجـات دادی سپاسـگزارم! امـا مـن کـه هسـتم؟ چرا 

مرامحافظـت منـودی؟ «
بعـداً، والنتینـا بـه بازار برگشـت و آثـار دود را کـه از انفجار مانده بـود در هوا 
دیـد. دو اثـر انفجاردقیقـاً درجایـی بـود کـه او ایسـتاده بـود و به ذرت هـا و جارو 

خیـره شـده بود.
بـا یـادآوری آن روز در سـال ۱۹۹٣، والنتینـا اغلـب در مورد اشـعیا بـاب ۴٣ آیه 
۲ تفکرمـی کنـد؛ جائیکـه خداوند می گویـد: » هنگامی که از آبهـای عمیق بگذری 
مـن بـا تـو خواهـم بـود. هنگامی که سـیل مشـکالت بـر تـو هجـوم آورد، نخواهم 
گذاشـت غـرق شـوی! هنگامـی کـه از میـان آتـش ظلـم و سـتم عبـور کنی، شـعله 

هایـش تـو را نخواهد سـوزاند «.
والنتینـا در سـمت چـپ تصویـر، مـی گویـد که تـوپ توپخانـه به مانند آتشـی 
اسـت کـه مـردم را مـی سـوزاند؛ امـا خـدا قـول مـی دهـد کـه » مـن با تـو خواهم 
بـود. مـا بـه خـدا ایـن حـق را مـی دهیـم تـا از مـا محافظـت کنـد وقتـی که بـا او 
راه مـی رویـم و بـا او زندگـی مـی کنیـم. متام عمـر زندگیـامن یک زندگـی ای برای 
خدمـت بـوده اسـت. چـرا مسـیح به جهـان آمد؟ بـرای خدمـت، هامنطـور که الن 

وایـت مـی گویـد. ایـن هـدف زندگیامن شـده اسـت: خدمت کـردن «.
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۱۶ تا ۲۲ آذر   درس یازدهم   

مردم لغزش خورده

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: نِِحمیا ۱۳: ۱ تا ۹؛ تثنیه ۲۳: ۳ تا ۶؛ نِِحمیا ۱٣: ۱۰ تا ۱۴؛ اعداد ۱۸: ۲۱ 

تا ۲۴؛ نِِحمیا ۱۳: ۱۵ تا ۲۲؛ یوحنا ۵: ۵ تا ۱۶.

آیه حفظی: » به الویان دستور دادم که خود را تطهیر سازند و به نگهبانی دروازه ها بپردازند 
تا از نگه داشته شدن روز سبت اطمینان حاصل شود� خدایا برای این کارها نیز مرا به یادآور و 

برحسب بزرگِی محّبت پایدارت مرا ببخش « )نِِحمیا 1۳: ۲۲(�

در فاصلـه بیـن بـاب هـای ۱۲ و ۱۳، نِِحمیـا بـه بابـل بـاز مـی گـردد. اگرچـه مـا منـی دانیم 
چـه مـدت در آنجـا نبـوده اسـت، هنگامیکه او بـاز می گردد )احتـامالً در حدود بین سـال های 
۴۲۵ – ۴۳۰ ق.م.( ، آنهـا بـه گذشـته رجعـت کـرده بودنـد. اگرچـه آنهـا بـا خداونـد در رابطه با 
مسـائل زیـر عهـد بسـته بودنـد: اول، بـا بت پرسـتان ازدواج نکننـد؛ دوم: مقررات روز سـبت را 
رعایـت کننـد؛ سـوم: بـرای حامیـت از معبد و خادمیـن آن، ده یک از درآمد خـود و هدایائی را 

بدهنـد ) نِِحمیـا ۱۰(. آنهـا متـام ایـن وعده هـا را نقـض، و آنها را رعایـت نکردند. 
در آن زمـان کـه نِِحمیـا بازگشـت، او فهمیـد کـه آنهـا در تعهـدات خـود نسـبت بـه خـدا 
اهـامل ورزیـده انـد. مـردم پرداخت عرشهـا و هدایا به معبـد را متوقف کـرده بودند، و رشوع 
بـه اسـتفاده از حجـره هـای معبـد بـرای مقاصـد دیگـری منـوده، مقـررات روز سـبت را بطـور 
صحیـح و بـه درسـتی رعایـت نکرده و حتـی با قوم های بت پرسـت اطـراف ازدواج کرده اند. و 
از همـه بدتـر، رهـربی قـوم بود که پرداخـت هزینه خدمات معبـد از اعانه هـا را نادیده گرفته 
بـود و باعـث زوال رابطـه ارسائیلیـان بـا خـدا شـده بود. جای شـگفتی نیسـت کـه نِِحمیا وقتی 
ایـن مسـئله را فهمیـد کـه چقـدر همـه چیـز تغییـر کـرده، در هـم شکسـت. بـا ایـن حـال، بـه 
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جـای اینکـه اوضـاع را بـه هامن صورت که هسـت، بپذیـرد، یکبار دیگر هامنطور که شـخصیت 
باطنـی او مشـتاق بـود، بـرای جـالل خداوند اقـدام کرد. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۳ آذر – December ۱۴  آماده شوید. 

۱۷ آذر      یکشنبه      

رهربی فاسد معبد
آنها  میان  پرستان  بت  بیگانگان/  موآبیان،  و  عمونیان  مورد  در  نگرانی  با   ۱۳ باب  نِِحمیا 
)نِِحمیا ۱۳: ۱ تا ۳(، رشوع می شود. این آیات در مورد بیرون راندن افراد بیگانه و از ملتها و یا 
نژادهای دیگر از میان کسانی که خدا را پیروی می کنند، صحبت منی کنند، بلکه به جای آن، 
این آیات پیشنهاد می کند که کسانی را از میان خود بیرون کنید که داری اعتقاد و باور دیگری 

هستند – تغییر مذهب نداده اند، بلکه بت پرست هستند )تثنیه ۲۳: ۳ تا ۶(. 

نِِحمیـا بـاب 1۳: 1 تـا ۹ را بخوانیـد� الیاشـیب و طوبیـا چـه کسـانی بودند؟ چـرا کاری که آنان 

انجـام دادنـد، غیـر قابـل قبول نیسـت؟ بـه نِِحمیـا ۲: 1۰، 1۹؛ ۳: 1؛ 1۲: 1۰، ۲۲؛ 1۳: ۲۸� 

 

هم الیاشیب و هم طوبیا، شخصیت های شناخته شده ای در کتاب نِِحمیا هستند. الیاشیب 
کاهن اعظم قوم ارسائیل بود و همچنین مسئول معبد بود. و به طوبیا به عنوان عمونِی دشمِن 
نِِحمیا اشاره شده، کسی که شدیدا ً مخالف کار نِِحمیا در اورشلیم بود.اتحاد الیاشیب و طوبیا، 

این عقیده را بوجود آورده که رابطه ای از طریق ازدواج بین آنها بوده است. 
بـا وجـود ایـن، گـزارش مربـوط به ایـن رابطـه از طریق ازدواج در جایی درج نشـده اسـت، 
مـا مـی دانیـم کـه طوبیـا دارای نامـی بـا ریشـه عـربی بـوده )بـه معنـی خداونـد نیکوسـت( ، 
و بنابرایـن بـه احتـامل زیـاد او دارای پیشـینٔه یهـودی بـوده اسـت. اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه 
خانـوادٔه همـرس او از نسـل هـارون مرتبـط بـا خانـواده الیاشـیب بـوده، هرچنـد تائیـد نشـده 
اسـت. عـالوه بـر ایـن سـنبلط حورونـی، مخالـف دیگر نِِحمیـا، دخرتی داشـت که با نـؤه پرسی 
الیاشـیب ازدواج کـرده بـود. بنابرایـن، در ایـن قلمـرو فتنـه و دشـمنی در اطـراف و بـر علیـه 
نِِحمیـا، بایـد بـه علـت اینکـه مقامات عالـی رتبـه در آن رسزمین با یکدیگـر ارتباط داشـته اند، 

قـوی بوده باشـد. 
در طـول غیبـت فرمانـدار، کاهـن اعظِم معبد، یکـی از حجره های معبد که بـرای نگهداری 
عرشهـا، هدایـا و بخشـش هـا در نظرگرفتـه شـده بـود را بـه طوبیـا داد. بـه طوبیـا در معبـد 
اقامـت دائـم اعطـا شـده بـود، و ایـن راهـی بـرای او بـود کـه یکـی از رهـربان قـوم بشـود. در 
نهایـت دشـمنان نِِحمیـا بـه متامـی آنچـه کـه مـی خواسـتند، دسـت یافتنـد: تـا مسـئولیت را از 
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نِِحمیـا گرفتـه و خودشـان مسـئولیت را بـه عهـده بگیرنـد. خوشـبختانه، نِِحمیا قصد نداشـت تا 
گوشـه ای بنشـیند و هیـچ اقدامـی نکند. 

ــان در اســرائیل  ــی – چــه یهودی ــخ روحان ــد در طــول سراســر تاری ــوم خداون ــا ق آی
باســتان و چــه مســیحیان کــه دردوران عهــد جدیــد و یــا بعــد از آن، آنــان را پیــروی 
ــری شــوند؟  ــا گمراهــی رهب ــا ب ــد ت ــه خودشــان اجــازه دادن ــی ب ــه راحت ــد – ب کردن

ــم؟  ــاب کنی ــان، اجتن ــد آن ــم از انجــام اشــتباهی مانن ــه مــی توانی چگون

۱۸ آذر      دوشنبه      

الویان در کشتزارها

نِِحمیا باب 1۳: 1۰ تا 14 را بخوانید� در اینجا نِِحمیا به دنبال ترمیم چه چیزی است؟ 

 

رساینـدگان، محافظـان دروازه هـا، و دیگـر خدمتگـزاران معبـد مجبـور بودنـد تـا بـه رس 
کارهـای خـود در کشتزارهایشـان به منظور تامیـن مخارج خانواده هایشـان برگردند، زیرا دیگر 
کار خـدا از طـرف قـوم حامیـت و پشـتیبانی مالـی منی شـد. کل عرشهـا و هدایا که به سـختی 
بنـا شـده بودنـد حـاال از بیـن رفتـه بودنـد. نِِحمیـا مجبور بـود همـه چیـز را از اول رشوع کند. 
اقـدام نِِحمیـا در بیـرون انداخـن همـه چیـز از حجـره نشـان دهنـده یـأس و نا امیدی اسـت. 

» نه تنها به معبد بی حرمتی شده بود، بلکه از پیشکشها سوء استفاده شده بود. این امر 
موجب شده بود تا مردم از هدیه دادن نومید شوند. آنان شور و حرارت خود را از دست داده 
بودند. و مایل نبودند تا عرشیه خود را بپردازند. خزانه های خانه خدا بطور ناچیزی تامین می 
شد و بسیاری از رسایندگان و دیگران که در خدمات معبد به کار گرفته شده بودند به اندازه 
کافی پشتیبانی منی شدند و کار خدا را رها کرده و در جای دیگری کار می کردند « اِلن جی 

وایت، انبیا و پادشاهان، صفحه ۴۹۴. ]این کتاب به زبان فارسی موجود است[. 
جالـب توجـه اسـت کـه، همـٔه یهودیـان دوبـاره دور هـم جمـع شـدند و آنچـه کـه خـراب 
شـده بـود را بازسـازی کردنـد، مـردم در کنار نِِحمیـا و بر علیه طوبیـا و الیاشـیب بودند، چراکه 
آنهـا بایـد متوجـه شـده باشـند کـه هـر آنچـه نحمیـا انجـام داده اسـت می توانسـته بـه خاطر 
منافـع آنـان باشـد. عـالوه بر ایـن، نِِحمیا مسـئولیت نظارت بر امـالک معبد را به مردانی سـپرد 
کـه وفـادار و در ایـامن شـاخص و قابـل اعتامد بودند. آنها مسـئول جمـع آوری عرشها و هدایا 
بودنـد، و اطمینـان حاصـل می کردنـد که کاالها بطور صحیح و مناسـب ذخیـره و بطور عادالنه 
بیـن گـروه هـای مـردم توزیـع گـردد. بـه عبـارت دیگـر، ظاهـراً نِِحمیـا بـا ورودش به اورشـلیم 

سیسـتم فاسـد رهـربی را یکبـاره از هـم پاشـید و ریشـه کن کرد.
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اگرچـه نِِحمیـا، مـردان بـا ایـامن را بـرای نظـارت بـر تشـکیالت معبـد منصـوب کـرد، کاهن 
اعظـم فاسـد، یعنـی الیاشـیب، مقـام خـود را از دسـت نـداد، زیـرا ایـن امـر فقـط بوسـیله 
شـخصی از نسـل هـارون امـکان پذیـر بود. ممکن اسـت کار او بـا انتصاب دیگران بـر برخی از 

مسـئولیتهای کاهـن بـزرگ مختـل شـده باشـد، امـا او همچنـان کاهـن اعظـم بـود. 

نِِحمیــا دعــا کــرد، » ای خــدای مــن، کارهایــی را کــه بــرای معبــد بــزرگ و نیایــش در 
آن انجــام داده ام را بــه یــادآور« )نِِحمیــا 1۳: 14(� چــه چیــزی در مــورد ایــن دعــا 

بســیار بشــری اســت؟ 

۱۹ آذر      سه شنبه      

ده یک ها و هدایا
اصالحات نِِحمیا در خدمات معبد شامل اجرایی کردن ده یک ها و هدایا بود. 

اعـداد بـاب 1۸: ۲1 تـا ۲4؛ مالکی ۳: 1۰؛ متـی ۲۳:۲۳؛ اول قرنتیان ۹: ۷ تا 14؛ دوم قرنتیان ۹: 

۶ تـا ۸؛ عربانیـان ۷: 1، ۲ را بخوانیـد� ایـن متـون چـه چیـز مهمی را دربارٔه ده یـک ها و هدایا 

نـه تنهـا در جلسـات معبـد، بلکه همچنیـن امروزه، به مـا می گویند؟ 

 

ابـدون جمـع آوری عرشهـا و هدایـا، معبد منی توانسـت بـه کار خود ادامه دهـد. هنگامی 
کـه پرداخـت ده یـک هـا متوقف شـد، خدمات معبـد هم متوقف شـد، و کل نظـام عبادت در 
معـرض خطـر قـرار گرفـت. کارکنـان معبـد بـه دنبال یافـن کار دیگری بـه منظور تامین و سـیر 
کـردن شـکم خانـواده هایشـان رفتنـد، آنهـا منـی توانسـتند بیـش از ایـن بـرروی حامیـت امـور 

معبـد حسـاب کننـد، در نتیجـه کار عبـادت خدا کاهـش یافت. 
» قاعـدٔه عـرش در عیـن سـادگی ، کاری پسـندیده اسـت. حقانیـت و یکسـان نگـری آن بین 
ثرومتنـد و فقیـر تناسـب را آشـکار مـی کند. به هامن نسـبت خدا به ما اجـازه داده تا از دارایی 

او اسـتفاده کنیـم، بنابرایـن مـا بایـد مقـداری از آنچه او به ما بخشـیده را بـه او برگردانیم. 
» هنگامیکـه خـدا مـا را دعـوت بـه پرداخـت عـرش می کنـد )مالکـی ۳: ۱۰(، او از مـا بـه 
خاطـر آن قدردانـی منـی کنـد و یا خواهان سـخاومتندی ما نیسـت. اگرچه تکریم و سپاسـگزاری 
بایـد بخشـی از همـٔه بیانـات مـا نسـبت به او باشـد، ما ده یـک از درآمد خود را بـه خدا برمی 
گردانیـم زیـرا کـه ایـن یکـی از فرامیـن اوسـت. عـرش متعلق بـه خداسـت و او مـی خواهد که 
مـا آن را بـه او بازگردانیـم « - عقایـد ادونتیسـت هـای روز هفتـم … )چـاپ دوم( )انتشـارات 

پاسـفیک پـرس شـهر بویز ایالـت آیداهـو، سـال ۲۰۰۵(، صفحه ۳۰۴. 
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هامنطـور کـه در معبـد ارسائیـل اتفـاق افتـاد، در کلیسـای ما هـم می توانـد در اثر حامیت 
مالـی نشـدن از طـرف اعضـای آن بوسـیله پرداخـت نکـردن عرشهـا و هدایـا اتفـاق بیافتـد و 
کلیسـا انحطـاط یابـد. خدمـات کلیسـای مـا منـی توانـد، بـدون مردمی که بـه آنها حقـوق داده 
می شـود تـا وقـت خـود را رصف مدیریـت، برنامه ریزی و انجام کارهای بشـارتی کلیسـا را برای 
خـدا انجـام می دهنـد، بـه وظیفـه خـود عمـل کنـد. همچنیـن کیفیت عبـادت خدا هـم ممکن 
اسـت تقلیـل یابـد. مهم تـر از همـه، بـدون پرداخـت ده یـک هـا و هدایـا بـه کلیسـا، بشـارت 

انجیـل امـکان پذیر نخواهـد بود. 
عالوه براین، ما عرش خود را می پردازیم به علت اینکه خدا این قاعده را در کالم خویش 
بنیان نهاد.  برخی اوقات، خداوند نیازی ندارد که برای ما رشح دهد که چرا او وظیفه ای را 
مقرر کرده که انجام دهیم. او انتظار دارد که ما به او اعتامد کنیم که همه چیز تحت کنرتل 
اوست. ما باید به دنبال چگونگی کار این سیستم بوده و از آن مطلع باشیم، اما بعد از آن 

وظیفه ما این است که همه چیز را به دست او بسپاریم و به او اعتامد کنیم.     

چــرا ده یــک بــرای وضعیــت روحانــی مــا بســیار مهــم هســت، و بــه عنــوان معیــار 
ســنجش اعتمــاد مــا بــه خــدا اســت؟   

۲۰ آذر      چهارشنبه      

تجارت تهیه رشاب در روز سبت 

نِِحمیا 1۳: 1۵ و 1۶ را بخوانید� نِِحمیا در اینجا به چه مشکلی اشاره می کند؟  

 

ایـن آسـان نیسـت کـه بـه خاطـر خـدا ایسـتاد، هنگامـی که شـام در اقلیت قـرار داریـد. از 
آنجـا کـه خـدا فرمـوده اسـت کـه روز سـبت بایـد بـه عنـوان یـک روز مقـدس محـرتم شـمرده 
شـود، و هیچکـس در ایـن روز نبایـد هیچـکاری انجـام دهـد، نِِحمیـا قصـد داشـت تـا مطمـن 
شـود ایـن فرمـان خداونـد در شـهر اورشـلیم پیـروی و اجـرا شـود. بدون شـک او احسـاس کرد 
کـه نسـبت بـه اجـرای این حکـم، تعهد اخالقـی دارد پس بـرای اجـرای آن موضع خـود را اعالم 

کـرد و بـرای اجـرای احـکام آن اقـدام کرد. 
سبت به عنوان آخرین عمل از هفته خلقت به وجود آمد، زیرا که این روز، روز خاصی بود 
که مردم باید از طریق گذراندن وقت با خدا، رابطٔه خود را با او احیا و تجدید عهد کنند، به 
گونه ای که آنها در این روز مشغول به کار خود و سایر فعالیت ها و حرفه های دنیوی نباشند. 
گفتـه شـده اسـت » بیشـرت از آنکـه ارسائیـل روز سـبت را نگـه داری کند، سـبت از ارسائیل 
محافظـت کـرد «. این نکته اشـاره دارد که روز هفتم – روز سـبت بـود، و همچنان، یک مفهوم 
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قدرمتنـد بـرای کمـک کـردن بـه حفـظ ایامن در کسـانی هسـتند کـه بوسـیله فیـض خداوند در 
پـی رعایـت آن و لـذت بـردن از مزایـای مـادی و روحانـی کـه ایـن روز به ما هدیـه می کند. 

نِِحمیـا 1۳: 1۷ تـا ۲۲  بخوانیـد� نِِحمیـا بـه منظـور توقـف » خریـد و فـروش « در روز سـبت 

چـه اقدامـی را انجـام داد؟ 

 

از آنجـا کـه نِِحمیـا فرمانـدار یهـودا بـود، او نقـش خـود را بـه عنـوان کسـی مـی بینـد کـه 
بایـد مجـری قانـون باشـد. از آنجـا که قوانیـن در یهودا بر اسـاس احکام خدا بودنـد، او محافظ 
احـکام، از جملـه سـبت شـد. شـاید اگـر اربابـان یهـودا بـرای فسـادی کـه توسـط کاهـن بزرگ 
بوجـود آمـده بـود، ایسـتادگی و مخالفـت مـی کردنـد، نِِحمیـا منی توانسـت خـود را در رشایط 
انجـام ایـن وظیفـه بـزرگ بیابـد. بـه هرحـال، حاکـامن و اربابـان شـاید تـا بـه حـال از نِِحمیـا 
بـه خاطـر اینکـه آنـان را مجبـور کـرده بـود کـه بـه فقیران کمـک کننـد، متنفـر بودند. بـه این 
ترتیـب، بـه نظـر منـی رسـد کـه آنهـا بـا تغییراتـی کـه الیاشـیب و طوبیـا ایجـاد کـرده بودنـد، 

مشـکلی داشـته باشـند و مخالفـت کننـد. 
نِِحمیـا ابتـدا اربابـان را رسزنـش مـی کنـد و سـپس بـه آنهـا فرمان مـی دهد تـا دروازه های 
شـهر را بسـته و خادمیـن را بـرای محافظـت از آن بفرسـتند. هنگامـی که محل خریـد و فروش 
بـه سـادگی از داخـل بـه خارج شـهر منتقل شـد، او حتی تدابیر شـدیدتری را در نظـر می گیرد 
و تهدیـد مـی کنـد کـه روز سـبت بعـدی مانع کار تاجـران خواهد شـد. نِِحمیا باید مـردی بوده 
باشـد کـه بـه کالم خـود عمـل می کرده اسـت، زیرا که تاجـران منظور او را فهمیدنـد و از کاری 

کـه انجـام می دادنـد، عقب نشـینی کردند. 

۲۱ آذر      پنجشنبه      

آیا پدران شام بدینسان عمل نکردند؟
غیـرت و تعصـب نِِحمیـا بـرای حرمـت دادن بـه حفـظ  سـبت قابـل تحسـین اسـت. نِِحمیا 
بسـیار عالقمنـد بـود کـه روز سـبت بطـور مناسـب و صحیـح آن نگه داشـته شـود، بطـوری که 
او حتـی قـول داد کـه دسـت تاجـران دیگـر ملـت هـا را از آن کوتـاه کنـد. بـه عبـارت دیگر، او 
شـخصاً مـی خواهـد کـه در ایـن کار مداخلـه کنـد، خـواه با دسـتگیری آنها در شـهر یا بـا ایجاد 
دروازه بـرای مانـع ورود آنهـا در روز سـبت شـد. او بـه عنـوان یـک فرمانـدار رسـامً مسـئولیت 

داشـت، کـه اطمینـان حاصـل کنـد، تـا ایـن حکـم به درسـتی اجرا شـود. 
نحمیـا بـی باکانـه آنـان را بخاطر قصـور از وظیفه رسزنش منـود. او به تندی بـه آنان گفت: 
ایـن چـه کاری پلیـدی اسـت کـه انجـام مـی دهیـد و روز سـبت را بـی حرمـت مـی کنیـد؟ آیـا 
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نیـاکان شـام بـا چنیـن کاری باعـث نشـدند کـه خـدا ایـن همـه بـال بـر مـا و بـر این شـهر وارد 
بیـاورد؟ و هنـوز شـام سـبت را بـی حرمت می کنیـد و خدا را بیشـرت بر ارسائیل خشـمگین می 
سـازید. بنابـر ایـن او دسـتور داد تـا دروازه هـای اورشـلیم قبـل از رشوع تاریکی و قبـل از آغاز 
سـبت بسـته شـود و دوبـاره گشـوده نشـود تـا ایـن که سـبت پایـان گیـرد. واو بـه خدمتگزاران 
خـودش اطمینـان بیشـرتی نسـبت بـه آنانیکـه مأموریـن اورشـلیم بودنـد، داشـت، او آنهـا را بر 
دروازه هـا گـامرد تـا مطمـن شـود کـه دسـتورات او را اجـرا شـوند «. اِلـن جـی وایـت، انبیـا و 

پادشـاهان، صفحـات ۴۹۴ و ۴۹۵.
هشدار نِِحمیا در مورد بی حرمتی روز سبت، ظاهراً با سایر هشدارها در مورد نقض آن حتی 
تا به زمان عیسی مسیح از طریق نسل ها ادامه داشته است. ما این را می دانیم، زیرا که انجیل ها 

بارها تالش و مبارزه عیسی با رهربان دینی را بر رس حفظ روز سبت به تصویر کشیده اند. 

متـی بـاب 1۲: 1 تـا ۸، مرقـس ۳: 1 تـا ۶، لوقـا ۶: ۶ تـا 11، و یوحنـا ۵: ۵ تـا 1۶ را بخوانیـد� 

موضـوع در اینجـا چیسـت، و چگونـه درک تاریـخ ارسائیـل باسـتان مـی توانـد بـه رشح اینکه 

چـرا ایـن مناقشـات مطـرح شـده اسـت، کمـک کند؟ 

 

در تعصب آنها، هرچند اشـتباه، برای اینکه مطمن شـوند که سـبت » بی حرمت « نشـود، 
رهـربان دینـی خیلـی تعصـب داشـتند کـه عیسـی را کـه » صاحـب روز سـبت « بـود بـه نقـض 
سـبت متهـم کننـد )لوقـا ۶: ۵(. صحبـت کـردن در مـورد کارهـای نیکـو بعیـد اسـت! مسـخره 
اسـت! هنگامـی کـه خیلـی از ایـن انسـان هـا نگرانـی زیاد در مـورد اجـرای احـکام را بیان می 
کننـد، آنهـا فرامـوش می کنند » وای بر شـام ای علام و فریسـیان ریاكار، شـام از نعناع و شـوید 
و زیـرا ده یـک می دهیـد، اّمـا مهمرتیـن احــام رشیعـت را كـه عدالـت و رحمـت و صداقـت 
اسـت، نادیـده گرفته ایـد. شـام بایـد اینهـا را انجـام دهیـد و در عین حـال از انجام سـایر احـام 

نیـز غفلـت نـنید « )متـی ۲۳: ۲۳(.

ــک کلیســا،  ــوان ی ــه عن ــا ب ــرد مســتقل، و ی ــک ف ــوان ی ــه عن ــم ب ــه مــی توانی چگون
مراقــب باشــیم تــا همــان اشــتباه را کــه آن انســان ها انجــام دادنــد مرتکــب نشــویم، 
چــه درمــورد نگــه داشــتن حرمــت ســبت و یــا درمــورد چیــز دیگــری کــه بــرای ایمــان 

مــا مهــم اســت؟ 

۲۱ آذر      جمعه      

تفکـری فراتـر: بخـش وجـد و شـادمانی در خـدا، صفحه ۷۶ تا آخـر، از کتـاب گامهائی 
بسـوی نـور نوشـته الن جـی وایـت را بخوانید.
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» هامنطـور کـه در نـزد آنـان فرامین خدا و تهدیـدات او و داورهای هراسـناکی که خداوند 
در گذشـته در مـورد قـوم بنـی ارسائیـل بـه خاطـر این گناه دیده شـده بـود را بیان کـرد، ضمیر 
باطنـی آنـان بیـدار شـد و کار تهذیـب رشوع شـد تـا خشـم و تهدیـد خـدا از آنـان برگـردد و 

رحمـت و برکـت او را بـه ارمغـان بیاورد.
برخـی متصـدی امـور روحانـی بودنـد که بـرای همرسان بت پرسـت خود عرضحال داشـتند 
و اظهـار مـی داشـتند کـه آنـان منی توانند زنـان خویش را از خود جدا سـازند. ولـی هیچ امتیاز 
و برتـری بـه مقـام و رتبه آنان نشـان داده نشـد. هر کسـی کـه در میان کاهنـان و یا حاکامن از 
انفصـال بـا بت پرسـتان اسـتنکاف منـود بالدرنـگ از خدمت به خـدا منفصل گردیـد. نوه پرسی 
کاهـن اعظـم کـه بـا دخـرت سـنبلط بدنـام ازدواج کـرده بود نـه تنها از تصـدی خود عـزل گردید 
بلکـه بـی درنـگ از ارسائیـل تبعیـد شـد. نحمیا دعـا کرده گفـت: ای خـدای مت ایشـان را بیاد 
آور، زیـرا کـه کهانـت و عهـد کهانـت و الویـان را بی عصمت کـرده اند « - الن جـی وایت، انبیا 

و پادشـاهان، صفحه ۴۹۶.

سواالتی برای بحث
1� نقــل قــول بیــان شــده از خانــم اِلــن جــی وایــت را در بــاال بخوانیــد� در کالس دربــارٔه 
آنچــه کــه نِِحمیــا انجــام داد و هیــچ اســتثنایی را حتــی بــرای کســانی کــه بــه نظــر مــی آیــد 
کــه واقعــاً همسرانشــان را دوســت داشــتند و نمــی خواســتند از آنــان جــدا شــوند، صحبــت 
کنیــد� آیــا شــما فکــر مــی کنیــد نِِحمیــا بیــش از حــد ســازش ناپذیــر و ســخت گیــر بــوده 
اســت، و مــی توانســته برخــی اســتثناها را قائــل شــود؟ چــرا و چــرا نــه؟ در ایــن چارچــوب، 
چگونــه کلیســا مــی توانــد تأدیــب را در محبــت و خــرد بــکار گیــرد و هــم زمــان، ثابــت 

قــدم و اســتوار در معیارهــای خداونــد باشــد و از حقیقــت کوتاهــی نکنــد؟

۲� اگرچـه مـا مـی دانیـم کـه هیـچ قانونـی درمـورد نگـه داشـتن روز هفتـم سـبت وجـود 
نـدارد – همانطـور کـه هیـچ قانونـی در مـورد طمـع، دزدی، دروغ گفتـن، وجـود نـدارد 
–چگونـه مـی توانیـم مراقـب باشـیم کـه حفـظ سـبت )یـا اطاعـت از هـر یـک از فرامین( 
تبدیـل بـه چیـزی کـه قانونـی باشـد، نشـود؟ چـرا حفـظ صلیـب و آنچه کـه مسـیح برروی 
آن انجـام داده، همیشـه در نـزد مـا، قویتریـن محافـظ مـا در برابـر نیافتدان در تلـٔه قانون 

اسـت؟ گرایی 

۳� در عیـن حـال، چگونـه مـی توانیـم خـود را در برابـر خطرات ناشـی از سـازش تدریجی 
امـا مـداوم،  هماننـد چیـزی کـه نِِحمیـا بـا آن مواجه بـود، محافظـت کنیم؟
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داستانهای ایامنداران
۲۲ آذر

رازی برای خانه شاد
توسط اندرو مکچسنی، مبرش ادونتیست

خانـه بـرای ِهیـزِل مویـو مکانـی شـاد نبـود. در گوانـدا کـه شـهری کوچـک در 
کشـور زیمبابـوه بـود، پدرش مرشوبات الکلی می نوشـید و والدینش اغلب مشـاجره 
داشـتند. هیـزل مـدت طوالنی بود که آرزو داشـت تا خانواده ای شـاد داشـته باشـد.

در سـن ۱۴ سـالگی، هیزل تصمیمی گرفت که بر اسـاس آن یک سلسـله وقایعی 
را رقـم زد کـه خانـه اش را بـرای همیشـه تغییـر مـی داد. او رشوع به رفن به کلیسـا 
کـرد. او دیـد کـه دیگـر بچـه ها به مراسـم روز یکشـنبه مـی روند و او هم خواسـت 

تـا بـرود. بنابرایـن، او بـرادر ۹ سـاله اش را بغـل کرد و بـه آنجا رفت.
پـس از دبیرسـتان، هیـزل یـک آگهی را در مورد دانشـگاه سولوسـی دیـد که یک 
موسسـه ادونتیسـت روز هفتمـی بـود کـه دو و نیـم سـاعت بـا اتوبوس بـا خانه اش 
فاصلـه داشـت. او با متصدیان دانشـگاه مالقـات منود وقتی که آنها از شـهرش بازدید 

مـی منودنـد و پـدرش موافقت کرد که شـهریه دانشـگاهش را بپردازد.
در سولوسـی، هیزل به گروه پرستشـی پیوسـت و در مورد سـبت سـواالت زیادی 
پرسـید. یکـی از اعضـای گروه که شـبانی جـوان و متاهل بـود و نامش الیـت نیاتانگا 
بـود اعـالم کـرد کـه » من مـی خواهم ایـن دخرت، دخرتِ من باشـد. هر چهارشـنبه دعا 
خواهـم کـرد تـا او خـدا را بشناسـد « پنـج تـن از دیگـر اعضـای گـروه از پیشـنهادش 

خوششـان آمـد و همگـی بـا هیزل در دعـا کردن مشـارکت منودند.
بـه مـدت سـه مـاه آنها دعا کـرده و روزه گرفتند. سـپس دانشـگاه سولوسـی یک 

هفتـه را وقـف دعـا کـرد و هیزل تعمیـد گرفت.
وقتیکـه هیـزل بیسـت و سـه سـاله شـد، اِلیفـت او را بـا کتـاب » پیامها یـی برای 
جوانـان« نوشـته الـن جـی وایت آشـنا منود. قلب هیـزل با خواندن پیشـنهادی که در 

مـورد خانـواده شـاد بـود، ملس شـد.  او خواسـتار خانواده ای شـاد بود.
او گفـت: » مـن یـاد گرفتـم که چگونه مـی توان به والدینی تندخود نزدیک شـد، 
چگونـه مـی شـود مشـکالت را بـا والدیـن در میـان گذاشـت و چگونـه مـی تـوان به 

والدیـن افتخـار کرد «.
یکـی از مـن هـای مـورد عالقـه ام می گویـد » خیلـی از کودکان اظهـار می کنند 
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که خواهان دانسـن حقیقت هسـتند، کودکانی که افتخار و محبت را به والدینشـان 
اظهـار منـی کننـد کـه بـه آنهـا مربوط می شـود؛ کسـانی که آنرا آشـکار مـی کنند اما 
بـا محبتـی جزئی نسـبت بـه پدر و مادر و بوسـیله برآورده نسـاخن آرزوهـای پدر و 
مادرکـه موجـب افتخـار بـرای آنها می شـوند، شکسـت مـی خورند؛ یا اینکه ازتسـلی 

یافـن از اضطـراب و نگرانـی باز می ماننـد «. )صفحه ٣٣۱(. 
شـادی خانـه هیـزل را پر می کند وقتـی که او از اندرز هـای کتاب مقدس پیروی 

کند. می 
سـپس به هنگام زنگ تفریح در مدرسـه، هیزل از والدینشـان خواسـت تا بیایند 
و کتـاب مقـدس بخواننـد و قبـل از رفـن بـه رختخـواب دعـا کننـد. آنهـا از پیشـنهاد 
هیـزل اسـتقبال منودنـد! در عـرص روز بعـد، مـادر از هیزل خواسـت تا دوبـاره کتاب 
مقـدس بخوانـد و دعـا کند. طولی نکشـید که خانـواده هر روز صبـح و عرص عبادت 

و دعا داشـتند.
شـادی حـاال در خانـه آنهـا نفـوذ مـی کند و هیـزل دارد بـه خانـواده اش دعا می 

کنـد تـا آنها تعمیـد بگیرند.
هیزل، در سـمت چپ تصویر، گفت: »حال ما خانواده ای شـاد هسـتیم، خانواده 

ای که من همیشـه خواسـتار آن بوده ام «.

قسـمتی از هدایای سـیزدهمین سـبت  ۲۰۱۵ به دانشگاه سلوسی جهت دو برابر 
کـردن انـدازه کافـه تریـا از ۵۰۰ صندلـی به ۱۰۰۰ صندلـی، اختصاص یافته اسـت. به 
خاطر هدایای سـهم بشـارتی که موجب شـده اسـت تا مدارس ادونتیسـت همچون 

سلوسـی بـا روح القـدس کار کند تـا خانواده ها تا ابد عوض شـوند، سپاسـگزاریم.
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۲۳- ۲۹ آذر   درس دوازدهم   

برخورد با تصمیامت بد

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: نِِحمیا ۱۳: ۲۳ تا ۲۵؛ تثنیه ۷: ۳، ۴؛ دوم قرنتیان ۶: ۱۴؛ ِعزرا ۹، ۱۰؛ 

اول قرنتیان ۷: ۱۰ تا ۱۷.

ــود را در  ــم رس خ ــه منی توان ــتم ک ــن هس ــدر رشمگی ــدا، آن ق ــم: ای خ ــی: » و گفت ــه حفظ آی
ــه آســامنها  ــز گذشــته  اســت و ب ــم� گناهــان مــا انباشــته شــده و از رس مــا نی ــد کن ــو بلن حضــور ت

می رســد « )ِعــزرا ۹: ۶(�

هامنطـور کـه دیـده ایـم، کتـاب مقـدس پـر از توصیـف نگرانـی خداونـد بـرای فقـرا و 
سـتمدیدگان اسـت، هامنطـور کـه خداونـد از قومش می خواهد کـه از جانـب او در این زمینه 
اقـدام کننـد. بـا وجـوِد اهمیتـی کـه بـه ایـن مسـائل می دهـد، بـا ایـن حـال ایـن فرمـان کتاب 
مقدسـی، تنهـا بطـور پراکنـده و نامتـام انجـام شـده اسـت و تنهـا بـا بازگشـت مسـیح و انجـام 

وقایـع فـرا طبیعـی در روزهـای آخـر بصـورت کامـل اجـرا خواهـد شـد. 
تـا آن زمـان، رشیـر بـه گونـه هـای مختلـف به وسوسـه و سـامجتش در ایـن امور، بوسـیله 
نفـوذ روح هـای ظلامنـی شـیطان و فرشـتگانش، ادامـه می دهـد. اغلـب ایـن رشارت، در فقـر، 
خشـونت، ظلـم، بردگـی، اسـتثامر، خودخواهـی و حـرص و طمع بـه وضوح قابل رویت اسـت. 
در چنیـن دنیایـی، جوامـع مـا، کلیسـا هـای مـا، و خانـواده های مـا، بایـد در برابر ایـن رشارت 
ایسـتادگی کنند، مهم نیسـت که چقدر سـخت باشـد، ولی باید این کار انجام شـود. در پاسـخ 
بـه محبـت و دسـتورات خداونـد و زندگـی در پرتـو خدمـت و فـداکاری مسـیح و در قـدرت و 
هدایـت روح القـدس، مـا بایـد بـا مهربانـی، خالقیـت، و بـا شـجاعت در پـی آن باشـیم کـه » 
عدالـت را بجـا آوریـم و محبّـت پایـدار داشـته باشـیم و بـا مشـارکتی فروتنانـه بـا خـدای خود 

زندگـی کنیـم « ) میـکاه ۶: ۸(.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت روز ۳۰ شهریور – September ۲۱ آماده شوید.
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۲۴ آذر      یکشنبه      

واکنش نِِحمیا

نِِحمیـا بـاب 1۳: ۲۳ تـا ۲۵ را بخوانیـد� در اینجـا چه اتفاقی افتاد، و چگونـه می توانیم واکنش 

نِِحمیـا را به ایـن وضعیت را رشح دهیم؟ 

 

از آنجائـی کـه کـودکان، بـه زبـان آرامی )زبـان مـورد اسـتفاده در دوران تبعیـد( و یا عربی 
صحبـت منـی کردنـد، آنهـا منـی توانسـتند تعالیـم کتـاب مقـدس را بفهمنـد. ایـن مشـکل جدی 
بـود، چـرا کـه شـناخت و مکاشـفه خداوند می توانسـت تحریـف و یا حتی از بین برود. بیشـرت 
کاتبـان و کاهنـان در تـورات بـه منظـور واضـح سـاخن موعظـه بـه زبـان آرامـی، آن را تفسـیر 
می کردنـد. بـه هـر حـال، از آنجائـی کـه مادران از نسـل آمون، اشـدود، و موآب بودنـد و بطور 
کلـی مراقبیـن اصلـی کـودکان بودند، جای شـگفتی نیسـت کـه کودکان نیـز به زبان پدرانشـان 
صحبـت نکننـد. زبانـی کـه مـا صحبت می کنیم، نشـان دهنـده طرز تفکـر ما درمـورد مفاهیم 
اسـت، چـرا کـه  مـا واژگانـی از هامن فرهنگ را اسـتفاده مـی کنیم. از دسـت دادن زبان کتاب 
مقدسـی مـی توانسـت بـه معنـای از دسـت دادن هویت ویـژه آن باشـد. بنابراین، بـرای نِِحمیا 
ایـن غیـر قابـل تصـور بـود که خانواده هـا تحت تاثیر قـرار گرفن بوسـیله کالم خدا را از دسـت 

بدهنـد و در نتیجـه ارتبـاط آنـان بـا خـدای زنده، پروردگار عربانیان گسسـته شـود. 
پژوهشـگران کتـاب مقـدس اشـاره می کنند که نِِحمیـا احتامالً، به عنوان بخشـی از مجازات 
در عمـوم آنـان را  خـوار و رسافکنـده مـی کـرده، آنگونـه کـه در آن دوران، بـاب بـوده اسـت. 
هنگامـی کـه مـی گویـد، نِِحمیـا آنان را مالمـت و لعنت کرد، نبایـد فکر کنیم کـه نِِحمیا از زبان 
و اصطالحـات زشـت و نادرسـت اسـتفاده کـرده اسـت، بلکـه بـه ایـن معنی اسـت کـه او برای 
آنـان لعنـت هـای عهـد را بیـان می کنـد. تثنیـه بـاب ۲۸ لعنـت هایی را که شـامل کسـانی  می 
شـد کـه عهـد شـکنی مـی کننـد را تعییـن می کند. بسـیار محتمل اسـت کـه نِِحمیا ایـن کلامت 
را از کتـاب مقـدس انتخـاب کـرد تـا آنهـا بفهمند و اعامل اشـتباه خـود را درک کننـد و پیامدها 

و عواقـب انتخـاب هـای بد خـود را بفهمند. 
عـالوه برایـن، هنگامـی کـه ایـن آیـه می گویـد» مـن آن مـردان را رسزنـش کـردم و ایشـان 
را لعنـت کـردم و آنـان را کتـک زدم و مویهایشـان را کَنـدم « )نِِحمیـا ۱۳: ۲۵(، بـه جـای دیـدن 
نِِحمیا در خشـم و واکنش غضبناک، ما باید توجه داشـته باشـیم که واکنش خشـمناک و رضب 
و شـتم از مجـازات اجتامعـی و عمومـی آن جامعـه برگرفته شـده بـود. این نوع رفتـار فقط به 
» برخـی « از آنهـا اعـامل می شـد. ایـن بـرای رهـربان به این معنی بوده که، فقط  شـامل کسـی 
مـی شـده کـه باعـث و ترویـج دهنـده ایـن رفتـار اشـتباه بـوده  اسـت. ایـن اقـدام هـا بایـد به 
عنـوان روش هایـی بـرای رشمسـار کـردن در برابـر همـگان بـکار می رفـت. نِِحمیا می خواسـت 
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اطمینـان حاصـل کنـد کـه مـردم شـدت و سـنگینی انتخـاب اعامل بـد خـود و عواقبـی را درک 
کننـد که بدنبـال خواهد داشـت. 

وقتی کار اشتباهی را در کلیسا می بینیم چگونه باید واکنش نشان دهیم؟ 

۲۵ آذر      دوشنبه      

مالمت های نِِحمیا

نِِحمیـا بـاب 1۳: ۲۶ تـا ۲۷ را بخوانیـد� اهمیـت تاریـخ کتـاب مقدسـیربای آگاه کـردن مـا از 

خطـرات انحـراف از مسـیر درسـت چقـدر مهـم اسـت و چـه چیـزی نشـان مـی دهـد؟  

 

سـلیامن بـا انتخاب هایـی کـه در زندگیـش کـرد بیشـرت بـه گنـاه سـوق داده شـد. می تـوان 
گفـت کـه سـلیامن دقیقـاً با نافرمانـی از احکام خدا به خاطر پادشـاهان ارسائیـل، باعث تباهی 
خـود گردیـد  » پادشـاه نبایـد زنهـای فراوانـی داشـته باشـد، زیـرا ایـن باعـث می شـود کـه از 
خداونـد دور بشـود « )تثنیـه ۱۷: ۱۷(. زندگـی سـلیامن بـه عنـوان یـک منونـٔه منفی بـکار برده 
می شـود: او نـه تنهـا بیـش از یکبـار ازدواج کـرد، بلکه بطـور قابل توجهـی هامنطور کـه نِِحمیا 

اشـاره می کنـد، زنانـی را انتخـاب مـی کـرد کـه خداپرسـت نبودند. 

چـرا نِِحمیـا در رسزنـش کـردن مـردم بخاطـر ازدواج بـا بیگانـگان و مـرشکان، حـق داشـت؟ 

پیدایـش ۶: 1 تـا 4؛ پیدایـش ۲4: ۳، 4؛ پیدایـش ۲۸: 1، ۲؛ تثنیـه ۷: ۳، 4؛ و دوم قرنتیان ۶: 14� 

 

فرمـان ازدواج نکـردن یـک مسـئله نـژادی یـا ملـی گرایـی نبـود بلکـه در مـورد بت پرسـتی 
بـود. مـردم در کتـاب مقـدس بـا غیـر ارسائیلیـان هـم ازدواج کـرده اند. موسـی با صفـورا، زنی 
از نسـل مدیانـی هـا، و بوعـز بـا روت زنـی از موآبی هـا، ازدواج کرد. در عوض، مشـکل ازدواج 
در ایـن فرمـان مربـوط بـه ازدواج بـا کسـانی بـود کـه اعتقـادی متفاوت داشـته و یا بـی ایامن 
بودنـد. مشـکل ایـن بـود کـه مـردم در دوران ِعـزرا و نِِحمیـا کسـانی را بـرای ازدواج انتخـاب 
 (Flame of Yahweh  نکردنـد کـه بـه خـدا معتقـد بودنـد. ریچـارد م. دیویدسـن، در کتـاب
Peabody, Mass.: Hendrickson publishers ۲۰۰۷(، مـی نویسـد: » طـرح عدنـی )طـرح 
اولیـه خداونـد( بـرای ازدواج ……  فراخوانـی بـرای کامـل شـدن دو طـرف در یـک ازدواج و 
یکپارچگـی در ایـامن روحانـی و دیگر ارزش های مهم انسـانی بود «. صفحـه ۳۱۶. زنان مرشک 
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در ایـن حکایـت نخواسـتند کـه عقایـد بـت پرسـتی خـود را رهـا کننـد. در نتیجـه نِِحمیا شـاید 
بیشـرت نسـبت بـه بـی حرمتـی به خداونـد در اثـر انتخابهای نادرسـت مردم ناراحت و متأسـف 

بـود، زیـرا کـه از نظـر او ایـن نشـان دهنـده فقـدان اعتامد بـه خداونـد بود. 
کتـاب مقـدس بـه مـا فرمـول هایی برای بکار بسـن در اعامملـان می دهد که ایـامن ما را در 
شـالودۀ خـدا محکـم می کنـد که برای به حد اکرث رسـاندن خوشـبختی و سـعادت مـا در زندگی 
تدبیـر گردیـده انـد. بـه همیـن ترتیـب، فرمـان بـه هـامن انـدازه کـه در مـورد ازدواج صحبـت 
می کنـد، قـرار بـود کـه بـه مـا کمـک کنـد تـا زندگـی بهـرتی را داشـته و مـا را بطـور مضاعـف 

تشـویق  کنـد تـا خـود را وقف خـدا کنیم. 

امــروزه چــه اصولــی را از ایــن حکایــات مــی توانیــم اقتبــاس کنیــم  کــه بتوانــد بــه 
مــا کمــک کنــد تــا از ایمــان خــود و خانــواده مراقبــت کنیــم؟

۲۶ آذر      سه شنبه      

واکنش ِعزرا

ِعـزرا بـاب ۹ را بخوانیـد� وقتـی عـزرا از ازدواج ارسائیلیـان با بیگانگان بت پرسـت خربدار شـد 

چـه واکنشـی نشـان داد؟ ِعـزرا در بـاب۹: 1 و ۲ بیـان می کنـد کـه مـردم » آنهـا را ازخودشـان 

جـدا نکردنـد «� کلمـٔه » جـدا نکـردن « در آیـات بعـدی هم بکار رفته اسـت: الویـان 1۰: 1۰؛ 

11: 4۷؛ خـروج ۲۶: ۳۳؛ پیدایـش 1: 4، ۶، ۷، 14، 1۸� اسـتفاده از ایـن کلمـه درمـورد مسـئله 

ازدواج یـک ایامنـدار بـا یـک بـی ایـامن بـه طـور تلویحی بـه چه چیزی اشـاره مـی کند؟ 

 

مـردم بـرای مسـئله ازدواج خـود بـا غیـر یهودیـان نـزد عـزرا رفتنـد. واژگانـی کـه آنهـا بکار 
بردنـد بـا آوردن اسـامی اقوامی که با شـناعت ها رس و کار داشـتند، نشـان دهنـده آگاهی آنان 
از تـورات بـه عنـوان فهرسـتی بـود کـه مسـتقیامً از روایـت های کتاب مقدسـی بر گرفته شـده 
بـود. جالـب توجـه ایـن کـه، رهـربان اجتامعـی کـه خـرب را بـه ِعـزرا رسـاندند، حتـی  بـه عنوان 
رهـربان روحانـی قـوم، کاهنـان و الویان، نیـز در گناه ناشـی از این رسپیچی قـوم مقرص بودند. 
» عـزرا در مطالعـات خـود در خصـوص عواملـی کـه باعـث اسـارت در بابل شـده بـود، فرا 
گرفتـه بـود کـه ارتـداد ارسائیـل بطـور زیـادی بخاطـر آمیخن بـا اقوام بت پرسـت قابـل ردیابی 
بـود. او دیـده بـود کـه اگـر آنـان فرمـان خـدا را اطاعـت منـوده و خـود را از اقوام مجـاور دور 
نگـه مـی داشـتند، از بسـیاری از تجربیـات تحقیر کننـده و اندوهبار در امان مـی ماندند. حال 
وقتـی کـه او فهمیـد کـه بـا وجود درسـهای گذشـته افراد برجسـته جـرات تخطـی از رشایعی را 
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یافتـه بودنـد کـه بعنـوان حفاظـی ایمـن در مقابـل ارتـداد بـود، قلـب او بلـرزه در آمـد. او بـه 
خیریـت و نیکوئـی خـدا اندیشـید کـه دوبـاره برای آنـان جایگاهـی در وطن ایجاد کـرده بود و 
او بخاطـر عدالـت و انـدوه بـه سـبب ناشـکری آنـان از غضب پر شـد «. – اِلن جی وایـت، انبیا 

و پادشـاهان، صفحه ۴۵۴.
کلمـٔه » جدایـی « بـرای مقایسـه کـردن موجودیت ها بکار بـرده می شـود. در حقیقت این 
ضدیـت کامـل را نشـان می دهـد. بـا ایـن توضیـح، مـردم درک و دانـش پیشـین خـود از فرمـان 
خـدا بـرای دوری از مذاهـب دروغیـن را اذعـان کردنـد. آنـان فهمیدند که هیچکـس منی تواند 
بگویـد کـه ازدواج او بـا همـرسی کـه عقایـد متضـاد دارد، بـرروی روابـط زناشـویی و نحـوه 
تربیـت و پـرورش فرزندانشـان تأثیـر نخواهـد گذاشـت، آنهـا متوجه شـدند که چقـدر وضعیت 

وخیـم و جدی اسـت. 

در جهــت حفــظ ایمــان در خانــه و خانــواده هایمــان چــه کاری مــی توانیــم انجــام 
دهیــم، حتــی اگرتصمیمــات اشــتباهی در گذشــته گرفتــه باشــیم؟ 

۲۷ آذر      چهارشنبه      

اقدامات ِعزرا

ِعـزرا بـاب 1۰ را بخوانیـد� چگونـه ِعـزرا و رهـربان بـا موضـوع ازدواج بـا دیگـر اقـوام مـرشک 

کردند؟  مقابلـه 

 

بطور دست جمعی، کل اجتامع کنندگان تصمیم گرفتند تا همرسان خارجی شان را از خود 
دور کنند. شگفت انگیز است که حتی کسانی که با این زنان ازدواج کرده بودند با این طرح 
موافق بودند، به جزچهار مردی که نام آنها در کتاب ِعزرا باب ۱۰: ۱۵ ذکر شده است. یهودیان 
قول دادند که همرسانشان را از خود دور کنند، و این طرح ۳ ماه به طول انجامید. در پایان، 
۱۱۳ مردان یهودی همرسانشان را رها کردند )ِعزرا ۱۰: ۱۸ تا ۴۳(. جالب است که آخرین آیه 
)ِعزرا ۱۰: ۴۴( بیان می کند که حاصل برخی از این ازدواج های ناهمگون، باعث به وجود آمدن 
فرزندانی شده بود. فرستادن مادران از خانواده هایی که فرزند داشتند به نظر عملی منطقی 
و یا صحیح  نیست. به هرحال، ما باید به یاد داشته باشیم که این یک دوران منحرص بفرد بود 
که خداوند در زندگی ملت یهود رشوع بکار کرد، به این معنی که، آنها با او بودند. پیروی کامل 

از خدا نیاز به اقدامات اصالحی اساسی داشت. 
واژه هـای خـاص کـه در ِعـزرا بـاب ۱۰: ۱۱، ۱۹ بـرای » از خـود جـدا کنیـد « )badal( و » 
دور کنیـد « )yatza( اسـتفاده شـده، در هیـچ جـای دیگـری در کالم خـدا بـرای طالق اسـتفاده 
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نشـده اسـت. ِعـزرا از اصطالحاتـی کـه معمـوالً بـرای طـالق بـکار بـرده می شـود، می توانسـته 
اطـالع داشـته باشـد ولـی او تصمیـم مـی گیـرد کـه از آن اسـتفاده نکنـد. بدیـن ترتیـب واضـح 
اسـت کـه ِعـزرا در نظـر نگرفـت کـه ازدواج ها معترب هسـتند بعد از اینکه آشـکار شـد که آنها 
فرمـان تـورات را در ایـن مـورد نقـض کرده انـد. بـه عبـارت دیگـر، ازدواج آنـان باطـل بـود زیرا 
کـه مغایـر باحکـم خـدا بـوده اسـت. و ایـن رونـِد فسـِخ ازدواج هـای بـی اعتبـار بـود. بـا ایـن 
حـال، مـا اطالعاتـی در مـورد آنچـه کـه بـرای آن دسـته از همـرسان و فرزندانشـان کـه رها می 
شـدند نداریـم و یـا ایـن کـه ایـن اقـدام چه تاثیـری در جامعه داشـته اسـت. با توجه بـه آداب 
و رسـوم آن دوران، شـوهران سـابق مسـئولیت نقل مکان همرسان سـابق خود و فرزندان آنان 
را بـه عهـده داشـتند. همـرسان معمـوالً بـه خانـٔه  پـدران خـود در موطـن خود بر می گشـتند.  
بـا گذشـت زمـان، بـه هرحال، برخی  از مـردان یهودی دوبـاره رشوع به ازدواج بـا زنان کافر 
کردنـد، شـاید برخـی حتـی بـه همـرسان قبلی خود رجـوع کردنـد که قبالً آنـان را از خـود جدا 
کـرده بودنـد. ماهیـت فـوری راه حل می توانسـت به ذات انسـانی نسـبت داده شـود و چرخه 
دگرگونـی تعهـد مـا، به خدا نسـبت داده شـود. حتـی عده ای از مـا که فکر می کنیـم که دارای 
اعتقـاد و ایـامن قـوی هسـتیم بایـد اعـرتاف کنیـم کـه در گـذر زمـان تعهدمان نسـبت بـه خدا 
کمـرت شـده اسـت، هنگامـی کـه راه رفن بـا او می تواند دقیقاً به عنوان خواسـن توصیف شـده 
باشـد. متاسـفانه، برشیـت بـرای قـرار دادن خدا در اولویت زندگیش در حال کشـمکش اسـت. 

تجربــٔه شــما از زمــان هــای » سرســپردگی کمتــر بــه خــدا « چیســت؟ از ایــن تجربــه 
چــه آموختــه ایــد؟

۲۸ آذر      پنجشنبه      

ازدواج امروزه
از آنچـه کـه در ِعـزرا و نِِحمیـا در مـورد مسـائل ازدواج بـا بـی ایامنـان دیـده ایـم، واضـح 
اسـت کـه بـرای خداونـد مسـئله ازدواج مهـم اسـت، و بـرای مـا هـم بایـد مهـم باشـد. مـا باید 
بـا دعـا، یـک رشیـک زندگـی بالقـوه را بـرای ازدواج در نظـر بگیریـم و شـامل ارادٔه خداوند در 
تصمیمـی کـه مـی گیریم باشـد. و مـا باید تصمیـم بگیریم که به اصـول خداوند وفادار باشـیم، 

کـه می توانـد مـا را درمقابـل ناراحتـی و غـم و انـدوه در زندگـی محافظـت کند. 

نگاهـی بـه نحـؤه برخـورد پولس بـا این مسـئله بکنید، هنگامـی که یک مسـیحی همرس کافر 

داشـت� بـا دقـت اول قرنتیـان بـاب ۷: 1۰ تـا 1۷ را مطالعه کنید� چگونه باید بـه ازدواج هایی 

کـه امروزه وصلت ناجور هسـتند، روبرو شـویم؟ 
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از آنجا که ما دربارٔه جزئیات دقیقی از فرمان خداوند در کتاب مقدس در مورد چگونگی 
ازدواج های بین مذاهب نداریم، این مطلب می توانسته بسیار غیر عقالنی و ناعادالنه و بر 
خالف مفهوم من و اصول آن که خواهان جدایی از همرسان بی ایامنشان راهکار درستی ارائه 
می دادند، بوده باشد. بر اساس این توضیح، باید این اقدام بوسیله ِعزرا توصیه شده باشد. 
وضعیت ِعزرا و نِِحمیا، رویدادی بود که فقط یکبار و براساس ارادٔه خداوند بوده است )ِعزرا 
۱۰: ۱۱(، زیرا که آینده و پرستش کل جامعٔه ارسائیل در معرض خطر بود. آنها هویت خود را 

به عنوان عبادت کنندگان خدای حی ازلی را از دست می دادند. 
مـا مـی دانیـم کـه در قـرارگاه الفنتیـن یهـودی در مـرص )کـه بـا دوران ِعـزرا و نِِحمیـا هـم 
عـرص بـود(، رهـربان بـه ازدواج های مختلـط اجازه دادنـد و در مدت کوتاهـی مذهبی مختلط  
بـا یهـوه و همـرس بـت پرسـتش، الهه آنات، گسـرتش یافت. عالوه براین، تبار وابسـته به مسـیح 
موعـود هـم در خطـر مـی افتـاد. بنابرایـن، ایـن رویـداد کـه تنهـا یکبـار اتفـاق افتـاد، نباید به 
عنـوان تجویـزی بـرای فسـخ ازدواج ها و خانواده هـا در هر زمانی که ایامنـداران و بی ایامنان 
ازدواج کننـد باشـد. در عـوض، رشح حـال، نشـان دهنـدٔه جایـگاه ارزشـمند خـدا بـرای رشیـک 
مناسـب در ازدواج اسـت. شـیطان خوشـحال اسـت، وقتـی کـه ازدواج بـا شـخصی کـه مشـوق 
رسسـپردگی مـا بـه خـدا نیسـت، صورت می گیـرد، زیرا او می دانـد که اگر هـر دو همرس دارای 
اعتقـاد و  ایـامن مشـرتک باشـند، پـس آنهـا در کار رسـالت و بشارتشـان بـرای خـدا قـوی تـر و 

موفـق تـر خواهنـد بـود، نسـبت به اینکـه فقط یکنفـر ایامندار باشـد. 
در حالـی کـه کتـاب مقـدس دربـارٔه وصلـت هـای ناجـور در ازدواج پنـد وانـدرز مـی دهد 
)دوم قرنتیـان ۶: ۱۴(، همچنیـن آیاتـی را مـی توانیـم پیـدا کنیـم کـه از فیض مداوم به کسـانی 
کـه انتخـاب متفاوتـی کرده انـد، صحبـت می کند. خدا، کسـانی را که بـا کافـران ازدواج کرده اند 
قـدرت مـی بخشـد تـا بـه خداوند و همرسانشـان وفـاودار مبانند. خدا مـا را رها منـی کند حتی 
هنگامـی کـه انتخابـی بـر خـالف ارادٔه او مـی کنیـم، و اگـر از او طلـب کمـک کنیـم، او بـه مـا 
کمـک خواهـد کـرد. ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه هـر کاری دملان مـی خواهـد انجـام بدهیم و 
سـپس علـی رغـم آن انتظـار داشـته باشـیم کـه او مـا را برکـت دهـد، امـا هنگامـی که بـا قلبی 
متواضـع بـه حضـور او برویـم، او همیشـه صـدای مـا را می شـنود. بـدون فیـض خداونـد هیـچ 

امیـدی بـرای هیچکـدام از مـا وجـود نخواهد داشـت، زیـرا که همـٔه مـا گناهکاریم. 

۲۰ آذر      جمعه      

تفکری فراتر: بخش اصالحات ، صفحات ۴۹٣ تا ۴۹۹، از کتاب انبیا و پادشاهان، نوشته 
الن جی وایت را مطالعه کنید.

» مجاهدت در وظیفه تعین شده توسط خدا بخش مهمی از مذهب واقعی است. انسان ها 
باید از رشایط بهره جویند بعنوان وسیله خدا تا بدانوسیله کار اراده خدا را انجام دهند. حرکت 
رسیع و قطعی در زمان مناسب پیروزی با شکوهی را در پی خواهد داشت در حالی که تاخیر 
و قصور به شکست و بی حرمتی خدا منتج خواهد شد. اگر رهربان بخاطر حقیقت حمیت و 
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عشق و شوری از خود نشان ندهند، اگر بی تفاوت و بی هدف باشند، آنگاه کلیسا بی تفاوت، 
کاهل و راحت طلب خواهد بود ولی اگر آنان با هدفی مقدس برای خدمت به خدا و تنها به 

او پر شوند مردم متحد، امیدوار و مشتاق خواهند شد. 
کالم خـدا مملـو از مقایسـه هـای گیـرا و دقیـق و رصیـح اسـت. گنـاه و قدوسـیت پهلـو به 
پهلـوی هـم قـرار دارنـد کـه بایـد مراقـب آن بـود – ممکـن اسـت از یکـی اجتنـاب و دیگری را 
بپذیریـم و بالعکـس. اوراقـی کـه نفـرت، کـذب و خیانـت سـنبلط و طوبیـا را ترشیـح منودنـد 
همچنیـن رشح دهنـده رشافـت و از خـود گذشـتگی و وقـف عـزرا و نحمیـا بودنـد. مـا آزادیم 
کـه از یکـی از ایـن دو گـروه تقلیـد کنیم. نتایـج مهیب تجاوز بـه احکام خـدا در مقابل برکاتی 
هسـتند کـه از اطاعـت حاصـل مـی گردنـد. کار احیـا و اصالحـات توسـط کسـانی کـه از تبعید 
بازگشـته بودنـد تحـت رهـربی زروبابـل، عـزرا و نحمیـا ادامه یافـت و تصویری از کار بازسـازی 
روحانـی اسـت کـه در خامتـه ایـام در تاریـخ ایـن زمین شـکل خواهد گرفـت «. – کتـاب انبیا و 

پادشـاهان، صفحـه ۴۹۷ و ۴۹۸، نوشـته الـن جـی وایت. 

سواالتی برای بحث
1� همانطــور کــه ایــن حکایــات را مطالعــه کردیــم، بــه نظــر واضــح مــی رســد که بســیاری 
از مــردم خــود را وقــف خداونــد نکردنــد و او را در اُلویــت اول زندگــی خــود قــرار ندادنــد، 
چراکــه آنهــا زنــان بــی ایمــان را انتخــاب کردنــد� بنابرایــن، ِعــزرا نــه فقــط آنهــا را بــه حــال 
ــر  ــا را تغیی ــد اینکــه آنه ــه امی ــه ب خــود، شــیوه هــا و اندیشــه هایشــان رهــا نکــرد، بلک
دهــد و وادار بــه اطاعــت از خــدا کنــد، تــالش بــه ســرزنش و اصــالح آنــان کــرد� آیــا ایــن 
تغییــر، حقیقتــاً رخ داد؟ بــا تغییــر رفتــار ظاهــری آنــان، آیــا آنهــا از درون هــم تغییــر کرده 
بودنــد؟ آیــا واقعــاً خداپرســتی و  و تســلیم خداونــد بــودن در آنــان رشــد پیــدا کــرده بــود؟ 
چــه شــواهدی داریــم کــه نشــان مــی دهــد، خیلــی از آنهــا واقعــاً تغییــر نکــرده بودنــد؟ 
مــا چــه چیــزی را مــی توانیــم از اشــتباهات آنهــا دربــارٔه اینکــه تغییــر قلــب واقعــاً بســیار 

مهــم اســت، یــاد بگیریــم؟
۲� از چــه راه هایــی مــی توانیــم بــه کســانی کــه در کلیســای مــا ممکن اســت با مشــکالت 

ناشــی از ازدواج ناخوشــایند و غیــر متعــارف دســت و پنــج نــرم کنند، کمــک کنیم؟
۳� بــا وجــود اینکــه، اصــول خداونــد ابــدی، قاطــع و کامــل هســتند، فرهنــگ هــا خیلــی 
ــن تفــاوت هــا را در نظــر داشــته باشــیم، همانطــور  ــد ای متفــاوت هســتند� چــرا مــا بای
کــه در پــی آن هســتیم کــه اصــول خــدا را در زندگــی و موقعیــت خودمــان بــکار ببریــم؟
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داستانهای ایامنداران
۲۰ آذر

ریاضی خدا
توسط اندرو مک چسنی، مبرش ادونتیست

یانـی ِبِکـر فـردی محـرتم از آفریقای جنوبی با موهای فرفـری و بور، به پایتخت 
ویتنـام بـه همـراه وجهـی بـه مبلـغ دو میلیـون دالر اعـزام شـد تـا وظیفه تاسـیس 
اولیـن کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم را کـه بـه عنـوان » مرکز فعالیـت های موثر 

شـهری « بـود را بـرای کشـورهای جنوب رشق آسـیا به انجام رسـاند.
درهـر حـال ِبِکـر در پیـدا کـردن ِملکـی مناسـب در شـهر هانـوی بـا کشـمکش 
روبـرو بـود. قیمـت یـک قطعـه زمیـن خالـی بـه مبلـغ دو میلیـون و حتـی تـا سـه 

میلیـون و چهـار میلیـون هـم مـی رسـید.
بکـردر حالـی کـه سـفرهایی را مـا بیـن سـتاد مدیریت حوزه بشـارتی کلیسـای 
ادونتیسـت جنـوب رشقـی آسـیا ، سـنگاپور و هانـوی انجـام مـی داد دعا مـی کرد؛ 

جائیکـه او بـه عنـوان معـاون ویـژه رئیس کلیسـای ادونتیسـت بود. 
ِبِکـر گفـت: » مـن حسـاب تعداد سـفرهایی را که بـه ویتنام کرده ام، از دسـتم 

داده ام. شـاید یـک چیـزی حدود ۱۵ تا ۲۰ سـفر بوده باشـد «.
ِبِکر ماموریت یافت تا از تد ان سـی ویلسـون رئیس کلیسـای ادونتیسـت برای 
یـک  سـالن اجتامعـات جهـت خدمـت به مـردم هانوی در سـال ۲۰۱۴ درخواسـت 
کمـک منایـد. ویلسـون—که پـس از بازدیـد از شـهر و رهـربی جلسـات بشـارتی 
در شـهر هوچـی میـن صحبـت کرد—متعهـد شـد تـا بـه افزایـش هدایـای مـورد 
نیـاز کمـک کنـد؛ بـا درک ایـن مطلـب کـه مبلـغ توزیـع شـده ما بیـن ناحیه آسـیا-

اقیانوسـیه جنوبـی بـا منطقـه بشـارتی آسـیای جنـوب رشقـی متناسـب باشـد. در 
پایـان، کلیسـای جهانـی ادونتیسـت یـک میلیون دالر، و حـوزه و بخـش مذکور نیز 

۵۰۰ هـزاردالر اختصـاص داد.
امـا ِبِکـر نتوانسـت قطعـه زمینـی بیابد. ِملـک هایی کـه او بازدید کـرده بود یا 

خیلـی گـران قیمـت بـود یا در جای بـدی قرار داشـتند. معاملـه رس نگرفت.
بعدهـا یکـی از دوسـتان دوسـِت ِبِکـر او را به یکی از سـاختامن سـازان معرفی 
کـرد کـه مالـک قطعـه زمینـی بـود و یـک سـاختامن بـا هفـت فروشـگاه را در آن 
بازسـازی مـی کرد. سـاختامن سـاز تنها ۸/۱میلیـون دالر برای متامی مخـارج مطالبه 
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کـرد. لحظـه ای کـه ِبِکـر ِملـک دیـد متوجه شـد که عالی اسـت.
ترشیفـات خشـک و دسـت و پاگیـر اداری و دیگـر موانـع، ماههـا خریـد را بـه 
عقـب انداخـت. خریـدار دیگـر از ِملـک خوشـش آمـد و مبلغ بیشـرتی را پیشـنهاد 
داد. ِبِکـر بـه دعـا کـردن ادامـه داد، و سـاختامن سـاز گفـت که نقشـه ادونتیسـت 
بـرای منفعـت جامعـه اسـت و نه بـرای ثرومتند کردن مالـک و در نهایت پیشـنهاد 

جدیـد را رد کرد.
بکـر در ۲۲ ِمـی سـال ۲۰۱۸ غـرق در شـادی شـد وقتـی کـه ویلسـون و دیگـر 
رهـربان سـاختامن هفـت طبقـه را افتتـاح کردنـد کـه دارای کتابخانـه، فروشـگاه 
غـذای بهداشـتی و سـامل، مدرسـه زبـان خارجـی، مدرسـه موسـیقی، مرکزسـالمتی، 

مرکزمدیریـت آدرای ویتنـام و سـالن هـای هامیـش و سـالن اجتـامع بـود.
ِبِکـر گفـت : » خـدا بـا معجزاتـی بیشـرت از آنچـه کـه مـن در نظـر داشـتم کار 
کـرد. او بیشـرت از آنچـه کـه مـا بـرای آن دعـا کردیم داد. متـام جالل و شـکوه از آن 

او بـاد «.
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۳۰ آذر – ۶ دی   درس سیزدهم   

رهربان ارسائیل

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: اول پادشاهان ۱۲: ۱ تا ۱۶؛ اعال رسوالن۱۵: ۷  تا ۱۱؛ یوحنا ۱۱: ۴۶ 

تا ۵۳؛ نِِحمیا ۴: ۷ تا ۲۳؛ ِعزرا ۸: ۲۱ تا ۲۳؛ ۳۱، ۳۲.

آیـه حفظـی: » آنـگاه مـردم بـه خانه هایشـان رفتنـد و بـا شـادمانی خوردند و نوشـیدند 
و  آنچـه را کـه داشـتند بـا دیگـران قسـمت کردنـد، زیرا آنچـه را که برای ایشـان خوانده شـده 

بـود، فهمیدنـد « )نِِحمیـا ۸: 1۲(� 

هـم ِعـزرا و هـم نِِحمیـا هر دو منونه ای از رهربان بزرگ هسـتند، کسـانی کـه خود را وقف 
خـدا کردنـد و وظایفـی را کـه خداونـد بـه آن محول کـرده بـود را تکمیل کردند. عشـق آنان به 
خداونـد الهـام بخـش آنـان در ایجاد شـور و اشـتیاق برای خدمتگـزاری وفادارانه بـه او بود. در 

حقیقـت، وفـاداری و ایـامن آنان در کانـون مطالعٔه ما بوده اسـت. 
ایـن هفتـه بـه منونـه هایـی از رهـربی هایـی که در کتـاب مقدس یافـت می شـود، از جمله 
منونـه هایـی از ِعـزرا و نِِحمیـا نگاهی خواهیـم انداخت. اینها درس های جامع و کاملی نیسـتند 
و مسـلامً چیزهـای بیشـرتی وجـود دارنـد کـه می شـود در مـورد آنـان بحـث کـرد. بـه هرحـال، 
درس هایـی کـه انتخـاب شـده اند برای هر رهربی بسـیار مهم و رضوری می باشـند. شـام ممکن 
اسـت کـه خـود را در یـک زمـان خـاص در زندگیتان به عنـوان رهرب تلقـی نکنید، اما مـا برروی 

برخـی افـراد تاثیـر گـذار هسـتیم، بنابراین، این دروس شـامل حال هرکسـی می تواند باشـد. 
کانـون حکایـات ایـن رهـربان، کالم خداونـد اسـت. کالمی کـه افـکار و زندگی آنـان را تغییر 
داد، و منجـر بـه ایجـاد کل طـرح احیا و اصالحات شـد. آنها کامالً مرهـون کالم خدا و راهنامیی 
هـای او بودنـد کـه در آن یافـت می شـود. بـه همیـن ترتیـب، مهـم نیسـت کـه مـا چـه کسـی 
هسـتیم، یـا چـه نقشـی داریـم، مـا بایـد کالم خداونـد را در کانون زندگـی خود به عنـوان یکی 

از مسـیحیان اعضـای کلیسـای روز هفتم ادونتیسـت قـرار دهیم. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۷ دی – December ۲۸  آماده شوید. 



1۲۵

۱ دی      یکشنبه      

تأثیر رهربان
همـٔه مـا از طریـق کتـاب مقـدس، مـی توانیـم منونـه هایـی از رهربی خـوب یابـد، و گاهی 
اوقـات ترکیبـی از هـر دو را پیـدا کنیـم. رهـربان بـد، گاهـی اوقـات، برخـی از کارهـای خوب را 
انجـام داده انـد، در حالـی کـه گاهـی رهـربان خـوب، برخـی از کارهـای بـد را انجـام داده اند. 
باالخـره، همـٔه ایـن رهـربان انسـان بـوده و دارای رسشـت انسـانی بوده انـد، بدیـن ترتیـب بـه 
عنـوان انسـان دارای فطـرت خـوب  و بـد،  کارهـای صـواب یـا نـا صوابـی انجـام داده انـد. چه 

کسـی ایـن واقعیـت را در زندگـی خـود تجربـه نکرده اسـت؟ 
بـه هرحـال، مشـکل در اینجاسـت، زمانـی کـه شـام یـک رهـرب هسـتید، دارای قـدرت خوبی 
بـرای تأثیرگـذاری روی دیگـران بصـورت خـوب و یـا بـد هسـتید. تاثیـر منفـی بـرروی خانـواده 
یـا محـل کار خودتـان و یـا هـر جـای دیگـری کـه حضـور شـام در آن حـس می شـود، بـد اسـت. 
اماهنگامـی کـه شـام در مقـام رهـربی هسـتید، ایـن تاثیـر روحانی، سیاسـی و یا هـر دو چندین 
برابـر اسـت. پـس چقـدر بیشـرت در هـر نقشـی که باشـید، بخصـوص به عنـوان یک رهـرب، تاثیر 
شـگرفی خواهید داشـت چون شـام بازتاب کننده اصول و آموزه های کتاب مقدس می باشـید.

به متون زیر نگاه کنید� چه نوع الگوهایی از رهربی را می توانیم در آن پیدا کنیم؟ اگر خوب پیدا 

کردید، توضیح دهید که چرا خوب است و اگر الگوی بد پیدا کردید، توضیح دهید چرا بد است� 

رحبعام )اول پادشاهان 1۲: 1 تا 1۶(  

 

پطرس )اعامل رسوالن 1۵: ۷ تا 11(  

 

یوشیا )دوم پادشاهان ۲۳: 1 تا 1۰(  

 

دبوره )دوم پادشاهان 4: 1 تا 1۶(  

 

اخاب )اول پادشاهان ۲1: 1 تا 1۶(  

 

اگرچــه اطالعــات در ایــن مــورد کامــل نیســت، بــا ایــن وجــود، چــه درس هایــی مــی 
توانیــم از ایــن حکایــت دربــاره عناصــری کــه می تواننــد یــک رهبــری را خــوب یــا 
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بــد بســازند، بگیریــم و چگونــه مــی توانیــم آنچــه را کــه یــاد مــی گیریــم در زندگــی 
خودمــان در هــر نقشــی کــه داریــم، اِعمــال کنیــم؟ 

۲ دی      دوشنبه      

رشیر از نگاه خدا

به متون زیر نگاه کنید� آنها به ما درمورد این رهربان و تاثیر آنان برروی مردم چه می  گویند؟ 

اول پادشاهان 1۵: ۲۶، ۳4

 

دوم پادشاهان 1٣: 1 تا ۳

 

یوحنا 11: 4۶ تا ۵۳

 

بـرای بسـیاری از مـا در مقـام رهـربی باشـیم یـا در هـر منسـبی  کـه قابلیـت تقویـت و یـا 
تضعیف وضعیت روحانی مردم را داشـته باشـیم، اندیشـه ای هشـیار کننده اسـت. و در همٔه 

مـوارد در اینجـا، ایـن تاثیرگـذاری ویرانگرانـه و منفی بوده اسـت. 
بطـور ویـژه منـش و تعهـد مـا بـه مسـیح می توانـد تاثیـری متفـاوت بـرروی کسـانی کـه 
بـا آنـان ارتبـاط داریـم، بگـذارد. رهـربان روحانـی بـرروی دیگـران تاثیرگـذار هسـتند، اگـر آنهـا 
خودشـان در پـی خداونـد باشـند، دیگـران را هم بسـوی او هدایت می کنند و اگـر آنان در پی 

پیـروی از خـدا نباشـند، دیگـران را بسـوی رشیـر سـوق مـی دهند. 
بـر خـالف آنچـه کـه امـروز مـا شـاهد آن بوده ایـم، ایـن حقیقت کـه ِعـزرا و نِِحمیـا ارتباط 
مسـتحکمی بـا خـدا داشـتند، غیـر قابـل انکار اسـت. زمـان هایی کـه ِعـزرا و نِِحمیـا در روزه و 
دعـا بوده انـد، در ایـن کتابها)ِعـزرا، نِِحمیـا( در مورد آنها بیان شـده اسـت، و ایـن بیش از مدت 
زمانـی اسـت کـه در کتـاب مقـدس در مـورد دیگـر رهـربان بیـان شـده اسـت، حتـی اگـر همه 
چیـز عالـی نبـود. مسـیر و هـدف آنـان در زندگـی در جهت خداوند بـود. به عبـارت دیگر، این 
حقیقـت کـه افـرادی بودنـد کـه تحت تاثیـر ِعـزرا و نِِحمیا قـرار نگرفتنـد و تغییـر نکردند، این 
شـهادت مـی دهـد کـه ایـامن هیچکـس منی تواند مـا را تغییـر دهد مگـر اینکـه در نهایت این 
ایـامن مـا اسـت کـه مـا را تغییر بدهـد. باالخره، بـه مردمی نگاه کنیـد که فرصت این را داشـته 
انـد کـه عیسـی را در جسـم انسـانی ببیننـد، موعظـه او بشـنوند و حتـی شـاهد و یـا شـنونده 
معجـزات او باشـند و امـا بـا ایـن حـال او را انـکار کردنـد. بلـه، مـا هـم وظیفـه ای داریـم کـه 
بایـد انجـام دهیـم، در هـر پسـت و مقامی که باشـیم، می توانیـم تاثیر خوب و یا بدی داشـته 

باشـیم. امـا در نهایـت، هـر فـردی بایـد در حضـور خداوند جوابگـوی اعامل خودش باشـد.  
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ــه  ــد� چ ــر کنی ــتند، فک ــذار هس ــان تاثیرگ ــروی خودش ــه در قلم ــرادی ک ــارٔه اف درب
ــید؟  ــود بخش ــود را بهب ــذاری خ ــر گ ــد تاثی ــی توانی ــه م ــتند ک ــی هس راههای

۳ دی      سه شنبه      

شجاعت و توامنند سازی

نِِحمیـا بـاب 4: ۷ تـا ۲۳ را بخوانیـد� نِِحمیـا شـجاعت خـود را بـه چـه صورتـی نشـان داد؟ چـه 

قدرتـی ایـن شـجاعت را بـه او داد؟ 

 

نِِحمیـا در مقابـل دشـمنانی ایسـتاد که سـعی مـی کردند یهودیان را برتسـانند. نِِحمیا پاسـخ 
دشـمنانش را بـا بـه دسـت گرفن ابتـکار عمل یعنی آماده سـازی مـردم برای جنـگ داد. نِِحمیا 
فقـط نگفـت » خـوب خداونـد تـو همه چیـز را انجام بـده «. درعـوض، او مـردم را مجبور کرد 
تـا وظیفـه خـود را در ایـن کار انجـام دهنـد. آنهـا درحالـی کـه در سـاخت دیوار کمـک کردند، 
در دسـت دیگـر بـرای دفـاع سـالح و شمشـیر داشـتند. یهودیـان تحت رهـربی نِِحمیـا، در ترس 
و وحشـت نبودنـد، بلکـه بـه جای آن شـجاعانه سـالح خود را برای دفاع از خودشـان به دسـت 
گرفتنـد. نِِحمیـا مـردم را تشـویق کـرد، آنـان را بـاور کـرد، با آنـان کار کـرد و به آنان مسـئولیتی 
سـپرد کـه بـه آن عمـل کننـد. او بـه آنان قدرت بخشـید تـا وظیفه ای کـه برای انجـام آن تعیین 
شـده بودنـد را انجـام دهنـد. بـا ایـن حـال، نِِحمیـا  فقـط بـه مـردم نگفـت آنچـه را آنـان بایـد 
انجـام دهنـد و سـپس خـود را در اتاقـش پنهـان کنـد. او در کنـار مـردم ایسـتاد و بسـیار تـالش 

کـرد تـا آنچـه را کـه الزم بود انجام شـود. 
زمـان هایـی در کتـاب مقـدس وجـود دارد که خداوند به مـردم می گوید که فقط بایسـتند 
و او را متاشـا کننـد کـه بـه خاطـر آنـان مـی جنگد، و سـپس در عـوض، زمان های زیـادی وجود 
دارد کـه خداونـد مـی گویـد » آمـاده برای اقدام شـوید و آن گاه من شـام را پیـروز خواهم کرد 
«. مـا بایـد سـهم خـود را انجـام دهیـم، اگـر که مـی خواهیـم خداوند بـرکات خودش را شـامل 

حال مـا بکند. 
» در دعـای سـخِت نحمیـا بـرای کار خـدا و اتـکای جـزم او بـه خـدا، او درخواسـت کرد که 
نقشـه دشـمنان شکسـت بخورد. جانی که سسـت و کاهل اسـت بسـادگی در دام وسوسـه می 
افتـد ولـی در زندگـی کـه هدفـی رشیـف و جالـب دارد شـیطان جایگاهـی نـدارد. ایامنـی کـه 
همـواره رو بـه رشـد اسـت ضعیـف منـی شـود و در هـر جهتـی محبـت ازلـی را تشـخیص مـی 
دهـد و بـه سـختی تـالش می کنـد تا هـدف نیکوی او را بـه انجام رسـاند. خادمـان واقعی خدا 
بـا عزمـی کـه در آن خللـی نیسـت کار مـی کننـد زیـرا تخت فیـض تکیـه گاه دامئی آنان اسـت 

«. – کتـاب انبیـا و پادشـاهان، صفحـه ۴۸۶، نوشـته الـن جـی وایت. 
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در آخـر، نِِحمیـا شـجاعت خـود را از درک حقیقـت و قـدرت خداونـد بدسـت آورده بـود. 
بـه هـر حـال، هامنطـور کـه مشـاهده کردیـم، شـناخت او از خـدا منجـر شـد کـه او مطابق با 

ایامنـش عمـل کند. 

اگرچــه بســتر وقایــع و گفتــار متفــاوت اســت، چگونــه آنچــه را کــه از نِِحمیــا دیدیــم 
در ایــن متــن منعکــس مــی شــود » ممکــن اســت کســی بگویــد:’ تــو ایمــان داری و 
مــن کارهــای نیکــو! تــو بــه مــن ثابــت کــن چگونــه مــی توانــی بــدون کارهــای نیــک 
ایمــان داشــته باشــی و مــن ایمــان خــود را بــه وســیلٔه کارهــای خویــش بــه تــو ثابــت 

مــی کنــم «؟ )یعقــوب ۲: 1۸(

۴ دی      چهارشنبه      

هدف و اشتیاق

متـون زیـر چـه چیـزی را دربـارٔه نیـروی محـرک در زندگـی ِعـزرا و نِِحمیـا بـه ما مـی آموزند؟ 

)نِِحمیـا ۲: 1 تـا ۲۰، ِعـزرا ۷: ۸ تـا 1۰(� 

 

در متـام آنچـه کـه آنهـا انجـام دادنـد، ِعـزرا و نِِحمیا در پـی این بودنـد که انجـام ارادٔه خدا 
را در زندگـی قومـش ببیننـد. بلـه، قـوم خدا اشـتباه و خطا کـرد، بله، قوم او بخاطـر خطاهایش 
مجـازات شـد، امـا خـدا کـه بـه وعـده هایـش در مـورد احیـا و بازگردانـدن آنـان وفـاودار بود، 
راهـی را بـرای بازگشـت قـوم خویـش بـه رسزمیـن موعـود  مـی گشـود،  چنانچـه بـه تکمیـل 
هدفـی کـه در مقابـل آنـان قـرار داده بـود، وفـاودار مـی ماندنـد. و خداوند با خـرد و حکمت 
خـودش، دو مـرد وفـاودار و متعهـد را انتخـاب کـرد، مردانـی کـه تـا حـدودی در ایفـای نقـش 
اصلـی در نجـات و بازگشـت قـوم خـدا شـبیه موسـی بودنـد، هامنطـور کـه او نسـل موسـی را 

سـال ها پیـش از آن بـرای وظیفـه ای در نظـر گرفتـه بـود. 
رهـربان بـزرگ ماننـد ایـن دو مـرد دارای هـدف هسـتند. آنـان هدفـی بـرای زندگـی دارنـد 
کـه محـرک آنـان بـرای هـر اقدامـی اسـت. ایـن مـی توانـد، دلیل این باشـد کـه هـر دو آنها در 
زندگیشـان هدفـی داشـتند. آنهـا داری الهامـی بودنـد، بـرای جایگاهـی کـه می خواسـتند مردم 
خـدا در آن منزلـت قـرار داشـته باشـند، پـس، آنهـا متام تـالش و توانایـی خود را برای رسـیدن و 

تکمیـل آن هـدف بـکار گرفتند. 
ِعـزرا ایـن کار را از طریـق مطالعـه کالم خـدا و تعلیـم آن بـه مـردم انجـام داد. نِِحمیا مردم 
را بـه انجـام آنچـه کـه کار درسـت بـود، ترغیب کرد، و شـجاعانه بـرای کار خدا ایسـتاد. هر دو 
نفـر مـی خواسـتند کـه بازسـازی اورشـلیم را ببیننـد، امـا نـه اینکـه فقـط از نظر فیزیکـی آن را 
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احیـا و بازسـازی کننـد. آنهـا همچنیـن خواسـتار احیـا و اصـالح در زندگـی روحانـی سـاکنان آن 
بودنـد. بـه همیـن علـت اسـت کـه آنها خواسـتار اصـالح و رسزنـش و گاهـی اوقات یـک اقدام 
ویـژه بودنـد. رهـربان بـزرگ بـه هدفی بـزرگ و عالـی تر از مسـائل عادی بـاور و ایـامن دارند. 
ِعـزرا و نِِحمیـا بـه محبـت و قـدرت خـدا ایـامن داشـتند، خدایـی کـه می توانـد معجـزه کند و 

آنهـا مـی خواسـتند همه بـا خداونـد ارتباطی عمیق داشـته باشـند. 
از آغـاز بـاب ۱ کتـاب نِِحمیا، خواننده تحت تاثیر تعهـد و وفاداری نِِحمیا به خدا وهمچنین 
غـم و انـدوه او نسـبت بـه وضعیـت مـردم او قـرار می گیـرد. در فصـل یکم، هنگامی کـه او از 
سـختی هـای ارسائیلیـان در یهـودا مـی شـنود، گریـه و زاری مـی کنـد. او زانـو مـی زنـد و قول 
مـی دهـد تـا هـرکاری کـه خداوند او را بـرای انجام آن فراخوانـده، انجام دهد. به نظرمی رسـد 
کـه نِِحمیـا در اثـر ایـن ایـده کـه دنیایـی متفـاوت ایجاد کند، تشـویق می شـود، او مـرد عمل و 
آن هـم عمـل بـه خاطـر خداونـد بـود، نِِحمیا به خاطـر بدسـت آوردن حقوق یا بدسـت آوردن 
منسـبی برجسـته تصمیـم نگرفتـه بـود که دنیایـی متفاوت برای قوم خدا درسـت کنـد )هرچند 
کـه در رسزمیـن پـارس از همـه اینهـا برخوردار بـود(، بلکه با بـا ملتی نه چندان خوشـبخت که 
در هـر مرحلـه از اقداماتـش بـا مخالفانـی مواجـه بـود، بـه رسزمیـن یهـودا رفـت. او بـدون در 

نظـر گرفـن موانـع کـه در رس راهـش قرار داشـت، در این راه قدم گذاشـت. 

۵ دی      پنجشنبه      

تواضع و استقامت

ِعـزرا بـاب ۸: ۲1 تـا ۲۳، ۳1، ۳۲ را بخوانیـد�  شـام تصمیـم ِعـزرا در صحبـت نکردن با پادشـاه 

را بـه عنـوان یـک کار احمقانـه و یا شـجاعانه در نظر مـی گیرید؟ چگونه ِعـزرا و مردم تواضع 

خود را نشـان دادند؟ 

 

مدتهـا بعد، نِِحمیا، همراهی گارد سـلطنتی پادشـاه به منظور محافظـت از آنان را پذیرفت. 
امـا در عـوض ِعـزرا ایامن داشـت کـه خداوند می تواند قـدرت خودش را به آنـان از این طریق 
بهـرت نشـان دهـد، اگـر آنـان از پادشـاه تقاضـای کمـک نکنند. بدیـن ترتیـب، هنگامی کـه آنان 
بـدون آسـیب بـه یهـودا رسـیدند، ایـن موفقیـت متعلـق بـه خدای آنـان بـود. شـاید در رشایط 
خـاص، ممکـن اسـت بیـش از حـد بـه روی دیگران حسـاب کنیم ، به جـای اینکه به خـدا اجازه 
دهیـد تـا در زندگـی شـام کار کنـد و قـدرت و رحمـت خـودش را بـرای شـام آشـکار کنـد. ِعزرا 
انتخـاب کـرد تـا بـه خـدا اجـازه دهـد تـا در این وضعیـت بـه او کمک کند و به پادشـاه نشـان 

دهـد که هامنـا خداوند او پـروردگاری قدرمتند اسـت.  
به هرحال، ِعزرا در این اقدام بر روی احتامالت حساب نکرد. او مردم را فراخواند که گرد 
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هم آیند. و همه با هم روزه بگیرند و دعا کنند. آنها قبل از اینکه سفرشان را آغاز کنند، زمانی 
را در دعا و روزه با خدا سپری کردند. آنها با تواضع و فروتنی به حضور خدا رفتند و از او 
خواستند که آنان را محافظت کند تا نشانه ای از قدرت او باشد، و خدا جواب دعای آنان را داد. 

نِِحمیا باب ۵: 14 تا 1۶ را بخوانید� چگونه نِِحمیا تواضع خود را در حضور خدا نشان داد؟ 

 

رهربان واقعی باید متایل داشـته باشـند تا خود را فروتن سـاخته و خدمتگزار مردم باشـند. 
رهـربان شایسـته و الیـق، نیـازی بـه بدسـت آوردن احرتام و تکریم مـردم ندارنـد. نِِحمیا پذیرای 
مـردم بـود و بـا گشـاده دسـتی آنچـه را کـه مـردم نیـاز داشـتند بـه آنـان داد و آنـان را تأمیـن 
کـرد. او ایـامن خـود را بـه خـدا نشـان داد، و رسسـپردگی بـاور نکردنـی او به خدا الگـوی مردم 
بـود. او دارای شـخصیت قـوی و خلـق و خویـی بـی نظیر بود، امـا او خود را در مقـام باالتر از 
هرکـس دیگـری بـه عنـوان مافوق قـرار منـی داد. او در آن زمـان باالترین مقـام را در میان قوم 
یهـود داشـت، و همچنـان سـخاومتند بـود. بدیـن ترتیـب، او منعکـس کننـده زندگـی و تعالیـم 
مسـیح بـود، کسـی کـه بـه مـا یـاد داد کـه بهرتیـن روش بـرای رهـربی مـردم، خدمت کـردن به 
آنهـا مـی باشـد. عیسـی ایـن کار را کـرد و مـا هـم بایـد بـدون در نظر گرفـن مقـام و منصبامن 

همیـن کار را انجـام دهیم. 

ــد  ــه می خواه ــر ک ــت: »ه ــد و گف ــن را فرا خوان ــت و آن دوازده ت ــی بنشس » عیس
نخســتین باشــد، بایــد آخریــن و خــادم همــه باشــد « )مرقــس ۹: ۳۵(� در اینجــا کالم 
ــد  ــد خداون ــی در دی ــر واقع ــک رهب ــای ی ــه معن ــد ب ــه بای ــه ک ــارٔه آنچ ــی درب عیس

باشــد، چــه چیــزی بــه مــا یــاد مــی آمــوزد؟  

۶ دی      جمعه      

تفکری فراتر: بخش مزیت دعا، صفحات ۶۰ تا ۶۸، از کتاب گام هایی بسوی نور، نوشته 
الن جی وایت را مطالعه کنید. 

» کار احیـا و اصالحـات توسـط کسـانی کـه از تبعید بازگشـته بودند تحت رهـربی زروبابل، 
عـزرا و نحمیـا ادامـه یافـت و تصویـری از کار بازسـازی روحانـی اسـت کـه در خامتـه ایـام در 
تاریـخ ایـن زمیـن شـکل خواهـد گرفـت. باقیامنـدگان ارسائیـل مردمـی ضعیـف بودنـد و در 
معـرض تاخـت و تـاز دشمنانشـان بودنـد ولـی از طریـق ایشـان خداونـد قصـد داشـت تـا در 
زمیـن دانـش و معرفـت خـود و احـکام خویـش را حفـظ منایـد. آنـان حافظـان و نگاهبانـان 
عبـادت واقعـی بودنـد و نگاهدارنـدگان رسوش الهی. وقتی که آنان معبد و دیوارهای اورشـلیم 
را بازسـازی مـی کردنـد تجربـه هـای گوناگونـی کسـب کردنـد و مخالفـت بـا آنـان جـدی بود. 
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بـاری کـه رهـربان در کار خـود بـدوش مـی کشـیدند سـنگین بـود ولی این مـردان بـدون تزلزل 
و اطمینـان بـه پیـش رفتنـد – بـا روح تواضـع – و تکیـه اسـتوار بـه خـدا ایامن داشـتند که خدا 
باعـث خواهـد شـد کـه حقیقـت وی بـه پیـروزی دسـت یابـد. مادننـد حزقیـای پادشـاه، نحمیا 
» بـه خداونـد چسـبیده، از پیـروی او انحـراف نورزیـد و اوامـری را کـه خداونـد به موسـی امر 
فرمـوده بـود، نـگاه داشـت. و خداونـد بـا او می بود و به هـر طرفی که رو می منـود پیروز می 
شـد و بر پادشـاه آشـور عاصی شـده، او را خدمت ننمود « )دوم پادشـاهان ۱۸: ۶ و ۷( – کتاب 

انبیـا و پادشـاهان صفحـه ۴۹۸، نوشـته الـن جـی وایت.

سواالتی برای بحث
1� چــرا بایــد هــرکاری کــه مــی توانیــم در حضــور خداونــد بــرای حمایــت از رهبــران خــود 

ــام دهیم؟ انج
۲� چــرا ســبک رهبــرِی خدمتگــزار مــردم بــودن بســیار دشــوار اســت، و در عیــن حــال از 
اجــر برخــوردار اســت؟ چــرا بــرای یــک رهبــر مســیحی بســیار مهــم اســت کــه یــک خــادم 

خــوب هــم باشــد؟
۳� در آغــاز و پایــان و در میانــه کتــاب، نِِحمیــا، ا دعــا مــی کنــد� هــم ِعــزرا و هــم  نِِحمیــا 
مــردان دعــا بودنــد� حســاب دقیــق تعــداد کلمــات ” دعــا “ و” دعــا کــردن “ در کتــاب 
ِعــزرا و نِِحمیــا ذکــر شــده اســت� ایــن رهبــران دائمــاً دعــا مــی کردنــد� ایــن چــه چیــزی را 

درمــورد دعــا در زندگــی خــود مــا، مــی خواهــد بــه مــا بگویــد؟
4� » او بــه خداونــد چســبیده بــود و از پیــروی او انحــراف نمی ورزیــد، و فرمانهایــی را 
ــه  ــگاه می داشــت « )دوم پادشــاهان 1۸: ۶(� چگون ــود ن ــه موســی داده ب ــد ب ــه خداون ک
یــک فــرد مــی توانــد بــه خداونــد بچســبد؟ ایــن بــه چــه معنــا اســت؟ چگونــه چســیبدن 

بــه خداونــد، بــا حفــظ احــکام او مرتبــط اســت؟
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داستانهای ایامنداران
۷ دی

دیدن تصویر کلی
توسط اندرو مک چسنی

یـک خانـواده پنـج نفـره تقریبـاً هـر روز بـه محوطـه کلیسـای ادونتیسـت روز 
هفتـم در پایتخـت سـودان جنوبـی، جوبـا آمـده و تقاضـای غـذا مـی کردنـد.

پیـرت ِفنـوی که یک پزشـک مبـرش بود و کلینیـک کوچک ادونتیسـت روز هفتم 
را درمحوطـه کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم مدیریـت مـی کـرد، دریافـت کـه 

عملکـرد خانـواده گیـج کننده اسـت.
او از خـودش پرسـید: » چـه بـررس این مردم آمده اسـت؟ چرا هـر روز می آیند 

و طلـب غـذا مـی کنند؟ هیچ کاری منـی توانند برای خودشـان انجام دهند؟ «
یـک روز، پیـرت تصمیـم گرفـت تـا پاسـخ هـا را بیابـد و بـه رساغ خانـه ای در 
نزدیکـی خانـه آن خانـواده رفـت. آنچـه کـه دیـد، او را شـوکه کـرد. پدر، مـادر، دو 
دخـرت و پرسشـان بـه نوبـت مـی خوردنـد. تنهـا پـدر و پـرس یـک روز را غـذا مـی 

خوردنـد و مـادر و دخرتهـا نیـز روز دیگـر را.
پیـرت کـه اهـل آرژانتیـن بـود، بـه محوطـه بازگشـت و آنچـه را که کشـف کرده 
بـود بـه همـرسش ناتاشـا کـه در اُِسـتیای جنوبـی بـه دنیـا آمـده بـود و قسـمتی از 

اتحـاد جامهیـر شـوروی سـابق بـود، بازگـو کرد. 
بـه همـرسش گفـت: » مـا تنهـا بـه کار پزشـکی مترکز کـرده ایم و مـردم نیازمند 
اطرافـامن را فرامـوش کـرده ایـم. کار پزشـکی چیـز خوبـی اسـت؛ امـا جامعـه بـه 

چیـزی فراتـر نیـاز دارد: آب متیـز، غـذا، تـور پشـه و ظرفهایـی بـرای حمـل آب «.
بعــد از دعــا، پیــرت تصمیــم گرفــت تــا پیشــنهاد پــروژه ای ۱۵۰هــزار دالری را 
ــاالت متحــده بنویســد. او  ــداد ادونتیســت ای ــس توســعه و ام ــه ســتادهای آژان ب
ــازمان آدرا پیشــنهاد  ــا س ــود؛ ام ــته ب ــروژه ننوش ــن پیشــنهاد پ ــه حــال تخمی ــا ب ت
ــک  ــه کلینی ــید ک ــی نکش ــاخت. طول ــا س ــاز را مهی ــورد نی ــغ م ــت و مبل را پذیرف
ادونتیســت روز هفتــم، مونوکــی، بــه عنــوان پــروژه آدرا در جوبــا شــناخته شــد. 
ســال ۲۰۰۵ بــود، ماههــا قبــل از آنکــه توافــق صلــح خامتــه یافتــه و نــربد عظیــم 

نظامــی بــه وجــود آیــد.
کلینیـک کوچـک خدماتـش را بـه مـوارد غذایـی و غیـر غذایی، بهداشـت آب و 
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امدادرسـانی ارتقـا داد. تنهـا در طـی یک سـال، هدایای پـروژه از ۱۵۰ هزار دالر به 
دو میلیـون دالر جهـش پیدا کرد.

پیـرت گفـت: » مـن شـگفت زده شـده ام. مـن پـی بـردم کـه مترکـز بـر مـردم و 
نیازهایشـان، مـی توانـد پـروژه هایـی را توسـعه دهـد کـه بـه دیگـران کمـک مـی 

کنـد «.
زندگـی پیـرت از ایـرنو بـه آنـرو شـد. سـازمان آدرا او را بـه دانشـگاه انـدروز در 
ایالـت میشـیگان آمریـکا فرسـتاد تـا مدرک فوق لیسـانس را در توسـعه بیـن املللی 
بگیـرد. سـپس او بـه چنـد آژانس کمکـی؛ مثـل مشـاوران پناهندگی دامنـارک، ورلد 
ویـژن و یونیسـف در اردن، لبنـان، اُسـتیای جنوبـی و چچـن روسـیه کار کـرد کـه 

شـامل آدرا می شـد. 
امـا همـه چیـز از یـک چیزکوچـک رشوع شـد — متایـل بـرای دانسـن ایـن کـه 

چـرا یـک خانـواده هـر روز تقاضـای غـذا مـی کند.
پیـرت ٣۹ سـاله در یـک مصاحبـه ای در دانشـگاه ریورپلیـت ادونتیسـت که قبالً 
در آنجـا تحصیـل کـرده بـود و مبرشینـی مثـل او بـه کل جهان فرسـتاده می شـوند 
گفـت: » متامـی زندگـی مـن قبـالً تنهـا بـه پزشـکی متمرکـز بـود. منـی دانسـتم کـه 

چیـزی فراتـر از اتاق مشـاوره پزشـکی وجـود دارد «.
پیـرت گفـت: » تنهـا بـر چیـزی کـه داریـد متمرکـز نشـوید و یـا برچیـزی کـه 
قراراسـت انجامش دهید متمرکز نشـوید. در جسـتجوی این باشـید که مردم واقعاً 
بـه چـه چیـزی نیـاز دارنـد- و بعد می توانید پاسـخی مسـیحی گونه و فراتـر از آن 

.» بدهید 


