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إنجيل َمتَّى
أثنــاء والدتــه يف مدينــة وينشســر مباساشوســتس ،تعـ ّرض ريــك ُه ُو ِيــت لالختنــاق نتيجــة
ـر ّي حــول عنقــه مــا تســبب يف إصابتــه بالشــلل الدماغــي و َج ْعلِــه غــر قــادر
التــواء ال َح ْبــلِ الـ ُّ ِّ
عــى الســيطرة عــى أطرافــه وأوصالــه .وبعــد مــرور بضعــة أشــهر عــى والدتــه ،أخــر األطبــاء
أرسة ُه ُو ِيــت بــأن ريــك ســوف يعيــش يف حالــة غيبوبــة بقيــة حياتــه وأنــه ينبغــي أن يُوضــع يف
مؤسســة ترعــى مثــل هــذه الحــاالت.
وبخصــوص هــذا األمــر ،كتــب ريــك رايــي يف نُ ْب ـذَة عــن عائلــة ُه ُو ِيــت تــم طباعتهــا يف
مجلــة الرياضــة املصــورة (20حزيران/يونيــو  )2005يقــول« :لكــن أرسة ُه ُو ِيــت مل تقبــل بهــذا
االق ـراح ».فقــد الحظــوا أن عينــا رِيــك كانتــا تتبعانهــم يف جميــع أنحــاء الغرفــة .وعندمــا كان
عمــر ريــك  11عام ـاً ،قامــت األرسة بأخــذه إىل قســم الهندســة يف جامعــة «تافتــس» وهنــاك
اســتفرست األرسة عـ َّـا إذا كان هنــاك أي يشء ميكــن لقســم الهندســة بالجامعــة عملــه ملســاعدة
الصبــي عــى التواصــل مــع املحيطــن بــه.
قــال املتخصصــون لوالــد رِيــك ،الــذي يُدعــى ِديــك« ،ليــس هنــاك طريقــة ميكــن مــن خاللها
التواصــل مــع ريــك ،فــإن دماغــه ال يســتطيع إرســال الرســائل الصحيحــة ألعضــاء جســمه».
فَ ـ َر َّد ِديــك قائ ـاً« ،قولــوا لــه نكتــة« ».وقــد فعــل املتخصصــون بقســم الهندســة ذلــك.
تبــن أن دماغــه كان يعمــل بشــكل جيــد».
وعندهــا ضحــك ريــك .وهكــذا ّ
تــم تصميــم حاســوب خــاص ُ َي ِّكــن ريــك مــن الكتابــة عليــه مبجــرد تحريــك رأســه وبالتــايل
يســتطيع التعبــر عــن نفســه؛ كــا أن هــذا الجهــاز كان قــادرا ً عــى نطــق الكلــات املكتوبــة.
وهكــذا اســتطاع ريــك أخـرا ً التواصــل مــع اآلخريــن .وقــد مكَّنتــه هــذه التكنولوجيــا مــن بــدء
حيــاة جديــدة .واشــتملت حياتــه الجديــدة ،مــن بــن أمــور أخــرى ،عــى أن يقــوم والــده بدفعه
بينــا يجلــس ريــك عــى كــريس متحــرك يف ماراثــون خــري .وبعــد الســباق ،طبــع ريــك عــى
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الحاســوب مــا يــي« ،يــا أيب ،عندمــا كنــا نركــض معـاً مل أشــعر أننــي معــاق بعــد اآلن!»
وقــد عــزم األب عــى جعــل ابنــه يشــعر بهــذا الشــعور كلــا كان ذلــك ممكنـاً .وبعــد مــرور
أربــع ســنوات ،ركــض األب وابنــه يف ماراثــون «بوســطن» مع ـاً .ثــم اقــرح أحدهــم أن يشــرك
األب وابنــه يف «ترياثلــون» ،وهــو ســباق ثــايث أشــبه باملاراثــون ،يبــدأ بالســباحة ثــم ركــوب
الدراجــات ثــم ينتهــي بالركــض .ومنــذ ذلــك الحــن ،اشــرك االثنــان يف املئــات مــن األحــداث
الرياضيــة ،حيــث كان يقــوم األب إمــا بســحب ابنــه أو دفعــه إىل األمــام أثنــاء اش ـراكهام يف
الســباقات معـاً .وقــد طبــع ريــك عــى حاســوبه الكلــات التاليــة« :مــا ال شــك فيــه أ َّن أيب هــو
األب املثــايل للقــرن ».نحــن لدينــا الكثــر مــن القواســم املشــركة مــع ريــك ُه ُو ِيــت ،ألن لدينــا
أبـاً ســاوياً يحبنــا محبــة تفــوق حتــى محبــة ِديْــك البنــه ِريْــك .وهــو يهتــم بنــا و قــد ضحــى
بنفســه مــن أجلنــا .ومثــل ِريْــك ،فقــد عملــت آثــار الخطيــة املأســاوية واملدمــرة عــى إصابتنــا
جميعـاً بالشــلل .وال ميكننــا بقوتنــا الخاصــة أن نحيــا بــأي شــكل مــن األشــكال حيــاة قريبــة مــن
نحســن أنفســنا
الحيــاة التــي كان املقصــود لنــا أن نحياهــا .ومهــا حاولنــا جاهديــن ،فإننــا لــن ِّ
ـص أنفســنا« .لقــد صــرت الخطيــة حالتنــا حالــة غــر طبيعيــة ،فالقــوة
مبــا فيــه الكفايــة ل ُن َخلِّـ َ
التــي تُرجعنــا يجــب أن تكــون فــوق الطبيعــة ،وإال فــا قيمــة لهــا» (روح النبــوة ،آفــاق عيــش
أفضــل ،صفحــة  452و  .)453فــا بــد وأن يــأيت خالصنــا مــن خــارج أنفســنا ألنــه ال بــد وأن
ـص أنفســنا.
يكــون واضحـاً لنــا اآلن أننــا ال نســتطيع أن نُ َخلِّـ َ
ولهــذا الســبب ينظــر النــاس يف بعــض األحيــان إىل الســاء ليـاً طالبــن معونــة « ُمخلِّـ ٍ
ـص»
مــا .وكان بنــو إرسائيــل يطلقــون عــى هــذا امل ُخلِّـ ِ
ـص املنتظــر اســم «ابــن داود» وهــو الــذي
نَ ْعرِفــه باســم يســوع النــارصي .وإنجيــل متــى ،موضــوع دراســتنا لهــذا الربــع ،هــو رس ٌد ،بإلهــام
مــن الــروح القــدس ،لقصــة املســيح .كان متــى واحــدا ً مــن اليهــود الذيــن آمنــوا باملســيح ،وكان
واحــدا ً مــن تالميــذ املســيح األوائــل .ويــروي متــى قصــة املســيح مــن منظــوره الشــخيص ،ولكــن
بإلهــام مــن الــروح القــدس .وعــى الرغــم مــن القواســم املشــركة بــن إنجيــل متــى وأناجيــل كالً
تجســد
مــن مرقــس ولوقــا ويوحنــا ،إلّ أن املوضــوع الــذي يركّــز عليــه متــى بصــورة خاصــة هــو ّ
وحيــاة ومــوت وقيامــة وصعــود املســيح .ويركّــز متــى بقــوة أيضـاً عــى حقيقــة أن املســيح هــو
املســيا املنتظــر .لقــد أراد متــى لقرائــه أن يعرفــوا أن خــاص إرسائيــل كان بواســطة املســيح
الــذي تحــدث عنــه األنبيــاء والــذي كانــت جميــع رمــوز العهــد القديــم تشــر إليــه.
وعــى الرغــم مــن أن جمهــور متــى كان يهوديــاً يف املقــام األول ،إال أن رســالته الخاصــة
بالرجــاء والفــداء تتحــدث إلينــا نحــن أيض ـاً؛ فإننــا أشــخاص مثــل رِيــي ُه ُو ِيــت بحاجــة إىل
شــخص يفعــل مــن أجلنــا مــا ال ميكننــا أبــدا ً القيــام بــه ألنفســنا.
ونقرأ يف إنجيل متى قصة املسيح وهو يقوم بذلك العمل من أجلنا.
آنــدي نــاش ،دكتــوراه يف الفلســفة ،هــو أســتاذ جامعــي وقــس يف جامعة «ســوثرن» األدفنتســتية
يف كوليدجــال ،تينيــي .وقــد قــام بتأليــف العديــد مــن الكتــب مبــا يف ذلــك «كنيســة أكــوام
القــش» و كتــاب بعنــوان« :إنجيــل متــى‘ :خلِّصنــا اآلن ،يــا ابــن داود» ’.
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درس اول

 ۲۶مارس تا  ۱آوریل

پرس داود

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـــه این هفته :متی بـــاب ۱؛ مرقس بـــاب  ۱۲آیات  ۳۵تا ۳۷؛ اشـــعیا باب
 ۹آیـــات  ۶و ۷؛ رومیـــان باب  ۵آیه ۸؛ یوحنا بـــاب  ۲آیه ۲۵؛ ارمیا بـــاب  ۲۹آیه ۱۳؛
متی باب  ۲آیـــات  ۱تا .۱۴
آیـــه حفظی“ :او ا ّمت خویـــش را از گناهانشـــان خواهد رهانیـــد” (متی باب ۱
آیه .)۲۱

متـــی که توســـط روحالقـــدس الهام گرفته بـــود ،کتابـــش را با یک شـــجرهنامه آغاز
کـــرد؛ امـــا نه هـــر شـــجرهنامهای ،بلکه شـــجرهنامه عیســـی مســـیح .و ایـــن مانند هر
شـــجرهنامه ای نیســـت بلکه پیشـــینیانی را آشـــکار میســـاز که اکرث مردم لزوماً مایل به
پذیرفتنشـــان به عنـــوان اجداد خود نیســـتند.
شـــاید متی خود بـــه عنوان یـــک مرتدود میتوانســـت بـــه آن اجداد موافق باشـــد.
گذشـــته از هر چیز ،او یـــک باجگیر یهودی بود که خود را به دشـــمن باختـــه بود و برای
امتیـــاز گرفـــن مالیات از ملت خـــود یعنی یهودیان بـــه روم باج داده بـــود .به طور حتم
او فـــردی مورد احـــرام ملتش نبود.
بـــا این اوصـــاف ،انســـانها ممکن اســـت به ظاهـــر توجه کننـــد اما خـــدا به قلب
اهمیت میدهد .و شـــکی نیســـت که خداوند با نـــگاه کردن به قلب متـــی ،او را که یک
باجگیـــر منفور بود به عنـــوان یکی از حواریونـــش انتخاب منود .و متی ایـــن فراخواندگی
را پذیرفت و به زندگی گذشـــتهاش پشـــت کرد تا در عیســـی حیاتی دوبـــاره را آغاز کند.
از ایـــن رو ،متـــی از خداونـــدش پیروی منـــود و وقایع را ثبـــت کرد تـــا روزی برای
مردمـــش و جهان چیزی برای جربان کردن داشـــته باشـــد .این یک رســـید مالیاتی نخواهد
بـــود ،بلکه در عـــوض روایتـــی بـــا ارزش از زندگی عیســـی خواهد بود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲آوریل آماده شوید.
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یکشنبه

 ۲۷مارس

کتاب پیدایش
“كتاب نسب نامه عیسی مسیح بـن داود” (متی باب  ۱آیه .)۱
متی درست از ابتدا نوشتهاش را یک “کتاب” (گرفته شده از واژه یونانی  biblosبه معنی
“نوشته مقدس”) مینامد ،یک “کتاب شجرهنامه” از اجداد عیسی .در حقیقت ،واژه یونانی که
به “شجرهنامه” یا “دودمان” ترجمه شده است از واژهای است که میتواند “پیدایش” ترجمه
شود .از اینرو ،میتوان گفت که متی انجیل خود را با “یک کتاب پیدایش” آغاز کرد.
دقیقاً هامنطور که عهد قدیم خود با کتابی درباره خلقت جهان رشوع میشود ،متی (و در
نتیجه عهدجدید) با کتابی درباره خود خالق و کار نجات که تنها او میتواند انجام دهد ،آغاز
میشود.

این آیات درباره عیسی به ما چه میگویند؟ یوحنا باب  ۱آیات  ۱تا  ،۳عربانیان باب  ۱آیا ۱
تا  ،۳میکا باب  ۵آیه  ،۲مرقس باب  ۱۲آیات  ۳۵تا .۳۷



“خداوند عیسی مسیح از ابدیت با پدر یکی بود؛ او ‘تصویر خدا’ ،تصویر عظمت و شکوه
او‘ ،نور درخشان شکوه او’ بود ...عیسی با آمدنش برای سکونت با ما ،قصد داشت خدا را
برای برشیت و فرشتگان آشکار سازد .او کالم خدا بود - ،اندیشه خدا که قابل استامع شده
بود – ”.الن جی .هوایت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 19
با این حال الهی بودن مسیح در ذهن متی در درجه اول قرار نداشت ،درست بر خالف
یوحنا (باب  ۱آیات  ۱تا  ۴یوحنا را ببینید) که بالفاصله قبل از پرداخنت به جنبه انسانی عیسی،
درباره الوهیت او مینویسد (یوحنا باب  ۱آیه  ۱۴را ببینید) .در عوض ،متی مترکز بسیار
بر انسانیت مسیح دارد ،مسیح به عنوان “پرس داود ،پرس ابراهیم” .او سپس از ابراهیم جد
برشی عیسی تا به دنیا آمدن او مینویسد و همه اینها به منظور نشان دادن این حقیقت به
خوانندگان است که عیسی نارصی مسیح پیشگویی شده در نبوتهای عهد قدیم بود.
ب ــدون ش ــک خان ــواده و اج ــداد مه ــم هس ــتند .در عی ــن ح ــال ت ــا آنج ــا ک ــه ب ــه انجی ــل
مربـــوط میشـــود ،والدیـــن یـــا پدربـــزرگ و مادربزرگهـــای مـــا یـــا هـــر کـــدام از
اجدادم ــان مناس ــبتی ندارن ــد .در ع ــوض چ ــه چی ــزی مه ــم اس ــت و چ ــرا؟ غالطی ــان
ب ــاب  ۳آی ــه  ۲۹را ببینی ــد.
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دوشنبه

 ۲۸مارس

دودمان سلطنتی
ب ــا وج ــود نقطهنظ ــرات متف ــاوت یهودی ــان درب ــاره آم ــدن مس ــیح ،ی ــک چی ــز قطع ــی
ب ــود :مس ــیح از نس ــل داود خواه ــد ب ــود( .حت ــی ام ــروزه بس ــیاری از یهودی ــان دین ــدار
کــه منتظــر آمــدن مســیح هســتند ،معتقدنــد کــه او بایــد از خانــدان داود بیایــد ).بــه ایــن
دلی ــل اس ــت ک ــه مت ــی انجیل ــش را آنگون ــه رشوع ک ــرد؛ او قص ــد داش ــت هوی ــت عیس ــی
را ب ــه عن ــوان مس ــیح تعیی ــن کن ــد .زی ــرا مس ــیح ق ــرار ب ــود از نس ــل ابراهی ــم (غالطی ــان
ب ــاب  ۲۲آی ــه  ،۱۸غالطی ــان ب ــاب  ۳آی ــه  ،)۱۶پ ــدر مل ــت یه ــود و از نس ــب داود باش ــد
و مت ــی بالفاصل ــه از ج ــد داود ب ــه دنب ــال نش ــان دادن ج ــد عیس ــی اس ــت ک ــه ن ــه تنه ــا
ب ــه ابراهی ــم (ک ــه ب ــرای اکرثی ــت بنیارسائی ــل چنی ــن ب ــود) بلک ــه ب ــه پادش ــاه داود نی ــز
مرتب ــط اس ــت .بس ــیاری از مف ــران ب ــر ای ــن باورن ــد ک ــه مت ــی در درج ــه اول مخاطب ــان
یه ــودی را م ــد نظ ــر داش ــته اس ــت؛ بنابرای ــن تاکی ــدش بیش ــر ب ــر اس ــتوارنامه مس ــیح ب ــودن
عیس ــی ن ــارصی اس ــت.



آیـــات زیـــر را بخوانیـــد .آنهـــا چگونـــه بـــه مـــا در درک منظـــوری کـــه متـــی قصـــد
رســـاندنش را داشـــت ،کمـــک میکننـــد؟
سموئیل دوم باب  ۷آیات  ۱۶و ۱۷
اشعیا باب  ۹آیات  ۶و ۷
اشعیا باب  ۱۱آیات  ۱و ۲
اعامل رسوالن باب  ۲آیات  ۲۹و ۳۹

همـــه اینهـــا بـــه مـــا کمـــک میکننـــد تـــا دلیـــل نحـــوه رشوع انجیـــل متـــی را درک
کنی ــم“ :كت ــاب نس ــب نام ــه عیس ــی مس ــیح بـ ــن داود” (مت ــی ب ــاب  ۱آی ــه  .)۱در ابت ــدا و
مهمت ــر از هم ــه چی ــز ،عیس ــی مس ــیح ب ــه عن ــوان “پ ــر داود” معرف ــی ش ــده اس ــت .و
درس ــت هامنط ــور ک ــه عه ــد جدی ــد ب ــا چنی ــن توصیف ــی از عیس ــی آغ ــاز میش ــود ،خ ــود
عیســـی نیـــز چنیـــن کالمـــی را بیـــان میکنـــد“ :مـــن عیســـی فرشـــته خـــود را فرســـتادم
ت ــا ش ــا را در کلیس ــاها بدی ــن ام ــور ش ــهادت ده ــم .م ــن ریش ــه و نس ــل داود و س ــتاره
درخش ــنده صب ــح هس ــتم” (مکاش ــفه یوحن ــا ب ــاب  ۲۲آی ــه  .)۱۶در کن ــار هم ــه چیزهای ــی
کـــه عیســـی هســـت ،او از “ریشـــه و نســـل داود” باقـــی میمانـــد.
چ ــه ش ــهادت قدرمتن ــدی از ماهی ــت انس ــانی عیس ــی و جوه ــر ب ــری او؛ خال ــق م ــا
خ ــود را ب ــه روشهای ــی ک ــه از تص ــور م ــا خ ــارج اس ــت ،ب ــه م ــا مرتب ــط س ــاخته اس ــت.
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سه شنبه

 ۲۹مارس

شجرهنامه نخستین اجداد عیسی


به غیر از داود ،چه فرد دیگری را در شجرهنامه عیسی مییابیم؟ متی باب  ۱آیات  ۲و .۳

معموالً در شجرهنامهها به نام زنان اشارهای منیشد؛ پس چرا باید زنی به نام تامار در
اینجا نام برده شود؟ اوالً او چه کسی بود؟
تامار زنی کنعانی بود که به ترتیب با دو پرس یهودا ازدواج کرده بود .هر دوی این پرسها
در رشارت درحالی که تامار فرزندی نداشت مردند .پدر شوهر او یهودا به تامار قول داد
که پرس سومش پس از رسیدن به سن مجاز با او ازدواج خواهد کرد .اما هرگز چنین اتفاقی
نیافتاد.
پس تامار چه کاری انجام داد؟ او به یک روسپی تغییر قیافه داد و با یهودا که منیدانست
او تامار است ،رابطه برقرار کرد .ماهها بعد ،زمانی که بارداری تامار آشکار شد ،یهودا اقدامی
کرد تا تامار فاسد به مرگ محکوم شود؛ این تا زمانی بود که تامار به یهودا آشکار کرد که او
پدر فرزندش است.
اگر چه ممکن است اینها مانند یک رسیال تلویزیونی پر زرق و برق به نظر برسند ،اما
همچنان جزئی از تبار انسانی عیسی هستند.



آیات  ۴و  ۵باب  ۱متی را بخوانید .به چه فرد دیگری در اینجا اشاره شده است که به نوعی
عجیب است؟

راحاب ،روسپی کنعانی؟ ظاهرا ً اینگونه است .او پس از کمک کردن و محافظت از
جاسوسان بنیارسائیل در کنعان ،به قوم خدا ملحق شد و به نظر میرسد با یکی از اجداد
عیسی ازدواج کرد.

چه فرد دیگری در شجرهنامه وجود داشت؟ متی باب  ۱آیات  ۵و .۶


روت زن با فضیلتی بود اما اگرچه خود بی گناه بود ،او از موآبیان منفور بود – حاصل
رابطهای با محارم بود که بین لوط یک پدر مست و یکی از دخرتانش اتفاق افتاد .بتشبع
همرس اوریا بدون شک زنی بود که پادشاه داود خودخواهانه فراخواند درحالی که همرسش
اوریا در میدان نربد بود .داود نیز گناهکاری بود که به یک نجات دهنده نیاز داشت .داود
خصوصیات خوب زیادی داشت اما مطمئناً الگویی از یک مرد خانواده نبود.
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اگـــر خـــدا مـــا را بـــا وجـــود اشـــتباهات و کوتاهیهایـــان میپذیـــرد ،مـــا چگونـــه
میتوانیـــم بیاموزیـــم نســـبت بـــه ســـایرین بـــا وجـــود خطاهـــا و کاستیهایشـــان،
اینگونـــه باشـــیم؟

چهارشنبه

 ۳۰مارس

زمانی که هنوز گناهکار بودیم


آیات زیر در مورد طبیعت برشی چه میگویند؟ چه شواهد قدرمتندی درباره حقیقت این
متایالت داریم؟ رومیان باب  ۳آیات  ۹و  ،۱۰باب  ۵آیه ۸؛ یوحنا باب  ۲آیه ۲۵؛ ارمیا باب ۱۷
آیه .٩
هامنگونه که اغلب گفته شده است ،اما ارزش تکرار کردن را دارد ،کتاب مقدس تصویر
درخشنده از انسانیت یا طبیعت برشی ارائه منیدهد .از سقوط در گناه در باغ عدن (پیدایش
باب  )۳تا سقوط بابل در روزهای آخر (مکاشفه یوحنا باب  ،)۱۸حالت غمانگیز انسانیت به
آسانی منایان است .و با این وجود ما متایل به ایدهآل سازی داریم ،برای مثال نخستین روزهای
کلیسا پیش از “ارتداد” (تسالونیکیان دوم باب  ۲آیه  )۳که یک اشتباه است (قرنتیان اول باب
 ۵آیه  .)۱ما همگی مردمی سقوط کرده و ناقص هستیم و این شامل دودمانی که خود عیسی
از آن آمده است نیز میشود.
دانشمند مایکل ویلکینز ( )Michael Wilkinsمینویسد“ ،اصالت و غیر محتمل بودن این
شجرهنامه حتامً خوانندگان متی را مات و مبهوت کرده است .اجداد عیسی با متام نقاط ضعف
و معالوصف تواناییهای مردم عادی ،انسان بودند .خدا توسط ایشان کار کرد تا نجاتش میرس
شود .هیچ الگویی برای عدالت در اجداد عیسی وجود ندارد .در میان آنها زناکار ،روسپی،
قهرمان و غیر یهودی وجود داشت .رحبعام رشیر پدر ابیاه بدجنس و ابیاه پدر پادشاه خوب
آسا بود .آسا پدر پادشاه نیک یهوشافاط بود ...که پدر پادشاه نابکار یورام بود .خدا در رسارس
نسلها که هم خوب و هم بد میان آنها وجود داشت کار میکرد تا هدفهایش تحقق یابند.
متی نشان میدهد که خدا میتواند هر کسی را که حتی مرتود شده و یا تحقیر شده ،انتخاب
کند – تا هدفهایش تحقق یابند .اینها آنگونه افرادی هستند که عیسی برای نجاتشان آمد”.
 Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary: Matthew (GrandRapids: Zondervan, 2002), p. 9
این نکتهای است که ما باید به خاطر بسپاریم ،نه تنها وقتی که به دیگران نگاه میکنیم
بلکه هنگامی که به خودمان نیز مینگریم .کدام مسیحی است که گهگاهی در مسیر ایامنش
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دلرسد نشده باشد ،ایامنش را زیر سؤال نربده باشد و یا از خود نپرسیده باشد که آیا واقعاً
تغییر کرده است یا خیر؟ بنابراین اغلب آنچه که باعث بروز این دلرسدی میشود در حقیقت
طبیعت سقوط کرده ما ،گناهامنان و کوتاهیهایامن هستند .از این رو ،در میان این نا امیدی،
ما میتوانیم و باید امید داشته باشیم که خدا همه این چیزها را میداند و تنها برای انسانهایی
همچون ما بوده است که مسیح به این جهان آمد.
در زمانه ــای ن ــا امی ــدی روحان ــی و دل ــردی ،ب ــا چ ــه وعدههای ــی از کت ــاب مق ــدس
میتوانی ــد متمس ــک ش ــوید؟

پنجشنبه

 ۳۱مارس

تولد پرس الهوتی داود
جایــی در فضــای شــب در فاصلــه زمانــی بابهــای  ۱و  ۲متــی ،عیســی بــه دنیــا آمــد.
احتــاالً در روز  ۲۵دســامرب نبــوده اســت .دانشــمندان بــر اســاس زمــا ن خدمــت زکریــای
کاهــن در معبــد ،اظهــار میکننــد کــه شــاید عیســی در پاییــز زمانــی کــه گوســفندان هنــوز
در چــراگاه بودنــد ،یعنــی احتــاالً اواخــر ســپتامرب یــا اوایــل اکتــر متولــد شــد.
ایــن بســیار طعنهآمیــز اســت کــه برخــی از نخســتین افــرادی کــه در جســتجو و بــه
دنبــال عبــادت مســیح بودنــد ،یهــودی بودنــد .در حالــی کــه بســیاری از افــراد قــوم عیســی
(و پادشــاه هیرودیــس ،دچــار ســؤظن و نیمــه یهــودی) فکــر میکردنــد میداننــد منتظــر
چــه نــوع مســیحی باشــند ،ایــن مســافران اهــل مــرق قلبهــا و ذهنهــای بــازی داشــتند.
مجــوس یــا حکــا ،فالســفه مــورد احرتامــی از رسزمیــن فــارس بودنــد کــه زندگــی خــود
را وقــف یافــن حقیقــت از هــر کجــا کــه باشــد ،کــرده بودنــد .پــس جــای تعجــب نیســت
کــه مشــغول پرســتش کســی کــه در واقــع خــود “حقیقــت” بــود ،شــدند .اگــر چــه زمینــه
متفــاوت اســت امــا مــا میتوانیــم در اینجــا منونـهای از کالم حقیقــت کــه قرنهــا پیــش بیــان
شــده بــود را ببینیــم“ ،مــرا خواهیــد طلبیــد و چــون مــرا بــه متامــی دل خــود جســتجو مناییــد،
مــرا خواهیــد یافــت” (ارمیــا بــاب  ۲۹آیــه .)۱۳

آیــات  ۱تــا  ۱۴بــاب  ۲متــی را بخوانیــد .چــه تفاوتــی میــان نگــرش ایــن مــردان حکیــم و
پادشــاه هیرودیــس دیــده میشــود؟


ایــن بــت پرســتان در مقایســه بــا پادشــاه ملــت کــه بــه دنبــال کشــن عیســی بــود ،او را
تعظیــم کــرده و عبــادت منودنــد!
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ایــن روایــت بایــد یــک یــادآوری قدرمتنــد بــر ایــن باشــد کــه وابســتگی بــه کلیســا
تضمینــی بــه بــودن در رابطــه درســت بــا خــدا نیســت .همچنیــن بایــد یــادآوری کننــده ایــن
موضــوع باشــد کــه درک درســت از حقیقــت بســیار مهــم اســت .اگــر هیرودیــس و کاهنــان
درک بهــری از نبوتهــای راجــع بــه مســیح داشــتند ،میتوانســتند بفهمنــد کــه عیســی
چنــان تهدیــدی کــه از آن ترســیدند نبــود .هیرودیــس بایــد متوجــه میشــد کــه ایــن “پادشــاه
یهــود” کســی نبــود کــه بایــد نگرانــش میبــود ،دســت کــم از ایــن نظــر کــه هیرودیــس
قــدرت سیاس ـیاش را مــورد حفاظــت قــرار م ـیداد.
مـــا بـــه عنـــوان ادونتیســـتهای روز هفتـــم ،مردمـــی کـــه بـــا نـــور بســـیار زیـــادی
برکـــت داده شـــدهایم ،چگونـــه میتوانیـــم از فریـــب ایـــن کـــه ایـــن دانـــش بطـــور
خ ــودکار ب ــه ای ــن معن ــی اس ــت ک ــه م ــا در رابط ــه درس ــت ب ــا خ ــدا هس ــتیم ،در ام ــان
باشــیم؟ در عیــن حــال ،بــه دلیــل قدردانــی از رسشــت خــدا کــه ایــن حقیقــت را بــرای
م ــا آورده اس ــت ،ای ــن دان ــش چگون ــه میتوان ــد ب ــه م ــا در داش ــن رابطــهای عمیقت ــر
ب ــا خ ــدا کم ــک کن ــد؟

جمعه

تفکری فراتر:

 1آوریل

به این نقل قول از خانم الن جی .هوایت توجه کنید“ :چنین است که هر گناهکار ممکن است به
مسیح روی آورده باشد“ .نه به سبب اعاملی که ما به عدالت کرده بودیم بلکه محض رحمت خود ما را
نجات داد” (تیتوس باب  ۳آیه  .)۵زمانی که شیطان به شام میگوید که گناهکار هستید و منیتوانید امید
به دریافت برکات خدا را داشته باشید ،به او بگویید که مسیح به این جهان آمد تا گناهکاران را نجات
دهد .ما چیزی نداریم که ما را به خدا توصیه کند؛ بلکه تقاضایی که ما ممکن است اکنون و همیشه به
آن نیاز داشته باشیم ،رشایط ناتوانی همیشگی ماست که باعث میشود قدرت نجات او الزامی باشد– ”.
 .The Desire of Ages, p. 317چه تفکر قدرمتندی :این رشایط مطلقاً ناتوان ماست که مسیح به عنوان
نجات دهنده را برای ما الزامی میکند .این حقیقت در هر دو حالت یعنی زمانی که ما نخستین بار به
عیسی روی آوردیم و یا اگر در متام مدت زندگی با او همراه بودیم ،یکسان است .ما نیز مانند افرادی
که در شجره نامه انسانی عیسی بودند ،گناهکاریم و نیازمند فیض هستیم .اطاعت ما از احکام ،غلبه بر
گناه و وسوسه و رشدمان در مسیح هر قدر هم که بخشی از زندگی مسیحی هستند ،نتیجه نجات و نه
دلیل آن هستند .چه دزد بر روی صلیب یا فرد مقدسی در حال تبدیل در بازگشت مسیح ،همه ما در
رشایط مطلقاً ناتوانی هستیم که قدرت نجات او را برای ما الزامی میسازد .این بسیار مهم است که ما
هرگز این حقیقت اساسی را فراموش نکنیم.
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سواالتی برای بحث

 .1هامن طور که این هفته دیدیم ،هیرودیس تصورات نادرستی درمورد نبوت داشت
که باعث شد کارهای وحشتناکی انجام دهد .به برخی از تصورات اشتباه امروزی درمورد
نبوت بیاندیشید .برای مثال ،بسیاری بر این باورند که مسیحیان با ایامن به طور مخفیانه
و در خفا به بهشت برده خواهند شد ،در حالی که خانواده و دوستان آنها باقی می مانند
و متعجب میشوند که همه این افراد یک دفعه به کجا غیب شدند .برخی از خطرات
احتاملی داشنت چنین درک اشتباهی از نبوت چیست؟ یا در این مورد چطور که معبد
اورشلیم باید دوباره ساخته شود و قربانی کردن حیوانات به عنوان آخرین اتفاق تاریخ
زمین دوباره انجام شود؟ چه تصورات غلط دیگری در مورد نبوت باید ما را تحت تاثیر
این موضوع قرار دهد که درک درست از نبوت واقعا مهم است؟
 .2اغلب اوقات ،در بسیاری از فرهنگها و جوامع ،اینکه والدین شام چه کسی هستند
و یا در چه طبقه اجتامعی به دنیا آمده اید ،بسیار مهم تلقی میشوند .این رسمی است
که به نظر میرسد در طول تاریخ وجود داشته و در بسیاری از مجامع حتی امروزه ریشه
دوانده است .چرا این تفکر جهانی با هر آنچه که انجیل ارائه میدهد ،در تضاد است؟
و اندیشه تولد تازه چگونه باید بر نگرش ما به این سوال که ما یا دیگران در چه سطح
اجتامعی به دنیا آمدهایم ،تاثیر بگذارد؟
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درس دوم

 ۲تا  ۸آوریل

خدمت آغاز میشود

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :متی باب  ۳آیات  ۱تا ۱۲؛ پطرس دوم باب  ۱آیه ۱۹؛ فیلیپیان
باب  ۲آیات  ۵تا ۸؛ متی باب  ۴آیات  ۱تا ۱۲؛ اشعیا باب  ۹آیات  ۱و۲؛ متی باب  ۴آیات
 ۱۷تا .۲۲
آیه حفظی“ :بدیشان گفت :از عقب من آیید تا شام را صیاد مردم گردانم” (متی
باب  ۴آیه .)۱۹

یکی از چالش های بزرگ برشیت دانسنت معنا و هدف از زندگی بوده است و اینکه
چگونه باید زندگی کرد .گذشته از این ،ما با دستور عملی نوشته شده در دست به این دنیا
منیآییم که به ما بگوید چگونه زندگی کنیم ،آیا چنین نیست؟
پرسی  ۱۷ساله از یک خانواده ثرومتند که به مواد مخدر اعتیاد آورد چنین گفت“ :من
معنای زندگی را متوجه نشدم .هنوز هم منیدانم مفهوم زندگی چیست ،اما فکر میکردم که
دیگران معنی زندگی را میدانند و یک راز بزرگ وجود داشت که همه از آن با خرب بودند
به جز من .فکر میکردم همه متوجه هستند که ما چرا در اینجا هستیم و همه به جز من
مخفیانه در خوشحالی زندگی میکردند”.
پل فیرابند ( )Paul Feyerabendنویسنده و فیلسوف علوم آملانی در رشح حال خود چنین
اعرتاف منوده است“ :روز پس از روز میگذرد و مشخص نیست که هدف از زندگی افراد
چیست ”.اکنون میرسیم به کتاب مقدس ،انجیل ،و روایت زندگی عیسی و کاری که او برای
ما انجام داده است .در عیسی -وجود قبل از تجسدش ،تولدش ،زندگیاش ،مرگش ،خدمتش
در آسامن و بازگشتش  -ما میتوانیم پاسخ سختترین پرسشهای زندگی را بیابیم .این هفته
نگاهی خواهیم انداخت به آغاز زندگی مسیح و خدمتش بر روی زمین ،زندگی و خدمتی که
به تنهایی میتوانند معنای کاملی به زندگی ما بدهند.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۹آوریل آماده شوید.
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یکشنبه

 ۳آوریل

یحیی تعمید دهنده و حقیقت فعلی
بـاب  ۳انجیـل متـی بـا یحیـی تعمیـد دهنـده آغـاز می شـود کـه نخسـتین کلامتـش امری
ثبـت شـده اسـت“ -توبـه کنیـد!” (متـی بـاب  ۳آیـه  .)۲از یـک سـو ،ایـن خالصـهای اسـت از
آنچـه خـدا از ابتـدای سـقوط برشیـت سـالها گفتـه اسـت :توبـه کنید ،بخشـش مـرا بپذیرید،
گناهانتـان را کنـار بگذاریـد و در روحتـان نجـات و آرامـش را خواهیـد یافـت.
و همچنـان گذشـته از جهانـی بـودن پیـام ،یحیـی بـاز هـم بر حقیقـت فعلی (پطـرس دوم
بـاب  ۱آیـه  ،)۱۲پیامـی بـرای مـردم هـر زمـان خـاص بـه نوبتشـان ،تاکیـد میکنـد.



آیـات  ۲و  ۳بـاب  ۳متـی را بخوانیـد .پیـام حقیقـت فعلـی کـه یحیـی موعظـه مـی کـرد و
همـراه فراخواندنـش بـه توبـه ،تعمیـد و اعتراف چـه بـود؟ آیـه  ۶باب  ۳متـی را نیـز ببینید.

یحیـی در اینجـا همچنیـن کاری را انجـام مـی دهـد کـه در رس تـا رس عهـد جدیـد انجـام
شـده اسـت .او از عهـد قدیـم نقـل قـول میکنـد .نبوتهـای عهـد قدیـم در عهد جدیـد احیاء
میشـوند .بارهـا عیسـی ،پولـس ،پطـرس و یوحنـا ،همگـی از عهد قدیـم نقل قـول کردهاند تا
کمکـی باشـد بـرای تأییـد ،توضیـح و یـا حتی اثبـات مفهوم آنچه کـه در عهد جدیـد در جریان
بـود .جـای تعجـب نیسـت کـه پطـرس حتـی در زمینـه معجزاتـی کـه خـود شـخصاً مشـاهده
کـرده بـود ،بـاز هـم زمانـی کـه دربـاره خدمـت عیسـی صحبـت میکـرد ،بـر “تصدیـق کالم
انبیـا” (پطـرس دوم بـاب  ۱آیـه  )۱۹تاکیـد داشـت.



آیـات  ۷تـا  ۱۲بـاب  ۳متـی را بخوانیـد .یحیـی در اینجـا چـه پیامـی بـرای رهبران دارد؟
علیرغـم کلمات خشـن او ،چـه امیـدی در اینجـا بـه آنهـا داده شـده اسـت؟

بـه اهمیـت و مرکزیـت عیسـی در متـام موعظههـای یحیی توجـه کنید .حتـی در آن زمان
همـه چیـز دربـاره عیسـی و اینکـه او چـه کسـی بود و چـه کاری قرار بـود انجام بدهـد ،بود.
بـا وجـود اینکـه انجیـل ارائـه شـده بـود ،یحیـی از حسابرسـی نهایی خبر داد ،تفکیکـی نهایی
میـان گندمهـا و علفهـای هـرز و اینکـه همان کسـی که پیشـگویی شـده بـود ،ایـن تفکیک
را انجـام خواهـد داد .بـاز هـم اثبـات بیشتری بـر اینکـه انجیـل و داوری تـا چـه حـد جدایـی
ناپذیـر هسـتند .در اینجـا مثـال دیگری دربـاره اینکه چگونـه در کتاب مقدس نخسـتین آمدن
عیسـی و بازگشـتش بـه صـورت یک واقعه مشـاهده شـده اسـت ،وجود دارد ،همان طور که
یحیـی -در ابتـدای متن آمـدن نخسـتین مسـیح -دربـاره بازگشـت او نیـز صحبت مـی کند.
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دوشنبه

 ۴آوریل

تباین در بیابان
“ آنــگاه روح خــدا عیســی را بــه بیابــان بــرد تــا ابلیــس او را در مقابــل وسوسـهها امتحــان
کنـد” (متــی بــاب  ۴آیــه .)۱
ایــن صحنــه را از دیــد خــود شــیطان تصــور کنیــد .یــک وجــود بلندمرتبــه و الهوتــی
کــه او را پــر خــدا میشناســد اکنــون خــود را کوچــک منــوده  -و جســم انســانی بــه خــود
گرفتــه -تــا نــژاد بــری را نجــات دهــد .ایــن هــان عیس ـیئی اســت کــه در برابــر او در
آســان جنگیــد و عیســی او و فرشــتگانش را بیــرون رانــد (مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۲آیــات
 ۷تــا .)۹امــا اینــک ایــن عیســی -چــه کســی بــود؟ انســانی الغــر و نحیــف ،تنهــا در بیابانــی
ناخوشــایند کــه بــه طــور آشــکار پشــتیبانی نــدارد؟ بــه طــور حتــم اکنــون عیســی هــدف
آســانی بــرای فریــب هــای شــیطان اســت.
“زمانــی کــه شــیطان پــر خــدا را در نــرد بــرای نخســتین بــار مالقــات منــود ،مســیح
فرمانــروای افــواج آســانی بــود؛ و شــیطان رهــر طغیــان گــران در آســان ،بیــرون رانــده
شــد .اکنــون رشایــط شــان بــه نظــر معکــوس میآیــد و شــیطان تــاش دارد از ایــن برتــری
مفروضــش بیشــرین ســود را بــرد ”.الــن جــی .هوایــت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 119
چــه تضــادی :اگــر چــه زهــره بــه دنبــال “ماننــد قــادر متعــال” شــدن (اشــعیا بــاب  ۱۴آیــه
 )۱۴بــود ،عیســی خــود را از جــال آســانی تهــی منــوده بــود .در اینجــا و در ایــن صحنــه مــا
میتوانیــم تفــاوت بســیار زیــاد میــان خودخواهــی و از خــود گذشــتگی را ببینیــم؛ تفــاوت
زیــاد میــان قدوســیت و آنچــه کــه گنــاه انجــام مــی دهــد.



آیــات  ۱۲تــا  ۱۴بــاب  ۱۴اشــعیا را بــا آیــات  ۵تــا  ۸فیلیپیــان مقایســه کنیــد .ایــن آیــات
دربــاره تفــاوت میــان رسشــت عیســی و شــیطان بــه مــا چــه میگوینــد؟

تصــور کنیــد فرشــتگانی کــه عیســی را در جــال آســانیاش دیــده بودنــد ،اکنــون آنچــه را
کــه در اینجــا در حــال اتفــاق افتــادن بــود میدیدنــد ،کــه ایــن دو دشــمن اکنــون رو در رو در
حالتــی از مجادلــه کــه هرگــز میانشــان تجربــه نشــده بــود ،قــرار گرفتهانــد .اگــر چــه مــا ایــن
برتــری آشــکار را داریــم کــه میدانیــم عاقبــت ایــن ماجــرا چگونــه شــد ،امــا فرشــتگان  -در
حقیقــت همــه آســان -منیدانســتند؛ در نتیجــه آنهــا میبایســت ایــن نــرد را بــا تعجــب
و شــگفتی نظــاره میکردنــد.
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ش ــیطان خ ــود را اعت ــا داد .مس ــیح خ ــود را حت ــی ت ــا مرحل ــه م ــرگ ،فروت ــن من ــود .م ــا
از ای ــن تض ــاد قدرمتن ــد ،چ ــه چی ــزی میتوانی ــم بیاموزی ــم و چگون ــه میتوانی ــم ای ــن
حقیق ــت مه ــم را ب ــرای خ ــود اع ــال کنی ــم؟ ای ــن حقیق ــت چگون ــه بای ــد ب ــر تصمی ــم
گیریه ــای مه ــم م ــان ب ــه وی ــژه آنهای ــی ک ــه مرب ــوط ب ــه نفس ــان م ــی باش ــد ،تاثی ــر
گ ــذار باش ــد؟

سه شنبه

 ۵آوریل

وسوسهها

آیــات  ۱تــا  ۱۲بــاب  ۴متــی را بخوانیــد .در اینجــا چــه اتفاقــی در مــورد ایــن وسوسـهها
افتــاد؟ چــرا عیســی بایــد ایــن چیزهــا را تجربــه میکــرد؟ ایــن داســتان چــه ارتباطــی بــا
نجــات دارد؟ عیســی چگونــه در برابــر چنیــن وسوس ـههای قدرمتنــدی در رشایطــی بســیار
ســخت تــاب آورد و ایــن بــه مــا دربــاره تحمــل در برابــر وسوســهها چــه چیــزی بایــد
بگوید؟

آیــه  ۱بــاب  ۴متــی بــا بیانــی کــه بــه نظــر اندیش ـهای عجیــب میآیــد ،آغــاز میشــود:
روحالقــدس بــود کــه عیســی را بــه بیابــان راهنامیــی کــرد تــا توســط شــیطان وسوســه شــود.
مــا بایــد دعــا کنیــم کــه توســط شــیطان وسوســه نشــویم“ .و مــا را در آزمایــش میــاور ،بلکــه
از رشیــر مــا را رهایــی ده” (متــی بــاب  ۶آیــه  .)۱۳پــس چــرا روحالقــدس عیســی را بــه ایــن
راه هدایــت منــود؟
در بــاب قبــل هنگامــی کــه عیســی بــرای تعمیــد نــزد یحیــی میآیــد ،یــک راهنامئــی
وجــود دارد .عیســی بــا دیــدن مقاومــت یحیــی میگویــد“ ،االن بگــذار ،زیــرا کــه مــا را
همچنیــن مناســب اســت تــا متــام عدالــت را بــه کــال رســانیم” (متــی بــاب  ۳آیــه .)۱۵
عیســی مــی بایســت بــرای تحقــق عدالــت کــه انجــام همــه الزامــات منونــه و مناینــده بــی
عیــب برشیــت بــودن اســت ،تعمیــد بگیــرد حتــی اگــر چــه او از گنــاه عــاری بــود.
در وسوســه بیابــان ،عیســی میبایســت هــان راهــی را کــه آدم طــی کــرده بــود طــی
کنــد .او الزم بــود کــه در برابــر وسوســه پیــروز شــود ،کــه همــه مــا از آدم تــا بــه امــروز در
انجــام آن ناتــوان بودیــم .و بنابرایــن بــا انجــام ایــن کار “مســیح میبایســت عــدم موفقیــت
آدم را جــران کنــد” (الــن جــی .هوایــت،)Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 117 ،
بــا ایــن تفــاوت کــه او ایــن کار را در رشایطــی انجــام داد کــه آدم هرگــز بــا آن روبــرو نشــده
بــود.
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عیســی بــا ایــن پیــروزی نشــان میدهــد کــه مــا هرگــز منیتوانیــم بهانــ ه و توجیهــی
بــرای گنــاه داشــته باشــیم و همچنیــن هنگامــی کــه وسوســه مــی شــویم ،نبایــد ســقوط کنیــم
بلکــه از طریــق ایــان و اطاعــت میتوانیــم بــر آن غلبــه کنیــم .هــان طــور کــه بــه مــا گفتــه
شــده اســت“ :پــس خــدا را اطاعــت مناییــد و بــا ابلیــس مقاومــت کنیــد تــا از شــا بگریــزد.
و بــه خــدا تقــرب جوییــد تــا بــه شــا نزدیکــی منایــد .دســتهای خــود را طاهــر ســازید ،ای
گناهــکاران و دلهــای خــود را پــاک کنیــد ،ای دو دالن” (یعقــوب بــاب  ۴آیــات  ۷و .)۸
ای ــن روای ــت چگون ــه ب ــا نش ــان دادن ب ــه م ــا ،ب ــه روش ــی بس ــیار قدرمتن ــد ک ــه بهان ـهای
ب ــرای گن ــاه وج ــود ن ــدارد ،میتوان ــد باع ــث ش ــود ک ــه م ــا ب ــه عدال ــت مس ــیح بس ــیار
احس ــاس نی ــاز کنی ــم؟ تص ــور کنی ــد اگ ــر ق ــرار ب ــود در عدال ــت خودم ــان ب ــدون هی ــچ
پوش ــش و هی ــچ توجیه ــی ب ــرای گناهامن ــان مس ــئول باش ــیم! چ ــه امی ــدی میتوانس ــتیم
داش ــته باش ــیم؟

چهارشنبه

 ۶آوریل

رسزمین زبولون و نفتالی
آیه  ۱۲باب  ۴متی درباره زندانی شدن یحیی و در نتیجه پایان خدمتش صحبت میکند.
در اینجا خدمت عیسی “رسامً” آغاز میشود .کتاب مقدس به ما منیگوید که چرا عیسی پس
از شنیدن خرب زندانی شدن یحیی به جلیل میرود اما این کاری است که او انجام داد( .مرقس
باب  ۱آیات  ۱۴تا  ۱۶و لوقا باب  ۴آیه  ۱۴را نیز ببینید ).شاید زمانی که یحیی هنوز موعظه
میکرد ،عیسی قصد داشت که در نظرها نباشد تا مبادا مسئله رقابت پیش بیاید؟ یونانی این
فعل در آیه  ۱۲باب  ۴متی که اغلب “ترک کرده” ترجمه میشود ،میتواند منظور “رصفنظر
کردن” به مفهوم دوری کردن از خطر را برساند .از این رو ،شاید مانند همیشه محطاط،
عیسی بدنیال دوری از دردرس بود.

آیات  ۱۳تا  ۱۶باب ( ۴اشعیا باب  ۹آیات  ۱و  ۲را نیز ببینید) که درباره ساکن شدن عیسی
در منطقه زبولون و نفتالی هستند را بخوانید .این آیات درباره خدمت عیسی چه میگویند؟

زبولون و نفتالی دو تا از پرسان یعقوب بودند (پیدایش باب  ۳۵آیات  ۲۳تا  ۲۶را ببینید)،
و نسل ایشان دو قبیلهای شدند که در نهایت در منطقه زیبای شاملی ساکن شدند.
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متأسفانه ،این دو قبیله جزء ده قبیلهای بودند که ایامنشان به خدا را از دست دادند و به
مادیات این جهان روی آوردند .بسیاری از انبیا عهد قدیم اعامل گناهآلود ،دنیوی و رشیر این
قبایل شاملی را که نهایتاً توسط آشوریان به تاراج رفتند و در رسارس جهان آن زمان پراکنده
شدند را محکوم کردند .در پی آن ،غیر یهودیان در ارسائیل ساکن شدند و جلیل به مکانی
تاریک و مغشوش با جمعیتی از ملیتهای مختلف تبدیل شد .مشهورترین نبی جلیل یونس
بود که باید به ما چیزی درباره سطح تعهد ایشان بگوید.
مشکالت در جلیل هر چه که باشند ،این نبوت زیبا در اشعیا وجود داشت که – حتی در
رسزمین تاریک زبولون و نفتالی“ ،بر نشینندگان دیار موت و سایه آن نوری تابید” (متی باب
 ۴آیه  .)۱۶به عبارت دیگر ،در اینجا – جایی که نیاز بسیار بود و مردم بی نزاکت ،عقب افتاده
و خشن تلقی میشدند – عیسی آمد و در میان ایشان زندگی و خدمت کرد .با وجود متعالی
بودنش ،متایل عیسی به فروتن کردن خود به خاطر دیگران را میبینیم .در اینجا همچنین
منونه دیگری از چگونگی در مرکزیت قرار داشنت عهد قدیم در خدمت عیسی را میبینیم.
م ــا چگون ــه میتوانی ــم از وسوس ــه ب ــی ارزش تلق ــی ک ــردن دیگ ــران در براب ــر خدم ــت
و شـــهادت دادن خـــود بـــه ایشـــان ،جلوگیـــری مناییـــم؟ چـــه چیـــزی در مـــورد ایـــن
دی ــدگاه بس ــیار نادرس ــت اس ــت؟

پنجشنبه

 ۷آوریل

فراخوانده شدن ماهیگیران
“توبــه کنیــد زیــرا ملکــوت آســان نزدیــک اســت” (متــی بــاب  ۴آیــه  .)۱۷عیســی نیــز
ماننــد یحیــی خدمتــش را بــا دعــوت بــه توبــه آغــاز منــود .او ماننــد یحیــی از وضعیــت
ســقوط کــرده برشیــت و نیــاز همــه مــردم بــه توبــه و دریافــت دانــش نســبت بــه خــدا آگاه
بــود .از ایــن رو جــای تعجــب نــدارد کــه نخســتین بیانیــه عمومــی او دســت کــم هــان طــور
کــه در متــی آمــده اســت ،دعــوت بــه توبــه باشــد.



آیــات  ۱۷تــا  ۲۲بــاب  ۴متــی را بخوانیــد .ایــن آیــات دربــاره جامعیــت فراخوانــی عیســی
بــر زندگــی مــا چــه میگوینــد؟

در اینجــا در رسزمیــن فرامــوش شــده جلیــل ،رشکــت ماهیگیــری کوچکــی وجــود داشــت
کــه چهــار مــرد جــوان آن را اداره میکردنــد :آنهــا دو بــه دو بــا هــم بــرادر بودنــد .ایــن
مــردان احتــاالً قلبــی بــرای خــدا داشــتند ،زیــرا مدتــی برخــی از آن هــا پیــرو یحیــی تعمیــد
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دهنــده بودنــد .امــا در شگفتیشــان ،یحیــی تعمیــد دهنــده آنهــا را بــه ســمت مــرد جــوان
دیگــری کــه اهــل منطقــه خودشــان بــود ،راهنامئــی کــرد.
ایــن مــردان بــه عیســی نــارصی نزدیــک شــده و از او تقاضــا کردنــد کــه بــا او وقــت
بگذراننــد (بــاب  ۱یوحنــا را ببینیــد) .فرهنــگ آن زمــان ایــن گونــه بــود :افــراد بــه خاخامهــا
نزدیــک شــده و تقاضــای پیــروی از ایشــان را میکردنــد .امــا ایــن خاخــام یــا رهــر یهــودی
بــود کــه تصمیــم نهایــی را میگرفــت کــه چــه کســی جــز پیــروان او باشــد و هنگامــی کــه
یــک خاخــام از فــردی تقاضــا مــی کــرد کــه جــز شــاگردان او باشــد ،بــرای آن فــرد لحظــه
هیجــان انگیــزی بــود.
بســیاری از مــردم بــا ایــن عقیــده پــرورش یافتنــد کــه هنگامــی کــه عیســی حواریونــش
را در کنــار دریــا فراخوانــد ،ایــن نخســتین بــار بــود کــه آنهــا او را مالقــات میکردنــد .امــا
مــا بــر اســاس بــاب هــای  ۱تــا  ۵یوحنــا ،میدانیــم کــه ایــن مــردان پیــش از ایــن حــدود یــک
ســال بــا عیســی وقــت گذراندنــد  -ظاهــرا ً بــه گون ـهای پــاره وقــت را.
“عیســی ایــن ماهیگیــران بــی ســواد را انتخــاب منــود ،زیــرا آنهــا در ســنت و آداب و
رســوم نادرســت زمانشــان تعلیــم ندیــده بودنــد .آنهــا مردانــی بــا توانائــی ذاتــی ،فروتــن
و تعلیــم پذیــر بودنــد ،مردانــی کــه او میتوانســت بــرای مأموریتــش بــه ایشــان آمــوزش
دهــد .در مســیر روزمــره زندگــی مــردان زیــادی وجــود دارنــد کــه صبورانــه کار روزانــه
خــود را انجــام میدهنــد ،غافــل از اینکــه قدرتهایــی دارنــد کــه اگــر بــه فعالیــت گرفتــه
شــوند ،آنهــا را بــه درجــه تســاوی بــا شــناخته شــده تریــن افــراد جامعــه اعتــاء خواهنــد
داد .کمــک دســت بــا مهارتــی الزم اســت کــه ایــن اســتعدادهای خفتــه را برخیزانــد .اینهــا
چنیــن مردانــی بودنــد کــه عیســی بــه عنــوان همکارانــش فراخوانــد؛ و بــه ایشــان مزیــت
مشــارکت بــا خــودش را داد – ”.الــن جــی .هوایــت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 250

جمعه

تفکری فراتر:

 ۸آوریل

مبلغ ــی مس ــیحی ب ــه ش ــهر آم ــد و جلســـاتش را ای ــن چنیـــن تبلی ــغ منـــود :بیائی ــد و
واعظـــی را ببینیـــد کـــه ورقـــی از کتـــاب مقـــدس را پـــاره میکنـــد! ایـــن بـــدون شـــک
جمعی ــت زی ــادی را گ ــرد آورد .س ــپس او در مقاب ــل ایش ــان ایس ــتاد و در حال ــی ک ــه هم ــه
متحی ــر بودن ــد ،ورق ــی از کت ــاب را پ ــاره ک ــرد .او گف ــت ای ــن ورق هرگ ــز ب ــه اینج ــا تعل ــق
نداش ــته اس ــت .ای ــن ورق ــی اس ــت ک ــه عه ــد قدی ــم را از عه ــد جدی ــد ج ــدا میس ــازد.
گذش ــته از ه ــر برداش ــتی ک ــه از حرک ــت منایش ــی او بش ــود ،در واق ــع واع ــظ ب ــه نقط ــه
خوب ــی اش ــاره ک ــرد .ای ــن دو کت ــاب در حقیق ــت یک ــی هس ــتند .در رسارس عه ــد جدی ــد از
عه ــد قدی ــم نق ــل ق ــول ش ــده اس ــت .باره ــا وقای ــع در زم ــان عه ــد جدی ــد توس ــط خ ــود
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عیس ــی و دیگ ــر نویس ــندگان عه ــد جدی ــد ب ــا ارج ــاع دادن ب ــه عه ــد قدی ــم توضی ــح داده
و توجی ــح ش ــدهاند .عیس ــی چندی ــن ب ــار ای ــن موض ــوع را ب ــه ش ــکلهای متف ــاوت بی ــان
من ــوده اس ــت ک ــه کت ــاب مق ــدس بای ــد تحق ــق یاب ــد؟ از خ ــود عیس ــی گرفت ــه ک ــه م ــداوم
ب ــه نوش ــتههای عه ــد قدی ــم اش ــاره میک ــرد (یوحن ــا ب ــاب  ۵آی ــه  ،۳۹لوق ــا ب ــاب  ۲۴آی ــه
 ،۲۷مت ــی ب ــاب  ۲۲آی ــه  ،۲۹یوحن ــا ب ــاب  ۱۳آی ــه  ،)۱۸ت ــا پول ــس ک ــه هم ــواره از عه ــد
قدی ــم نق ــل ق ــول میمن ــود (رومی ــان ب ــاب  ۴آی ــه  ،۳ب ــاب  ۱۱آی ــه  ،۸غالطی ــان ب ــاب ۴
آیـــه  ،)۲۷و همچنیـــن کتـــاب مکاشـــفه یوحنـــا بـــا حـــدود  ۵۵۰اشـــاره بـــه عهـــد قدیـــم،
عه ــد جدی ــد ب ــه ط ــور م ــداوم خ ــود را ب ــه عه ــد قدی ــم مرتب ــط م ــی کن ــد .عه ــد قدی ــم و
جدی ــد ،مکاش ــفه نوش ــته ش ــده خ ــدا از نقش ــه نج ــات ب ــرای برشی ــت هس ــتند .اگ ــر چ ــه
ش ــکی نیس ــت ک ــه برخ ــی از قس ــمتهای عه ــد قدی ــم از جمل ــه قربان ــی کردنه ــا دیگ ــر
ب ــرای مس ــیحیان الزام ــی نیس ــتند ،ام ــا م ــا هرگ ــز نبای ــد ای ــن اش ــتباه را مرتک ــب ش ــویم ک ــه
ارزش عه ــد قدی ــم را کم ــر از عه ــد جدی ــد بدانی ــم .کت ــاب مق ــدس از ه ــر دو عه ــد تش ــکیل
ش ــده اس ــت و از ه ــر دوی آنه ــا م ــا حقای ــق بس ــیار مهم ــی درب ــاره خ ــدا و نقش ــه نج ــات
میآموزیـــم.

سواالتی برای بحث
 .1میتوانیم روشهای متفاوتی را ببینیم که شیطان ،عیسی را وسوسه منود و این که

چگونه در هر مورد عیسی در دام هیچ کدام از وسوسه ها و فریب های شیطان نیفتاد.
به این نکته نیز توجه کنید که تا چه حد کالم خدا در اینجا حالت مرکزیت دارد .اگر
چه عیسی خود خداوند است ،اینک “در شبیه جسم” (رومیان باب  ۸آیه  ،)۳از کتاب
مقدس به عنوان وسیلهای برای دفاع از وسوسههای شیطان استفاده کرد .اگر خود عیسی
میبایست چنین کاری انجام دهد ،پس تا چه حد کتاب مقدس باید در زندگی ما ،بخصوص
زمانی که با وسوسه دست و پنجه نرم می کنیم ،مرکزی و مهم باشد؟ در عین حالی که
مهم است بصورت اصولی بدانیم که باید از کتاب مقدس در نربدمان با وسوسه استفاده
کنیم ،در عمل چگونه این کار را انجام میدهیم؟ برخی از روشهایی که میتوانیم از
کتاب مقدس برای کمک به مقاومت در برابر حمالتی که با آنها روبرو هستیم استفاده
کنیم ،کدامند؟
 .2چرا فروتنی یکی از صفتهای بسیار مهم برای مسیحیان است؟ چگونه میتوانیم
بیاموزیم که فروتن باشیم و مبانیم؟ صلیب در این زمینه باید چه نقش مهمی برای کمک
کردن به ما ایفا کند؟
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درس سوم

 ۹تا  ۱۵آوریل

موعظه بر باالی کوه

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :متی باب های  ۵تا ۷؛ رومیان باب  ۷آیه ۷؛ پیدایش باب  ۱۵آیه
۶؛ میکا باب  ۶آیات  ۶تا ۸؛ لوقا باب  ۶آیه ۳۶؛ متی باب  ۱۳آیات  ۴۴تا  ،۵۲رومیان باب
 ۸آیات  ۵تا .۱۰
آیه حفظی“ :و چون عیسی این سخنان را ختم کرد ،آن گروه از تعلیم او در حیرت
افتادند ،زیرا که ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم میداد و نه مثل کاتبان” (متی باب
 ۷آیات  ۲۸و .)۲۹

در کتاب خروج می بینیم که خدا فرزندان ارسائیل را از مرص خارج کرده ،آنها را در
دریای رسخ تعمید داده ،ایشان را به مدت چهل سال از بیابان گذرانده ،نشانهها و معجزاتی
به عمل میآورد و در نهایت به شخصه در باالی کوه جایی که احکامش را به ایشان میدهد،
با آنان مالقات میکند.
در انجیل متی ،میبینیم که عیسی از مرص خارج شده و در رود اردن تعمید دیده ،برای
مدت چهل روز به بیابان رفته ،نشانهها و معجزاتی به عمل آورده و شخصاً بر باالی کوه با
بنیارسائیل مالقات منوده و بار دیگر هامن احکام را بسط میدهد .عیسی تاریخ ارسائیل را
پیمود ،ارسائیل شد و در او همه پیامنها و عهدها تحقق یافتند.
موعظه بر باالی کوه قویرتین موعظهای است که تا کنون وعظ شده است .کالم او عمیقاً
نه تنها شنوندگان آن زمان را تحت تأثیر گذاشت بلکه هر کس در طول قرنها و حتی زمان
ما که پیامهای تغییر دهنده زندگی آن را بشنود نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
و با این حال ،ما نباید به این موعظه فقط گوش بدهیم؛ بلکه باید آن را در زندگی نیز
اعامل منائیم .این هفته در راستای مطالعه آن چه عیسی در موعظه روی کوه گفت (متی باب
های  ۵تا  ،)۷آنچه او در باب  ۱۳متی در مورد اعامل سخنانش در زندگی مان گفت را نیز
مطالعه خواهیم کرد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۶آوریل آماده شوید.
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یکشنبه

 ۱۰آوریل

اصول و معیارها


به رسعت نگاهی به موعظه بر روی کوه در بابهای  ۵تا  ۷متی بیاندازید .در زیر خالصهای
از آنچه که به نظر شام مهم جلوه میکند ،بنویسید.

“شاید هیچ گفتار دینی دیگری در طول تاریخ برشیت ثبت نشده باشد که چنین توجهی
مشابه موعظه بر روی کوه به خود جلب کرده باشد .فالسفه و اصالت عمل گرایان غیر
مسیحی بسیاری بودند که با وجود نپذیرفنت پرستش عیسی ،معنویات او را تحسین منودند.
ماهامتا گاندی در قرن بیستم مشهورترین غیر مسیحی بود که طرفدار این موعظه بود– ”.
کریگ ال .بلومربگCraig L. Blomberg, The New American Commentary: Matthew ،

(Nashville: B&H Publishing Group, 1992), vol. 22, pp. 93, 94

این موعظه به روشهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است .برخی آن را یک معیار
اخالقی واال و غیرممکن میبینند که ما را به زانو در میآورد و مجبور می سازد عدالت
عیسی را به عنوان تنها امید نجات بطلبیم ،زیرا همه ما از استاندارد الهی که خدا ما را به آن
فرا میخواند و در موعظه بر روی کوه آشکار شد ،به دور هستیم .دیگران آن را یک دعوت
به صلح طلبی ،به عنوان گفتامنی در زمینه معنویات مدنی میبینند .برخی در آن انجیلی
اجتامعی دیدهاند ،یعنی فراخوانی به آوردن ملکوت خدا بر روی زمین با تالشهای برشی.
احتامالً به نوعی هر کس برداشت خود را از این موعظه دارد ،زیرا این موعظه به طور
قدرمتندی بر جنبههای مهم زندگی ما تاثیر میگذارد؛ از این رو همه ما به روش خود ،نسبت
به آن عکسالعمل نشان میدهیم.
خانم الن جی .هوایت مینویسد“ :در موعظه بر روی کوه عیسی به دنبال باطل کردن
چیزی است که بواسطه آموزش نادرست شکل گرفته بود و بدنبال رساندن مفهومی درست
از ملکوت و رسشت خویش به شنوندگانش بود ....حقایقی که او تعلیم داد درست به هامن
اندازه که برای پیروانش در آن زمان دارای اهمیت بودند ،برای ما نیز مهم هستند .ما نیز به
اندازه آنها ملزم به فراگیری اصول پایه و اساس ملکوت خدا هستیم”.
- The Desire of Ages, p. 299.

بنابراین بی توجه به آنچه که ما به آن اضافه میکنیم ،این موعظه به ما اصول پایه و اساس
ملکوت خدا را میدهد .این موعظه به ما میگوید که خدا به عنوان فرمانروای ملکوتش ،چگونه
است و همچنین به ما میگوید که خدا میخواهد ما به عنوان فرمانربداران ملکوتش ،چگونه باشیم.
این فراخوانی ریشهای از اصول و استانداردهای سلطنتهای زودگذر این جهان به سوی اصول و
استاندارهای تنها ملکوتی که برای ابد ادامه خواهد داشت ،است( .دانیال باب  ۷آیه  ۲۷را ببینید).
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دوشنبه

 ۱۱آوریل

موعظه در برابر احکام
برخی از مسیحیان موعظه بر روی کوه را به عنوان “احکام جدید مسیح” میبینند که
جایگزین “احکام خدا” شده است .آنها بر این باورند که یک نظام قانونگرایی اینک جایگزین
نظام فیض شده است و یا قانون عیسی نسبت به قانون خدا متفاوت است .این دیدگاه ها،
تصوراتی نادرست درباره موعظه روی کوه هستند.



آیات زیر چه چیزی درباره احکام و به طور غیرمستقیم درباره این اندیشه که به نوعی
قانون (ده فرمان) توسط موعظه روی کوه جایگزین شده بود ،چه میگویند؟ (متی باب ۵
آیات  ۱۷تا  ،۲۸ ،۲۷ ،۲۲ ،۲۱ ،۱۹یعقوب باب  ۲آیات  ۱۰و  ۱۱و رومیان باب  ۷آیه  ۷را نیز
ببینید).
کریگ اس .کیرن ( )Craig S. Keenerمینویسد“ :بسیاری از یهودیان احکام را در زمینه
فیض درک کردند با توجه به خواسته عیسی فیض بیشرت در عمل و بدون شک قصدش الزامات
ملکوت در نور فیض بود (متی باب  ۶آیه ۱۲؛ لوقا باب  ۱۱آیه ۴؛ مرقس باب  ۱۱آیه ۲۵؛ متی
باب  ۶آیات  ۱۴و ۱۵؛ مرقس باب  ۱۰آیه  ۱۵را با هم مقایسه کنید) .در روایات انجیل عیسی
افرادی را که خود را فروتن کنند و حاکمیت خدا را تصدیق منایند ،میپذیرد حتی اگر اعامل
آنها کامالً بر طبق هدف کامل اخالقی نباشند (باب  ۵آیه  .)۴۸اما فیض ملکوتی که عیسی
اعالم منود ،مانند فیض بدون اعامل جوامع مسیحی غربی نبود؛ در انجیلها پیام ملکوت،
کسانی که آن را به تواضع می پذیرند ،تغییر میدهد ،درست هامن طور که متکربان و افرادی
که از نظر مذهبی و اجتامعی از خود راضی هستند ،را خورد میکند- ”.
�The Gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical Commentary (Grand Rapids: Wil
liam B. Eerdmans Publishing Company, 2009), pp. 161, 162



آیه  ۶باب  ۱۵پیدایش را بخوانید .این آیه چگونه به ما در درک این حقیقت که نجات
همواره از راه ایامن بوده است ،کمک میکند؟

ایامن عیسی مسیح ،ایامن جدیدی نبود؛ هامن ایامن پس از سقوط در گناه به بعد بود.
موعظه بر روی کوه ،نجات از راه فیض جایگزین نجات از طریق اعامل نبود .این همواره
نجات از راه فیض بود .فرزندان ارسائیل پیش از اینکه در کوه سینا از ایشان خواسته شد که
اطاعت کنند ،بواسطه فیض در دریای رسخ نجات یافتند( .خروج باب  ۲۰آیه  ۲را ببینید).
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تجربـــه شـــخصی خودتـــان در زمینـــه خداونـــد و احکامـــش بـــه شـــا دربـــاره دلیـــل
اینکـــه نجـــات بایـــد همـــواره بـــا ایـــان بـــوده باشـــد و نـــه احـــکام ،چـــه بیامـــوزد؟

سه شنبه

 ۱۲آوریل

عدالت کاتبان و فریسیان

آیــه  ۲۰بــاب  ۵متــی را بخوانیــد .منظــور عیســی از اینکــه میگویــد “تــا عدالــت مــا بــر
عدالــت کاتبــان و فریســیان افــزون نشــود ،بــه ملکــوت آســان هرگــز داخــل نخواهیــم
شد” ،چیست؟

اگرچــه نجــات همــواره بــا ایــان بــوده اســت و یهودیــت هامنطــور کــه بایــد اجــرا
میشــد ،همیشــه نظامــی از فیــض بــوده اســت ،قانونگرایــی وارد شــد درســت هامنطــور
کــه میتوانــد در هــر دینــی کــه اطاعــت را بــه طــور جــدی میگیرنــد ماننــد مســلک
ادونتیسـتهای روز هفتــم ،وارد شــود.در زمــان مســیح ،بســیاری (امــا نــه همــه) از رهــران
دینــی گرفتــار نوعــی “اصولیگرایــی دینــی ســخت ...عــاری از پشــیامنی و عاطفــه و محبــت”
شــدند ،کــه باعــث شــد “قدرتــی بــرای جلوگیــری از فســاد جهــان نداشــته باشــند – ”.الــن
جــی .هوایــتEllen G. White, Thoughts From the Mount of Blessing, p. 53 ،
ترشیفــات رصف ظاهــری بخصــوص آنهایــی کــه ســاخته دســت بــر هســتند ،قدرتــی
بــرای تغییــر زندگــی و یــا تبدیــل رسشــت ندارنــد .تنهــا ایــان حقیقــی آن اســت کــه بــر
اســاس محبــت کار میکنــد (غالطیــان بــاب  ۵آیــه )۶؛ کــه تنهــا راه مــورد پذیــرش منــودن
اعــال ظاهــری در نظــر خداســت.

آیــات  ۶تــا  ۸بــاب  ۶میــکا را بخوانیــد .بــه چــه روشهایــی ایــن خالصـهای از موعظــه بــر
روی کوه است؟


حتــی در زمــان عهــد قدیــم ،قربانــی کردنهــا خــود بــه تنهایــی هــدف نهایــی نبودنــد
بلکــه وســیلهای بــرای رســیدن بــه هــدف نهایــی زندگــی بــود کــه در آن پیــروان خــدا ،محبــت
و رسشــت او را بــاز میتاباننــد ،چیــزی کــه میتوانســت تنهــا از طریــق تســلیم کامــل بــه
خــدا و درک وابســتگی مطلــق مــا بــه فیــض نجاتدهنــده انجــام میشــود .بســیاری از
کاتبــان و فریســیان بــا وجــود آن همــه حضــور ظاهــری تقــوی و ایامنشــان ،بــه طــور حتــم
الگویــی از آنگونــه کــه پیــرو خداونــد بایــد زندگــی کنــد ،نبودنــد.
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حت ــی اگ ــر ش ــا نج ــات تنه ــا از طری ــق ای ــان را بس ــیار ب ــاور داری ــد و اینک ــه تنه ــا
عدال ــت عیس ــی اس ــت ک ــه میتوان ــد ش ــا را نج ــات ده ــد ،چگون ــه میتوانی ــد مطم ــن
باشـــید کـــه حتـــی شـــکلهای نامحســـوس قانونگرایـــی وارد زندگیتـــان نشـــوند؟

چهارشنبه

 ۱۳آوریل

اصول ملکوت خدا


شــاید یکــی از اساس ـیترین تعالیــم عیســی در آیــه  ۴۸بــاب  ۵متــی یافــت شــود .ایــن
آیــه را بخوانیــد .مــا بخصــوص بــه عنــوان انســانهایی گناهــکار ،چگونــه قــرار اســت ایــن
کار را انجــام دهیــم؟
ایــن مــورد ،نســبت بــه متــام تعالیــم در موعظــه بــر روی کــوه شــگفتآورتر و “افراطیتــر
اســت ”.بــی عیــب بــودن ماننــد “پدرتــان در آســان”؟ معنــی ایــن چیســت؟
یکــی از اجــزای مهــم درک ایــن آیــه در اولیــن واژه آن یعنــی “از ایــن رو” یافــت مــی
شــود .یعنــی ،بــر یــک نتیجــه گیــری داللــت دارد ،اســتنتاجی از آنچــه پیــش از آن آمــد .پیــش
از آن چــه چیــزی آمــد؟

آیــات  ۴۳تــا  ۴۷بــاب متــی را بخوانیــد .ایــن آیــات کــه ســپس در آیــه  ۴۸بــاب  ۵متــی
نتیجــه گیــری شــدند ،چگونــه بــه مــا در درک بهــر منظــور عیســی از آیــه  ۴۸بــاب  ۵متــی
کمــک میکننــد؟ لوقــا بــاب  ۶آیــه  ۳۶را نیــز ببینیــد.


ایــن نخســتین بــار نیســت کــه اندیش ـهای ایــن چنیــن در کتــاب مقــدس دیــده میشــود.
بســیار پیــش از آن در کتــاب الویــان (بــاب  ۱۹آیــه  ،)۲خداونــد بــه قومــش میفرمایــد،
“مقــدس باشــید ،زیــرا کــه مــن یهــوه خــدای شــا قــدوس هســتم” .در لوقــا (بــاب  ۶آیــه ،)۳۶
عیســی فرمــود“ :پــس رحیــم باشــید چنانکــه پــدر شــا نیــز رحیــم اســت”.
هــدف کلــی در اینجــا در آیــات  ۴۳تــا  ۴۸بــاب  ۵متــی ،دربــاره انطبــاق ظاهــری بــر
قوانیــن و معیارهــا نیســت ،بــا وجــود اینکــه ممکــن اســت بســیار مهــم باشــند .در عــوض،
مترکــز کلــی ایــن بخــش مربــوط اســت بــه محبــت بــه مــردم ،نــه فقــط آنهایــی کــه همــه
میتواننــد بــه ایشــان محبــت کننــد بلکــه کســانی کــه بــر طبــق معیارهــای ایــن جهــان ،مــا
معمــوال منیتوانیــم بــه آنهــا محبــت کنیــم (بــار دیگــر ایــن مربــوط اســت بــه اســتانداردهای
ملکــوت خــدا ونــه برشیــت).

24

آنچــه کــه مهــم اســت در اینجــا بــه خاطــر داشــته باشــیم ،ایــن اســت کــه خــدا چیــزی از
مــا منیخواهــد کــه نتوانــد در مــا تحقــق ببخشــد .اگــر بــه خواســته خودمــان و یــا تحــت
اراده قلبهــای گنــاه آلــود و خودخــواه خودمــان بــود ،چــه کســی ممکــن بــود دشــمنانش
را دوســت بــدارد؟ دنیــا ایــن چنیــن عمــل منیکنــد ،امــا مگــر مــا شــهروندان ملکــوت دیگــری
نیســتیم؟ بــه مــا ایــن وعــده داده شــده اســت کــه اگــر خــود را تســلیم خــدا منائیــم ،ســپس
“او کــه عمــل نیکــو را در شــا رشوع کــرد ،آن را تــا روز عیســی مســیح بــه کــال خواهــد
رســانید” (فیلیپیــان بــاب  ۱آیــه  ،)۶و خــدا چــه کاری بزرگــر از ایــن میتوانســت بــرای مــا
انجــام دهــد کــه در دور و بــر خودمــان آنگونــه کــه او بــه مــا محبــت میکنــد محبــت کنیــم؟
اینک اگر دشمنانتان را محبت میکردید ،زندگی شام چه تفاوتی میداشت؟

پنجشنبه

 ۱۴آوریل

دریافت کالم ملکوت
قل ــه ک ــوه تنه ــا مکان ــی نب ــود ک ــه عیس ــی در آن موعظ ــه ک ــرد .او ه ــان پی ــام یکس ــان
ملک ــوت را در رست ــارس ارسائی ــل موعظ ــه من ــود .ب ــاب  ۱۳مت ــی تعالی ــم عیس ــی در ی ــک
قای ــق را ثب ــت میکن ــد“ ،و متام ــی آن گ ــروه ب ــر س ــاحل ایس ــتادند” (مت ــی ب ــاب  ۱۳آی ــه.)۲
عیس ــی س ــپس متثیلهای ــی ب ــه م ــردم گف ــت ک ــه ن ــه تنه ــا اهمی ــت آن را درک کنن ــد بلک ــه
آن را اع ــال ه ــم بکنن ــد.

آی ــات  ۴۴ت ــا  ۵۲ب ــاب  ۱۳مت ــی را بخوانی ــد .در اینج ــا در ای ــن متثی ــل چ ــه چی ــزی گفت ــه
ش ــده اس ــت ک ــه در درک چگونگ ــی اع ــال ک ــردن حقای ــق منای ــان ش ــده در موعظ ــه روی
ک ــوه در زندگیم ــان ،از اهمی ــت خاص ــی برخ ــوردار اس ــت؟

در دو روای ــت اول دو نکت ــه برجس ــته هس ــتند .در ه ــر دوی آنه ــا ،اندیش ــه جدای ــی
وجــود دارد ،خــاص شــدن یــک شــخص از متعلقاتــش بــه منظــور دریافــت چیــزی جدیــد،
چ ــه ی ــک گن ــج باش ــد ی ــا ی ــک مرواری ــد .نکت ــه بس ــیار مه ــم دیگ ــر ارزش زی ــادی اس ــت
ک ــه ه ــر م ــرد ب ــر آنچ ــه ک ــه یافت ــه ب ــود گذاش ــت .در ه ــر دو م ــورد ،آنه ــا ب ــه منظ ــور
دریاف ــت آن ،متام ــی داراییه ــای خ ــود را فروختن ــد .اگ ــر چ ــه م ــا منیتوانی ــم نج ــات را
بخریـــم (اشـــعیا بـــاب ۵۵آیـــات ۱و ،)۲امـــا نـــکات ایـــن متثیلهـــا آشـــکار هســـتند :هیـــچ
ک ــدام از داراییه ــای م ــا در ای ــن ای ــن ملک ــوت زمین ــی و ای ــن جه ــان ارزش از دس ــت دادن
ملک ــوت آس ــانی را ندارن ــد.
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از ایــن رو ،بــه منظــور اعــال کــردن آنچــه کــه خــدا از مــا خواســته اســت در زندگــی،
بایـــد تصمیـــم گرفتـــه و خـــود را از متـــام متعلقـــات ایـــن دنیـــا و جســـم جـــدا ســـازیم و
اج ــازه دهی ــم روح خ ــدا ب ــه ج ــای آنه ــا م ــا را پ ــر کن ــد (رومی ــان ب ــاب  ۸آی ــات  ۵ت ــا ۱۰
را ببینی ــد) .ای ــن ممک ــن اس ــت آس ــان نباش ــد؛ نیازمن ــد کش ــن نف ــس و برداش ــن صلی ــب
اس ــت .ام ــا اگ ــر م ــا هم ــواره ارزش و به ــای ه ــر چ ــه ک ــه ب ــه م ــا وع ــده داده ش ــده اس ــت
را در پیـــش رو داشـــته باشـــیم ،متـــام انگیـــزه الزم بـــرای تصمیمـــی کـــه بایـــد بگیریـــم را
خواهی ــم داش ــت.
آخری ــن متثی ــل را بخوانی ــد (مت ــی ب ــاب  ۱۳آی ــات  ۴۷ت ــا  .)۵۰در اینج ــا نی ــز در م ــورد
جدای ــی صحب ــت ش ــده اس ــت .جدای ــی ک ــه در دو متثی ــل اول دی ــده میش ــود ،ب ــه چ ــه
روشهای ــی ب ــه م ــا در درک آنچ ــه در متثی ــل س ــوم اتف ــاق میافت ــد ،کم ــک میکن ــد؟

جمعه

تفکری فراتر:

 ۱۵آوریل

در متثیلهـای آیـات  ۴۴تـا  ۴۶بـاب  ۱۳متـی ،آن مـرد چیـز بـا ارزشـی پیـدا کـرد .بـا توجه
بـه موضـوع ،بخصـوص پـس از آنکـه عیسـی متثیـل سـوم را گفـت (متـی بـاب  ۱۳آیـات  ۴۷تا
 ،)۵۰آنچـه آنهـا یافتـه بودنـد حقیقت بود ،حقیقتی کـه در مقابل نابودی ابـدی “در کورهای
مشـتعل” ،بـه زندگـی ابـدی هدایـت میکنـد .ایـن مهـم اسـت زیـرا مـا در عصری زندگـی
میکنیـم کـه اندیشـه “حقیقـت” بـه خـودی خـود در بهرتیـن حالـت ،دمـده و در بدتریـن
حالـت خطرنـاک در نظـر گرفتـه میشـود .و متاسـفانه ،ایـن اندیشـهای نادرسـت اسـت کـه
برخـی از مسـیحیان آن را بـاور کردهانـد .بـا ایـن اوصـاف ،پیـام ایـن متثیلهـا ایـن اسـت کـه
نـه تنهـا حقیقـت وجـود دارد بلکـه حقیقـت تـا ابدیـت در زندگی همـه برشیت تغییـر ایجاد
میکنـد .ایـن نبایـد حیـرت آور باشـد .کتـاب مقـدس بـه اسـتناد حقیقـت مطلـق بنـا گردیـده
اسـت .گذشـته از هـر چیـز عیسـی فرمـود “مـن راه و راسـتی و حیـات هسـتم ،هیـچ کس جز
بـه وسـیلۀ مـن نـزد پـدر منیآیـد” (یوحنـا بـاب  ۱۴آیـه  .)۶اگـر این حاکـی از حقیقتـی مطلق
نیسـت ،پـس چـه چیـزی را بیـان مـی کنـد؟ بـدون شـک وقتی کسـی ماننـد پولس بـا آن همه
دانـش از حقیقـت ،توانسـت بگویـد کـه “جزئـی علمـی داریم” (قرنتیـان اول بـاب  ۱۳آیه ،)۹
واضـح اسـت کـه چیزهـای بسـیاری وجـود دارد که مـا از آنهـا بی اطالع هسـتیم .امـا بیانیه
محـض او کـه مـا “جزئـی” علـم داریـم ،بـر ایـن داللت دارد کـه حقایق بیشتری برای دانستن
وجـود دارد ،حقایقـی کـه بـه معنـای واقعـی کلمـه در زندگـی ابـدی و یـا حتی نابـودی ابدی
تفـاوت ایجـاد میکنـد .زندگـی ابـدی یـا مـرگ ابـدی؟ منیتوانـد مطلقتـر از ایـن باشـد.
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سواالتی برای بحث
 .1زندگ ــی ک ــردن در جهان ــی ک ــه هم ــه اف ــراد از اص ــول موج ــود در موعظ ــه ب ــر روی

ک ــوه پی ــروی میکردن ــد چگون ــه م ــی توانس ــت باش ــد؟
 .2عیســـی متثیـــل ســـازندگان باهـــوش و نـــادان را (متـــی بـــاب  ۷آیـــات  ۲۴تـــا  ۲۷را
ببینی ــد) در چشــمانداز س ــواحل دری ــای جلی ــل بی ــان ک ــرد .در فص ــل خش ــک تف ــاوت
ظاهـــری میـــان صخـــره و شـــنهای ســـاحل تقریبـــا غیرقابـــل مشـــاهده بـــود و یـــک
ساختامنس ــاز ممک ــن ب ــود خانــهاش را ب ــر روی ماســهها بس ــازد ،در حال ــی ک ــه فک ــر
میک ــرد صخ ــره اس ــت .هنگام ــی ک ــه ب ــاران میآم ــد ،پای ــه ماســهای آش ــکار ش ــده و
خان ــه ف ــرو میریخ ــت .عیس ــی کس ــانی را ک ــه کالم او را م ــی ش ــنوند ام ــا ب ــه آن عم ــل
منـــی کننـــد ،بـــا پایـــه ماســـهای مقایســـه میکنـــد .طوفانهـــای زندگـــی مـــا چگونـــه
آشـــکار میکنـــد کـــه آیـــا پایههـــای مـــا بـــر صخـــره اســـت یـــا بـــر ماســـه؟ چگونـــه
میتوانی ــم پایــهای داش ــته باش ــیم ک ــه م ــا را حت ــی در می ــان س ــخت تری ــن مش ــکالت،
ثاب ــت و محک ــم ن ــگاه دارد؟
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درس چهارم

 ۱۶تا  ۲۲آوریل

“برخیز و راه برو!” ایامن و شفا

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :متی باب ۸؛ الویان باب  ۱۳آیات  ۴۴تا ۵۰؛ دانیال باب  ۷آیات ۷
و ۸؛ یوحنا باب  ۱۰آیه ۱۰؛ متی باب  ۹آیات  ۱تا ۸؛ یوحنای اول باب  ۱آیه .۹
آیه حفظی“ :زیرا کدام سهلتر است ،گفنت اینکه گناهان تو آمرزیده شد یا گفنت آنکه برخاسته
بخرام؟” (متی باب  ۹آیه .)۵

اگر قرار بود فهرستی تهیه کنید از مواردی که بیشرتین وحشت را از آنها در زندگی دارید،
این فهرست چگونه میبود؟ برای بسیاری از ما این فهرست شامل مردن یکی از اعضای خانواده و یا
حتی مردن خودمان میبود .اگر چه این به طور حتم قابل درک است ،اما بیاندیشید که تا چه حدی
این احساس در دنیا عا دی است .این کامالً به زندگی کنونی ما مربوط است .آیا این واقعا و حقیقتاً
چیزی است که ما باید بیشرتین وحشت را از آن داشته باشیم ،یعنی از دست دادن زندگی بر روی
زمین ،بخصوص اینکه که به هر حال این زندگی چنان طوالنی نخواهد بود؟
اگر قرار بود خدا فهرستی از بیشرتین چیزی که او از آن اکراه دارد تهیه کند ،به طور حتم از
دست دادن حیات ابدی هم برای خانواده و هم برای ما خواهد بود.
مطمئنا خدا به بیامری جسمی و مرگ توجه دارد ،اما بیش از هر چیز او به بیامری روحی و
مرگ ابدی اهمیت میدهد .اگر چه عیسی بسیاری از مردم را شفا داد و حتی مردگان را به زندگی
بازگرداند ،اما این تنها موقتی بود .به غیر از مقدسینی که عیسی در زمان رستاخیزش با خود به
آسامن برد ،همه آنها به روشهای مختلف جسامً مردند( .الن جی هوایتEllen G. White, The ،
.)Desire of Ages, p. 786
با وجود متام کارهایی که نقشه نجات در قبال ما انجام داده است ،ما را از بیامریها و مرگ
عادی رهایی نداده است .با داشنت این در ذهن ،بیائید چند روایت شفا ،هم جسمی و هم روحانی
را در نظر بگیریم و ببینیم چه درسهای مهمی درباره ایامن از آنها میتوانیم بدست آوریم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۳آوریل آماده شوید.
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یکشنبه

 ۱۷آوریل

ملس کردن ملس نکردنیها
عیسـی پـس از موعظـه روی کـوه ،جایـی که اصـول ملکوت خـدا را توضیح داد ،بـار دیگر
بـا پادشـاهی شـیطان مواجـه شـد ،فضایـی رسد و تاریـک پـر از مـردم عفونـت بـار کـه بـرای
نجـات نالـه مـی کننـد ،جائی کـه اصولش اغلب مخالـف معیارهـای او هسـتند .و در آن زمان
یکـی از بزرگرتیـن منونـه هـای درجـه نزول قلمرو شـیطان در سـقوط و نکبت ممکـن بود ،که
گاهـی اوقـات در بیماری جـذام دیـده میشـد .اگـر چـه ایـن بیماری گاهـاً به صـورت عذاب
الهـی بـه کار بـرده میشـد ،ماننـد مـورد مریـم (اعداد بـاب  ۱۲آیـات  ۹تـا  ۱۲را بخوانید) ،در
چهارچوبـی بزرگتر از کتـاب مقـدس ،ایـن یـک منونـه قدرمتند و وحشـتناک از مفهـوم زندگی
کـردن در جهانـی سـقوط کـرده و رو به زوال اسـت.

آیـات  ۱تـا  ۴بـاب  ۸متـی را بخوانیـد .در ایـن حقیقت که برای شـفای این جذامی ،عیسـی
او را ملـس منـود ،چـه نکتـه مهمـی را میتـوان دیـد (بـرای مثـال الویـان بـاب  ۱۳آیـات  ۴۴تا
 ۵۰را ببینید)؟


آن فـرد جزامـی در مقابـل عیسـی زانـو مـی زنـد و مـی گویـد “اگـر بخواهـی ،میتوانـی
مـرا طاهـر سـازی” .واژه یونانـی معادل “توانستن”  dunamaiاسـت ماننـد “ ”dynamiteدر
انگلیسـی .ایـن بـه معنـی پـر از قدرت اسـت“ .اگـر بخواهی ،پر از قـدرت هسـتی و میتوانی
زندگـی مـرا تغییـر بدهـی ”.عیسـی میفرمایـد کـه مایـل اسـت فـرد جذامـی را شـفا دهـد و
بالفاصلـه آن کار را انجـام میدهـد.
ایـن واقعیـت کـه عیسـی او را ملـس منـود باید لـرزه بر تن انبوهـی که نظارهگـر آن واقعه
بودنـد ،انداختـه باشـد .بدون شـک عیسـی هامن طـور کـه در موقعیتهای دیگـر عمل کرده
بـود ،میتوانسـت تنهـا بـا او صحبـت کنـد و آن مـرد شـفا یابـد (ماننـد شـفا دادنی کـه پس از
ایـن ثبـت شـده اسـت) .پس چـرا عیسـی او را ملـس منود؟
“کار عیسـی در پـاک کـردن فرد جذامی از بیامری وحشـتناکش ،تصویـری از کار او در پاک
منـودن روح از گنـاه اسـت .مـردی کـه نـزد عیسـی آمـد ‘پر از جـذام’ بود .سـم کشـنده آن به
متـام جسـم او نفـوذ کـرده بـود .حواریـون به دنبال ایـن بودند کـه استادشـان او را ملس نکند؛
زیـرا اگـر او جذامـی را ملـس میکـرد ،خـود نیـز نجـس میشـد .اما عیسـی با گذاشتن دسـتش
بـر روی جذامـی هیـچ آلودگـی دریافـت نکـرد .ملـس عیسـی ،قدرتـی حیاتبخش بـه آن مرد
رسـانید .جـذام از بیـن رفتـه بود .بنابراین جذام گناه نیز این چنین اسـت -ریشـه دار ،کشـنده
اسـت و غیـر ممکـن اسـت که توسـط نیـروی برشی پـاک شـود – ”.الن جـی .هوایت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 266
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شـاید عیسـی بـا ملـس فـرد جذامـی ،نشـان داد کـه مهـم نیسـت گناهـان مـا تا چـه حد بد
باشـند ،او به هر فردی که خواهان بخشـیده شـدن ،شـفا یافنت و یا پاک شـدن باشـد ،نزدیک
خواهد شـد.
ش ــا اکن ــون چ ــه کس ــی را میشناس ــید ک ــه از چی ــزی ک ــه ام ــروزه مانن ــد “ج ــذام”
اس ــت ،رن ــج میب ــرد -یعن ــی ،ه ــر چی ــزی ک ــه باع ــث میش ــود م ــردم از روی قض ــاوت
و وحش ــت کن ــاره بجوین ــد؟ چگون ــه آن چ ــه در روای ــت عیس ــی وج ــود دارد ،میتوان ــد
ب ــه ش ــا در درک چگونگ ــی ارتب ــاط ب ــا آن ف ــرد کم ــک کن ــد؟

دوشنبه

 ۱۸آوریل

رومیان و مسیح موعود
دلیــل خوبــی وجــود دارد کــه کتــاب دانیــال عمدت ـاً دربــاره رم اســت (دانیــال بــاب ۷
آیــات  ۷تــا  ۱۹ ،۸تــا ۲۱؛ دانیــال بــاب  ۸آیــات  ۹تــا  ۲۳ ،۱۲تــا  .)۲۵و آن بــه دلیــل قــدرت
زیــاد آن اســت کــه در زمــان مســیح اقتــدار کامــل داشــت .بــا ایــن وجــود ،افــری رومــی کــه
نــه تنهــا منــاد قــدرت روم بــود بلکــه ابــراز آن قــدرت نیــز بــود ،نــزد عیســی میآیــد .ایــن
مــرد در برابــر مشــکالت و مصیبتهــای مشــرکی کــه همــه مــا را بــه ســتوه آورده ،درمانــده
اســت .ایــن چــه درس مهمــی دربــاره محــدود بــودن قدرتهــای زمینــی بــود .بزرگرتیــن و
تاثیرگزارتریــن رهــران ،ثرومتندتریــن مــردان و زنــان در برابــر بســیاری از مشــکالت مشــرک
زندگــی درمانــده هســتند .حقیقتـاً بــدون کمــک الهــی هــر کــدام از مــا چــه امیــدی داریــم؟



آیــات  ۵تــا  ۱۳بــاب  ۸متــی را بخوانیــد .چــه حقایــق مهمی در مــورد ایامن و مفهــوم ایامن
داشــن در ایــن روایــت آشــکار شــده اســت؟ ایــن روایــت بــه مــا بــه عنــوان ادونتیسـتهای
روز هفتــم بــا امتیازاتــی کــه داریــم ،چــه چیــزی بایــد بگوید؟

یــک یوزباشــی ،فرمانــده نظامــی رومــی بــود کــه معمــوالً بیــن  ۸۰تــا  ۱۰۰رسبــاز زیــر
نظــر او بودنــد .او کــه حــدود  ۲۰ســال در ارتــش خدمــت کــرده بــود ،اجــازه داشــن یــک
خانــواده قانونــی را نداشــت .از ایــن رو خدمتــکار افــر رومــی ،احتــاالً تنهــا خانــواده
واقعــی او بــود.
در آن فرهنــگ ،تنهــا کســی کــه منفورتــر از یــک غیــر یهــودی ماننــد ایــن بــود ،احتــاال
یــک جذامــی بــود؛ بنابرایــن ایــن افــر میپنداشــت کــه عیســی بــا وجــود اینکــه چنیــن
گفتــه بــود ،نخواهــد خواســت بــه خانــه او وارد شــود .افــر رومــی بــا در خواســت کالم
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عیســی و نــه حضــور واقعــی او ،ایامنــی عالــی نشــان میدهــد کــه امــروزه نیــز بــرای مــا
تأثیرگــذار اســت :کالم عیســی بــه قدرمتنــدی ملــس اوســت .از نظــر ایــن افــر رومــی شــفا
دادن کســی بدســت عیســی کار دشــواری منیآمــد .ایــن ماننــد فرمــان دادن یــک فرمانــده
نظامــی بــه یــک رسبــاز بــود ،کــه همیشــه اتفــاق میافتــاد.
آنچــه عیســی در آیــات  ۱۱و  ۱۲بــاب  ۸متــی میگویــد را نیــز ببینیــد .ایــن چــه
هشــدار جــدی اســت بــرای آنانــی کــه امتیــازی مخصــوص دریافــت کردهانــد .مــا بــه عنــوان
ادونتیس ـتهای روز هفتــم نیــز ،بســیار برتــری یافتیــم و بایــد بســیار مالحظهگــر باشــیم.
شـــا چـــه کارهـــا و انتخابهایـــی روزانـــه انجـــام میدهیـــد؟ مهمتـــر اینکـــه ،ایـــن
انتخابهـــا چـــه تاثیـــری در ایـــان شـــا میگذارنـــد؟ چـــه کاری میتوانیـــد انجـــام
دهیـــد کـــه انتخابهایتـــان باعـــث رشـــد ایامنتـــان بشـــوند؟

سه شنبه

 ۱۹آوریل

دیوها و خوکها



آیــات  ۲۵تــا  ۳۴بــاب  ۸متــی را بخوانیــد .ایــن دو روایــت چــه چیــزی دربــاره قــدرت خــدا
بــه مــا میآموزنــد؟ مــا از آنچــه اینجــا دربــاره قــدرت او میبینیــم ،چگونــه میتوانیــم
آرامــش بــرای خــود بدســت آوریــم ،بخصــوص زمانــی کــه بــا چیزهایــی بزرگــر از خودمــان
دست و پنجه نرم میکنیم؟

در تفکــر یهــودی تنهــا خــدا ایــن امتیــاز را داشــت کــه بــر طبیعــت و دیوهــا حکمرانــی
کنــد .عیســی پــس از آرام کــردن طوفانــی شــدید تنهــا بــا کلمـهای (متــی بــاب  ۸آیــات  ۲۳تــا
 ،)۲۷قــدم بــه ســواحل رشقــی دریــای جلیــل میگــذارد کــه نــه تنهــا رسزمیــن غیــر یهودیــان
اســت بلکــه تعــدادی مــرد دیــو زده نیــز در آنجــا زندگــی میکردنــد.
آیــات  ۱تــا  ۲۰بــاب  ۵مرقــس و آیــات  ۲۶تــا  ۳۹بــاب  ۸لوقــا جزئیاتــی بــه روایــت مــردان
دیــو زده میافزاینــد .دیوهــا خــود را بــه عنــوان لوژیــون مــی شناســند .در ارتــش یــک
لوژیــون شــامل  ۶۰۰۰رسبــاز بــود .دیوهــا بــه درون  ۲۰۰۰خــوک فرســتاده شــده بودنــد.
بســیاری متعجــب بودنــد کــه چــرا دیوهــا خواســته بودنــد کــه بــه درون خوکهــا
برونــد .یکــی از ســنتها چنیــن آمــوزش مـیداد کــه دیوهــا نفــرت انگیزتریــن و پوچتریــن
موجــودات رسگــردان هســتند؛ آنهــا خانههــای خاصــی را ترجیــح میدادنــد حتــی اگــر
خــوک نجســی بــود .ســنتی دیگــر چنیــن تعلیــم م ـیداد کــه دیوهــا از آب میترســیدند و
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حتــی خــود عیســی یکبــار بــه ایــن موضــوع کــه دیوهــا بــه دنبــال مکانهــای بــدون آب
میگردنــد اشــاره منــود (متــی بــاب  ۱۲آیــه  ۴۳را ببینیــد) .همچنیــن ســنتهای یهــودی
بودنــد کــه در آموزههایشــان چنیــن میگفتنــد کــه دیوهــا پیــش از روز داوری خداونــد
نابــود خواهنــد شــد.
تــا کنــون مهمتریــن نکتــه ایــن اســت :رشایــط مخــرب مــردان ایــن روایــت دقیقـاً ماننــد
رشایــط مخربــی اســت کــه شــیطان بــرای فرزنــدان خــدا میخواهــد .امــا عیســی کامــاً
زندگــی ایشــان را تغییــر داد .هــر آنچــه شــیطان بــه دنبــال انجــام دادن در زندگــی ماســت،
عیســی میتوانــد بــرای آنانــی کــه انتخــاب میکننــد کــه خــود را تســلیم مســیح مناینــد،
آنهــا را خنثــی کنــد .در غیــر ایــن صــورت مــا در برابــر شــیطان درمانــده هســتیم.
مــا فقــط میتوانیــم در یــک طــرف نــرد بــزرگ قــرار داشــته باشــیم .رصفنظــر از میــزان
خشــن و غیــر قابــل انعطــاف بــودن ایــن حقیقــت ،عیســی منــی توانســت آن را واضــح تــر
از ایــن بیــان منایــد“ :کســی کــه بــا مــن نیســت ،برخــاف مــن اســت و آنکــه بــا مــن جمــع
منیکنــد ،پراکنــده میســازد” (لوقــا بــاب  ۱۱آیــه  .)۲۳اینکــه در کــدام طــرف نــرد بــزرگ
قــرار داشــته باشــیم ،کامــا بســتگی بــه مــا دارد.
آیـــه  ۱۰بـــاب  ۱۰یوحنـــا را بخوانیـــد“ .دزد منیآیـــد مگـــر آنکـــه بـــدزدد و بکشـــد و
ه ــاک کن ــد .م ــن آم ــدم ت ــا ایش ــان حی ــات یابن ــد و آن را زیادت ــر حاص ــل کنن ــد” .ای ــن
چگون ــه ن ــه تنه ــا ب ــرای دی ــوزدگان بلک ــه ب ــرای م ــا و زندگیم ــان نی ــز کارب ــرد دارد؟
ب ــه چ ــه روشهای ــی م ــا میتوانی ــم و بای ــد آنچ ــه را ک ــه در اینج ــا ب ــه م ــا وع ــده داده
ش ــده اس ــت ،تجرب ــه منائی ــم؟

چهارشنبه

 ۲۰آوریل

“برخیز و راه برو!”
در درس روز دوشنبه به این اشاره کردیم که عیسی به فرمانده ارتش روم گفت که تاکنون
کسی را در ارسائیل با چنین ایامن بزرگی ندیده است .اما درست در همین زمان در ارسائیل،
مردی بود که متایلش برای شفای قلبش حتی بیشرت از شفای جسمش بود.



آیات  ۱تا  ۸باب  ۹متی را بخوانید .ما باید چه امیدی از این آیات برای خود در زمینه وعده
بخشش گناهامنان ،رصفنظر از نوع و رضری که به همراه داشته اند ،بدست آوریم؟ رومیان
باب  ۴آیه  ،۷یوحنا اول باب  ۱آیه  ،۹یوحنا اول باب  ۲آیه  ۱۲را نیز ببینید.
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چقدر جالب که زمانی که فرد معلول نزد او آورده شد ،نخستین چیزی که عیسی با آن
رسیدگی کرد رشایط روحانی آن مرد بود .واضح است که عیسی دقیقا میدانست مشکل
اصلی چه چیزی بود .با وجود حالت جسمی اسفبار مرد ،مسیح میدانست که مشکل
عمیقتر او ،احساس غذاب از داشنت زندگی گناه آلود است .از این رو ،عیسی که متایل مرد
به بخشیده شدن را میدانست ،آن چرا که بزرگرتین و آرامش دهندهترین کلامت برای کسی
است که حقیقت و بهای گناه را درک می کند ادا منود“ :گناهانت آمرزیده شد”.
خانم الن جی هوایت میگوید“ :این ترمیم جسمی نبود که او به شدت برای تسکین بار
گناهانش متایل داشت .اگر او می توانست عیسی را ببیند ،و اطمینان به بخشیده شدن و
آرامش آسامنی را دریافت کند ،راضی بود به اراده خدا مبیرد یا زندگی کند– ”.
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یک شبان ادونتیست روز هفتم اغلب درباره داشنت ایامن کافی برای شفا نیافنت موعظه
می کرد .این از همه ایامن ها بزرگرت است :زمانی که ما عمیق تر از رشایط جسمی مان به
زندگی می نگریم و بر رشایط ابدی مان مترکز می کنیم .بنابراین اغلب تقاضاهای ما در دعا
درباره نیازهای جسمی مان است و خدا هم به این جور چیزها اهمیت می دهد .اما عیسی
در موعظه اش بر روی کوه فرمود که ما باید نخست ملکوت خدا و عدالت او را جستجو کنیم.
بنابراین ،در نهایت ،با وجود نیازهای جسمی بدیهی مان ،بسیار مهم است که ما مسائل ابدی
را در این جهان که خیلی چیزها موقت و زودگذر هستند ،در پیش روی خود داشته باشیم.
مشـــکالت جســـمی مـــان هـــر چـــه کـــه باشـــند حتـــی در بدتریـــن رشایـــط بـــاز هـــم
هم ــواره موقت ــی هس ــتند .چ ــرا ای ــن بس ــیار مه ــم اس ــت ک ــه م ــا هرگ ــز ای ــن حقیق ــت
را فرام ــوش نکنی ــم؟

پنجشنبه

 ۲۱آوریل

بگذار که مردگان ،مردگان را دفن کنند

آیات  ۱۸تا  ۲۲باب  ۸متی را بخوانید .عیسی در اینجا به این مردان درباره مفهوم پیروی
کردن از او چه می گوید؟

نخست در آیات  ۱۸تا  ۲۲باب  ۸متی ما می بینیم که دو مرد با متایل پیوسنت به شاگردان
عیسی به او نزدیک می شوند .هر دوی ایشان صادق هستند؛ و با این حال هر دوی آن ها به
نظر می رسد چیزی مانعشان بود .عیسی که همه افکار ما را می داند ،دقیقاً به اصل موضوع
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اشاره می کند .او از مرد اول می پرسد که آیا واقعا حارض است همه چیز را رها کند -حتی
تخت خوابش را! – تا از عیسی پیروی کند .این لزوماً به این معنی نیست که اگر یک فرد پیرو
عیسی بشود ،کامالً متام دارائی های دنیوی خود را از دست می دهد ،بلکه به طور ساده به
این معنی است که فرد باید آماده چنین کاری باشد.
سپس عیسی از مرد دوم سوال میکند که آیا او واقعاً متایل دارد عیسی را بر خانواده خود
ارجحیت دهد .در نگاه اول ،سخنان عیسی به مرد دوم بسیار خشن به نظر میرسند .تنها
کاری که مرد قصد داشت انجام بدهد ،دفن کردن پدرش بود .چرا بخصوص وقتی که در ایامن
یهودی ،بدرستی دفن کردن والدین به نوعی اطاعت از فرمان پنجم بود ،او منی توانست ابتدا
این کار را انجام دهد و سپس به دنبال عیسی برود.
با این وجود برخی از مفرسان استدالل می کنند که پدر آن مرد هنوز منرده بود و یا حتی
در رشف مردن نبود؛ در عوض آن مرد در واقع به عیسی می گفت ،اجازه بدهید من بتوانم
نخست مشکالت زندگی ام را حل کنم و سپس از شام پیروی خواهم منود .ولهذا پاسخ عیسی.
فراخوانی دیگر به شاگردی در آیات  ۹تا  ۱۳باب  ۹متی یافت می شود که مربوط به
متی ،یک باجگیر منفور است .عیسی قلب آن مرد را که آشکارا بر روی حقیقت باز بود
درست هامن طور که واکنشش به این فراخوانده شدن نشان داد ،می شناخت .عیسی دقیقاً
می دانست که فراخواندن شخصی مانند متی چه واکنشی در پی خواهد داشت .امروزه از
چشمانداز ما ،دیدن ناراحت کننده بودن فراخوانده شدن کسی مانند متی در وضعیت موجود
آن زمان ،بسیار دشوار است .چیزی که در اینجا میبینیم مثال دیگری از میزان جهانی بودن
مژده انجیل است.
آی ــه  ۱۳ب ــاب  ۹مت ــی را بخوانی ــد .اگ ــر چ ــه زمین ــه متف ــاوت اس ــت ،ام ــا ای ــن اص ــل
چگون ــه حت ــی ام ــروزه ،زمان ــی ک ــه قربان ــی ک ــردن عیس ــی جایگزی ــن قربان ــی ک ــردن
حیوان ــات ش ــده اس ــت ،کارب ــرد دارد؟ یعن ــی ،چگون ــه میتوانی ــم مراق ــب باش ــیم ک ــه
اجــازه ندهیــم باورهــا و کارهــای مذهبــی هرچنــد درســت ،مانــع انجــام آنچــه واقع ـاً
ب ــرای خ ــدا مه ــم اس ــت ،بش ــوند؟

جمعه

تفکری فراتر:

 ۲۲آوریل

رضب املثل آملانی وجود دارد که می گوید “ ”Einmal ist keinmalمعنی کلمه به کلمه
آن “یکبار هیچ بار است” میباشد .این اصطالحی است به این مفهوم که وقتی چیزی یکبار
اتفاق می افتد ،به حساب منیآید .مهم نیست ،اگر تنها یکبار اتفاق بیافتد ممکن است اصالً
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دیگر اتفاق نیفتد .چه موافق یا مخالف این باشید ،به این اندیشه در موضوع مطالعه روز
پنجشنبه بیاندیشید ،که وقتی عیسی به مردی که می خواست اول پدرش را دفن کند و بعد
از عیسی پیروی کند ،فرمود“ :مرا متابعت کن و بگذار که مردگان ،مردگان خود را دفن کنند”
(متی باب  ۸آیه  .)۲۲عیسی با مرده نشان دادن آن مرد که در واقع زنده بود ،چه منظوری
داشت؟ بنابراین ،اگر “ ”Einmal ist keinmalاگر “یکبار هیچ بار است” ،پس با زندگی کردن
بر روی این زمین تنها یکبار و بدون هیچ ابدییتی در ادامه ،میتوان گفت احتامالً شام اصالً
به دنیا نیامدهاید .یا شاید شام اینک مرده باشید(یوحنا باب  ۳آیه  ۱۸را ببینید) .اندیشمندان
دنیوی که به حیات پس از مرگ اعتقاد ندارند ،از بی معنی بودن زندگی که تنها یکبار و برای
مدت کوتاهی در اینجا وجود دارد گله داشتند .آنها پرسیدهاند که این چه معنایی میتواند
داشته باشد ،اگر پس از این دوره کوتاه ما برای همشه رفته و فراموش میشویم؟ پس جای
تعجب ندارد که عیسی آن سخنان را گفت .او به دنبال جلب توجه انسان به واقعیتی بزرگرت
از این جهان و آنچه ارائه میکند ،بود.

سواالتی برای بحث
 .1ب ــا در نظ ــر داش ــن اندیش ــه ای ک ــه در ب ــاال بی ــان ش ــد ،ب ــار دیگ ــر روای ــت مت ــی و

آنچ ــه عیس ــی درب ــاره دف ــن ک ــردن پ ــدرش ب ــه آن م ــرد گف ــت را بخوانی ــد .ای ــن بای ــد
چ ــه چی ــزی درب ــاره اهمی ــت نگ ــه داش ــن تصوی ــری بزرگ ــر(و وقت ــی میگویی ــم بزرگ ــر
منظ ــور واقعــاً ب ــزرگ اس ــت) در ذه ــن در هم ــه کارهای ــی ک ــه انج ــام میدهی ــم ،ب ــه
م ــا بگوی ــد؟ چگون ــه خداشناس ــی م ــان ب ــه درک بزرگ ــی حقیق ــی ای ــن تصوی ــر کم ــک
م ــی کن ــد؟
 .2م ــا هم ــواره اراده خ ــدا را ب ــرای ش ــفای جس ــمی من ــی دانی ــم ،ام ــا همیش ــه اراده او
را ب ــرای ش ــفای روحان ــی م ــی دانی ــم .ای ــن چگون ــه بای ــد ب ــر رشای ــط دع ــا ک ــردن ش ــا
تاثی ــر بگ ــذارد؟
 .٣چــه چیزهایــی بــرای شــا از اهمیــت بیشــری برخوردارنــد؟ فهرســتی آمــاده کنیــد
و بـــه کالس بیاوریـــد .از اولویتهـــای یکدیگـــر چـــه چیزهایـــی میتوانیدبیاموزیـــد؟
اولویـــت هـــای مـــا چـــه چیـــزی دربـــاره خودمـــان و دیدگاهـــان راجـــع بـــه جهـــان
خ ــدا و یکدیگ ــر ب ــه م ــا م ــی آموزن ــد؟ اگ ــر ق ــرار ب ــود گروه ــی از منک ــران خ ــدا ای ــن
فهرس ــت را تهی ــه کنن ــد ،چ ــه تفاوت ــی میداش ــت؟
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درس پنجم

 ۲۳تا  ۲۹آوریل

نربد مرعی و غیرمرعی

بعد از ظهر روز سبت

مطالع ــه ای ــن هفت ــه :مت ــی ب ــاب  ۱۱آی ــات  ۱۱و ۱۲؛ مکاش ــفه یوحن ــا ب ــاب ۵
آی ــه ۵؛ مت ــی ب ــاب  ۱۲آی ــه  ۲۵ت ــا ۲۹؛ اش ــعیا ب ــاب  ۲۷آی ــه ۱؛ مت ــی ب ــاب  ۱۱آی ــات ۱
ت ــا ۱۲؛ عربانی ــان ب ــاب  ۲آی ــه .۱۴
آی ــه حفظ ــی“ :و از ایــام یحیــی تعمیــد دهنــده تــا اآلن ،ملکــوت آســان مجبــور
میش ــود و ج ّب ــاران آن را ب ــه زور میرباین ــد” (مت ــی ب ــاب  ۱۱آی ــه .)۱۲

روزان ــه م ــا تصمی ــات مهم ــی در م ــورد نح ــوه زندگ ــی ،رواب ــط ،ش ــغل ،اولوی ــت ه ــا،
رسگرمیه ــا و دوس ــتامنان م ــی گیری ــم .ب ــرای درک درس ــت اهمی ــت ای ــن تصمی ــات ،الزم
اس ــت ک ــه کامــاً بدانی ــم دقیقــاً در چ ــه م ــوردی هس ــتند .بای ــد پ ــرده را کن ــار بزنی ــم و
نادیدن ــی را ببینی ــم ،زی ــرا کت ــاب مق ــدس تعلی ــم م ــی ده ــد ک ــه واقعیت ــی نادیدن ــی وج ــود
دارد ک ــه ب ــه ش ــدت ب ــر آنچ ــه م ــی بینی ــم تاثی ــر میگ ــذارد.
م ــا ک ــه در ع ــر عل ــم زندگ ــی میکنی ــم ،نبای ــد ب ــاور واقعی ــت ه ــای نامرئ ــی برای ــان
دش ــوار باش ــد .م ــا ک ــه درب ــاره اش ــعه ایک ــس ،ام ــواج رادیوئ ــی و ارتباط ــات بیس ــیم م ــی
دانی ــم ،بای ــد ب ــه راحت ــی آنچ ــه را ک ــه من ــی توانی ــم ببینی ــم ،ب ــاور کنی ــم .ب ــا ه ــر مت ــاس
تلفن ــی ک ــه برق ــرار م ــی کنی ــم ی ــا برنام ــه ماه ــواره ای ک ــه متاش ــا م ــی کنی ــم ،در واق ــع
رس و کارم ــان ب ــا واقعی ــت ه ــای فرض ــی نادی ــده اس ــت ک ــه ای ــن تجربی ــات دیدن ــی (و
شـــنیدنی) را بـــه واقعیـــت تبدیـــل میکننـــد.
در حقیق ــت ،ن ــرد ب ــزرگ می ــان ش ــیطان و مس ــیح زمین ــه نادیدن ــی جه ــان دیدن ــی را
کـــه مـــا هـــر روزه تجربـــه میکنیـــم ،تشـــکیل میدهـــد .در ایـــن هفتـــه آیاتـــی از متـــی
(و جاه ــای دیگ ــر) بررس ــی خواهی ــم ک ــرد ک ــه ب ــه م ــا در آش ــکار من ــودن ای ــن نیروه ــای
نادیدنـــی و چگونگـــی تأثیرشـــان بـــر زندگـــی و انتخابهایـــان ،کمـــک مـــی کننـــد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۳۰آوریل آماده شوید.
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یکشنبه

 ۲۴آوریل

متی باب  ۱۱آیات  ۱۱و ۱۲
کتــاب مقــدس کالم خداســت و نقشــه نجــات در آن مشــخص شــده اســت .بــا ایــن
وجــود ،درک برخــی از آیــات آن ممکــن اســت دشــوار باشــد .امــا ایــن نبایــد تعجــب آور
باشــد .مــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه ،در متــام جنبــه هــای زندگــی طبیعــی مــا مــواردی وجــود
دارد کــه درکشــان دشــوار اســت .پــس تــا چــه حــد بخشهایــی از کالم خــدا کــه حقایــق و
واقعیتهــای روحانــی و مــاورای طبیعــی را آشــکار مــی ســازند ،مــی تواننــد دشــوار باشــند؟
خانــم الــن جــی .هوایــت ( )Ellen G. Whiteایــن مفهــوم را بــه طــور شــفاف توضیــح
مــی دهــد“ :ســادهترین و حقیرتریــن موجــودات مشــکلی ارائــه میدهنــد کــه حتــی
خردمندتریــن فالســفه نیــز از توضیــح آن ناتواننــد ”.در همــه جــا شــگفتیهایی فراتــر از
بصیــرت مــا وجــود دارد .بنابرایــن آیــا مــا بایــد از یافــن رمــز و رازهایــی در دنیــای روحانــی
کــه قابــل درک نیســتند ،متحیــر شــویم؟ ایــن دشــواری منحــرا ً بــه ضعــف و تنــگ نظــری
ذهــن انســان مربــوط اســت .خــدا در کتــاب مقــدس شــواهد کافــی بــرای رسشــت الهــی
آنهــا داده اســت و مــا نبایــد تنهــا بــه دلیــل اینکــه منــی توانیــم همــه رمــوز و رازهــای
مشــیعت الهــی را درک کنیــم ،بــه کالم او شــک منائیــم.
بــرای مثــال ،یکــی از چالــش برانگیزتریــن آیــات کتــاب مقــدس آیــات  ۱۱و  ۱۲بــاب ۱۱
متــی هســتند“ :بدانیــد کــه کســی بزرگــر از یحیــی بــه دنیــا نیامــده اس ـت .بــا وجــود ایــن
کوچکرتیــن شــخص در ملکــوت خــدا از او بزرگــر اسـت .از زمــان یحیــی تعمیــد دهنــده تــا
بــه امــروز ملکــوت آســانی مــورد اغتشــاش قــرار گرفتــه و مــردم اغتشــاشگر حمالتــی بــر
آن منودهانــد”.

آیــات را بــار دیگــر بخوانیــد .چــه چیــزی دربــاره آنهــا متوجــه مــی شــوید؟ چــه چیــزی
متوجــه منــی شــوید؟

عیسی در اینجا به ما چه چیزی میگوید؟
چــه چیزهایــی حتــی در زندگــی غیــر روحانــی ،بــرای مــا بــه صــورت رمــز و راز باقــی
ماندهان ــد؟ ب ــرای مث ــال ،آی ــا تنه ــا ب ــه ای ــن دلی ــل ک ــه از درک بس ــیاری از رازه ــای در
م ــورد خورش ــید نات ــوان هس ــتیم ،ب ــه وج ــود آن ش ــک م ــی کنی ــم؟ پ ــس ت ــا چ ــه ح ــد
ای ــن درب ــاره کالم خ ــدا و ای ــان ب ــه او اهمی ــت دارد؟
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مرزهای تاریکی
پژوهشگران کتاب مقدس در طی قرنها با آیه  ۱۲باب  ۱۱متی دست و پنجه نرم
میکردند ،زیرا کلامتی که ملکوت و مردم را در اینجا توصیف می کنند ،می توانند به دو
صورت منفی و مثبت استفاده شوند .فعل یونانی  basmatiمیتواند هم “پیرشوی جربی” و
یا “رنج بردن از خشونت” معنی بشود .و واژه یونانی  biastesمیتواند هم “مردان قوی و یا
مشتاق” و یا “مردان خشن” معنی بدهد.
بنابراین آیا این آیه به این معنی است که ملکوت آسامنی مالیم و آرام از خشونت رنج
می برد و مردمی وحشی به آن حمله می کنند؟ و یا ملکوت آسامن با اجبار در جهتی مثبت
پیش می رود و مردانی نیرومندی که آن را ترصف می کنند در واقع پیروان مسیح هستند؟
آیا ممکن است که پیروان مسیح در دنبال کردن ملکوت این چنین تهاجمی و حتی
زورمند باشند؟

آیات زیر را بخوانید .چه چیزی می گویند که ممکن است توضیحی درباره پرسشی که در
باال بیان شد ،باشد؟
متی باب  ۱۰آیه ۳۴
مکاشفه یوحنا باب  ۵آیه ۵
میکا باب  ۲آیه ۱۳

برخی استدالل کردند که تفسیر محتملتر آیه  ۱۲باب  ۱۱متی به کار بردن رایج ترین
موارد استفاده ( biazomaiمعموالً مثبت) و ( biastesمعموالً منفی) که به ما این تفسیر را
می دهد :ملکوت آسامنی به اجبار با “قدرت مقدس و انرژی با شکوه پیشمیرود که مرزهای
تاریکی را به عقب میراند”؛ و مادامی که این اتفاق در حال افتادن است“ ،افراد خشن و
درنده تالش در غارت کردن آن داشته اند– ”.
D.A. Carson, The Expositor’s Bible Commentary With the New International
Version: Matthew, (Grand Rapids: Zondervan, 1995), pp. 266, 267
این تفسیر به نظر می رسد حقیقت وسیعتری از انجیل متی را نشان بدهد .در حقیقت
این تفسیر ،تصویر بزرگرتی را نیز از تقالی میان روشنائی و تاریکی ،مسیح و شیطان ثبت می
کند ،موضوعی که آغشته به منت کتاب مقدس است اما در عهد جدید به روشنی بیان شده
است .در حقیقت نربدی میان مرعی و غیر مرعی وجود دارد که همگی ما رصفنظر از آنچه
درباره آن درک میکنیم ،در آن نقش داریم ،طرفی را برمیگزینیم و هر روز تجربه کسب
میکنیم .زندگی کردن در نربد بزرگ اینگونه است.
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نظریه جهانی نربد
ه ــان ط ــور ک ــه دی ــروز دیدی ــم ،مفه ــوم نهای ــی آی ــه  ۱۲ب ــاب  ۱۱مت ــی ه ــر چ ــه ک ــه
باش ــد ،ب ــه آش ــکار من ــودن ن ــرد ب ــزرگ کم ــک م ــی کن ــد .تق ــا و ن ــردی را ب ــه تصوی ــر م ــی
کشــد کــه  -هــان طــور کــه مــا از آیــات دیگــر کتــاب مقــدس مــی دانیــم -در اصــل نــرد
می ــان مس ــیح و ش ــیطان اس ــت.



آیات زیر درباره واقعیت نربد بزرگ به ما چه می گویند؟
متی باب  ۱۲آیات  ۲۵تا ۲۹
اشعیا باب  ۲۷آیه ۱
یوحنا اول باب  ۵آیه ۱۹
رومیان باب  ۱۶آیه ۲۰
پیداش باب  ۳آیات  ۱۴تا ۱۹
افسسیان باب  ۲آیه  ،۲باب  ۶آیات  ۱۰تا ۱۳

ای ــن ه ــا تنه ــا تع ــداد کم ــی از آی ــات بس ــیاری در عه ــد قدی ــم و جدی ــد هس ــتند ک ــه ب ــه
آنچ ــه ع ــامل الهی ــات مع ــارص (غی ــر ادونتیس ــت) از آن “نظری ــه جهان ــی ن ــرد” ن ــام ب ــرده
اس ــت ،اش ــاره م ــی کنن ــد ،ای ــن اندیش ــه ک ــه ن ــردی می ــان نیروه ــای م ــاورای طبیع ــی در
کیهــان در جریــان اســت ،جنگــی کــه همــه مــا بــه نوعــی در آن نقــش داریــم .بــدون شــک
ایـــن اندیشـــه بـــرای ادونتیســـتهای روز هفتـــم جدیـــد نیســـت .از نخســـتین روزهـــای
کلیس ــایمان ،ای ــن بخش ــی از الهی ــات شناس ــی م ــا ب ــوده اس ــت؛ در حقیق ــت ،پیش ــگامان
حت ــی پی ــش از ش ــکل گی ــری رس ــمی کلیس ــا ،ب ــه آن متوس ــل بودن ــد.
واقعیــت ایــن نــرد را بــه چــه روش هایــی در زندگــی خودتــان ابــراز شــده میبینیــد؟
چگون ــه در تصمیامت ــی ک ــه بای ــد اتخ ــاذ کنی ــد و وسوس ــه های ــی ک ــه ب ــا آن رو ب ــرو
هس ــتید ،نق ــش دارد؟ درک ش ــا از واقعی ــت ای ــن ن ــرد چگون ــه م ــی توان ــد ب ــه ش ــا
در تصمی ــم گی ــری درس ــت و مقاوم ــت در براب ــر وسوس ــه کم ــک کن ــد؟
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وقتی که نربد مشکلزا می شود
هــان طــور کــه تــا کنــون دیــده ایــد ،کالم عیســی در آیــه  ۱۲بــاب  ۱۱متــی اگــر چــه
عمیــق اســت ،ایــن واقعیــت را آشــکار مــی ســازد کــه ملکــوت خــدا بــدون تقــا و یــا نــرد
تشــکیل نخواهــد شــد .مــا مــی دانیــم کــه آن نــرد ،نــرد بــزرگ اســت و همــواره در حــال
شــدت گرفــن بــوده و هســت .تــا نابــودی نهائــی گنــاه ،شــیطان و گمشــدگان نیــز چنیــن
خواهــد بــود .و در زمــان هایــی در طــول مســیر مشــکلزا مــی شــود.
مــا میتوانیــم در آیــه  ۱۲بــاب  ۱۱متــی کــه خــود عیســی از آنچــه انجــام داد میگویــد،
واقعیــت نــرد بــزرگ و حــد مشــکلزایی آن را ببینیــم.



آیــات  ۱تــا  ۱۲بــاب  ۱۱متــی را بخوانیــد .واقعیــت نــرد بــزرگ را کــه در اینجــا در ســطح
هــای مختلفــی ایفــا شــده اســت ،چگونــه مــی بینیــم؟ یعنــی ،نــرد بــزرگ چگونــه بــه مــا در
فهمیــدن آنچــه در اینجــا اتفــاق میافتــد ،کمــک مــی کنــد؟

بــرای رشوع بــه نظــر شــا چــه کســی رهــران را مجــاب کــرد کــه یحیــی را بــه زنــدان
بیاندازنــد؟ مــی توانیــم در اینجــا تــاش شــیطان نــه تنهــا در متوقــف کــردن یحیــی بلکــه در
سســت کــردن ایــان عیســی را نیــز ببینیــم .در نهایــت ،اگــر یحیــی ،کــه پیــرو عیســی بــود
بــا چنیــن رسنوشــتی روبــرو شــد ،چــه امیــدی بــرای خــود عیســی وجــود داشــت؟
پــس همچنیــن شــکی نیســت کــه شــیطان مــی توانســت پیــروان عیســی و یحیــی را
مجبــور کــرده باشــد کــه از خــود بپرســند :اگــر ایــن عیســی نــارصی مــی توانــد کارهــای
شــگفت انگیــز بســیاری انجــام دهــد و قــدرت زیــادی دارد ،پــس چــرا اجــازه مــی دهــد پــر
عمویــش یحیــی کــه چنیــن مــرد بــا ایــان و خوبــی اســت ،در زنــدان بپوســد؟
همچنیــن بــه نظــر شــا چــه کســی شــک و تردیــد را در ذهــن یحیــی قــرار مــی داد؟
چــرا مــن اینجــا هســتم؟ چــرا عیســی مــرا آزاد منــی کنــد؟ از ایــن رو جــای تعجــب نیســت
کــه پرســید “آیــا تــو هــان شــخصی هســتی کــه قــرار اســت بیایــد یــا مــا در انتظــار شــخص
دیگــری باشــیم؟” (متــی بــاب  ۱۱آیــه  .)۳بــه یــاد داشــته باشــید کــه ایــن هــان یحیــی اســت
کــه عیســی را تعمیــد داد ،کســی کــه “روح خــدا را دیــد کــه ماننــد کبوتــری نــازل شــده بــر
وی میآیـد” (متــی بــاب  ۳آیــه  )۱۶و کســی کــه نــدای آســانی را شــنید“ :ایــن اســت پــر
عزیــز مــن کــه از او خشــنودم” (متــی بــاب  ۳آیــه  .)۱۷اگــر چــه در حــال حــارض بــا همــه
اتفاقاتــی کــه افتــاده بــود ،او پــر از شــک و تردیــد مــی شــود .بــه طــور حتــم ،رشایــط بــرای
یحیــی بــا همــه بــدیاش ،قــرار بــود (دس ـتکم بــرای مــدت کوتاهــی) بدتــر بشــود ،و ایــن
تنهــا مــی توانســت شــک و تردیــد را در او بیشــر کنــد (مرقــس بــاب  ۶آیــات  ۲۵تــا .)۲۸
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اگ ــر اکن ــون چی ــزی وج ــود دارد ک ــه باع ــث ش ــک و تردی ــد ش ــا میش ــود ،م ــی توانی ــد
بــر روی چــه چیــزی مترکــز ،تأمــل و دعــا کنیــد کــه شــک و تردیــد را از شــا دور کنــد
و ب ــه ش ــا کم ــک کن ــد مت ــام دالی ــل ش ــگفت انگی ــزی را ک ــه ب ــرای اعت ــاد ب ــه خوب ــی
خ ــدا داری ــد ،دریابی ــد؟
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آرمان از دست رفته
در طــول تاریــخ ،انســان هــا درگیــر جنــگ بودهانــد .چیــزی در طبیعــت انســان وجــود
دارد کــه باعــث میشــود گروهــی از مــردم بخواهنــد گروهــی دیگــر را غــارت ،تــاراج و
قتــل عــام کننــد .کاتریــن تیــت ( )Katherine Taitدر کتابــی در مــورد پــدرش برترانــد راســل
( ،)Bertrand Russellکــه یــک فیلســوف بریتانیایــی بــود ،دربــاره نگرانــی پــدرش در وقــوع
جنــگ جهانــی اول در رابطــه بــا شــادی در خیابــان هــای انگلیــس در چشــم انــداز جنــگ بــا
آملــان ،نوشــت“ .او بــا بــاور ویکتوریایــی خوشبینــی ،در رونــد پیرشفــت خــودکار پــرورش
یافتــه بــود ،بــا ایــن اطمینــان کــه متــام جهــان در زمــان خــوب خــود از دوره عاقالنــه انگلیســی
هــا از توحــش باستانیشــان بــه خــود مختــاری متمــدن پیــروی خواهنــد منــود .ســپس ناگهــان
او هــم وطنــان عزیــز خــود را دیــد کــه در امــکان کشــتار تعــداد زیــادی از انســان هــای دیگــر
کــه تصادف ـاً آملانــی صحبــت میکردنــد ،در خیابــان هــا مــی رقصنــد”.
  .My Father Bertrand Russell (England: Thoemmes Press, 1997), p. 45اگــر ایــنتصویــر را در طــول تاریــخ در میــان تقریبــا همــه ملتهــا رضب کنیــم ،حقیقــت طبیعــت
ســقوط کــرده انســان را در یکــی از مهمرتیــن و غــم انگیزتریــن اشــکالش مــی بینیــم.
اینــک در بســیاری از جنــگ هــای برشیــت ،هیــچ کــس نتیجــه را از پیــش منــی دانســت.
مــردم بــه نــرد مــی رفتنــد بــدون اینکــه بداننــد در انتهــا پیــروز خواهنــد شــد و یــا شکســت
خواهنــد خــورد .در “نظریــه جهانــی نــرد” ایــن جهــان ،مــا یــک برتــری بــزرگ داریــم :مــا از
پیــش مــی دانیــم کــه کــدام طــرف پیــروز شــده اســت .مســیح بــرای مــا یــک پیــروزی قاطــع
بدســت آورده اســت .پــس از صلیــب ،شــکی دربــاره اینکــه چــه کســی پیــروز اســت و چــه
کســی مــی توانــد نتیجــه آن پیــروزی را بــه اشــراک بگــذارد ،باقــی منانــد .آرمــان شــیطان در
حقیقــت آرمانــی از دســت رفتــه اســت.

آیــات زیــر دربــاره نتیجــه نــرد بــزرگ بــه مــا چــه مــی گوینــد؟ عربانیــان بــاب  ۲آیــه ۱۴؛
قرنتیــان اول بــاب  ۱۵آیــات  ۲۰تــا ۲۷؛ مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۲آیــه  ،۱۲بــاب  ۲۰آیــه .۱۰
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شــیطان هــان طــور کــه در نــرد آســان شکســت خــورد ،در نــرد روی زمیــن نیــز
شکســت خــورد .امــا او پــر از نفــرت و انتقــام همچنــان بــه دنبــال کســانی اســت کــه بتوانــد
ببلعــد (پطــرس اول بــاب  ۵آیــه  ۸را ببینیــد) .بــا وجــود پیــروزی کامــل مســیح ،نــرد همچنــان
ادامــه دارد و تنهــا محافــظ مــا قــرار دادن خودمــان و ذهــن و جســم مــان در طــرف پیــروز
اســت .و مــا ایــن کار را بــا تصمیامتــی کــه روزانــه مــی گیریــم ،انجــام مــی دهیــم .آیــا مــا
تصمیامتــی مــی گیریــم کــه مــا را در طــرف پیــروز ،جایــی کــه پیــروزی بــرای مــا مســلم
اســت ،یــا در طــرف بازنــده جایــی کــه شکســت حتمــی اســت ،قــرار مــی دهنــد؟ رسنوشــت
ابــدی مــا متکــی بــر پاســخ بــه ایــن ســوال اســت.

جمعه

تفکری فراتر:

 ۲۹آوریل

در می ــان م ــا چ ــه کس ــی واقعی ــت ن ــرد ب ــزرگ را من ــی دان ــد؟ م ــا درب ــاره ای ــن ن ــرد
مــی دانیــم زیــرا آن را در درون خــود بصــورت روزانــه احســاس مــی کنیــم .مــا در جهانــی
شکس ــته زندگ ــی م ــی کنی ــم ،جهان ــی ک ــه ب ــا درد و اضط ــراب نفری ــن ش ــده اس ــت .جهان ــی
ک ــه در آن ی ــک م ــار مح ــدود ب ــه ی ــک درخ ــت در می ــان ب ــاغ من ــی ش ــود ،بلک ــه جای ــی ک ــه
مت ــام ب ــاغ مکان ــی ب ــرای ماره ــا ش ــده اس ــت .جهان ــی پ ــر از زمزم ــه ه ــای وسوس ــه ک ــه ب ــه
ه ــر روش ــی م ــی آین ــد و ب ــه آس ــانی کس ــانی را ک ــه در ای ــان و دع ــا پش ــتکار ندارن ــد ،ب ــه
دام مــی اندازنــد .جــای تعجــب نیســت کــه عیســی فرمــود“ :هوشــیار باشــید و دعــا کنیــد”
مبــادا کــه در دام تلــه هایــی کــه در کمیــن مــا هســتند بیافتیــم .و شــاید خطرناکرتیــن ایــن
تل ــه ه ــا ب ــرای ی ــک مس ــیحی آن اس ــت ک ــه م ــی گوی ــد“ :وقت ــی ت ــو تس ــلیم وسوس ــه م ــی
ش ــوی دیگ ــر بس ــیار دی ــر م ــی ش ــود .هی ــچ خ ــدای فیض ــی وج ــود ن ــدارد ک ــه از ت ــو ب ــا
آغ ــوش ب ــاز اس ــتقبال منای ــد ”.آی ــا کس ــی اس ــت ک ــه ی ــک ی ــا چندی ــن ب ــار ای ــن زمزم ــه را
در ذهنــش نشــنیده باشــد؟ از یــک لحــاظ ایــن احســاس درســت اســت :وقتــی کــه بــه دام
وسوس ــه م ــی افتی ــد ،حت ــی یکب ــار ،ب ــرای بازگش ــت دی ــر میش ــود .دقیق ــا ب ــه همی ــن دلی ــل
اس ــت ک ــه عیس ــی آم ــد ،در حال ــی ک ــه هم ــه م ــا شکس ــت خ ــورده ای ــم ،پی ــروزی را ب ــرای
م ــا آورد و س ــپس پی ــروزی اش را ب ــه م ــا ارائ ــه میده ــد .مت ــام انجی ــل در ای ــن ب ــاره اس ــت،
عیس ــی در ن ــرد ب ــزرگ کاری ب ــرای م ــا انج ــام م ــی ده ــد ،ک ــه م ــا هرگ ــز من ــی توانس ــتیم
ب ــرای خ ــود انج ــام دهی ــم .ب ــا ای ــن وج ــود ،م ــا بای ــد روزان ــه ،ه ــر س ــاعت و لحظ ــه ب ــه
لحظ ــه در ط ــرف او باش ــیم ،ک ــه ای ــن کار را ب ــا اطاع ــت از کالم او و مطالب ــه وع ــده ه ــای
پیـــروزی کـــه او مـــا را از داش ــن شـــان مطم ــن ســـاخته بـــود ،انج ــام مـــی دهیـــم .مت ــام
م ــدت م ــا ب ــر شایس ــتگی ه ــای او ب ــرای م ــا ،ب ــه عن ــوان ضام ــن نج ــات تکی ــه م ــی کنی ــم.
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سواالتی برای بحث
 .1برخ ــی از واقعی ــت ه ــای جس ــمی دیگ ــر ک ــه در اط ــراف م ــا وج ــود دارن ــد ،ام ــا

کام ــا ب ــرای ادراک احس ــاس م ــا غی ــر قاب ــل دس ــرس هس ــتند ،کدامن ــد؟ مج ــدداً ،ای ــن
واقعی ــت چگون ــه بای ــد در ب ــاز ک ــردن ذه ــن م ــا ب ــروی وج ــود نیروه ــا و ق ــدرت ه ــای
دیگ ــر ک ــه م ــا ب ــه س ــادگی من ــی توانی ــم ببینی ــم ،کم ــک کن ــد؟ چگون ــه درک م ــا از
وج ــود ای ــن واقعی ــت ه ــای نادیدن ــی ،ب ــه م ــا در فهمی ــدن واقعی ــت ن ــرد ب ــزرگ کم ــک
میکنـــد؟
 .2بس ــیاری از مس ــیحیان نظری ــه جهان ــی ن ــرد ب ــزرگ را ب ــاور نداش ــته و هی ــچ درک ــی
از آن ندارن ــد .آنه ــا چ ــه دالیل ــی م ــی توانن ــد ب ــرای ندی ــدن آن داش ــته باش ــند؟ چ ــه
اســـتدالل هایـــی مـــی تواننـــد مخالـــف آن بـــرای شـــا بیاورنـــد و شـــا چگونـــه بـــه
ایش ــان پاس ــخ خواهی ــد داد؟ اگ ــر ق ــرار ب ــود ش ــا مطلب ــی ب ــرای آم ــوزش ن ــرد ب ــزرگ
ب ــه ف ــردی بدهی ــد ،از چ ــه آیات ــی اس ــتفاده م ــی کردی ــد؟
 .٣چگون ــه ب ــه ای ــن پرس ــش ک ــه چ ــرا م ــا پ ــس از گذش ــت م ــدت طوالن ــی از پی ــروزی
عیس ــی ب ــر صلی ــب ،همچن ــان در اینج ــا هس ــتیم ،پاس ــخ م ــی دهی ــد؟ چ ــرا عیس ــی پ ــس
از مــرگ ،رســتاخیز و معراجــش ،بــاز نگشــت و رشارت را بــرای همیشــه از بیــن نــرد؟
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درس ششم

 ۳۰آوریل تا  ۶مه

آرامش در مسیح

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :متـی باب  ۱۱آیـات  ۲۸تـا  ،۳۰بـاب  ۱۲آیـات  ۱و ۲؛ لوقا باب
 ۱۴آیـات  ۱تـا ۶؛ یوحنـا بـاب  ۵آیـات  ۹تـا ۱۶؛ متـی بـاب  ۱۲آیـات  ۹تا ۱۴؛ اشـعیا باب
 ۵۸آیـات  ۷تا .۱۳
آیـه حفظـی“ :ای متامـی زحمتکشـان و گرانبـاران ،نـزد مـن بیاییـد و مـن بـه شما
آرامـی خواهـم داد” (متـی بـاب  ۱۱آیـه .)۲۸
“مسـیح مناینـده زنـده احـکام بـود .هیـچ یـک از اصـول مقـدس آن در زندگـی او نقـض
نشـد .بـا نـگاه کـردن بـه ملتـی پـر از شـاهدانی که بـه دنبـال فرصتی بـرای محکوم کـردن او
بودنـد ،او میتوانسـت در مقابـل مبارزهطلبـان بگویـد‘ ،کدامیـک از شما میتوانـد مـرا بـه
گنـاه محکـوم کنـد؟’” – الن جـی .هوایـت.Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 287 ،
زندگـی عیسـی متامـاً انعـکاس دهنـده احکام خدا ،یعنـی ده فرمان بود .او قانـون خدا بود
کـه در انسـانیت و جسـم بشری مراعـات شـد .از ایـن رو ،بـا مطالعـه زندگی او ،مـا چگونگی
نگـه داشتن ده فرمـان را بـه روشـی که خشـک و قانون گرایی بـدون روح نیسـت ،میاموزیم.
و بـدون شـک در میـان آن فرمانهـا ،چهارمیـن فرمـان یعنـی روز هفتـم ،سـبت وجـود
دارد.
ایـن هفتـه ،هامنطـور کـه مطالعهمـان در مورد متـی را ادامـه میدهیم ،نگاهـی خواهیم
انداخـت بـه تعـدادی از اختالفـات مربـوط به روز سـبت و تصویری از مفهوم نگه داشتن روز
سـبت را در زندگـی عیسـی خواهیـم دیـد .زیـرا اگـر احـکام حقیقتاً انعکاسـی از رسشـت خدا
اسـت و اگـر عیسـی تجسـم آن قانـون شـد ،در نتیجـه بـا آموختن اینکـه او چگونـه چهارمیـن
فرمـان را نگـه میداشـت و چـه چیـزی دربـاره آن تعلیـم مـیداد ،میتوانیـم بیشتر در مورد
رسشـت خـدا و مهمتر از آن ،چگونگـی بازتـاب دادن آن در زندگـی خودمـان بیاموزیـم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۷مه آماده شوید.
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یکشنبه

 ۱مه

یوغ سبک مسیح
در آیــات  ۲۰تــا  ۲۷بــاب  ۱۱متــی ،عیســی رشوع بــه رسزنــش کــردن بعضــی از شــهرهای
جلیــل کــه خدمــت او را نپذیرفتنــد ،میکنــد .آنچــه کــه رسزنــش کــردن و هشــدارهای او
را بســیار وحشــتناک میکنــد ،اینســت کــه بــه ایــن شــهرها موقعیــت بســیار بــزرگ دانســن
حقیقــت داده شــد .او ،خــود حقیقــت (یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه  ،)۶متجســم شــده در میــان
ایشــان قــدم برداشــت .و اگــر ایــن کافــی نبــود ،او همچنیــن در آنجــا “معجــزات” بســیاری
ظاهــر گردانیــد (متــی بــاب  ۱۱آیــه )۲۰؛ و بــا ایــن حال،آنهــا از توبــه کــردن رس بــاز زدنــد.
در حقیقــت ،او گفــت کــه اگــر “معجزاتــی” (متــی بــاب  ۱۱آیــه  )۲۳کــه او در کفرناحــوم
انجــام داد ،در ســدوم نیــز پدیــد م ـیآورد “هرآینــه تــا امــروز باقــی میمانــد ”.بــه عبــارت
دیگــر ،آنهــا از ســدومیها نیــز بدتــر بودنــد.
درســت پــس از آن در آیــات  ۲۵تــا  ،۲۷عیســی رشوع بــه دعــا کــردن نــزد پــدر میکنــد،
از او تشــکر منــوده و از رابطــه نزدیکشــان خــر میدهــد .و بــه همــه چیزهایــی کــه پــدر
بــه او بخشــیده اســت ،معــرف شــد کــه بــه نوعــی حتــی بیشــر نشــان میدهــد کــه چــرا رد
کــردن او توســط مــردم آن شــهرها ،تــا آن حــد غمانگیــز بــود.



آیــات  ۲۸تــا  ۳۰بــاب  ۱۱متــی را بخوانیــد .در اینجــا عیســی چــه چیــزی میگویــد و چــرا
دقیقـاً بعــد از آنچــه کــه گفــت ،اینجــا آمــد؟

عیســی پــس از تقبیــح بیایامنــی و تأییــد نزدیکــی خــود بــا پــدر ،بــه همــه افــراد
درمانــده ،وعــده آرامــش در خــودش را میدهــد .بــه عبــارت دیگــر ،او بــه مــردم میگویــد
کــه اشــتباهی کــه دیگــران انجــام دادنــد و او را انــکار کردنــد ،انجــام ندهنــد .او قــدرت و
اختیــار انجــام آنچــه کــه میگویــد را دارد و میگویــد کــه بــا رفــن نــزد او ،آرامــش روحــی
را خواهنــد یافــت .بــا توجــه بــه زمینــه ،آرامــش شــامل صلــح ،اطمینــان از نجــات و آن امیــد
کــه ،کســانی کــه او را نپذیرنــد ،منیتواننــد و نخواهنــد داشــت.
عیســی بــا گفــن اینکــه بــه مــا آرامــش خواهــدداد ،چــه منظــور دیگــری دارد؟ آیــا ایــن
بــه معنــی تنبلــی اســت؟ آیــا یعنــی آزادی همهگونــه داریــم؟ بــه طــور حتــم چنیــن نیســت.
عیســی معیارهــای واالیــی بــرای مــا دارد؛ مــا ایــن را در موعظــه بــاالی کــوه او دیدیــم.
امــا رابطــه بــا عیســی قــرار نیســت مــا را فرســوده ســازد .بــا یادگیــری از او و تقلیــد از او
و رسش ـتاش ،میتوانیــم از ســختیها و مشــکالت زندگــی فراغــت یابیــم .و هامنطــور کــه
خواهیــم دیــد ،یــک منونــه بدســت آوردن آســایش ،نگــه داشــن روز ســبت اســت.
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وع ــدهای را ک ــه عیس ــی در اینج ــا ارائ ــه میده ــد ،چگون ــه تجرب ــه میکنی ــد؟ “بردب ــار
و فروت ــن” ب ــودن چ ــه ارتباط ــی ب ــا تحم ــل ب ــار س ــبک دارد؟

دوشنبه

 ۲مه

اضطراب درباره یک روز اسرتاحت
اگـر هامنطـور کـه بسـیاری از مسـیحیان جهـان اسـتدالل میکننـد ،روز هفتـم ،سـبت
منسـوخ ،جایگزیـن و کنـار گذاشـته شـده و تحقـق یافتـه اسـت ،پـس چرا عیسـی چنـان زمان
زیـادی را رصف تعلیـم دربـاره نگـه داشتن روز سـبت منـود؟



آیـات زیـر را بخوانیـد .مسـائل مـورد مجادلـه در ایـن آیـات کدامنـد و کـدام مـوارد مورد
بحـث نیسـتند؟ متـی بـاب  ۱۲آیـات  ۱و ۲؛ لوقـا باب  ۱۴آیـات  ۱تا ۶؛ مرقس بـاب  ۲آیات ۲۳
تـا ۲۸؛ یوحنـا بـاب  ۵آیـات  ۹تا .۱۶

فریسـیان بـا دانستن اینکـه نقـض کـردن روز سـبت یکـی از دالیلـی بـود کـه باعـث بـه
اسـارت رفتن بنیارسائیل توسـط بابلیها شـد ،تالش داشـتند کـه از تکـرار آن جلوگیری کنند.
از ایـن رو بـا اندیشـه حفاظـت از قداسـت آن ،سلسـله قوانیـن و مقـررات بسـیاری در مـورد
کارهـای مـورد قبـول یا غیـر قابل قبول انجام در روز سـبت ایجاد کردند .برخـی از آن قوانین
چـه بودند؟
اگـر مرغـی در روز سـبت تخـم بگذارد ،آیا خـوردن آن تخممرغ مجاز اسـت؟ نظر اکرثیت
فریسـیان ایـن بـود کـه اگـر آن مـرغ تخمگذار بود ،خـوردن آن تخـم مرغ در روز سـبت جایز
نبـود ،زیـرا مـرغ در حـال کار کـردن بـوده اسـت .اگرچـه ،اگـر مـرغ تخمگـذار نبـود  -فقـط
مرغـی بـود کـه بـرای خوردن پـرورش داده میشـد – خـوردن آن تخممرغ اشـکالی نداشـت،
زیـرا ایـن کار اصلـی مـرغ نبـوده اسـت( .پیشـنهاد دیگـری نیـز وجـود داشـت مبنی بـر اینکه
خـوردن تخـم مـرغ بوجـود آمـده در روز سـبت از یـک مـرغ تخمگـذار مجـاز اسـت ،تنهـا در
صورتـی کـه پـس از آن مـرغ بدلیـل نگه نداشتن روز سـبت ،کشـته شـود).
آیـا نـگاه کـردن بـه خـود در آینـه در روز سـبت مجاز اسـت؟ پاسـخ؟ خیـر ،زیـرا اگر موی
سـفیدی ببینیـد ،شـاید وسوسـه شـوید کـه آن را بکنیـد و ایـن جمـعآوری و درو خواهـد بود،
کـه نقـض روز سـبت اسـت.
اگـر خانهتـان در روز سـبت دچـار آتشسـوزی شـود ،آیـا مانعـی نـدارد کـه لباسهایتـان
را جمـع کنیـد تـا از آتـش در امـان مباننـد؟ پاسـخ :شما بایـد تنهـا یـک دسـت لباس بـه همراه
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داشـته باشـید .بـا ایـن حـال اگـر یک دسـت لباس به تن داشـته باشـید ،مـی توانید یک دسـت
دیگـر لبـاس بـا خـود بربیـد( .ضمنـاً ،اگـر خانـه تان دچار آتش سـوزی بشـود ،درسـت نیسـت
کـه از غیـر یهودیـان بخواهیـد آتـش را مهـار کننـد ،اما اگـر غیر یهودیـان خـود در هر صورت
آتـش را خامـوش کننـد ،مانعی نـدارد).
آیـا ریختن آب دهن در روز سـبت مجاز اسـت؟ پاسـخ :می توانید آب دهانتـان را بر روی
یـک سـنگ بریزیـد امـا منیتوانیـد آن را بـر روی زمیـن بریزیـد ،زیرا ایـن کار باعـث تولید گل
و الی می شـود.
ممک ــن اس ــت مس ــخره ب ــه نظ ــر برس ــد ،ام ــا ب ــه روش خ ــود ،چگون ــه میتوانی ــم از
انج ــام چنی ــن کارهای ــی ن ــه تنه ــا ب ــرای رعای ــت روز س ــبت ،بلک ــه در م ــورد مت ــام جنب ــه
ه ــای ایاممن ــان ،جلوگی ــری کنی ــم؟ یعن ــی ،از دس ــت دادن مترک ــز م ــان نس ــبت ب ــه آنچ ــه
حقیقت ـاً مه ــم اس ــت ،و مترک ــز ک ــردن ب ــر روی آنچ ــه ک ــه ناچی ــز اس ــت.

سه شنبه

 ۳مه

پاسخ عیسی

ای ــن جــ ّوی ب ــود ک ــه عیس ــی در آن خدم ــت م ــی ک ــرد :الزام ــات غی ــر ممک ــن س ــخت
ب ــرای نگ ــه داش ــن روز س ــبت ،ک ــه ه ــدف اصل ــی آن را از بی ــن م ــی ب ــرد .ای ــن روز بای ــد
روز آس ــودگی از کار م ــی ب ــود؛ روزی ب ــرای عب ــادت خ ــدا و همنش ــینی ب ــا س ــایر ای ــان
داران ب ــه گون ـهای ک ــه در ط ــول هفت ــه اش ــتغال ب ــکار ممک ــن نیس ــت؛ روزی ک ــه ک ــودکان
مــی دانســتند والدینشــان بیــش از ســایر روزهــا در دســرس هســتند؛ روزی کــه مخصوص ـاً
بـــرای کاری کـــه توســـط خالـــق و نجـــات دهنـــده مـــان ،بـــرای مـــا انجـــام شـــده اســـت،
ش ــادی کنی ــم.

آیـــات  ۳تـــا  ۸بـــاب  ۱۲متـــی را بخوانیـــد تـــا ببینیـــد کـــه عیســـی چگونـــه بـــه یـــوغ
ســنگین فریســیان پاســخ مــی دهــد .آیــات  ۱تــا  ۶بــاب  ۲۱ســموئیل اول را نیــز بخوانیــد.
استدالل عیسی در اینجا چیست؟


عیســـی بـــه آنهـــا چیـــزی را مـــی گفـــت کـــه بعدهـــا بـــه شـــیوه ای بســـیارقوی تـــر
بی ــان من ــود (مت ــی ب ــاب  ۲۳آی ــات  ۲۳و  ۲۴را ببینی ــد) ،یعن ــی آن ه ــا بای ــد ب ــر آنچ ــه ک ــه
واقع ــا مه ــم اس ــت ،مترک ــز کنن ــد .عیس ــی روای ــت آش ــنای داود ف ــراری را ک ــه ن ــان پرس ــتش
گاه را ک ــه فق ــط کاهن ــان م ــی توانس ــتند از آن بخورن ــد ،برداش ــت ،بازگ ــو میکن ــد .در آن
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وضعی ــت ،گرس ــنگی داود و اصحاب ــش مهم ــر از ترشیف ــات پرستش ــگاه ک ــه ه ــدف دیگ ــری
داش ــت ،ب ــود .ب ــه ه ــان ش ــکل ،گرس ــنگی پی ــروان عیس ــی نی ــز از دس ــتورالعمل ه ــای روز
س ــبت (درب ــاره درو ک ــردن) ک ــه ب ــرای مقاص ــد دیگ ــری بودن ــد ،مهم ــر ب ــود.
عیس ــی همچنی ــن ب ــه کار کاهن ــان در معب ــد در روز س ــبت اش ــاره م ــی کن ــد .خدم ــت
ک ــردن در روز س ــبت مج ــاز ب ــود .و همی ــن ط ــور کار اصح ــاب عیس ــی نی ــز مج ــاز ب ــود،
زی ــرا عیس ــی و خدم ــت اش از معب ــد مهم ــر بودن ــد.
مت ــام چیزهای ــی ک ــه عیس ــی در اینج ــا و جاه ــای دیگ ــر درب ــاره روز س ــبت فرم ــود ،ب ــه
هی ــچ وج ــه چی ــزی از فرم ــان اله ــی ب ــرای نگ ــه داش ــن آن را ک ــم من ــی کن ــد .عیس ــی س ــعی
داشــت آنهــا را نــه از روز ســبت بلکــه از قوانیــن بــی معنــی کــه مفهــوم اصلــی روز ســبت
را پنه ــان م ــی من ــود ،ره ــا س ــازد ،ک ــه ای ــن تجل ــی آرامش ــی اس ــت ک ــه م ــا در مس ــیح ب ــه
عن ــوان خال ــق و نج ــات دهن ــده خ ــود داری ــم.
“در زم ــان مس ــیح ،روز س ــبت چن ــان از ه ــدف اصل ــی اش دور ش ــده ب ــود ک ــه نگ ــه
داش ــن بج ــای بازت ــاب رسش ــت پ ــدر آس ــانی ب ــا محب ــت ،منعک ــس کنن ــده رسش ــت
خودخ ــواه و مس ــتبد ب ــر ب ــود – ”.ال ــن ج ــی .هوای ــت،
 .Ellen W. White, The Desire of Ages, p. 284بـــه کارهایتـــان نـــگاه کنیـــد و از
خودت ــان بپرس ــید ک ــه چ ــه کاری م ــی توانس ــتید انج ــام دهی ــد ک ــه بیش ــر منعک ــس
کنن ــده رسش ــت پ ــدر آس ــانی ب ــا محب ــت م ــان باش ــد و ن ــه رسش ــت خودخواهان ــه و
مس ــتبدانه خ ــود.

چهارشنبه

 ۴مه

شفا در روز سبت
خوانـــدن انجیـــل هـــا و دیـــدن حـــوادث ثبـــت شـــده مربـــوط بـــه روز ســـبت میـــان
عیس ــی و ره ــران دین ــی ،بس ــیار جال ــب توج ــه اس ــت .اگ ــر ق ــرار ب ــود ای ــن روز منس ــوخ
ش ــود ،چ ــرا ه ــر چه ــار نویس ــنده انجی ــل ه ــا ،در روای ــات بس ــیاری ،کش ــمکش های ــی ک ــه
عیس ــی ب ــا ره ــران در م ــورد نگ ــه داری روز س ــبت داش ــته اس ــت را ثب ــت ک ــرده ان ــد؟
ای ــن نکت ــه حت ــی زمان ــی ک ــه م ــا ب ــه ی ــاد م ــی آوری ــم ک ــه انجی ــل ه ــا ،س ــال ه ــا پ ــس
از خدم ــت عیس ــی نوش ــته ش ــده بودن ــد ،بیش ــر برجس ــته م ــی ش ــود .ب ــا وج ــود اینک ــه
دانش ــمندان ب ــر رس دقی ــق ب ــودن تاریخه ــا ه ــم نظ ــر نیس ــتند ،اک ــر ایش ــان زم ــان آنه ــا را
دس ــت ک ــم بیس ــت ت ــا س ــی س ــال پ ــس از م ــرگ مس ــیح تعیی ــن م ــی کنن ــد .از ای ــن رو ت ــا
آن زم ــان اگ ــر روز هفت ــم س ــبت ب ــا یکش ــنبه جایگزی ــن ش ــده ب ــود (ی ــک اس ــتدالل رای ــج)،
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ب ــه ط ــور حت ــم بای ــد دســتکم در یک ــی از روای ــات ب ــر گرفت ــه از زندگ ــی عیس ــی ،ب ــه
ای ــن تغیی ــر اش ــاره میش ــد .بنابرای ــن م ــا م ــدرک قدرمتن ــدی داری ــم ک ــه روز هفت ــم س ــبت
منس ــوخ ،تغیی ــر و ی ــا جایگزی ــن نش ــده ب ــود ،دس ــت ک ــم در هی ــچ ک ــدام از منون ــه ه ــا و
فرم ــان ه ــای عیس ــی آن ط ــور ک ــه در چه ــار انجی ــل ثب ــت ش ــده ان ــد ،اش ــاره ای ب ــه آن
نشــده اســت .در مقابــل ،اگــر مــا در دســتورات و مثــال هــای عیســی مترکــز کنیــم ،انجیــل
ه ــا ب ــه م ــا اعتب ــار همیش ــگی روز هفت ــم ،س ــبت را نش ــان م ــی دهن ــد.



آی ــات  ۹ت ــا  ۱۴ب ــاب  ۱۲مت ــی را بخوانی ــد .مش ــکل در اینج ــا چیس ــت و چ ــرا آن ،دلی ــل
دیگ ــری ب ــرای مش ــاجره خواه ــد ب ــود؟

“ی ــک روز س ــبت دیگ ــر ،هنگام ــی ک ــه عیس ــی وارد کنیس ــه ش ــد .او در آنج ــا م ــردی
را دی ــد ک ــه دس ــتش فل ــج ب ــود .فریس ــیان عیس ــی را متاش ــا م ــی کردن ــد و مش ــتاق بودن ــد
کـــه ببینن ــد او چ ــه کاری انج ــام خواهـــد داد .نج ــات دهن ــده ب ــه خوب ــی م ــی دانس ــت
ک ــه ب ــا ش ــفا دادن در روز س ــبت ،او ی ــک متج ــاوز در نظ ــر گرفت ــه خواه ــد ش ــد ،ام ــا او
در شکس ــن الزام ــات مرس ــوم ک ــه موانع ــی دور و ب ــر روز س ــبت بودن ــد ،دری ــغ نک ــرد....
در می ــان یهودی ــان ،ی ــک اصل ــی ب ــود ک ــه کوتاه ــی در خوب ــی ک ــردن وقت ــی ک ــه فرصت ــش
وج ــود داش ــت ،رشارت محس ــوب میش ــد؛ ب ــی توجه ــی ب ــه نج ــات زندگ ــی ب ــه معن ــی
کش ــن ب ــود .از ای ــن رو عیس ــی ب ــه ش ــیوه خودش ــان ب ــا خاخ ــام ه ــا روب ــرو ش ــد – ”.ال ــن
جـــی .هوایـــتEllen G. White, The Desire of Ages, p. 286 ،
ب ــار دیگ ــر درس ــت مانن ــد واقع ــه پیش ــین روز س ــبت ،عیس ــی ب ــه دنب ــال ای ــن ب ــود
ک ــه توج ــه م ــردم را ب ــه ه ــدف باالت ــر قان ــون ،و ه ــدف باالت ــر زندگ ــی ب ــا ای ــان جل ــب
کن ــد .ای ــن م ــردان احت ــاالً راض ــی بودن ــد آن ف ــرد را در درد و رن ــج ره ــا کنن ــد ت ــا اینک ــه
قوانی ــن س ــاخته خ ــود مرب ــوط ب ــه روز س ــبت را نق ــض کنن ــد ،قوانین ــی ک ــه چن ــان پیچی ــده
ش ــده بودن ــد ک ــه – ب ــا ای ــن وج ــود ک ــه ام ــکان داش ــت گاوی را در روز س ــبت از گودال ــی
بی ــرون بکش ــند – ح ــارض نبودن ــد همن ــوع خ ــود را از درد و رن ــج رهای ــی دهن ــد.
م ــا بای ــد بس ــیار مراق ــب باش ــیم ک ــه انج ــام آداب دین ــی مانع ــی در راه زندگ ــی مطاب ــق
ایاممن ــان ب ــه خ ــدا ،آنگون ــه ک ــه او از م ــا انتظ ــار دارد ،ایج ــاد نکن ــد.

پنجشنبه

 ۵مه

تقدیس روز سبت
هامنط ــور ک ــه بای ــد از نوش ــتههای انجی ــل آش ــکار ش ــده باش ــد ،عیس ــی روز س ــبت را
منســوخ نکــرد .بلکــه آن را از نــو زنــده منــود و از مقــررات دســت و پــا گیــری کــه مــردم
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ب ــر آن گذاش ــته بودن ــد ،پ ــاک ک ــرد .صده ــا س ــال بع ــد مس ــیحیان همچن ــان در روز س ــبت
اس ــراحت و عب ــادت میکردن ــد .تاری ــخ ش ــناس ق ــرن پنج ــم س ــقراط
( )Socrates Scholasticusنوشـــت“ :تقریبـــاً همـــه کلیســـاهای رستـــارس جهـــان مراســـم
مقـــدس را در روز ســـبت هـــر هفتـــه جشـــن گرفتنـــد (عشـــای ربانـــی) ،بـــا ایـــن حـــال
مســـیحیان اســـکندریه و رم بـــه دلیـــل رســـوم باســـتانی از ایـــن کار رس بـــاز زدنـــد”.
–  .Ecclesiastical History,book 5, p. 289ش ــکی نیس ــت ک ــه ب ــه ه ــر دلیل ــی ک ــه ای ــن
وقای ــع در انجی ــل ثب ــت ش ــده بودن ــد ،ب ــرای دورک ــردن توج ــه اف ــراد از روز س ــبت نب ــوده
اس ــت.

ب ــار دیگ ــر آی ــه  ۱۲ب ــاب  ۱۲مت ــی را بخوانی ــد و ب ــر روی ای ــن قس ــمت توج ــه کنی ــد:
“بنابرای ــن ،انج ــام کاره ــای نیک ــو در روز س ــبت جای ــز اس ــت” .ای ــن آی ــه ن ــه فق ــط در
زمین ــه چی ــزی ک ــه م ــورد نظ ــر عیس ــی ب ــود ،بلک ــه در زمینــهای بزرگ ــر درب ــاره مفه ــوم
نگ ــه داش ــن س ــبت ،ب ــه چ ــه معن ــی اس ــت؟

اگرچ ــه قان ــون یه ــود اج ــازه رس ــیدگی پزش ــکی ب ــرای کس ــی ک ــه زندگــیاش در خط ــر
بــود را در روز ســبت م ـیداد ،عیســی آن را فراتــر بــرد .شــفا دادنهــا ،حتــی آنهایــی کــه
ام ــکان انجامش ــان در روزه ــای دیگ ــر نی ــز وج ــود داش ــت ،در روز س ــبت آزاد هس ــتند .ب ــا
داش ــن ای ــن در ذه ــن ،ب ــه آنچ ــه عیس ــی بعده ــا در مت ــی گف ــت ،نگاه ــی بیاندازی ــد“ .ه ــر
کاتبـــی کـــه در ملکـــوت آســـان تعلیـــم یافتـــه اســـت مثـــل صاحـــب خانهایســـت کـــه از
خزان ــه خوی ــش چیزه ــای ن ــو و کهن ــه بی ــرون مــیآورد” (مت ــی ب ــاب  ۱۳آی ــه  .)۵۲ش ــکی
نیســـت کـــه عیســـی گنجینههـــای دیگـــری را نیـــز منایـــان میکـــرد.
آی ــات  ۷ت ــا  ۱۳ب ــاب  ۵۸اش ــعیا را بخوانی ــد .چی ــزی ک ــه در اینج ــا بی ــان ش ــده اس ــت
چگونـــه در بازتـــاب مفهـــوم حقیقـــی پیـــروی از خداونـــد و انجـــام اصـــول قانـــون از
جملـــه قانـــون روز ســـبت ،کمـــک میکنـــد؟ عبـــارت “عـــارت کننـــده رخنههـــا” را
بخصـــوص در مـــورد پیامهـــای ســـه فرشـــته ،چگونـــه درک میکنیـــم؟

جمعه

تفکری فراتر:

 ۶مه

کس ــی چنی ــن گف ــت“ ،دی ــن باش ــد ی ــا نباش ــد ،م ــردم خ ــوب کاره ــای خ ــوب انج ــام
خواهنـــد داد و مـــردم رشور کارهـــای بـــد انجـــام خواهنـــد داد .امـــا اگـــر مـــردم خـــوب
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کاره ــای ب ــد انج ــام دهن ــد ،ب ــه دلی ــل وج ــود مذه ــب اس ــت ”.ع ــارف فرانس ــوی ،بلی ــز
پاس ــکال ،در ق ــرن ۱۷هش ــدار داد ک ــه “م ــردم رشارت را ب ــه چن ــان ک ــال و خوش ــحالی
مرتکـــب منیشـــوند جـــز اینکـــه بـــه انگیـــزه دینـــی انجـــام داده باشـــند” اگرچـــه ایـــن
اندیشـــهها تـــا حـــدی اغراقآمیـــز هســـتند ،امـــا متأســـفانه حقایقـــی در آنهـــا وجـــود
دارد .ایـــن حقیقـــت را میتـــوان در زمینـــه درس ایـــن هفتـــه در مـــورد فریســـیان و روز
س ــبت ،دی ــد“ .هنگام ــی ک ــه عیس ــی از فریس ــیان ای ــن س ــؤال را ک ــه آی ــا انج ــام خوب ــی ی ــا
ب ــدی ،نج ــات دادن ی ــا کش ــن در روز س ــبت مج ــاز اس ــت ،پرس ــید ،در واق ــع آنه ــا را ب ــا
هدفه ــای ش ــوم خودش ــان روب ــرو من ــود .آنه ــا زندگ ــی او را ب ــا نفرت ــی تل ــخ ه ــدف
ناب ــودی ق ــرار داده بودن ــد در حال ــی ک ــه او زندگیه ــا را نج ــات مــیداد و ش ــادی را ب ــه
جمعی ــت کثی ــری میرس ــاند .آی ــا ب ــه قت ــل رس ــاندن در روز س ــبت به ــر ب ــود ،هامنط ــور
ک ــه آنه ــا برنامهری ــزیاش را ک ــرده بودن ــد ،ی ــا درم ــان بی ــاران هامنط ــور ک ــه عیس ــی آن
را انج ــام داد؟ آی ــا در روز مق ــدس خ ــدا قت ــل نف ــس عادالنهت ــر ب ــود ی ــا محب ــت ب ــه هم ــه
برشیـــت کـــه در کارهـــای رحمتآمیـــز ابـــراز میشـــد؟” – الـــن جـــی .هوایـــت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 287

سواالتی برای بحث
 .1منظ ــور عیس ــی از اینک ــه فرم ــود“ ،رحم ــت میخواه ــم ن ــه قربان ــی” (مت ــی ب ــاب

 ۱۲آی ــه  )۷چیس ــت؟ ب ــرای پاس ــخ دادن ،آی ــات زی ــر را در نظ ــر بگیری ــد :مت ــی ب ــاب ۹
آی ــات  ۱۰ت ــا  ،۱۳هوش ــع ب ــاب  ۶آی ــه  ۶و اش ــعیا ب ــاب  ۱آی ــات  ۱۱ت ــا .۱۷
 .2بــا شــواهد قدرمتنــدی کــه از کتــاب مقــدس داریــم ،فکــر میکنیــد چــرا بســیاری از
مس ــیحیان حت ــی بس ــیاری اف ــراد ب ــا ای ــان ک ــه عیس ــی را دوس ــت دارن ــد ،در نپذیرف ــن
روز س ــبت بس ــیار رسس ــخت هس ــتند؟ در کن ــار ش ــواهد موج ــود در کت ــاب مق ــدس ،م ــا
چ ــه کارهای ــی میتوانی ــم انج ــام دهی ــم ک ــه ش ــاید بتوانی ــم ذه ــن ای ــن اف ــراد را ب ــر
روی حقیق ــت روز س ــبت ب ــاز منایی ــم؟
 .3شـــا روز ســـبت را چگونـــه نگـــه میداریـــد؟ بـــه چـــه روشهایـــی میتوانیـــد
تجربـــه عمیقتـــر و غنیتـــری از نگـــه داشـــن روز ســـبت بدســـت آوریـــد؟
 .٤عیس ــی فرم ــود ک ــه“ ،ی ــوغ م ــن خفی ــف اس ــت و ب ــار م ــن س ــبک ”.از خ ــود ای ــن
س ــؤال را بپرس ــید :ب ــه چ ــه روشهای ــی میتوانی ــد ب ــار اطرافیانت ــان را س ــبک و ی ــوغ
ایش ــان را خفی ــف کنی ــد؟
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درس هفتم

 ۷تا  ۱۳مه

خداوند یهود و غیر یهود

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :متـی باب  ۱۴آیـات  ۱تـا ۲۱؛ خروج بـاب  ۳آیـه ۱۴؛ متی باب
 ۱۴آیـات  ۲۲تـا ۲۳؛ اشـعیا بـاب  ۲۹آیـه ۱۳؛ متـی بـاب  ۱۵آیـات  ۱تـا ۲۰؛ متـی باب ۱۵
آیـات  ۲۱تا .۲۸
آیـه حفظـی“ :مـن که یهوه هسـتم تو را به عدالت خواندهام و دسـت تـو را گرفته،
تـو را نـگاه خواهـم داشـت و تـو را عهـد قـوم و نـور ا ّمتها خواهـم گردانید” (اشـعیا
بـاب  ۴۲آیه .)۶

در آیـه  ۲۴بـاب  ۱۵متـی ،عیسـی رصیحـاً میگویـد“ :فرسـتاده نشـدهام مگـر بجهـت
گوسـفندان گـم شـده خانـدان ارسائیل” .شـکی نیسـت که سـالهای خدمت عیسـی در جسـم
بشری عمدتـاً در جهـت ملـت ارسائیـل معطـوف بـود.
امـا هامنطـور کـه در متـام کتـاب مقدس نشـان داده شـده اسـت ،بنـی ارسائیل تنهـا قومی
نبـود کـه خـدا برایشـان اهمیـت قائـل بـود .دلیلی کـه خدا بنـی ارسائیـل را انتخاب منـود این
بـود کـه بتوانـد همـه مـردم زمیـن را برکت دهـد“ .خدا یهـوه که آسمانها را آفریـد و آنها را
پهـن کـرد و زمیـن و نتایـج آن را گسترانید و نفـس را بـه قومـی کـه در آن باشـند و روح را
بـر آنانـی کـه در آن سـالکند میدهـد ،چنیـن میگویـد :مـن کـه یهوه هسـتم تو را بـه عدالت
خوانـدهام و دسـت تـو را گرفتـه ،تـو را نـگاه خواهـم داشـت و تو را عهـد قوم و نـور ا ّمتها
خواهم گردانید .تا چشمان کوران را بگشـایی و اسـیران را از زندان و نشـینندگان در ظلمت
را از محبـس بیـرون آوری” (اشـعیا بـاب  ۴۲آیـات  ۵تـا .)۷
از طریـق ارسائیـل یـا بطـور خـاص مسـیح کـه از ارسائیـل برمیخواسـت بـود کـه خـدا بـا
متـام جهـان دسرتسـی پیـدا میکـرد .ایـن هفتـه بیشتر از کمـک خداوند بـه همـ ه آنهایی که
نیازمنـد نجـات هسـتند خواهیـم دیـد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۴مه آماده شوید.
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یکشنبه

 ۸مه

غذا دادن به گرسنگان
یکــی از معروفتریــن اعــال عیســی غــذا دادن بــه پنــج هــزار نفــر “ســوای زنــان و
اطفــال میباشــد” (متــی بــاب  ۱۴آیــه  .)۲۱در عیــن حــال ،درســت ماننــد ســایر چیزهــا در
عهــد جدیــد ،ایــن داســتان بــدون زمین ـهای کــه بــه مــا در درک عمیقتــر کاری کــه عیســی
انجــام داد ،اتفــاق منیافتــد.



آیــات  ۱تــا  ۲۱بــاب  ۱۴متــی را بخوانیــد .پــس از عــذا دادن معجــزه آســا ،چــه اتفاقــی
افتــاد و ایــن واقعــه چــه نقشــی در آنچــه در ادامــه آمــد ،دارد؟

خــود را در جــای حواریــون در آن زمــان بگذاریــد .یحیــی کــه مشــخصاً مــردی خداشــناس
بــود ،بــه تازگــی رس از تنــش جــدا شــده بــود .آنهــا از ایــن موضــوع خــر داشــتند ،زیــرا خــود
ایشــان بودنــد کــه ایــن موضــوع را بــه عیســی گفتنــد .اگــر چــه در آیــات نیامــده اســت ،امــا
بایــد حت ـاً برایشــان بســیار دلــرد کننــده بــوده باشــد .شــکی نیســت ایــن باعــث امتحــان
ایامنشــانشــد .بــا ایــن وجــود پــس از کاری کــه عیســی در ادامــه انجــام داد ،ایــان ایشــان
بخصــوص بعــد از آن نــا امیــدی ،افزایــش یافــت.
بــا ایــن حــال ،گذشــته از اینکــه ایــان حواریــون را افزایــش داد ،مفهــوم عمیقتــری در
ایــن روایــت وجــود دارد .عمــل عیســی در غــذا دادن بــه قــوم یهــود ،بــرای همــه یــادآوری
کننــده م ـ ّن بــود کــه خــدا در بیابــان بــرای بنیارسائیــل فراهــم منــود“ .ایــن رســم در میــان
یهــود بوجــود آمــد کــه عیســی در یــک عیــد فصــح خواهــد آمــد و همــراه بــا آمدنــش ،مـ ّن
بــار دیگــر رشوع بــه باریــدن خواهــد منــود ....بنابرایــن زمانــی کــه عیســی دقیق ـاً پیــش از
عیــد فصــح بــه آن پنــج هــزار نفــر غــذا داد ،نبایــد جــای تعجــب داشــته باشــد کــه جمعیــت
بــه ایــن اندیشــیدند کــه آیــا او مســیح بــود و آیــا قــرار بــود معجــزهای حتــی بزرگــر انجــام
داده و بــا بازگردانــدن مـ ّن ،بــرای همیشــه بــرای مــردم غــذا فراهــم ســازد – ”.جــان پولیــن،
Jon Paulien,John: The Abundant Life Bible Amplifier (Boise: Pacific Press Publishing Association, 1995) pp. 139, 140
ایــن دقیق ـاً هــان نــوع مســیح موعــودی بــود کــه مــردم میخواســتند :مســیحی کــه
نیازهــای جســمی ایشــان را تأمیــن ســازد .در آن لحظــه ،مــردم آمــاده بودنــد کــه عیســی
را پادشــاه ســازند ،امــا عیســی نیامــده بــود کــه پادشــاه شــود و امتنــاع او ،آنهــا را بــه
شــدت مأیــوس میکــرد .آنهــا انتظارهایــی داشــتند کــه اگــر بــرآورده منیشــدند ،بســیاری
از عیســی روی برمیگرداندنــد ،حتــی بــا ایــن وجــود کــه او آمــده بــود تــا کارهایــی فراتــر
از انتظارهــای دنیــوی و کوتاهبینانــه آنهــا انجــام دهــد.
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خداوند متام مخلوقات
عیســی پــس از غــذا دادن معجزهآســا ،بــه حواریونــش فرمــان داد کــه بــه قایقهایشــان
برونــد (متــی بــاب  ۱۴آیــه  .)۲۲او میخواســت آنهــا از رضب و شــتم و فشــار بــدور باشــند.
یــک معلــم خــوب از شــاگردانش کــه هنــوز آمــاده مواجهــه بــا ســختی نیســتند ،محافظــت
میکنــد .خانــم الــن جــی .هوایــت مینویســد“ :عیســی حواریونــش را فراخوانــد و بــه ایشــان
فرمــود ،ســوار قایـق بشــوند و بالفاصلــه بــه کفرناحــوم برونــد و او را بــرای مرخــص منــودن
مــردم تنهــا بگذارنــد ....آنهــا نســبت بــه ایــن موضــوع اعــراض منودنــد؛ امــا عیســی بــا
قــدرت اقتــداری کــه هرگــز قبـاً در برابرشــان نشــان نــداده بــود ،بــا ایشــان صحبــت منــود.
آنهــا میدانســتند کــه محالفــت بیشــر از ســوی ایشــان بیفایــده خواهــد بــود ،پــس در
ســکوت بــه ســمت دریــا رفتنــدThe Desire of Ages, p. 378 - ”.



آیــات  ۲۳اتــا  ۳۳بــاب  ۱۴متــی را بخوانیــد .ایــن آیــات چــه چیــزی را دربــاره ماهیــت
عیســی و طبیعــت نجــات آشــکار میکننــد؟

لحظـهای آشــکار کننــده اتفــاق میافتــد هنگامـی کــه حواریــون وحشـتزده در تعجــب
هســتند کــه چــه کســی بــر روی آب راه م ـیرود و بــه ســوی ایشــان میآیــد .عیســی بــه
ایشــان میفرمایــد“ ،منــم ،ترســان مباشــید!” (آیــه  .)۲۷عبــارت “منــم” گونــه دیگــری از
ترجمــه عبــارت یونانــی  ego eimiبــه معنــی “مــن هســتم” اســت .ایــن نــام خــود خداســت.
(خــروج بــاب  ۳آیــه  ۱۴را نیــز ببینیــد).
کتــاب مقــدس بارهــا خداونــد را بــه عنــوان اداره کننــده متــام طبیعــت نشــان میدهــد.
بــرای مثــال بــاب  ۱۰۴مزامیــر بــه وضــوح نشــان میدهــد کــه خــدا نــه تنهــا خالــق اســت
بلکــه نگــه دارنــده نیــز هســت کــه ایــن یعنــی از طریــق قــدرت اوســت کــه جهــان همجنــان
وجــود خواهــد داشــت و قانــون طبیعــت انجــام میشــود .در اینجــا چیــزی وجــود نــدارد کــه
بــه ایــن اشــاره کنــد کــه خــدای یگانــه جهــان را آفریــده اســت و آن را بــه حــال خــود رهــا
منــوده اســت .مــا همگــی یهــودی و یــا غیــر یهــودی ،ادامــه زیس ـنمان را مدیــون قــدرت
نگــه دارنــده هــان خداونــدی هســتیم کــه دریاهــا را آرام منــود( .عربانیــان بــاب  ۱آیــه  ۳را
نیــز ببینیــد).
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فریــاد پطــرس“ ،خداونــدا ،مــرا دریــاب!” (متــی بــاب  ۱۴آیــه  )۳۰بایــد انعــکاس فریــاد مــا
باشــد زیــرا اگــر عیســی خداونــد مــا را نجــات ندهــد ،چــه کســی مــا را نجــات خواهــد داد؟ نــا
امیــدی پطــرس در آن موقعیــت انعکاســی اســت از بیچارگــی مــا در مقابــل آنچــه کــه دنیــای
ســاقط مــا بــر مــا تحمیــل میکنــد.
در ای ــن ب ــاره بیاندیش ــید ک ــه ت ــا چ ــه ح ــد تح ــت رحم ــت نیروه ــای بس ــیار بزرگ ــر از
خ ــود و خ ــارج از کنرتلت ــان واقعــاً درماندهای ــد .ای ــن واقعی ــت چگون ــه بای ــد ب ــه ق ــوی
من ــودن وابس ــتگی ش ــا ب ــه عیس ــی کم ــک کن ــد؟

سه شنبه

 ۱۰مه

قلب ریاکار

“و خداوند میگوید :چونکه این قوم از دهان خود به من تق ّرب میجویند و به لبهای
خویش مرا متجید میمنایند ،ا ّما دل خود را از من دور کردهاند و ترس ایشان از من وصیتی
است که از انسان آموختهاند” (اشعیا باب  ۲۹آیه  .)۱۳اگرچه اینها سخنان خداوند به ارسائیل
باستان بودند ،برای کلیسای امروزی چه پیامی در اینجا نهفته است؟ دو نکته اصلی که خداوند
از آنها هشدار میدهد ،کدامند و ما چگونه میتوانیم مطمنئ باشیم که چنین کار مشابهی
انجام ندهیم؟
قرنها پس از اینکه اشعیا آن کلامت را نوشت ،عیسی زمانی که در مبارزه با رهربان دینی
بود ،از آنها نقلقول کرد.



آیات  ۱تا  ۲۰باب  ۱۵متی را بخوانید .مشکل خاص در اینجا چیست و عیسی چگونه با آن
روبرو میشود؟

در موقعیتی پس از اینکه عیسی به کفرناحوم باز میگردد ،وارد بحث با معلامن یهودی
بر رس آنچه انسان را نجس میکند ،میشود .معلامن هر نوع قانونی درباره ناپاکی بیرونی
به رشیعت اضافه کرده بودند .برای مثال ،باید دستانتان را به روش خاصی میشستید .اما
حواریون عیسی به این قوانین اهمیت منیدادند و هنگامیکه کاتبان و فریسیان اهل اورشلیم
به این موضوع اشاره کردند ،عیسی پاسخ ایشان را آنگونه داد که داد.
به طور خالصه ،عیسی آنچه را که به راحتی تلهای برای همگان بود ،به شدت محکوم
منود :ریاکاری .آیا کسی وجود دارد که تا بحال فردی را برای انجام کاری محکوم نکرده
باشد (چه در کالم و یا در قلب خود) در حالیکه خود هامن کار یا کار بدتری را انجام داده
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و میدهد؟ همه ما اگر مراقب نباشیم ،این متایل را داریم که اشتباهات دیگران را ببینیم ،در
حالی که چشممان را بروی اشتباهات خود بستهایم .از این رو ،امکان ریاکار بودن به طور
طبیعی برای همه ما وجود دارد.
هم ــه م ــا از ری ــاکاری در دیگ ــران متنفری ــم .همیش ــه دی ــدن ری ــاکاری در دیگ ــران نی ــز
بس ــیار آس ــان اس ــت .چگون ــه میتوانی ــم اطمین ــان داش ــته باش ــیم ک ــه تواناییم ــان در
دی ــدن ری ــاکاری در دیگ ــران تنه ــا اب ــرازی از ری ــاکاری خودم ــان نیس ــت؟

چهارشنبه

 ۱۱مه

خورده نانهای افتاده از میز
عیسـی پـس از غـذا دادن ،شـفا دادن و موعظـه کـردن بـه قـوم یهـود خـود ،تصمیمـی
ناگهانـی میگیـرد .او منطقـه یهـود را تـرک کـرده و به محلـه خارجیها یعنی غیـر یهود وارد
میشـود.

آیات  ۲۱تا  ۲۸باب  ۱۵متی را بخوانید .ما چگونه باید این روایت را درک کنیم؟


از بسـیاری جهـات ،خوانـدن این روایت آسـان نیسـت زیرا ما از وجـود لحن صدا و حاالت
چهـره محرومیـم .در ابتـدا بـه نظـر میرسـد کـه عیسـی ایـن زن را نادیـده میگیـرد؛ سـپس،
وقتـی کـه بـا او سـخن میگویـد ،سـخنانش بـه نظـر بسـیار خشـن میآینـد“ :نـان فرزنـدان را
گرفتن و نـزد سـگان انداختن جایز نیسـت” (آیـه .)۲۶
اگـر شما چنیـن روشـی در پیـش میگرفتیـد ،چـه اتفاقـی میافتاد؟ شـخصی از شما کمی
از غذایتـان را درخواسـت میکـرد و شما پاسـخ مـیداد ،درسـت نیسـت کـه غذایـم را بـرای
سـگها بریـزم .ایـن دقیقـاً روشـی بـرای دوسـت پیـدا کـردن نیسـت ،ایـا اینطـور نیسـت؟
با این وجود ،چند مورد برای در نظر گرفنت را می بینیم.
اول ،ایـن حقیقـت دارد کـه در آن زمـان یهـود ،غیـر یهود را سـگ میخواندنـد که تصویر
تعـداد زیـادی سـگ در حـال دویـدن در خیابانهـا را بـه ذهـن میرسـاند .امـا عیسـی واژه
مهربانتـر یونانـی “سـگ کوچک” (سـگ تولـه) را به کار میبرد ،در اینجا اشـاره به سـگهای
در خانـه نگـهداری شـده اسـت کـه از میـز غـذا بهـره میگیرند.
دوم ،ایـن زن کنعانـی عیسـی را “پسر داود” میخوانـد .ایـن آشـنایی او بـا یهـودی بـودن
عیسـی را نشـان میدهـد .عیسـی ماننـد یک معلـم خوب ،بـا او مکامله و احتماالً او را امتحان
میکنـد .کریـگ کینر ( )Craig Keenerمینویسـد“ :شـاید عیسـی الزم میبیند کـه او ماهیت
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و مأموریتـش را درک کنـد ،مبـادا بـا او ماننـد بسـیاری از جادوگـران رسگـردان کـه غیریهـود
بـرای خالصـی از جنزدگـی نـزد ایشـان میرفتنـد ،رفتـار کنـد .بـا ایـن حـال او قطعـاً او را
احضـار مـی کنـد تـا اولویـت ارسائیـل را در نقشـه الهـی بشناسـد ،شـناختی که برای او شـامل
پذیـرش وضعیـت اتـکای او بـود ممکن اسـت مقایسـه شـود با مطالبه الیشـع از نعمان که در
اردن غوطـه ور شـود بـه جـای غوطـه ور شـدن در ابانـه فرفـر نهرهـای رسزمیـن آرامـی کـه
نعمان ترجیـح مـیداد کـه در نهایـت منتهـی بـه هدایـت نعمان بر شـناخت خـدا و رسزمین
ارسائیـل مـی شـود (پادشـاهان دوم بـاب  ۵آیـات  ۱۷و – ”.)۱۸
The Gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical Commentary, p. 417
در نهایـت ،ایـن احتمال وجـود دارد که این زن وابسـته به طبقات بـاالی اجتامعی یونانی
بـوده اسـت ،طبقـه ای کـه “معمـوالً غـذای متعلق بـه یهودیان فقیر سـاکن حومه صـور را می
گرفتنـد  ...اینـک  ...عیسـی روابـط قـدرت را بـر مـی گردانـد زیرا ‘نانـی’ که عیسـی ارائه می
دهـد نخسـت بـه ارسائیـل تعلـق دارد  ...ایـن یونانـی بایـد از دور گـرد یهـودی تقاضای کمک
کنـدThe Gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical Commentary, p. 417 – ”.
ایـن فقـره آسـانی نیسـت ،امـا ما باید به عیسـی اطمینان داشـته باشـیم .عیسـی بـا مکامله
بـا ایـن زن ،او را موقـر مـی سـازد -درسـت ماننـد کاری کـه با زن بـر رس چاه کـرد .او با دخرت
شـفا یافتـه اش و ایمان تـازه بـه پسر داود ،آن جـا را تـرک مـی کند.

پنجشنبه

 ۱۲مه

خداوند غیر یهود

مت ــی ب ــاب  ۱۵آی ــات  ۲۹ت ــا  ۳۹را بخوانی ــد و آنه ــا را ب ــا آی ــات  ۱۳ت ــا  ۲۱ب ــاب  ۱۴مت ــی
مقایس ــه کنی ــد .ش ــباهتها و تفاوته ــای می ــان ای ــن دو روای ــت چ ــی هس ــتند؟

بس ــیاری از م ــردم ای ــن را درک منیکنن ــد ک ــه دو م ــورد غ ــذا دادن ب ــه جمعیت ــی کثی ــر
در انجیلهـــا وجـــود دارد :نخســـت بـــرای یهـــود و دوم بـــرای غیـــر یهـــود .در هـــر دو
م ــورد ،عیس ــی ب ــرای م ــردم “دلس ــوزی” م ــی کن ــد.
ای ــن تصوی ــر ک ــه ه ــزاران غی ــر یه ــودی ب ــرای تعلی ــم ،محب ــت و غ ــذا ن ــزد ای ــن خاخ ــام
ج ــوان م ــی آین ــد ،بس ــیار ش ــگفت انگی ــز اس ــت .ام ــروزه ب ــا ن ــگاه ک ــردن ب ــه گذش ــته
و درک جهان ــی ب ــودن انجی ــل (گذش ــته از ه ــر چی ــز بس ــیاری از م ــردم ک ــه ای ــن را م ــی
خوانن ــد یه ــودی نیس ــتند) ،ممک ــن اس ــت ب ــه راحت ــی غی ــر منتظ ــره و ب ــاور نکردن ــی ب ــودن
چی ــزی ش ــبیه ای ــن ب ــرای م ــردم آن زم ــان ،ه ــم یه ــودی و ه ــم غی ــر یه ــودی ،را فرام ــوش
کنی ــم .ش ــکی نیس ــت ک ــه عیس ــی هم ــه را از مح ــدوده تفک ــر ع ــادیاش خ ــارج م ــی ک ــرد.
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ب ــا ای ــن ح ــال ای ــن هم ــواره نقش ــه خ ــدا ب ــوده اس ــت ک ــه هم ــه م ــردم زمی ــن را ب ــه
س ــمت خ ــود بکش ــاند .آی ــه ای ش ــگفت انگی ــز در کت ــاب مق ــدس ع ــری ب ــه ای ــن حقیق ــت
گواهــی مــی دهــد“ :ای بنــی ارسائیــل آیــا شــا بــرای مــن مثــل پــران حبشــیان نیســتید؟
آیــا ارسائیــل را از زمیــن مــر و فلســطینیان را از کفتُــور و ارامیــان را از قیــر برنیــاوردم؟”
(عام ــوس ب ــاب  ۹آی ــه .)۷
خ ــدا در اینج ــا چ ــه م ــی گوی ــد؟ آی ــا م ــی گوی ــد ک ــه ع ــاوه ب ــر کاره ــای ارسائی ــل ب ــه
کاره ــای هم ــه م ــردم عالقمن ــد اس ــت؟ آی ــا او ب ــه فلس ــطین عالقمن ــد اس ــت؟ مطالع ــه ای
دقی ــق از عه ــد قدی ــم ،باره ــا ای ــن حقیق ــت را آش ــکار م ــی س ــازد ک ــه در ط ــی ق ــرن ه ــا
بس ــیار مبه ــم ش ــده ب ــود ،ک ــه در زم ــان ش ــکل گی ــری کلیس ــای عه ــد جدی ــد ،بس ــیاری از
ای ــان داران م ــی بایس ــت ای ــن حقیق ــت اساس ــی کت ــاب مق ــدس را بی ــا موزن ــد.



آی ــات  ۱ت ــا  ۱۲ب ــاب  ۴رومی ــان را بخوانی ــد .م ــژده انجی ــل و جهان ــی ب ــودن آن ب ــه چ ــه
روش های ــی در ای ــن آی ــات ثب ــت ش ــده اس ــت؟

جمعه

تفکری فراتر:

 ۱۳مه

یـــک مســـیحی در دانشـــگاهی غیـــر روحانـــی ،دربـــاره وجـــود خـــدا بـــا دانشـــجویان
صحب ــت م ــی ک ــرد .پ ــس از اس ــتفاده از هم ــه اس ــتدالل ه ــای رای ــج ،او روی ــه ای متف ــاوت
در پی ــش گرف ــت و گف ــت :م ــی دانی ــد زمان ــی ک ــه م ــن ،تقریبــاً ه ــم س ــن و س ــال اک ــر
ش ــا ب ــودم و ب ــه خ ــدا ای ــان نداش ــتم ،ه ــر چن ــد وق ــت یکب ــار زمان ــی ک ــه چی ــزی م ــرا
متقاع ــد م ــی س ــاخت ک ــه ش ــاید خ ــدا وج ــود داش ــته باش ــد ،همیش ــه آن فک ــر را از ذه ــن
خ ــود خ ــارج م ــی ک ــردم .چ ــرا؟ زی ــرا چی ــزی ب ــه م ــن م ــی گف ــت ک ــه اگ ــر در حقیق ــت
خ ــدا وج ــود داش ــت پ ــس -ب ــا در نظ ــر گرف ــن نح ــوه زندگ ــی ام -در دردرس بزرگ ــی ب ــودم.
بالفاصل ــه ج ــو تغیی ــر ک ــرد .ده ه ــا وج ــدان ب ــه ط ــور ه ــم زم ــان رشوع ب ــه متأث ــر ش ــدن
علیـــه خـــود شـــدند .تقریبـــا ماننـــد ایـــن بـــود کـــه دمـــای اتـــاق از احســـاس همـــه ایـــن
چهـــره هـــای ناگهـــان پریشـــان ،افزایـــش یافـــت .او بـــه روشـــنی بـــه آنهـــا تلنگـــر زده
ب ــود .ای ــن دانش ــجویان ک ــه غی ــر مس ــیحی و در نتیج ــه احت ــاال ن ــا آش ــنا ب ــه ده فرم ــان
بودن ــد ،همچن ــان احس ــاس کردن ــد ک ــه اگ ــر خدای ــی وج ــود داش ــت ،هی ــچ چی ــز در زمین ــه
اخالقیـــات در زندگـــی شـــان درســـت نبـــود و بایـــد بـــرای خیلـــی چیزهـــا جوابگـــو مـــی
بودنـــد .اگـــر چـــه مـــا بـــه عنـــوان مســـیحیان ،مردمـــی کـــه بایـــد بســـیار بـــا معیارهـــای
اخالقـــی خـــدا هامهنـــگ باشـــیم ،نبایـــد در صـــورت روبـــرو شـــدن بـــا واقعیـــت خـــدای
اخالقی ــات ،احس ــاس ناراحت ــی بکنی ــم و دلی ــل آن نی ــز وع ــده انجی ــل اس ــت .م ــا یه ــودی
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ی ــا غی ــر یه ــودی ،هنگام ــی ک ــه ب ــا گناهکاریم ــان روب ــرو م ــی ش ــویم ،م ــی توانی ــم در
عدال ــت مس ــیح ک ــه ب ــا ای ــان “ب ــدون اع ــال رشیع ــت” (رومی ــان ب ــاب  ۳آی ــه  )۲۸ب ــه م ــا
ارائ ــه داده ش ــده اس ــت ،پن ــاه یابی ــم .هنگام ــی ک ــه کامــاً از گناهامن ــان آگاه م ــی ش ــویم،
م ــی توانی ــم ای ــن وع ــده را بطلبی ــم ک ــه “پ ــس هیـ ــچ قصـ ــاص نیس ــت ب ــر آنان ــی ک ــه در
مس ــیح عیس ــی هس ــتند” (رومی ــان ب ــاب  ۸آی ــه “ .)۱یه ــودی و غی ــر یه ــودی ب ــودن مه ــم
نیس ــت .هم ــه ب ــدون در نظ ــر گرفت ــه ش ــدن س ــن ،مق ــام ،ملی ــت و ی ــا امتیازه ــای مذهب ــی،
ب ــرای آم ــدن ن ــزد عیس ــی و زندگ ــی ب ــا او دع ــوت ش ــده ان ــد – ”.ال ــن ج ــی .هوای ــت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 403

سواالتی برای بحث
 .1آیــات  ۱تــا  ۱۲بــاب  ۱۶متــی را بخوانیــد .فکــر مــی کنیــد منظــور عیســی از گفــن،

“آگاه باشــید کــه از خمیرمایــه فریســیان و صدوقیــان احتیــاط کنیــد” (آیــه  )۶چیســت؟
نخس ــت حواری ــون اندیش ــیدند ک ــه منظ ــور عیس ــی مخم ــر واقع ــی اس ــت .یهودی ــان
بس ــیار مراقـــب بودن ــد کـــه در ط ــول عیـــد فص ــح از خمی ــر مایـــع اس ــتفاده نکنن ــد؛
بنابرای ــن آنه ــا گ ــان کردن ــد عیس ــی ب ــه ایش ــان م ــی آموخ ــت ک ــه ن ــان دارای خمی ــر
مای ــع را نخرن ــد .ام ــا عیس ــی چی ــزی بس ــیار عمی ــق ت ــر در ذه ــن داش ــت .آن چ ــه ب ــود؟
 .2محب ــت مس ــیح ب ــرای هم ــه م ــردم بای ــد نخس ــتین و مهمرتی ــن پیام ــی باش ــد ک ــه از
مس ــیحیت تجل ــی مییاب ــد .پ ــس از ه ــر چی ــز ،م ــا گناهکاران ــی در ح ــال مب ــارزه نی ــز
هس ــتیم .هی ــچ ک ــدام از م ــا ب ــه غی ــر از عیس ــی مس ــیح ،امی ــدی نداری ــم .متأس ــفانه
پیام ــی ک ــه م ــا م ــی فرس ــتیم م ــی توان ــد گاه ــی قض ــاوت کنن ــده و از روی خودبین ــی
و برت ــری ب ــه نظ ــر برس ــد .م ــا ب ــه عن ــوان ی ــک کلیس ــا ،ب ــا پی ــروی از عیس ــی چگون ــه
میتوانی ــم به ــر ش ــفقتمان را نس ــبت ب ــه هم ــه م ــردم نش ــان دهی ــم؟
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درس هشتم

 ۱۴تا  ۲۰مه

پطرس و صخره

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :غالطیــان بــاب  ۴آیــه ۴؛ عربانیــان بــاب  ۷آیــه ۲۶؛ متــی بــاب
 ۱۶آیــات  ۱۳تــا ۲۰؛ افسســیان بــاب  ۲آیــه ۲۰؛ متــی بــاب  ۱۶آیــات  ۲۱تــا  ،۲۷بــاب
 ۱۷آیــات  ۱تــا .۹
آیه حفظی“ :ایشان را گفت :شام مرا که میدانید؟” (متی باب  ۱۶آیه .)۱۵

«“و از آن زمــان عیســی بــه شــاگردان خــود خــر دادن آغــاز کــرد کــه رفــن او بــه
اورشــلیم و زحمـ ِ
ـت بســیار کشــیدن از مشــایخ و رؤســای ک َهنــه و کاتبــان و کشــته شــدن و در
روز ســوم برخاســن رضوری اســت” (متــی بــاب  ۱۶آیــه .)۲۱
عهــد جدیــد رصیــح اســت :عیســی بایــد میمــرد .عیســی هامنطــور کــه بــا منــودار شــدن
ســایه صلیــب مواجــه شــد ،چنیــن دعــا کــرد“ :االن جــان مــن مضطــرب اســت و چــه بگویــم؟
ای پــدر مــرا از ایــن ســاعت رســتگار کــن .لکــن بجهــت همیــن امــر تــا ایــن ســاعت رســیدهام”
(یوحنــا بــاب ۱۲آیــه  .)۲۷ایــن نقشــه الهــی بــود کــه در ذهــن خــدا و حتــی “پیــش از آغــاز
زمــان” ،شــکل گرفــت (تیطــس بــاب  ۱آیــه  ،۲تیموتائــوس دوم بــاب  ۱آیــه  ۹را نیــز ببینیــد).
بــه ایــن دلیــل اســت کــه عیســی بــه ســادگی نگفــت کــه قــرار اســت بســیار رنــج بکشــد،
مبیــرد و در روز ســوم قیــام کنــد ،بلکــه بایــد بــا ایــن چیزهــا روبــرو شــود .بــا توجــه بــه
طبیعــت خــدا ،قداســت قانــون و واقعیــت اراده آزاد ،مــرگ او تنهــا راهــی بــود کــه برشیــت
میتوانســت بواســطه آن ،از مجــازات تخطــی نجــات یابــد.
ایــن هفتــه بیشــر بــه داســتان عیســی خواهیــم پرداخــت ،اگرچــه بــر پطــرس و چگونگــی
عکسالعملــش بــه خدمــت عیســی مادامــی کــه بــه ســوی مــرگ تعییــن شــده از “پیــش از
آغــاز زمــان” قــدم بــر مــی داشــت ،نیــز مترکــز خواهیــم کــرد.
* درس ایــن هفتــه را مطالعــه کنیــد تــا بــرای روز ســبت در  ۲۱مــه آمــاده شــوید.
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یکشنبه

 ۱۵مه

“تو مسیح هستی”
تصور کنید که رشایط برای پطرس که تقریباً از ابتدا با عیسی بود ،چگونه می توانست
باشد .مادامی که شاهد اتفاقات متعدد باور نکردنی بود ،چه چیزی باید در ذهنش میگذشت:
شفا دادنها ،بیرون کردن دیوها ،غذا دادن به جمعیتهای کثیر ،تعالیم شگفتانگیز ،مهار
کردن طبیعت ،زنده کردن مردگان و راه رفنت بر روی آب با هم؟ روزها پس از روزها با دیدن
چیزهایی که هیچ کس در طول تاریخ هرگز ندیده بود ،چه پرسشهایی (بار دیگر مانند چرا
او اجازه داد یحیی تعمید دهنده چنین عاقبت ننگآوری داشته باشد؟) باید در درونش به
وجود آمده باشد؟ نباید فراموش کنیم که عیسی خدا در جسم برشی بود و اینگونه زندگی
کرد و به برشیت خدمت منود (غالطیان باب  ۴آیه ۴؛ عربانیان باب  ۷آیه ۲۶؛ اشعیا باب  ۹آیه
۶؛ لوقا باب  ۲آیات  ۱۰و  .)۱۱بنابراین کسانی که در دوروبر عیسی بودند ،با او زندگی کردند
و جز حواریون او بودند ،قرار بود تجربه های منحرص به فرد بسیاری داشته باشند.



آیات  ۱۳تا  ۱۷باب  ۱۶متی را بخوانید .عیسی از حواریونش چه سؤالی پرسید و اینکه
نام پطرس به عنوان تنها فرد پاسخ دهنده ثبت شده است ،به چه معناست؟ و چرا پاسخ او
بسیار اساسی است؟
اعالم پطرس که عیسی “مسیح ،پرس خدای زنده” (آیه  )۱۶است ،یکی از مهمترین نکات
کل کتاب مقدس است .پطرس او را “مسیح” ،فرد برگزیده می خواند و با این اعرتاف او
ّ
می گفت (که به درستی هامن شد) که عیسی ،مسیح موعود بود ،کسی که باید برای تحقق
پیامنهایی که با ابراهیم و سپس با ارسائیل بسته شد ،بیاید (غالطیان باب  ۳آیه .)۱۶
پطرس همچنین در رسزمین قیرصیه فیلیپای ،عیسی را به عنوان مسیح معرفی منود .آن
جا کشوری غیر یهودی بود .پطرس در روزهای قبل از آن ،مشاهده منوده بود که عیسی نه
تنها برای یهود بلکه برای غیر یهود نیز خدمت میکرد .پطرس با کمک روحالقدس تشخیص
داد که عیسی چیزی بیشرت از یک نبی یهودی ،چنان که دیگران پیشنهاد داده بودند ،بود.
مأموریت او بسیار فراتر از مأموریت یحیی تعمید دهنده ،الیاء و یا ارمیا بود .در حقیقت
باید متام برشیت را دربر میگرفت؛ از این رو عیسی خود را “پرس انسان” می نامد که نشان
دهنده هویت شخصی او مرتبط با همه انسان هاست .هامن طور که کتاب مقدس پس از آن
نشان می دهد ،هنوز چیزهای زیادی وجود داشت که پطرس درباره عیسی و کامل و جهانی
بودن آنچه که او برای انجامش آمده بود ،بیاموزد.
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عیســـی در زندگـــی ش ــا چ ــه کارهایـــی انجـــام داده اس ــت ک ــه میتوانیـــد از آنه ــا
ب ــرای دیگ ــران ش ــهادت بدهی ــد؟ چ ــرا خ ــوب اس ــت ک ــه هم ــواره ای ــن چیزه ــا را در
براب ــر خ ــود داش ــته باش ــید و دیگ ــران را س ــهیم کنی ــد؟

دوشنبه

 ۱۶مه

“بر این صخره”
دقیقاً پس از اعرتاف جسورانه پطرس به ایامن به عیسی به عنوان “مسیح ،پرس خدای
زنده” ،عیسی چیزی در پاسخ به پطرس میگوید.

آیات  ۱۷تا  ۲۰باب  ۱۶متی را بخوانید .عیسی به پطرس چه گفت و ما باید چگونه منظور
او را درک کنیم؟

عبارت “بر این صخره” در میان کلیسای مسیحی بحث برانگیز بوده است .کاتولیکها این
گونه تفسیر میکنند که صخره خود پطرس است ،با این استدالل که پطرس نخستین خلیفه
اعظم (پاپ) بود .اما پروتستانها با دلیلی خوب این تعبیر را رد میکنند.
بیشرت شواهد کتاب مقدس به وضوح به نفع این عقیده هستند که صخره خود مسیح است
و نه پطرس.
اوالً باید توجه کنیم که ،پطرس در چند جا به عیسی اشاره می کند به عنوان صخره و نه
به خودش( .اعامل رسوالن باب  ۴آیات  ۸تا  ،۱۲پطرس اول باب  ۲آیات  ۴تا  ۸را ببینید).
ثانیاً ،تصویر خدا و مسیح به عنوان صخره در رستارس کتاب مقدس یافت می شود؛ در
مقابل ،انسانها ضعیف و غیر قابل اعتامد دیده شدهاند“ .زیرا جبلّت ما را میداند و یاد
میدارد که ما خاک هستیم” (مزامیر باب  ۱۰۳آیه “ .)۱۴بر رؤسا توکل مکنید و نه بر ابن آدم
که نزد او اعانتی نیست” (مزامیر باب  ۱۴۶آیه  .)۳هامن طور که یوحنا درباره عیسی نوشت:
“و از آنجا که احتیاج نداشت که کسی درباره انسان شهادت دهد ،زیرا خود آنچه در انسان
بود میدانست” (یوحنا باب  ۲آیه  .)۲۵واو نیز میدانست در درون پطرس چه میگذشت
(متی باب  ۲۶آیه .)۳۴



در مقابل ،این آیات درباره اینکه صخره واقعاً کیست و بر روی چه کسی کلیسا ساخته شده
است ،چه چیزی به ما می گویند؟ (قرنتیان اول باب  ۱۰آیه ۴؛ متی باب  ۷آیات  ۲۴و ۲۵؛
افسسیان باب  ۲آیه .)۲۰
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“هنگامی که عیسی این کلامت را بر زبان آورد ،کلیسا تا چه حد ضعیف به نظر رسید!
متام قدرت دیوها و مردان رشیر متوجه ،تنها تعداد انگشت شامری از ایامنداران بود؛ با این
حال پیروان مسیح نباید وحشت میکردند .آنها بر صخره قدرت خود بنا شده بودند و امکان
رسنگون شدن ایشان وجود نداشت – ”.الن جی .هوایت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 413
تجربـــه شـــا در مـــورد جایزالخطـــا بـــودن و ضعـــف انســـانها چـــه بـــوده اســـت؟
چگون ــه میتوانی ــد ای ــن تجربی ــات را ب ــرای کم ــک ب ــه تکی ــه ک ــردن فق ــط ب ــر صخ ــره،
ب ــه کار بربی ــد؟

سه شنبه

 ۱۷مه

پطرس به عنوان شیطان



آی ــات  ۲۱ت ــا  ۲۳ب ــاب  ۱۶مت ــی را بخوانی ــد .چ ــرا عیس ــی ناگه ــان نس ــبت ب ــه پط ــرس
خشـــن میشـــود؟
مش ــکل پط ــرس ای ــن نب ــود ک ــه س ــعی در حفاظ ــت از عیس ــی را داش ــت .او در ت ــاش
ب ــرای راهنامئ ــی ک ــردن عیس ــی ب ــود .او دیگ ــر از عیس ــی پی ــروی من ــی ک ــرد بلک ــه ب ــه
عیســـی میگفـــت کـــه از او پیـــروی کنـــد.
عیســـی فرمـــود“ ،امـــا او برگشـــته ،پطـــرس را گفـــت :دور شـــو از مـــن ای شـــیطان!”
(آی ــه  )۲۳زی ــرا پط ــرس مانن ــد ش ــیطان در بیاب ــان ،ب ــه تهدی ــدی خطرن ــاک ب ــرای مأموری ــت
مس ــیح تبدی ــل ش ــده ب ــود.
در آیــه  ۳۳بــاب  ۸مرقــس چنیــن ثبــت شــده اســت کــه در طــول ایــن مبادلــه ،عیســی
برگش ــت و ب ــه حواریون ــش ن ــگاه ک ــرد .او آم ــده ب ــود ک ــه آنه ــا را نج ــات ده ــد .ق ــرار
نبــود بخصــوص توســط یکــی از حواریونــش ،بــه کاری دیگــر وسوســه شــود ،و هــر چقــدر
ه ــم آن ش ــاگرد فک ــر م ــی ک ــرد نی ــت خوب ــی دارد.
ه ــر ق ــدر ک ــه پط ــرس ش ــمعون در ایامن ــش پیرشف ــت ک ــرده ب ــود ،س ــعی در کن ــرل
مس ــائل از جمل ــه خ ــود عیس ــی را داش ــت .در ای ــن مفه ــوم پط ــرس تف ــاوت چندان ــی ب ــا
ش ــاگرد دیگ ــر یه ــودا نداش ــت ،کس ــی ک ــه س ــعی ک ــرد عیس ــی را اداره کن ــد و نقشــههای
خ ــودش را از آنچ ــه فک ــر م ــی ک ــرد مس ــیح آنگون ــه بای ــد باش ــد ،اع ــال منای ــد .ام ــا پط ــرس
ب ــر خ ــاف یه ــودا ،عمیق ــا تائ ــب و خواس ــتار بخش ــیده ش ــدن و تأدی ــب ب ــود.
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آی ــات  ۲۴ت ــا  ۲۷ب ــاب  ۱۶مت ــی را بخوانی ــد .منظ ــور عیس ــی از بی ــان ای ــن آی ــه چیس ــت،
“زیراه ــر ک ــس بخواه ــد ج ــان خ ــود را برهان ــد ،آن را ه ــاک س ــازد؛ ام ــا ه ــر ک ــه ج ــان
خ ــود را بخاط ــر م ــن ه ــاک کن ــد ،آن را دریاب ــد” (آی ــه )۲۵؟

م ــا در فرهنگ ــی زندگ ــی م ــی کنی ــم ک ــه ب ــه م ــا م ــی گوی ــد ب ــه دنب ــال رؤیاهای ــان بروی ــم
و همــه چیــز را قربانــی آنچــه کــه مــی خواهیــم انجــام بدهیــم ،بکنیــم .امــا عیســی از مــا
م ــی خواه ــد ک ــه برعک ــس آن را انج ــام دهی ــم؛ او از م ــا دع ــوت میکن ــد ک ــه رؤیاهای ــان
را ره ــا کنی ــم و آنه ــا را ب ــه او بس ــپاریم .پط ــرس و حواری ــون ب ــه تدری ــج ای ــان حقیق ــی
را میآموختن ــد .ای ــان واقع ــی ق ــرار نیس ــت تجرب ــه هیجانانگی ــز دنب ــال من ــودن آنچ ــه
ک ــه بی ــش از ه ــر چی ــز دیگ ــری م ــی خواهی ــد ،باش ــد .ای ــان واقع ــی تجرب ــه دردن ــاک ره ــا
ک ــردن آنچ ــه بی ــش از ه ــر چی ــز م ــی خواهی ــد اس ــت .هنگام ــی ک ــه دس ــت از رؤیاهایت ــان
برمیداری ــد ،زندگ ــی ت ــان را از دس ــت م ــی دهی ــد .و در عی ــن ح ــال آن را دوب ــاره م ــی
یابی ــد.
برخ ــی از چیزهای ــی ک ــه الزم ب ــود ش ــا ب ــرای پی ــروی از عیس ــی از دس ــت بدهی ــد،
کدامن ــد؟ ش ــاید در آن زم ــان آنه ــا بس ــیار مه ــم ب ــه نظ ــر م ــی رس ــیدند ،ام ــا اکن ــون
ک ــه ب ــه گذش ــته م ــی نگری ــد ،چگون ــه ب ــه نظ ــر م ــی آین ــد؟

چهارشنبه

 ۱۸مه

اندکی دلگرمی از آسامن

آیات  ۱تا  ۹باب  ۱۷متی را بخوانید .در اینجا چه اتفاقی افتاد و چرا هم برای خود عیسی
و هم برای حواریون بسیار مهم بود؟

عیسی “در میان محبت و دوستی آسامن سکونت داشت؛ اما در جهانی که خود خلق کرده
بود ،در تنهایی به رس میبرد .اینک آسامن پیغام رسانانش را نزد عیسی فرستاده بود؛ آنها
از فرشتگان نبودند بلکه کسانی بودند که رنج و درد را تحمل منوده و می توانستند با نجات
دهنده در سختی های زندگی زمینی اش همدردی کنند .موسی و الیاء یاوران مسیح بوده اند.
آنها در اشتیاق او برای نجات برش رشیک شده بودند  ...این مردان ،ورای فرشتگان اطراف
عرش ،انتخاب شده بودند که برای همراهی کردن عیسی در رنجهایش ،نزد او بیایند و او را
64

با اطمینان از همدردی آسامنی ،آرامش بخشند .امید جهان ،نجات هر انسان ،موضوع اصلی
دیدار ایشان بود – ”.الن جی .هوایت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, pp. 422, 425
چقدر شگفت انگیز که عیسی پرس خدا ،در انسانیتش نیازمند تسکین و تشویق این مردان
بود که به نوبه خود از این رنج و دلرسدی سهمی داشتند .لوقا چنین ثبت می کند که آنها با
عیسی صحبت کردند “درباره رحلت او که میبایست به زودی در اورشلیم واقع شود ،گفتگو
میکردند” (لوقا باب  ۹آیه  .)۳۱به واژه واقع شدن توجه کنید که می تواند به صورت “تحقق
یافنت” نیز ترجمه شود ،شواهدی بیشرت بر اینکه ،مرگ عیسی برای نجات برشیت الزامی بود.
با چنین در معرض خطر بودن ،جای تعجب ندارد که آسامن نیاز را دید و این دلگرمی را
فرستاد.
پطرس ،یعقوب و یوحنا نیز با وجود همه چیزهایی که تا آن زمان شنیده بودند ،قرار بود
دالیل بیشرتی برای باور کردن دریافت کنند .وقتی که وحشت اولیه شان از بین رفت ،صدایی
که از ابرها میآمد به طور حتم میتوانست به خوبی دلگرم کننده باشد .چقدر آشکار کننده
است که متی میگوید که عیسی “نزدیک آمده ،ایشان را ملس منود و گفت :برخیزید و ترسان
مباشید!” (متی باب  ۱۷آیه  .)۷عیسی حتی در میان همه آنچه که در رشف روبرو شدن با
آنها بود ،حواریونش را تسکین و دلداری می داد.
مه ــم نیس ــت م ــا چ ــه کس ــی هس ــتیم و ای ــان و فرم ــان ب ــرداری م ــا ت ــا چق ــدر ق ــوی
هس ــت ،هم ــه م ــا زمانهای ــی ب ــه تش ــویق نیازمندی ــم .ای ــن ب ــه ای ــن معن ــا نی ــز هس ــت
ک ــه کس ــی ک ــه ش ــا میشناس ــید ممک ــن اس ــت ب ــه ای ــن تش ــویق نی ــاز داش ــته باش ــد.
چ ــه کس ــی را میشناس ــید ک ــه ممک ــن اس ــت بتوانی ــد ه ــم این ــک او را تش ــویق کنی ــد؟

پنجشنبه

 ۱۹مه

عیسی و خراج معبد



آی ــات  ۲۴ت ــا  ۲۷ب ــاب  ۱۷مت ــی را بخوانی ــد .در اینج ــا چ ــه اتفاق ــی میافت ــد و ای ــن در
م ــورد عیس ــی ب ــه م ــا چ ــه چی ــزی میگوی ــد؟
درحال ــی ک ــه هم ــه یه ــود موظ ــف ب ــه پرداخ ــت خ ــراج معب ــد بودن ــد ،کاهن ــان ،الوی ــان
و خاخ ــام ه ــا از آن مع ــاف بودن ــد .بنابرای ــن اینک ــه آی ــا عیس ــی مالی ــات معب ــد را پرداخ ــت
میکـــرد نیـــز یکـــی از چالشهـــای مأموریتـــش بـــود.
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خانم الن جی .هوایت مینویسد که پطرس یک موقعیت شهادت دادن از قدرت مطلق
مسیح را در این فرصت از دست داد“ .او با پاسخش به جمع آوری کننده خراج که گفت
عیسی خراج را پرداخت خواهد کرد ،تقریباً برداشت اشتباه از عیسی را که کاهنان و رهربان
سعی در انتشارش را داشتند ،تضمین منود ...اگر کاهنان و الویان به دلیل ارتباطشان با معبد
از پرداخت خراج معاف بودند ،پس مشخص است که تا چه میزان بیشرت برای کسی که معبد،
خانه پدرش بود ،این گونه باید می بودThe Desire of Ages, pp. 433, 434 – ”.
ما میتوانیم از پاسخ مهربان عیسی به پطرس چیزهای زیادی بیاموزیم .عیسی به جای
تحقیر کردن او ،با مالیمت اشتباهش را توضیح میدهد ،عالوه بر این ،عیسی به خالقانه ترین
صورت ممکن به روشی که پطرس در پیش گرفته بود ،مداخله میکند .به طور ساده به جای
پرداخت خراج  -در نتیجه تأیید تعهد خود نسبت به آن -عیسی خراج را از جای دیگر می
گیرد :از دهن یک ماهی.
این معجزه غیر عادی است؛ این تنها باری است که عیسی معجزهای ظاهرا ً برای منفعت
خویش به عمل میآورد .اما هدف معجزه این نبود .در عوض ،معجزه نشانی برای همگان
از قدرت عیسی بر معبد و بر کل خلقت بود .از نقطه نظر یک انسان ،ما چگونه می توانیم
رشوع به درک این که عیسی چگونه این معجزه را انجام داد ،بکنیم؟ آیا میتوانید تصور کنید
که با همه چیزهایی که پطرس دیده بود ،پس از این که تور ماهیگیریش را به دریا می اندازد
و اولین ماهی را می گیرد و مقدار دقیقی که برای خراج معبد بدهکار است را می یابد ،چه
چیزی به ذهنش خطور می کند؟ (اشعیا باب  ۴۰آیات  ۱۳تا  ۱۷را ببینید).
اگــر چــه نیــازی نبــود کــه عیســی و حواریونــش خــراج معبــد را بپردازنــد ،امــا عیســی
در ه ــر ص ــورت از ایش ــان خواس ــت ک ــه آن کار را انج ــام دهن ــد ت ــا از مش ــاجرات غی ــر
رضوری جلوگیـــری شـــود .بـــه چـــه روشهایـــی میتوانیـــم بـــه منظـــور جلوگیـــری از
کشـــمکشهای غیـــر رضوری ،کـــم کـــردن تشـــنج را بیاموزیـــم ،بخصـــوص در مـــورد
چی ــز های ــی ک ــه مطل ــق نیس ــتند؟

جمعه

تفکری فراتر:

 ۲۰مه

داستان اینکه عیسی واداشت پطرس دقیقاً هامن مقدار پول را که الزم بود از دهان اولین
ماهی که میگیرد ،در آورد ،بسیار خارقالعاده است ،چنان که بعضی از دانشمندان استدالل
کردهاند ،این فقط “قسمتی از یک افسانه قوی” ،داستانی جالب برای رساندن یک منظور و نه
چیزی بیشرت ،بود .به طور حتم این راهحلی کامالً نامناسب بود (در حقیقت اصال یک راه حل
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نبود) .مطمئناً در مقابل انواع دیگر معجزه  -برای مثال ،شفای بیامران ،بینا کردن نابینا ،زنده
کردن مردگان و سیر منودن گرسنگان  -این مورد کامالً ماهیتی متفاوت دارد .در کتاب مقدس
نیز رس ترب شناوری (پادشاهان دوم باب  ۶آیات  ۲تا  )۷و پشم گوسفند خیس بر روی زمین
خشک و پشم گوسفند خشک بر روی زمین خیس (داوران باب  ۶آیات  ۳۶تا  )۴۰را داریم؛
بنابراین چنین ماهیتی در کتاب مقدس کامالً نا شناخته نیست .چرا عیسی به جای انجام چنین
کار برجسته و شگفت انگیزی برای حل کردن این مشکل نسبتا کوچک ،خیلی ساده پول را
به پطرس نداد و از او نخواست که آن را پرداخت کند؟ آیات به چیزی در این باره اشاره
منیکنند .با این وجود هامن طور که در این درس بیان شد ،این به ما قدرت باور نکردنی خدا
را نشان می دهد و نباید برایامن تعجبآور باشد .در نهایت ،ما همواره شواهدی بر قدرت
باور نکردنی او می بینیم .وجود محض ما بسیار کمرت از وجود قابل مشاهده کیهان ،منایشی
شگفت انگیز از قدرت خدایامن است .اگر خدا توانست این کار را انجام دهد ،قرار دادن
سکهای مخصوص در دهان یک ماهی خاص در برابر آن چیزی نبود .منظور پولس اگر چه در
زمینه ای متفاوت نوشته شده است ،اما به خوبی قابل درک است“ :زهی عمق دولتمندی و
حکمت و علم خدا! چقدر بعید از غوررسی است احکام او و فوق از کاوش است طریقهای
وی” (رومیان باب  ۱۱آیه  .)۳۳روایت آمده در انجیل متی ،ابراز دیگری از این حقیقت است.

سواالتی برای بحث
 .1تقــای پطــرس در تســلیم منــودن ارادهاش بــه خــدا ،چالشــی بــرای مــا نیــز هســت.

تش ــبیه قدرمتن ــدی از ای ــن چال ــش در ب ــاب  ۱مالک ــی یاف ــت م ــی ش ــود ،جای ــی ک ــه
خ ــدا از یه ــود میخواه ــد تنه ــا بهرتی ــن حیواناتش ــان را ب ــرای قربان ــی ک ــردن بیاورن ــد.
“و چ ــون (حیوان ــات ) دری ــده ش ــده و لن ــگ و بی ــار را آورده ،آنه ــا را ب ــرای هدی ــه
میگذرانیـــد آیـــا مـــن آنهـــا را از دســـت شـــا قبـــول خواهـــم کـــرد؟ قـــول خداونـــد
ای ــن اس ــت” (مالک ــی ب ــاب  ۱آی ــه  .)۱۳چ ــرا خ ــدا ب ــه ن ــوع قربان ــی های ــی ک ــه ب ــرای
او میآوریـــم ،اهمیـــت مـــی دهـــد؟ زیـــرا او میخواهـــد آن چـــرا کـــه بیشـــر بـــرای
م ــا عزی ــز اس ــت ب ــه او واگ ــذار کنی ــم .چ ــه چیزهای ــی در زندگیت ــان وج ــود دارد ک ــه
ره ــا کردنش ــان برایت ــان دش ــوار اس ــت؟ چگون ــه میتوانی ــد آن چیزه ــا را ب ــه خداون ــد
بس ــپارید؟
 .2ب ــه روش ــی ک ــه عیس ــی ب ــرای اداره رشای ــط خ ــراج معب ــد ب ــه کار ب ــرد ،بیاندیش ــید.
او ب ــه ج ــای بدت ــر ک ــردن رشای ــط ،اج ــازه داد هامنگون ــه باق ــی مبان ــد .ای ــن ب ــه م ــا
دربـــاره درگیریهـــای روزانـــهای کـــه ممکـــن اســـت بـــا آنهـــا روبـــرو باشـــیم ،چـــه
چی ــزی میآم ــوزد؟ چگون ــه متوج ــه م ــی ش ــوید ک ــه چ ــه زمان ــی بای ــد صحب ــت کنی ــد
و چ ــه زمان ــی بای ــد س ــکوت منائی ــد؟
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درس نهم

 ۲۱تا  ۲۷مه

بتهای نفس (و درسهایی دیگر از عیسی)

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :جامعـه بـاب  ۹آیـه ۱۰؛ متـی بـاب  ۱۸آیـات  ۱تـا  ،۴آیات ۲۱
تـا  ،۳۵بـاب  ۱۹آیـات  ۱۶تـا ۳۰؛ غالطیـان بـاب  ۳آیـات  ۲۱و ۲۲؛ متـی بـاب  ۱۹آیه .۲۷
آیـه حفظـی“ :در همان سـاعت ،شـاگردان نـزد عیسـی آمـده ،گفتنـد :چـه کس در
ملکـوت آسمان بزرگتر اسـت؟” (متـی بـاب  ۱۸آیـه .)۱
مـا بـه عنـوان انسـان ،محصولـی از محیـط اطـراف و فرهنگمان هسـتیم .اینهـا تـا حـد
زیـادی ارزشهـا ،باورهـا و نگرشهـای مـا را شـکل میدهنـد .تفاوتـی نـدارد کـه در منطقـه
شـهری بـزرگ و یـا در روسـتایی بـدون آب آشـامیدنی سـامل رشـد کـرده باشـید :فرهنـگ و
محیطـی کـه در آن بـزرگ شـدید تـا حـد زیـادی شما را آنگونـه کـه هسـتید سـاخته اسـت .و
حتـی اگـر بتوانیـد بـه محیـط جدیدی برویـد ،آثار محیطـی که در آن رشـد کرده ایـد ،تا زمان
مـردن بـا شما خواهـد بود.
متأسـفانه ،اکثر محیطهـا و فرهنگهـای مـا تـا حـدی خلاف اصـول ملکـوت خـدا کاری
میکننـد .روی هـم رفتـه ایـن جهـان ،جهانـی سـقوط کـرده اسـت و ارزشهـا ،اخالقیـات و
رسـوم آن اغلـب بازتـاب دهنـده آن حالـت سـقوط کـرده هسـتند .آنها چـه چیـز دیگری را
مـی تواننـد انعـکاس دهنـد؟ از آن جایـی کـه بسـیار در فرهنـگ و محیط اطرافمان قوطه ور
هسـتیم ،دیـدن آن برایمان بسـیار دشـوار اسـت.
در میـان سـایر چیزهـا ،کار خـدا در قلـب هایامن برای نشـان دادن ارزش هـا ،اخالقیات و
معیارهـای ملکـوت خـدا بـه مـا اسـت .همان طور کـه این هفتـه خواهیـم دیـد ،آن ارزشها،
اخالقیـات و معیارهـا اغلـب نسـبت بـه رشایطی کـه ما در آن بـه دنیا آمده و پـرورش یافتیم،
بسـیار متفـاوت هسـتند .حواریـون بایـد ایـن درس هـا را مـی آموختنـد؛ بـرای مـا نیـز چنیـن
است.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۸مه آماده شوید.
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یکشنبه

 ۲۲مه

عظمت تواضع
چـه کسـی اسـت کـه عظمـت را آرزو نکنـد؟ یعنـی ،آیـا کسـی وجـود دارد کـه نخواهـد
عظیـم باشـد یـا کارهـای عظیمی انجـام دهد؟ ایـن متایل همیشـه از روی خودخواهـی یا تکرب
یـا جسـارت نیسـت .بلکـه میتوانـد خیلـی سـاده ،انجـام دادن کاری بـه بهرتیـن شـکل ممکن
باشـد ،بـا ایـن امیـد کـه شـاید آن کار باعـث رسـاندن برکت بـه دیگران شـود( .جامعـه باب ۹
آیـه  ۱۰را نیـز ببینیـد).
امـا مشـکل مربـوط بـه تعریـف “عظمت” میشـود .بـرای اذهان برشی سـقوط کـرده ما،
درک ایـن مفهـوم بـه روشـی بسـیار متفـاوت بـا دیـدگاه خـدا چقـدر آسـان اسـت.

آیـات  ۱تـا  ۴بـاب  ۱۸متـی را بخوانیـد .بـر طبـق گفتـه عیسـی ،عظمـت واقعی چیسـت و
مـا چگونـه بایـد آن را بـه روشـی درک کنیـم ،تـا بتوانیـم آن را در زندگیمان اعمال کنیم؟


بـرای تعریـف عظمـت واقعی ،عیسـی کودکی را صـدا زد تا در مقابل او بایسـتد و فرمود،
“پـس هـر کـه مثـل این بچـه کوچک خـود را فروتـن سـازد ،همان در ملکوت آسمان بزرگرت
اسـت” (آیـه  .)۴عیسـی دربـاره موعظـه کننـده ای بزرگ ،تاجری بـزرگ بودن و یـا نیکوکاری
بـزرگ بـودن صحبـت منـی کـرد .عظمـت در نظـر خـدا مربوط بـه درومنان اسـت و نـه خارج
از خودمـان ،البتـه شـکی نیسـت کـه ،آنچـه در درون وجـود دارد بر آنچه که انجـام می دهیم
تاثیـر مـی گذارد.
بـه ایـن توجـه کنیـد کـه عیسـی عظمـت را بـه روشـی کـه اکثر مـردم جهـان تعریف منی
کننـد ،تعریـف منـود .روی هـم رفتـه ،آیـا کسـی وجـود دارد کـه روزی از خـواب برخیـزد و
تصمیـم بگیـرد عظمتـی کـه در زندگـی می خواهد ،فروتن شـدن بـه اندازه کودکی خردسـال
اسـت؟ بـرای مـا بـه نظـر عجیـب می رسـد کـه آرزوی چیـزی ماننـد این را داشـته باشـیم ،اما
دلیلـش اینسـت کـه مـا بسـیار آلـوده بـا اصـول ،اندیشـه هـا و ایدههـای ایـن جهان هسـتیم.
فروتـن بـودن ماننـد کودکـی خردسـال به چه مفهوم اسـت؟ یکـی از شـاخصهای فروتنی
اطاعـت و اولویـت دادن کالم خـدا بـر اراده خـود اسـت .اگـر شما در مسـیری اشـتباه در
زندگیتـان قـرار داریـد ،بـه ایـن دلیـل اسـت که در مسـیر خودتـان قـرار دارید .راه حل سـاده
اسـت :خـود را فروتـن کنیـد و از طریـق اطاعـت از کالم خـدا بـه راه او باز گردیـد .اگر آدم و
حـوا فروتـن مانـده بودنـد ،مرتکـب گناه منی شـدند .جالب اسـت که درخت حیـات و درخت
معرفـت نیـک و بـد هـر دو در وسـط بـاغ قرار داشـتند .اغلب زندگـی و نابـودی از هم چنان
دور نیسـتند .تفـاوت تنهـا در فروتنی اسـت.
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بعض ــی دیگ ــر از نگ ــرش ه ــا و اندیش ــه های ــی ک ــه م ــا تنه ــا ب ــه دلی ــل ارتب ــاط م ــان ب ــا
ای ــن جه ــان داری ــم ک ــه ب ــا کالم خ ــدا مغای ــر هس ــتند ،کدامن ــد؟ پاس ــخ خ ــود را در روز
س ــبت در کالس مط ــرح کنی ــد.

دوشنبه

 ۲۳مه

عظمت بخشش
یکـی از بدتریـن عواقـب سـقوط در روابـط بیـن افراد دیده می شـود .از آدم کـه تالش به
مقصر دانستن حـوا بـرای گناهش داشـت (پیدایش باب  ۳آیـه  )۱۲تا به امروز بـر روی زمین،
نـژاد مـا بـا بـه خاطر کشـمکش میان افراد فاسـد و تخریب شـده اسـت .متأسـفانه اختالف ها
تنهـا در دنیـا نیسـت بلکه در کلیسـا نیز وجـود دارد.

آیـات  ۱۵تـا  ۳۵بـاب  ۱۸متـی را بخوانیـد .عیسـی در اینجـا بـه مـا چـه میگویـد؟ بـا ایـن
حـال ،چـرا مـا اغلـب از کالم او پیـروی منیکنیـم؟


بیائیـد صـادق باشـیم :صحبـت کـردن پشـت رس دیگـران و شـکایت کـردن از آنها آسـان
تـر از رفتن مسـتقیم نـزد ایشـان و حل کردن مشـکل اسـت .بـا وجود اینکـه خداوند مـا را به
انجـام روش دوم راهنامیـی منـوده اسـت ،مـا دقیقـاً بـه ایـن دلیل اسـت کـه منـی خواهیم این
کار را انجـام دهیـم .در عیـن حـال عیسـی بـه مـا مـی آموزد که مسـتقیامً نزد کسـی کـه ما را
رنجانـده اسـت برویـم و بـرای ابقـای رابطـه مـان تلاش کنیـم .اگر آن فـرد پذیرا نبود ،سـپس
آموزشهـای دیگـری وجـود دارند.
“زیـرا جایـی کـه دو یـا سـه نفـر به اسـم مـن جمع شـوند ،آنجـا در میـان ایشـان حارضم”
(متـی بـاب  ۱۸آیـه  .)۲۰بـه زمینـه ایـن آیـه نـگاه کنید؛ ایـن آیه دربـاره تأدیب و اصلاح فرد
دیگـری اسـت( .مـا متایـل داریـم کـه ایـن آیـه را بـه طـور گسترده تـری بـه کار بربیم).
عیسـی مـی فرمایـد کـه هنگامـی کـه گـروه کوچکـی بـرای اصلاح یـک ایامنـدار تلاش
میکننـد ،روحالقـدس در آنجـا وجـود دارد .ایـن کار زیبـای نجـات اسـت .کـه بـا تواضـع کار
درسـت را انجام دادن و صحبت کردن مسـتقیم با کسـی که شما را رنجانده اسـت ،آغاز می
شـود .ایـن نیـز مـی توانـد منونه دیگری باشـد از بزرگی در کسـانی کـه آن را انجـام میدهند.



بـار دیگـر آیـات  ۲۱تـا  ۳۵بـاب  ۱۸متـی را بخوانیـد .در اینجـا عیسـی بـه چـه نکتـه بسـیار
مهمـی اشـاره میکنـد؟

70

وقتـی کـه عیسـی مـی گویـد “هفتـاد بـار هفـت مرتبـه ببخـش” ،منظـور او این اسـت که
مـا هرگـز نبایـد دسـت از بخشـش کسـی برداریـم .عیسـی در مـورد نیـاز به بخشـش نه فقط
بـرای مصلحـت دیگـران ،بلکـه بـرای مصلحـت خودمان ،بسـیار جدی اسـت .ببینیـد متثیلی که
عیسـی بـرای رسـاندن منظـورش گفـت تـا چـه حد قوی اسـت .ایـن امـکان وجـود دارد که ما
برای بسـیاری از چیزها بخشـیده شـویم؛ کل انجیل درباره بخشـش اسـت (خروج باب  ۳۲آیه
 ،۳۲اعمال رسـوالن بـاب  ۵آیـه  ،۳۱کولسـیان بـاب  ۱آیـه  ۱۴را ببینیـد) ،اما اگر مـا دیگران را
آنچنـان کـه خـدا ما را بخشـیده اسـت ،نبخشـیم ممکن اسـت با عواقبـی وخیم روبرو شـویم.
چ ــرا فک ــر ک ــردن ب ــه صلی ــب و بخشش ــی ک ــه ب ــه خاط ــر آن ب ــه م ــا داده ش ــده اس ــت،
بس ــیار مه ــم اس ــت؟ اگ ــر خ ــدا ای ــن کار را ب ــرای ش ــا انج ــام داد و اگ ــر ای ــن الزم ــه
نجاتتـــان بـــوده اســـت ،چگونـــه میتوانیـــد بـــدون در نظـــر گرفـــن غیـــر ممکـــن
ب ــودن آن ،بیاموزی ــد ک ــه دیگ ــران را ببخش ــید؟

سه شنبه

 ۲۴مه

معبودهای نفس

آیـات  ۱۶تـا  ۳۰بـاب  ۱۹متـی را بخوانیـد .مـا به عنوان مسـیحیان عهد جدیـد ،چگونه باید
با این روایت ارتباط داشته باشیم؟ چه درس هایی از آن می توانیم بیاموزیم؟

اگـر چـه چیـز خـاص زیـادی درباره ایـن مرد بـه ما گفته نشـده اسـت ،امـا میتوانیم چند
نکتـه برجسـته را متوجـه بشـویم .او ثروتنمـد ،یـک حاکـم (لوقا بـاب  ۱۸آیـه  ۱۸را ببینید) و
ظاهـرا ً پیـرو بسـیار دقیـق قانون خدا بـود .همچنین میتوانیـم ببینیم که احسـاس کرد چیزی
در زندگـی اش کـم اسـت .ایـن ممکن اسـت کمی از داسـتان مارتیـن لوتر را به خاطـر بیاورد؛
او اگـر چـه در ظاهـر راهبـی پارسـا بود ،امـا در درون از زندگـی روحانی خـود ناراضی بود و
از نجـات یافتن مطمئن نبـود .در هـر دو مـورد ،آنهـا احسـاس کردند که شـکاف بین ایشـان
و خـدا بـا کارهـای ظاهریشـان از بیـن نخواهد رفت.
“ایـن حاکـم عدالـت خود را بسـیار عالی میدانسـت .او واقعـاً گامن منیکرد عیبی داشـته
باشـد ،امـا بـا ایـن حـال ،در مجمـوع راضـی نبود .او احسـاس میکـرد چیـزی را میخواهد که
نـدارد .آیـا عیسـی منـی توانسـت همان طـور کـه کـودکان خردسـال را برکـت داد ،او را نیـز
برکـت دهـد و خواسـته روحـش را ارضـا کنـد؟” – الـن جـی .هوایت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 518.
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بعضـی از مـردم ممکـن اسـت اسـتدالل کننـد کـه در این روایت ،عیسـی ایـن را تعلیم می
دهـد کـه مـا بـر اسـاس کارهـای نیکمان زندگـی ابـدی دریافت مـی کنیـم .در نهایـت ،در آیه
 ۱۷بـاب  ۱۹متـی عیسـی مـی فرمایـد “اگـر بخواهی داخـل حیات شـوی ،احکام را نـگاه دار”.
اگـر ایـن تنهـا آیـه در ایـن زمینه بود ،امکان رسـیدن بـه این اسـتدالل وجود داشـت .اما آیات
بسـیاری بخصـوص در نوشـته هـای پولـس ،چنیـن میآموزند کـه قانون ما را نجـات منی دهد،
بلکـه بـه نیـاز مـا به نجات اشـاره میکنـد (رومیان باب  ۳آیـه ۲۸؛ غالطیان بـاب  ۳آیات  ۲۱و
۲۲؛ رومیـان بـاب  ۷آیـه  .)۷در عـوض ،عیسـی حتماً آن مـرد را راهنامئـی کرد تا نیـاز زیادش
را بیشتر درک کنـد .گذشـته از هـر چیـز ،اگـر تنهـا اطاعـت از قانون میتوانسـت نجـات را به
همـراه آورد ،پـس آن مـرد از آن جایـی کـه بسـیار در ایـن کار دقیـق بـود ،بایـد پیـش از ایـن
نجـات مـی یافـت .انجیـل باید در قلب نفوذ کند ،مسـتقیم بـه معبود نفس بـرود و هر چیزی
کـه مانـع رابطـه مـا با خداسـت ،باید از میان برداشـته شـود .در این مورد پول او بود .عیسـی
اشـاره مـی کنـد کـه نجـات یافنت تـا چه حد بـرای مردی ثرومتند دشـوار اسـت؛ و بـا این حال،
کمـی پـس از ایـن مکاملـه ،لوقـا داسـتان زیبـای آن اتفـاق را ثبت می کنـد (لوقا بـاب  ۱۹آیات
 ۱تا .)۱۰
اگ ــر ش ــا بج ــای آن م ــرد ثرومتن ــد بودی ــد و از عیس ــی ه ــان س ــؤال را م ــی پرس ــیدید،
او ب ــه ش ــا چ ــه چی ــزی م ــی گف ــت؟ ب ــه دالی ــل پاس ــختان بیاندیش ــید.

چهارشنبه

 ۲۵مه

چه منفعتی در آن برای ما وجود دارد؟
دقیقاً پس از واقعه آن حاکم ثرومتند ،چه اتفاقی میافتد؟
“آنـــگاه پطـــرس در جـــواب گفـــت :اینـــک مـــا همـــه چیزهـــا را تـــرک کـــرده ،تـــو را
متابعـــت میکنیـــم .پـــس مـــا را چـــه خواهـــد بـــود؟” (متـــی بـــاب  ۱۹آیـــه .)۲۷
در آی ــه اش ــارهای ب ــه آنچ ــه باع ــث بوج ــود آم ــدن ای ــن پرس ــش ش ــد ،نش ــده اس ــت،
ام ــا ب ــه آس ــانی م ــی توانس ــت پاس ــخی مس ــتقیم ب ــه روی برگردان ــدن آن م ــرد ثرومتن ــد
از عیس ــی باش ــد .ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد ک ــه منظ ــور پط ــرس ای ــن ب ــود ک ــه ب ــر خ ــاف ای ــن
م ــرد و دیگ ــران ک ــه ی ــا عیس ــی را نپذیرفتن ــد و ی ــا ب ــرای م ــدت کوتاه ــی ب ــا او ماندن ــد
و ســـپس او را تـــرک کردنـــد ،او و دیگـــر حواریـــون از همـــه چیـــز خـــود بـــرای عیســـی
گذشـــتند .آنهـــا حتـــی بـــا وجـــود بهـــای شـــخصی زیـــاد ،بـــاز هـــم بـــه عیســـی وفـــادار
میماندنـــد .از ایـــن رو ،پرســـش ایـــن اســـت کـــه چـــه منفعتـــی در آن بـــرای م ــا وجـــود
دارد؟
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ام ــروزه از چش ــم ان ــداز م ــا ،ممک ــن اس ــت ای ــن پرس ــش را نش ــانه دیگ ــری از می ــزان
س ــخت دل و کامــاً غی ــر روحان ــی ب ــودن حواری ــون ببینی ــم (و ای ــن ت ــا ح ــدی درس ــت
اس ــت) .از س ــویی دیگ ــر ،چ ــرا پرسش ــی مانن ــد س ــؤال پط ــرس نپرس ــیم؟ چ ــرا او نبای ــد ب ــه
دنب ــال ای ــن م ــی ب ــود ک ــه بدان ــد ب ــا پی ــروی از عیس ــی چ ــه چی ــزی ب ــه دس ــت م ــی آورد؟
در نهای ــت ،در اینج ــا زندگ ــی حت ــی ب ــرای کس ــانی ک ــه در بهرتی ــن رشای ــط هس ــتند،
دش ــوار اس ــت .م ــا همگ ــی در مع ــرض صدم ــات روح ــی ،ن ــا امی ــدی و درد ناش ــی از وج ــود
ســـقوط شـــدهمان ،هســـتیم .یـــک روشـــن فکـــر ایتالیایـــی بـــه نـــام جیاکومـــو لئوپـــاردی
( )Giacomo Leopardiدر قـــرن  ۱۹دربـــاره ناراحتـــی بســـیار زیـــاد انســـانها چنیـــن
نوش ــت“ ،ت ــا زمان ــی ک ــه انس ــان زندگ ــی را احس ــاس م ــی کن ــد ،نارضایت ــی و درد را نی ــز
ح ــس م ــی کن ــد”.
زندگ ــی اغل ــب مب ــارزه ایس ــت و وج ــود خوب ــی در ای ــن جه ــان همیش ــه ب ــه ان ــدازه
وجـــود رشارت نیســـت .پـــس پرســـش پطـــرس کامـــاً منطقـــی اســـت .از آن جایـــی کـــه
زندگ ــی دش ــوار اس ــت ،چ ــه منفعت ــی در پی ــروی ک ــردن از عیس ــی ب ــرای م ــا وج ــود دارد؟
م ــا بای ــد از تعه ــدی ک ــه عیس ــی از م ــا م ــی طلب ــد ،چ ــه انتظ ــاری داش ــته باش ــیم؟

عیس ــی چگون ــه ب ــه ای ــن پرس ــش پاس ــخ داد؟ (مت ــی ب ــاب  ۱۹آی ــه  ۲۸ت ــا ب ــاب  ۲۰آی ــه
 ۱۶را ببینی ــد).


ب ــه ای ــن توج ــه کنی ــد ک ــه عیس ــی پط ــرس را ب ــرای خودخواه ــی ی ــا چی ــزی مانن ــد آن
توبی ــخ نک ــرد .او نخس ــت پاس ــخی بس ــیار ب ــی پ ــرده ب ــه او داد و س ــپس متثی ــل مرب ــوط ب ــه
کارگ ــران و دستمزدش ــان را بی ــان من ــود .اگ ــر چ ــه در ط ــی ق ــرن ه ــا بحثه ــای زی ــادی
درب ــاره مفه ــوم ایـــن متثی ــل صـــورت گرفت ــه اس ــت ،نکت ــه اساس ــی مش ــخص اس ــت :آن
چی ــزی را ک ــه عیس ــی ب ــه م ــا وع ــده داده اس ــت ،دریاف ــت خواهی ــم ک ــرد.
اگ ــر کس ــی از ش ــا بپرس ــد “م ــن ب ــا خدم ــت ک ــردن ب ــه عیس ــی چ ــه چی ــزی ب ــه دس ــت
خواهــم آورد”؟ شــا چــه پاســخی خواهیــد داد؟

پنجشنبه

 ۲۶مه

“میتوانیم”

بــرای درک درســت روایــت امــروز در مــورد یعقــوب و یوحنــا (و مادرشــان) در آیــات ۲۰
تــا  ۲۷بــاب  ۲۰متــی ،ابتــدا آیــات  ۵۱تــا  ۵۶بــاب  ۹لوقــا را بخوانیــد .ایــن اتفــاق زمانــی رخ
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داد کــه عیســی و حواریونــش بــه ســمت اورشــلیم بــه راه افتادنــد ،ایــن تنهــا چنــد روز پیــش
از آن بــود کــه یعقــوب و یوحنــا از عیســی بپرســند کــه آیــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه در
ملکــوت در ســمت چــپ و راســت عیســی بنشــینند.



آیــات  ۲۰تــا  ۲۷بــاب  ۲۰متــی را بخوانیــد .آیــات  ۵۱تــا  ۵۶بــاب  ۹لوقــا دربــاره آمادگــی
یعقــوب و یوحنــا بــرای نشســن در طرفیــن عیســی در ملکــوت ،بــه مــا چــه میگوینــد؟

بــه وضــوح ،یعقــوب و یوحنــا پــران رعــد ،حتــی بعــد از اینکــه بــرای بشــارت دادن بــه
مناطــق اطــراف فرســتاده شــده بودنــد ،بــاز هــم بــه جــای اینکــه نگــران نجــات اطرافیانشــان
باشــند ،بیشــر نگــران آینــده خــود بودنــد .ایــن روایــت بــه نوعــی شــبیه بــه چیــزی اســت کــه
دیــروز دربــاره پرســش پطــرس در مــورد منفعــت موجــود در پیــروی از عیســی دیدیــم.
بــه دقــت بــه پاســخ عیســی در اینجــا توجــه کنیــد “منیدانیــد چــه میخواهیــد .آیــا
میتوانیــد از آن کاســهای کــه مــن مینوشــم ،بنوشــید و تعمیــدی را کــه مــن مییابــم،
بیابیــد؟ بــدو گفتنــد:میتوانیــم” (متــی بــاب  ۲۰آیــه  .)۲۲بــه عبــارت دیگــر شــناخته شــدن
بــا جــال آینــده عیســی بــه ایــن معنــی اســت کــه نخســت بــا رنــج و مــرگ او شــناخته
بشــوند ،چیــزی کــه آنهــا پیــش بینــی نکــرده و بــرای آن آمــاده نبودنــد .ایــن واقعیــت کــه
آنهــا بالفاصلــه پاســخ دادنــد “میتوانیــم” (متــی بــاب  ۲۰آیــه  )۲۲نشــان میدهــد کــه
منــی دانســتند عیســی در چــه مــوردی بــه ایشــان هشــدار مـیداد .امــا در نهایــت از آن آگاه
میشــدند.
تضــادی جالــب توجــه در اینجــا ارائــه شــده اســت ،چیــزی کــه الزم اســت مــا نیــز بــه
آن بیاندیشــیم .هــان طــور کــه در مطالعــه دیــروز دیدیــم ،در صــورت پیــروی از عیســی،
بــه مــا چیزهــای فوقالعــاده و حتــی “حیــات جــاودان” (متــی بــاب  ۱۹آیــه  ،)۲۹وعــده
داده شــده اســت .در عیــن حــال ،کتــاب مقــدس نیــز ایــن را مشــخص مــی کنــد کــه در ایــن
جهــان پیــروی از عیســی بــا بهایــی گاهـاً بســیار بــزرگ همــراه اســت .خــود عیســی بعدهــا
بــه پطــرس گفــت کــه در یــاد خــدا شــهید خواهــد شــد (یوحنــا بــاب  ۲۱آیــات  ۱۸و  ۱۹را
ببینیــد) .بســیاری از ایامنــداران در طــول تاریــخ و حتــی امــروزه ،بهــای زیــادی بــرای پیــروی
از عیســی پرداختهانــد .در حقیقــت اگــر مــا واقعــاً تــا کنــون بهــای زیــادی بــرای پیــروی
از خداونــد ندادهایــم ،عاقالنــه بــه نظــر میرســد کــه از خــود بپرســیم آیــا در مســیرمان
مشــکلی وجــود دارد یــا خیــر .بــا ایــن وجــود ،ایــن بهــا هــر چــه کــه باشــد ،بــاز هــم چنــان
بهــای گزافــی نیســت.
پیــروی از عیســی بــرای شــا چــه بهایــی داشــته اســت؟ بــه دقــت بــه دالیــل پاســختان
بیاندیشــید.
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تفکری فراتر:

در طول قرنها ،برخی از مردم برای آنچه که گاهی “قانون طبیعی” نامیده می شود ،استداللهایی آوردهاند.
ایده اصلی اگر چه به اشکال مختلف ابراز میشود ،این است که ما میتوانیم از جهان طبیعی ،اصول اخالقی بدست
آوریم که ما را در کارهایامن راهنامئی کنند .از یک نظر ،ما که این باور مسیحی را داریم که طبیعت “کتاب دوم”
خداست ،می توانیم بپذیریم که این نظریه تا حدی درست است .برای مثال ،مباحثه پولس در رومیان باب  ۱آیات ۱۸
تا  ۳۲را درباره آنچه مردم باید از جهان طبیعی درباره خدا آموخته باشند ،ببینید .در عین حال ،نباید فراموش کنیم
که این جهان ،جهانی سقوط کرده است و ما آن را با اذهانی فاسد و سقوط کرده نظاره می کنیم .پس نباید جای هیچ
تعجبی باشد که این امکان وجود دارد که درسهای اخالقی اشتباه از طبیعت بیاموزیم .برای مثال یکی از بزرگرتین
ذهن های فانی عهد باستان ،فیلسوف یونانی ارسطو ،بر اساس درکش از طبیعت برای برده داری استدالل آورد .از
نظر او ،طبیعت دو طبقه از مردم را آشکار ساخت ،یکی “زیر دست دیگری  ...در تبعیت  ...حیوانِ زیردست انسان”.
پس برای آنها “زندگی به عنوان برده سودمند است ”.این تنها یکی از مثال های بسیاری است که درباره میزان تضاد
اصول ،ارزشها و اندیشه های دنیوی با اصول ،ارزشها و اندیشههای ملکوت خدا وجود دارد ،و لهذا الزم است که
رصف نظر از جایی که به دنیا آمدیم و در آن رشد کردیم  -نیازمند مطالعه کالم خدا و بدست آوردن اخالقیات،
ارزش ها و معیارهایی باشیم که بر زندگی ما حکمرانی کنند .هیچ چیز دیگری به نفسه قابل اعتامد نیست.

سواالتی برای بحث
 .1عیســی مــا را فــرا مــی خوانــد تــا همــه کســانی را کــه باعــث رنجــش مــا شــدهاند،
ببخش ــیم .ای ــن ش ــامل خانوادههای ــان نی ــز م ــی ش ــود .ب ــه ی ــک ف ــرد نزدی ــک ک ــه
ش ــا را رنجان ــده اس ــت بیاندیش ــید .اگ ــر چ ــه اث ــرات آن ممک ــن اس ــت ب ــرای همیش ــه
باق ــی مبان ــد ،ام ــا چگون ــه م ــی توانی ــد ب ــه مرحل ــه ای برس ــید ک ــه بتوانی ــد ببخش ــید؟
 .2در کالس دربـــاره پاســـختان بـــه پرســـش روز یکشـــنبه دربـــاره تضـــاد میـــان
ارزشه ــای جامع ــه ت ــان و ارزشه ــای کت ــاب مق ــدس ،بح ــث کنی ــد .م ــا ب ــه عن ــوان
مردمـــی مســـیحی ،چگونـــه بایـــد بـــا ایـــن تفاوتهـــا برخـــورد کنیـــم؟
 .3در مـــورد اندیشـــه عظمـــت بـــا داشـــن فروتنـــی ماننـــد یـــک کـــودک ،بیشـــر
بیاندیشـــید .ایـــن بـــرای مـــا کـــه مســـیحی هســـتیم بـــه چـــه مفهومـــی اســـت؟
 .4م ــا ب ــه عن ــوان ادونتیســتهای روز هفت ــم ب ــه اطاع ــت از قان ــون خ ــدا ،ده فرم ــان
معتقدی ــم و ای ــن کامــاً صحی ــح اس ــت .ب ــا ای ــن وج ــود ،روای ــت حاک ــم ثرومتن ــد بای ــد
دربـــاره اینکـــه چـــرا مهـــم بـــودن اطاعـــت عملـــی از قانـــون خـــدا ،کافـــی نیســـت و
مس ــیحیت حقیق ــی ع ــاوه ب ــر ای ــن ،مس ــتلزم چیزه ــای بیش ــر اس ــت ،چ ــه چی ــزی ب ــه
مـــا میگویـــد؟
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 ۲۸مه تا  ۳ژوئن

عیسی در اورشلیم

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :زکریا باب  ۹آیه ۹؛ متی باب ۲۱آیات  ۱تا ۴۶؛ رومیان باب ۴
آیات  ۱۳تا ۱۶؛ مکاشفه یوحنا باب  ۱۴آیات  ۷تا ۱۲؛ اعامل رسوالن باب  ۶آیه ۷؛ متی
باب  ۲۲آیات  ۱تا .۱۵
آیه حفظی“ :مگر در کتب هرگز نخواندهاید این که سنگی را که معامرانش رد
منودند ،هامن رس زاویه شده است .این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است”
(متی باب  ۲۱آیه .)۴۲
در آیات  ۲۷و  ۲۸باب  ۲۰متی ،عیسی فرمود “و هر که میخواهد در میان شام مقدم بـود،
غالم شام باشد .چنانکه پرس انسان نیامد تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و جان خود را در
راه بسیاری فدا سازد ”.این عیسی است ،خدای ابدی ،کسی که همه چیز را آفرید ،به عنوان یک
خدمتگزار بر روی زمین زندگی کرد و برای نیاز گمشدگان ،بیامران و محتاجان که بسیاری از
ایشان همچنان او را خوار شمردند ،خدمت منود .چه فداکاری و از خود گذشتگی؛ ما به سختی
می توانیم آن را درک کنیم!
اما به هامن اندازه که خادم بودن او غیر قابل درک است ،تعجب آورتر است که او که خدای
ابدی است اکنون با هدف کلی آمدنش به اینجا روبروست“ :جان خود را در راه بسیاری فدا
سازد” این انکار نفس و از خودگذشتگی بزودی به اوج رمز و راز خود خواهد رسید “فرشتگان
نیز مشتاق هستند که در آن نظر کنند” (پطرس اول باب  ۱آیه  )۱۲وآن صلیب است.
در درس این هفته نگاهی خواهیم انداخت به اتفاقات بزرگ و تعالیم عیسی پس از ورودش
به اورشلیم  ،نه برای به پادشاهی زمینی رسیدن هامن طور که بسیاری از مردم چنین آرزو
داشنت ،بلکه “در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم” (قرنتیان دوم باب  ۵آیه .)۲۱
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۴ژوئن آماده شوید.
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ظهور نبوت شده
یهود پس از هفتاد سال اسارت در بابل ،رشوع به بازگشت به اورشلیم منودند .آنها برای
باز سازی معبد خود هیجان زده بودند ،اما پس از آنکه شالوده گذاشته شد ،کسانی که معبد
مجلل سلیامن را به یاد آوردند ،متوجه شدند که این معبد دوم حتی اندکی نیز به خوبی آن
معبد نخواهد بود .از این رو ،ایشان “به آواز بلند گریستند” (عزرا آیه  ۳باب .)۱۲
مردم قدری دلگرمی غیر منتظره از دو مرد که در میانشان ایستاده بودند ،دریافت
کردند :نبیئی سالخورده به نام حجی و یک نبی جوان به نام زکریا .حجی به مردم یادآوری
کرد که جالل حقیقی معبد سلیامن از آنچه سلیامن و دیگران به آن آورده بودند ،نبود .آن
معبد متعلق به سلیامن نبود .بلکه معبد خدا بود .حجی گفت“ :زیرا که یهوه صبایوت چنین
میگوید :یک دفعه دیگر و آن نیز بعد از اندک زمانی ،آسامنها و زمین و دریا و خشکی را
متزلزل خواهم ساخت .و متامی ا ّمتها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع ا ّمتها
خواهند آمد و یهوه صبایوت میگوید که این خانه را از جالل پر خواهم ساخت .یهوه صبایوت
میگوید :نقره از آن من و طال از آن من است .یهوه صبایوت میگوید :جال ِل آخ ِر این خانه
از جالل نخستینش عظیمتر خواهد بود و در این مکان ،سالمتی را خواهم بخشید .قول یهوه
صبایوت این است” (حجی باب  ۲آیات  ۶تا .)۹
زمانی که نبی جوان زکریا سخن گفت ،رشایط حتی امیدوارانه تر شد“ :ای دخرت صهیون
بسیار وجد بنام و ای دخرت اورشلیم آواز شادمانی بده! اینک پادشاه تو نزد تو میآید .او عادل
و صاحب نجات و حلیم میباشد و بر االغ و بر ک ّره ب ّچه االغ سوار است” (زکریا باب  ۹آیه
.)۹



این پیشگویی های شگفت انگیز چگونه در مورد آیات  ۱تا  ۱۱باب  ۲۱متی  -ورود عیسی
به اورشلیم ،به کار برده می شوند؟

“مسیح برای ورود سلطنتی اش از رسوم یهودی پیروی میکند .حیوانی که او بر آن سوار
شد ،هامن بود که پادشاهان ارسائیل بر آن سوار می شدند و در پیشگویی آمده بود که بدین
ترتیب است که مسیح موعود به پادشاهی خود خواهد آمد .بالفاصله پس از اینکه او بر کره
اسب سوار شد ،فریادی از پیروزی به هوا برخواست .جمعیت کثیری او را به عنوان مسیح
موعود ،پادشاهشان مورد ستایش قرار دادند .اینک عیسی تجلیلی را که هرگز پیش از آن مجاز
ندانسته بود ،پذیرفت و حواریون این را به عنوان مدرکی برای تحقق امیدهای خوشایندشان
با دیدن عیسی بر روی تخت پادشاهی ،تلقی کردند .جمعیت کثیر متقاعد شده بودند که زمان
رهاییشان نزدیک است .آنها در تصورشان خروج ارتش رم از اورشلیم و تبدیل ارسائیل بار
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دیگر ،به ملتی مستقل را دیدند – ”.الن جی .هوایت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 570
باره ــا م ــی بینی ــم ک ــه چگون ــه کت ــاب مق ــدس تحق ــق یاف ــت و ب ــا ای ــن وج ــود ،در آن
زم ــان م ــردم آن را درک نکردن ــد .م ــا درب ــاره اینک ــه چگون ــه تص ــورات پیش ــین م ــی
توان ــد حقیق ــت را تحری ــف منای ــد ،چ ــه درس های ــی م ــی توانی ــم بیاموزی ــم؟
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عیسی در معبد
از نخسـتین روزهـای زندگـی بشر سـقوط کـرده ،قربانـی کـردن حیوانـات روش منتخـب
خـدا بـرای آموختن نقشـه نجـات بـه جهـان بـود ،نجـات بـا فیـض از طریـق ایمان به مسـیح
موعـود (رومیـان بـاب  ۴آیـات  ۱۳تـا  .)۱۶منونـه قدرمتنـدی از ایـن حقیقـت را مـی تـوان در
بـاب  ۴پیدایـش یافـت ،داسـتان هابیـل و قائـن و فاجعـه ای کـه بر رس پرسـتش در میان سـایر
چیزهـا رخ داد (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۴آیـات  ۷تا  ۱۲را نیـز ببینید) .از ایـن رو ،هنگامی که
خـدا ارسائیـل را قـوم برگزیـده خـود خوانـد “مملکـت ک َهنه و ِ
امـت مقدس” (خـروج باب ۱۹
آیـه  ،)۶آئینهـای معبـد را نیـز بـه عنـوان توضیح کامـل تر و دقیـق تر نجـات در نظر گرفت.
از خیمـه در بیابـان تـا معبـد سـلیامن و بـاز سـازی دوبـاره آن پس از بازگشـت از بابـل ،مژده
انجیـل بـه صـورت منادهـا و منونـه هایـی از آئینهـای معبـد منایان شـد.
بـا ایـن حـال بـا وجـود خاسـتگاه الهـی ،معبـد و آئیـن هایش توسـط انسـان سـقوط کرده
انجـام شـده بـود و درسـت هامنطور که هر چیزی که انسـان هـا در آن نقش دارند ،به فسـاد
منتهـی مـی شـود ،در اینجـا در مـورد ایـن خدمـت مقدس کـه خدا بـرای منایان کـردن محبت
و رحمتـش بـه جهـان سـقوط کـرده نهـاده بود نیـز چنین بـود .در زمان عیسـی همـه چیز به
شـدت بـه دلیـل حـرص و طمـع کاهنـان ،چنـان بـه انحراف کشـیده شـده بود (درسـت هامن
کسـانی کـه مسـئول اجـرای خدمـات بودنـد!) کـه “حرمت آئیـن قربانـی کردن در نظـر مردم
تـا حـد زیـادی از بیـن رفتـه بـود – ”.الن جـی .هوایت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 590

آیـات  ۱۲تـا  ۱۷بـاب  ۲۱متـی را بخوانیـد .در اینجا برای ما عبادت کننـدگان خدا چه درس
هایی وجود دارد؟
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درسـت ماننـد بسـیاری از موقعیتهـای دیگـر ،عیسـی بـرای توجیـه کارهایـش از کتـاب
مقـدس نقـل قـول کـرد ،کـه ایـن گواه بیشتری اسـت بـر اینکـه ما بـه عنـوان پیـروان خداوند
مـی بایسـت کتـاب مقـدس را مرکز جهـان بینی و نظـام اخالقی خود قرار دهیـم .در کنار نقل
قولـش از کتـاب مقـدس ،شـفای معجـزه آسـای نابینـا و لنـگ نیـز وجـود داشـت .همـه اینها
مـدارک قویتـر و متقاعـد کننـده تـری از طبیعـت و فراخوانـی الهـی او داد .چقدر غـم انگیز
اسـت کـه کسـانی کـه بایـد بیش از همه نسـبت به این شـواهد حسـاس بوده و پذیـرای آنها
میبودنـد ،بیـش از همـه بـا او مخالفـت کردنـد .بسـیاری بـه دلیـل نگرانـی از دارائـی هـای
زمینـی و مقـام هایشـان بـه عنـوان “خدمتگـزارن” و “محافظـان” معبـد ،نکتـه اصلـی خدمت
معبـد را فرامـوش کردنـد :نجات در عیسـی.
چگون ــه م ــی توانی ــم اطمین ــان یابی ــم ک ــه اج ــازه ندهی ــم متایالمت ــان چی ــزی در اینج ــا
بدس ــت نیاورن ــد و نگ ــه ندارن ــد ،حت ــی چی ــزی خ ــوب ممک ــن اس ــت آنچ ــه ک ــه بس ــیار
مه ــم اس ــت را ب ــه خط ــر ب ــی ان ــدازد :زندگ ــی اب ــدی در عیس ــی؟

سه شنبه

 ۳۱مه

بدون میوه

پاکسازی معبد توسط عیسی عملی از روی شفقت بود .خرید و فروش در محوطه مختص
غیر یهود بود و عیسی در نظر داشت که خانه اش مکانی برای دعا و عبادت همه مردم باشد.
اما پاکسازی ،عملی از داوری نیز بود .کاهنانی که معبد را اداره می کردند فرصتشان را
در برکت دادن به همه مردم از دست داده بودند؛ روز داوری ایشان نزدیک بود .اگر پس
از همه آن کارهایی که عیسی برای منایان کردن فراخوانی الهی خویش انجام داده بود ،این
مردان همچنان از قبول او رسباز می زدند ،چه چیز دیگری میتوانست اتفاق بیافتد ،غیر از
اینکه آنها نتایج انتخاب های غمانگیز خود را درو کنند؟

آیات  ۱۸تا  ۲۲باب  ۲۱متی را بخوانید .چگونه نفرین عیسی به درخت انجیر و پاکسازی
معبد توسط او با هم مرتبط هستند؟


عیسی درخت انجیر را به عنوان متثیلی عملی درباره بسیاری از رهربان ملت یهود که در
نهایت و به گونه ای جربان ناپذیر آنچه کاشته بودند را درو می کردند ،لعن منود .با این وجود
ما باید به یاد داشته باشیم که این متثیل به همه رهربان دینی اشاره منی کرد .در حقیقت
بسیاری به عیسی به عنوان مسیح موعود ایامن آوردند“ .و کالم خدا ترقی منود و عدد
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شاگردان در اورشلیم بغایت میافزود و گروهی عظیم از کهنه مطیع ایامن شدند” (اعامل
رسوالن باب  ۶آیه  .)۷با این وجود ،هامن طور که درخت انجیر میوه ای ببار نیاورد ،خدمت
معبد نیز که به زودی بی اعتبار می شد ،مثرهئی نداشت.
این عمل و سخنان خشن عیسی احتامالً برای حواریون که هنوز سعی در آموخنت درس
هایی از شفقت و کاملی که عیسی در طی مأموریتش آشکار منود ،بودند بسیار تکان دهنده
بود .این هامن عیسی بود که اعالم کرد برای محکوم کردن جهان نیامده بود ،بلکه برای نجات
آن آمده بود؛ هامن عیسی که ادعا منود “زیرا که پرس انسان نیامده است تا جان مردم را
هالک سازد بلکه تا نجات دهد .پس به قریهای دیگر رفتند” (لوقا باب  ۹آیه  .)۵۶همه کلامت
وکارهای مأموریت او به بازگرداندن برش سقوط کرده ،متوجه ساخنت مردم به امید و وعده
حیاتی جدید در او ،اختصاص داده شده بود .بنابراین خشن صحبت و رفتار کردن عیسی با
چنان قطعیتی ،آنها را متعجب ساخت ،و به این دلیل است که متی نوشت که آنها از آنچه که
او انجام داده بود شگفت زده شده بودند.
ش ــکی نیس ــت ک ــه دی ــر ی ــا زود م ــردم کامــاً رحم ــت و فی ــض خ ــدا را رد م ــی کنن ــد
(پیدای ــش ب ــاب  ۶آی ــه  ،۱۳ب ــاب  ۱۵آی ــه  ،۱۶ب ــاب  ۱۹آی ــه ۲۴؛ مکاش ــفه یوحن ــا ب ــاب
 ۲۲آی ــه  ۱۱را ببینی ــد) .پ ــس چ ــرا بس ــیار مه ــم اس ــت ک ــه م ــا چن ــان داوری های ــی را
ب ــه خ ــدا واگ ــزار کنی ــم و هرگ ــز چ ــه درب ــاره دیگ ــران و ی ــا حت ــی خودم ــان چنی ــن
قض ــاوت نکنی ــم؟

چهارشنبه

 ۱ژوئن

سنگ

اگر تنها چند روز از عمرتان باقی مانده باشد ،چه کارهایی در این زمان باقی مانده انجام
خواهید داد؟ یکی از کارهایی که عیسی انجام داد ،بیان روایاتی بود که بر شنوندگانش تاثیر
عمیقی بگذارند.

آیات  ۳۳تا  ۴۶باب  ۲۱متی را بخوانید .چه کسانی با عناوینی که در زیر آمده است ،معرفی شدهاند؟

صاحب ملک:
کشاورزان:
خدمه:
پرس:
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به نقل قول عیسی از آیات  ۲۲و  ۲۳باب  ۱۱۸مزامیر توجه کنید .مسیح با بیان پیشگویی
سنگ نپذیرفته شده ،به واقعهای در تاریخ ارسائیل اشاره کرد .این واقعه با ساخنت نخستین
معبد مرتبط بود .هنگامی که معبد سلیامن بنا شد ،سنگ های بزرگی برای دیوارها و شالوده
آن ،به طور کامل در معدن آماده شدند .پس از اینکه به ساختامن آورده میشدند ،نباید
ابزاری بر روی آنها استفاده می شد و صدای تراشیدن و چکش کاری شنیده می شد .کارگران
باید تنها آنها را رس جایشان می گذاشتند .سنگی به اندازه غیر معمول و با شکلی عجیب برای
استفاده در شالوده آورده شده بود .اما کارگران نتوانستند جایی برای آن پیدا کنند و آن را
نپذیرفتند .آن سنگ که در مسیرشان غیر قابل استفاده بود ،برایشان آزار دهنده بود .برای
مدتی آن سنگ به صورت رها شده ،باقی ماند.
اما زمانی که کارگران به ساخنت کنج رسیدند ،برای مدت طوالنی به دنبال سنگی با اندازه
و قدرت کافی و شکل مناسب گشتند تا فضای مورد نظر را پر کند و وزنی را که بر روی آن
خواهد بود را تحمل مناید ...اما در نهایت توجهشان به سنگی که مدت ها بی استفاده مانده
بود ،جلب شد ...سنگ پذیرفته ،و برای قرار دادن در جای خود آورده شد و معلوم شد که
دقیقاً مناسب آنجا بوده است.
ب ــار دیگ ــر آی ــه  ۴۴ب ــاب  ۲۱مت ــی را بخوانی ــد .دو روش متف ــاوت در مرب ــوط ش ــدن
ب ــه س ــنگ ارائ ــه ش ــده اس ــت :یک ــی افت ــادن ب ــر روی س ــنگ و شکس ــته ش ــدن اس ــت؛
دیگ ــری ای ــن اس ــت ک ــه س ــنگ ب ــر روی ش ــا بیافت ــد و ش ــا توس ــط آن خ ــرد بش ــوید.
تف ــاوت مه ــم بی ــن ای ــن دو چیس ــت؟ (مزامی ــر ب ــاب  ۵۱آی ــه  ۷و دانی ــال ب ــاب  ۲آی ــه
 ۳۴را ببینی ــد).

پنجشنبه

 ۲ژوئن

بهای فیض

مژده بسیار خوب کتاب مقدس این است که ما توسط خدایی با محبت خلق شده ایم،
که از طریق قربانی شدن عیسی بر روی صلیب ،راهی برای خالص شدن همگی ما از این
آشفتگیِ گناه و مرگ ،مهیا منوده است .این موضوعی است که به گونههای متفاوت در کل
کتاب مقدس وجود دارد .ما می توانیم آن را در متثیل های زیر که توسط عیسی بیان شدند،
نیز ببینیم.

آیات  ۱تا  ۱۵باب  ۲۲متی را بخوانید .این متثیل درباره نجات به واسطه ایامن چه میآموزد؟
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هر قدر هم که این متثیل نامالیم به نظر برسد ،مهم است به یاد داشته باشیم که مسائل
مهمی است که در مخاطره هستند :زندگی ابدی یا نابودی ابدی برای همه انسان ها .در
مقابل چه چیز دیگری واقعاً اهمیت دارد؟
وقتی که به صلیب و بهای آن برای خدا به منظور فراهم منودن نجات برای برشیت ،نگاه
می کنیم ،باید بتوانیم میزان وسعت عمق و مبهم بودن این مسایل را ببینیم .ما درباره فردی
از الوهیت ابدی سخن میگوییم که بار خشم و غضب کامل خدا علیه گناه را بدوش میکشد.
موضوع منیتواند از این جدیتر بشود .اگر این موضوعی است که ما در ابدیت مطالعه
خواهیم کرد ،جای تعجب ندارد که به سختی بتوانیم آن را درک کنیم.
از این رو ،این کلامت قدرمتند و قطعی را در این متثیل داریم .خدا اینگونه تدارک دیده
است که همه جزئی از جشن عروسی باشند (مکاشفه یوحنا باب  ۱۹آیه  ۷را ببینید)؛ هر
آنچه که الزم بوده است ،با بهایی ژرف که هیچ متثیلی منیتواند آن را عادالنه آشکار سازد،
با بزرگواری فراهم شده بود .اینکه مردمی که به عروسی دعوت شده بودند ،در واقع آن را
به مسخره گرفته و به دنبال کار خود رفتند ،بسیار بد بود .بدتر اینکه بعضی حتی کسانی که
برای دادن دعوت بزرگوارانه آمده بودند را مورد رضب و شتم قرار دادند .پس وجود پاسخی
قطعی تعجبی ندارد.


معنی “ردای عروسی” چیست؟ مکاشفه یوحنا باب  ۱۹آیه  ۸را نیز ببینید.

جامه نشان دهنده عدالت مسیح است ،عدالتی که در زندگی و اعامل مقدسین منایان
شده است .مرد بدون جامه منایانگر مسیحیان پیشبینی شدهای بود که امتیاز فیض و نجات را
مطالبه کرده اما اجازه ندادهاند ،انجیل زندگی و رسشت ایشان را تغییر دهد .برای متام کسانی
که دعوت شده بودند ،همه نوع تدارکی با بهایی سنگین مهیا شده بود .پس هامنطور که این
متثیل نشان میدهد ،چیزی بیشرت از رصفاً ظاهر شدن در مقابل در ،برای ورود به ملکوت خدا
الزم است.

جمعه

تفکری فراتر:

 ۳ژوئن

عن ــوان روزنام ــه لن ــدن چنی ــن ب ــود“ :زن ــی در آپارمتان ــش ب ــه م ــدت س ــه س ــال م ــرده
ب ــود :اس ــکلت زن ــی ب ــه ن ــام جوی ــس ب ــر روی مب ــل مقاب ــل تلویزی ــون ک ــه هن ــوز روش ــن
ب ــود ،پی ــدا ش ــد”.
ب ــه م ــدت س ــه س ــال در آپارمتان ــی در لن ــدن م ــرده ب ــود و هی ــچ ک ــس دل ــش ب ــرای او
تن ــگ نش ــده ب ــود؟ هی ــچ ک ــس مت ــاس نگرفت ــه ب ــود ک ــه حال ــش را جوی ــا ش ــود؟ چط ــور
ممک ــن اس ــت چنی ــن چی ــزی آن ه ــم در ع ــری ک ــه ارتباط ــات ح ــد و م ــرزی ندارن ــد،
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اتف ــاق بیافت ــد؟ هنگام ــی ک ــه خ ــر ب ــرای نخس ــتین ب ــار پخ ــش ش ــد ،کل جه ــان را تح ــت
تاثی ــر ق ــرار داد و بوی ــژه م ــردم لن ــدن را حی ــرت زده ک ــرد .چط ــور ممک ــن ب ــود او ب ــرای
چنی ــن م ــدت طوالن ــی م ــرده باش ــد و هی ــچ ک ــس از ای ــن موض ــوع خ ــر نداش ــته باش ــد؟
ب ــا ای ــن وج ــود م ــا همگ ــی ب ــدون امی ــد و وع ــده انجی ــل و نج ــات ک ــه ب ــا به ــای گزاف ــی
ب ــرای م ــا فراه ــم ش ــده اس ــت ،مانن ــد زن بیچ ــاره اه ــل لن ــدن ،محک ــوم بـــه فرام ــوش
ش ــدن هس ــتیم .ام ــا ای ــن رشای ــط بدت ــر اس ــت ،زی ــرا کس ــی وج ــود نخواه ــد داش ــت ک ــه
م ــا را پی ــدا کن ــد ی ــا حت ــی پ ــس از س ــه س ــال ی ــا س ــه میلی ــارد س ــال از آن واقع ــه ،ب ــرای
م ــا س ــوگواری کن ــد .اتف ــاق نظ ــر علم ــی کنون ــی ای ــن اس ــت ک ــه دی ــر ی ــا زود هم ــه کیه ــان
ناب ــود خواه ــد ش ــد و در چی ــزی ک ــه “م ــرگ گرم ــای کیهان ــی” نامی ــده م ــی ش ــود ،ناپدی ــد
خواهـــد شـــد .امـــا صلیـــب بـــه مـــا مـــی گویـــد کـــه ایـــن دیـــدگاه نادرســـت اســـت؛ مـــا
م ــی توانی ــم ب ــه ج ــای گمنام ــی اب ــدی ،وع ــده حی ــات اب ــدی در آس ــان و زمی ــن جدی ــدی
داش ــته باش ــیم .ب ــا چنی ــن چشــمانداز ف ــوق الع ــاده و باورنکردن ــی در برابرم ــان ،چگون ــه
ممک ــن اس ــت نتوانی ــم بیاموزی ــم ک ــه اج ــازه ندهی ــم کس ــی و ی ــا چی ــزی در مس ــیر آنچ ــه
در عیس ــی ب ــه م ــا وع ــده داده ش ــده اس ــت ،ق ــرار بگی ــرد؟

سواالتی برای بحث
 .1دربـــاره اینکـــه مـــرگ تـــا چـــه حـــد نهایـــی و قدرمتنـــد اســـت و تـــا چـــه میـــزان

ت ــاش ه ــای ب ــری در ط ــی ه ــزاران س ــال ب ــرای غلب ــه ب ــر آن بیه ــوده ب ــوده اس ــت،
بیاندیش ــید .بهرتی ــن کاری ک ــه ب ــه نوع ــی م ــی توانی ــم انج ــام دهی ــم ای ــن اس ــت ک ــه
اجس ــادمان را محافظ ــت کنی ــم و آن به ــر از ای ــن نیس ــت ک ــه ماش ــینی ک ــه موت ــورش
س ــوخته اس ــت را ،رن ــگ جدی ــد بزنی ــم ،ب ــه امی ــد اینک ــه ب ــراه خواه ــد افت ــاد .تعجب ــی
ن ــدارد ک ــه چی ــزی چن ــان ش ــدید و مهی ــج مانن ــد م ــرگ و رس ــتاخیز پ ــر خ ــدا ،ب ــرای
پی ــروزی ب ــر م ــرگ ب ــه ج ــای م ــا الزم ب ــود .ای ــن درب ــاره اینک ــه صلی ــب ت ــا چ ــه ح ــد
بای ــد در مرکزی ــت امیده ــا و باوره ــای م ــا ق ــرار داش ــته باش ــد ،بای ــد چ ــه چی ــزی ب ــه
م ــا بگوی ــد؟
 .2دربـــاره مفهـــوم پوشـــیده شـــدن در عدالـــت عیســـی بیشـــر بیاندیشـــید .درکـــی
مناســـب و متعـــادل از ایـــن مفهـــوم مهـــم ،چگونـــه مـــی توانـــد مـــا را از ســـقوط در
فی ــض ب ــی قی ــد و رشط و ی ــا قان ــون گرای ــی برهان ــد و چ ــرا بس ــیار مه ــم اس ــت ک ــه م ــا
از ه ــر دو اف ــراط دوری منایی ــم؟
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 ۴تا  ۱۰ژوئن

رویدادهای آخر زمان

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :خروج باب  ۱۹آیات  ۵و ۶؛ متی باب ۲۳؛ یوحنا باب  ۱۲آیات ۲۰
تا ۲۶؛ متی باب ۲۴؛ یوحنا باب  ۱۴آیات  ۱تا ۴؛ تسالونیکیان اول باب  ۴آیه .۱۶
آیه حفظی“ :و هر که خود را بلند کند ،پست گردد و هر که خود را فروتن سازد
رسافراز گردد( ”.متی باب  ۲۳آیه .)۱۲

آمدن دوباره عیسی اوج ایامن مسیحیت است .نخستین ظهور عیسی و مردنش بر روی
صلیب پیشدرآمد بازگشت اوست .ظهور ،بدون آمدن نخستین منی توانست اتفاق بیافتد
و نخستین ظهور بدون بازگشت دوباره بی معنی است .هر دو به طور جدایی ناپذیری با
یکدیگر مرتبط هستند ،اگر چه در زمانهای متفاوتی اتفاق میافتند ،اما زمان نجات برشیت
و پایان نربد بزرگ یکسان است .آمدن نخستین کامل و متام شده است؛ اکنون ما با اشتیاق و
عالقه منتظر ظهور دوم هستیم.
این هفته به آنچه در باب  ۲۳متی بیان شده است ،درخواست نهایی عیسی از برخی
رهربان یهودی برای توبه کردن و قبول او به عنوان تنها امید نجاتشان ،نگاهی خواهیم
انداخت .پس از آن در باب  ۲۴متی عیسی به این پرسش درباره وقایعی که قبل از آمدن
دوباره اش آشکار خواهند شد ،پاسخ داد .در اینجا عیسی تصویری نسبتا جدی ارائه می کند
که نابودی اورشلیم را با چیزی که قبل از بازگشت او اتفاق خواهد افتاد ،مربوط می سازد.
و با این وجود مهم نیست که رشایط تا چه حد دشوار بشود ،به عنوان مثال جنگ ،قحطی،
خیانت ،ما با وعده “آنگاه عالمت پرس انسان در آسامن پدید گردد و در آن وقت ،جمیع
طوایف زمین سینه زنی کنند و پرس انسان را بینند که بر ابرهای آسامن ،با ق ّوت و جالل عظیم
میآید” (متی باب  ۲۴آیه  )۳۰بجا مانده ایم .به عبارت دیگر ،با وجود محنت و رنج ،ما دالیل
بسیاری برای شادی کردن داریم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۱ژوئن آماده شوید.
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راهنامیان نابینا
ایــن خــود عیســی بــود کــه بــا دســتی توامننــد و بازویــی افراشــته ،فرزنــدان ارسائیــل را
بــه ســوی اورشــلیم راهنامئــی کــرده بــود .او آنهــا را بــر بــال عقــاب از مــر خــارج منــود و
بــه نــزد خــود آورد “هامنــا خزانــة خــاص مــن از جمیــع قومهــا خواهیــد بــود .زیــرا کــه متامی
جهــان ،از آن مــن اســت .و شــا بــرای مــن مملکــت ک َهنــه و امـ ِ
ـت مقــدس خواهیــد بــود”
(خــروج بــاب  ۱۹آیــات  ۵و .)۶
در یــک مفهــوم ،عیســی بــر کــوه زیبایــی بــه نــام ســینا بــه ارسائیــل پیشــنهاد کــرده بــود.
بــاب  ۲۴خــروج مــی گویــد کــه مشــایخ و رهــران “بــاال رفتنــد و خــدای ارسائیــل را دیدنــد ،و
زیــر پایهایــش مثــل صنعتــی از یاقــوت کبــود شــفاف و ماننــد ذات آســان در صفــا ...خــدا را
دیدنــد و خوردنــد و آشــامیدند” (خــروج بــاب  ۲۴آیــات  ۹تــا  .)۱۱مســیح جــام عهــد خــود را
بــه ارسائیــل عرضــه منــود ،ماننــد مــردی کــه جامــش را بــه زنــی کــه قــرار اســت بــا او ازدواج
کنــد و آینــده خوبــی برایــش بســازد ،میدهــد .ارسائیــل جــام را دریافــت منــود و گفــت ،آری
مــا مــی خواهیــم تــا ابــد بــا تــو در رسزمیــن موعــود زندگــی کنیــم.



بــا ایــن پیــش زمینــه در ذهــن بــاب  ۲۳متــی را بخوانیــد .عیســی بــه رهــران ارسائیــل چــه
مــی گویــد؟ چــه هشــداری داده میشــود؟ مهمــر اینکــه ،مــا چــه درس هایــی مــی توانیــم
دربــاره رسزنــش هایــی کــه عیســی بــه طــور خــاص بــه آنهــا داد ،بیاموزیــم؟ چگونــه مــی
توانیــم اطمینــان یابیــم کــه مــا نیــز چنیــن اشــتباهی انجــام ندهیــم؟

بــاب  ۲۳متــی آخریــن درخواســت نــا امیدانــه عیســی بــرای مصالحــه بــا محبــوب خــود
بــود .امــا محبوبــش او را تــرک منــود .عیســی تصمیــم او را پذیرفــت و بــرای آخریــن بــار از
خانــه ایشــان  -معبــد  -خــارج شــد “اینــک خانــه شــا بــرای شــا ویــران گــذارده میشــود”
(متــی بــاب  ۲۳آیــه  .)۳۸وقتــی عیســی معبــد را تــرک منــود ،آنجــا دقیقـاً ماننــد بیابانــی کــه
او در ابتــدا آنهــا را از آن نجــات داده بــود ،مــروک ،خالــی و ویــران شــد.
تحولــی بــزرگ در تاریــخ نجــات در رشف اتفــاق افتــادن بــود و ایــن رهــران و کســانی
را کــه بــه فریــب هدایــت مــی کردنــد ،قــرار بــود آن را از دســت بدهنــد .در همیــن حــال
بســیاری دیگــر ،یهــودی و بــه زودی غیــر یهــودی کــه رهــری روح القــدس را پذیــرا بودنــد،
بــه کار خــوب و فراخوانــی ارسائیــل ادامــه مــی دادنــد .آنهــا نســل حقیقــی ابراهیــم مــی
شــدند“ .و بــر حســب وعــده ،وارث هســتید” (غالطیــان بــاب  ۳آیــه  .)۲۹مــا نیــز امــروزه
جزئــی از آن مــردم بــا هــان فراخوانــی الهــی هســتیم.
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نشانههای پایان جهان
پ ــس از آنک ــه عیس ــی برخ ــی از ره ــران یه ــودی ک ــه او را نپذیرفت ــه بودن ــد را رسزن ــش
من ــود ،آی ــات  ۲۰ت ــا  ۲۶ب ــاب  ۱۲یوحن ــا تقاض ــای جال ــب توجه ــی را ارائ ــه م ــی دهن ــد .ب ــه
مســیح دربــاره غیــر یهودیانــی گفتــه شــد کــه مــی خواســتند “عیســی را ببیننــد” .پیــش از
آن ،ایــن غیــر یهودیــان ابتــدا درخواستشــان را بــا یهودیــان کــه بــه عیســی وفــادار بودنــد،
مط ــرح منودن ــد .خیل ــی زود چی ــزی مش ــابه در مقیاس ــی بس ــیار بزرگ ــر اتف ــاق خواه ــد
افت ــاد :در حال ــی ک ــه بعض ــی از یهودی ــان عیس ــی را نخواهن ــد پذیرف ــت ،س ــایرین عوام ــل
اصل ــی خواهن ــد ش ــد ک ــه بواس ــطه آنه ــا ،تع ــداد زی ــادی غی ــر یه ــودی ب ــا مس ــیح آش ــنا
خواهن ــد ش ــد .چق ــدر جال ــب توج ــه ک ــه ای ــن پیش ــنهاد دقیقــاً پ ــس از آنک ــه عیس ــی ب ــه
ره ــران فرم ــود ک ــه خانهش ــان م ــروک باق ــی خواه ــد مان ــد ،مط ــرح ش ــد .ب ــه راس ــتی
چی ــز قدیم ــی ج ــای خ ــود را ب ــه چی ــز جدی ــد خواه ــد داد ،ب ــه ط ــوری ک ــه هم ــواره قص ــد
خ ــدا چنی ــن ب ــوده اس ــت :نج ــات یهودی ــان و همچنی ــن غی ــر یهودی ــان.



عیس ــی در آی ــات  ۱ت ــا  ۱۴ب ــاب  ۲۴مت ــی چ ــه ن ــوع تصوی ــری ه ــم ب ــرای ایامن ــداران ب ــا
وف ــا و ه ــم ب ــه ط ــور کل ــی ب ــرای جه ــان ارائ ــه م ــی ده ــد؟

عیس ــی ای ــن پاس ــخ را ب ــه پرس ــش ه ــای مرب ــوط ب ــه نش ــانه ه ــای آم ــدن دوب ــاره اش و
پایــان جهــان مــی دهــد“ .عیســی بــا جــدا کــردن نابــودی اورشــلیم و روز بــزرگ آمدنــش،
ب ــه حواریون ــش پاس ــخ ن ــداد .بلک ــه او رشح ای ــن دو واقع ــه را ب ــا ه ــم مخل ــوط ک ــرد .اگ ــر
او ب ــرای حواریون ــش ،رویداده ــای آین ــده را چن ــان ک ــه دی ــد آش ــکار میک ــرد ،ممک ــن ب ــود
آنه ــا نتوانن ــد تحم ــل کنن ــد .او ب ــه عن ــوان رحمت ــی ب ــرای حواریون ــش توضی ــح دو واقع ــه
را ترکی ــب من ــود و اج ــازه داد آنه ــا خ ــود مفه ــوم آن را مطالع ــه کنن ــد ...ای ــن بح ــث کام ــل
تنه ــا ب ــرای حواری ــون داده نش ــده ب ــود ،بلک ــه ب ــرای کس ــانی ک ــه م ــی بای ــد در آخری ــن
روزه ــای تاری ــخ ای ــن زمی ــن زندگ ــی کنن ــد نی ــز داده ش ــده اس ــت – ”.ال ــن ج ــی .هوای ــت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 628
یــک چیــز در پاســخ عیســی بســیار واضــح اســت :وقایعــی کــه بــه بازگشــت او منتهــی
مـــی شـــوند ،خوشـــایند نخواهنـــد بـــود .عیســـی هیچگونـــه مدینـــه فاضلـــه و یـــا صلـــح
ه ــزار س ــاله زمین ــی را پی ــش بین ــی من ــی کن ــد .جن ــگ ،خیان ــت ،بالی ــای طبیع ــی ،آزار و
اذی ــت کلیس ــا ،مس ــیح ه ــای دروغی ــن و حت ــی ب ــرادران دین ــی دروغی ــن .مثب ــت تری ــن
چی ــزی ک ــه در اینج ــا ب ــه تصوی ــر کش ــیده ش ــد ،ای ــن وع ــده اس ــت ک ــه “بش ـ ِ
ـارت ملک ــوت
در مت ــام ع ــامل موعظ ــه خواه ــد ش ــد” (آی ــه .)۱۴
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عیس ــی در آی ــه  ۱۳ب ــاب  ۲۴مت ــی م ــی گوی ــد ک ــه “ه ــر ک ــه ت ــا ب ــه انته ــا ص ــر کن ــد،
نج ــات یاب ــد ”.ش ــا چ ــه کاری م ــی توانی ــد انج ــام دهی ــد ت ــا در می ــان س ــختی های ــی
ک ــه ممک ــن اس ــت ش ــا را ب ــه آس ــانی درمان ــده ک ــرده و باع ــث دل ــردی ت ــان بش ــوند،
از نظ ــر روحان ــی ق ــوی مبانی ــد؟ م ــا دی ــده ای ــم ک ــه چنی ــن اتف ــاق ب ــرای دیگ ــران افت ــاده
اس ــت؛ چ ــرا م ــا نی ــز بای ــد مراق ــب باش ــیم ک ــه ب ــرای م ــا رخ نده ــد؟

سه شنبه

 ۷ژوئن

نابودی اورشلیم

آی ــات  ۱۵تــا  ۲۲بــاب  ۲۴متــی را بخوانیــد .در اینجــا عیســی دربــاره چــه چیــزی ســخن
م ــی گوی ــد؟ ب ــار دیگ ــر او چ ــه ن ــوع تصوی ــری در پاس ــخ ب ــه پرس ــش های ــی ک ــه از او
پرسیده شد ،ارائه می کند؟

“مک ــرو ِه ویران ــی” عمومــاً ب ــه عن ــوان نوع ــی توهی ــن ب ــه مقدس ــات و حت ــک حرم ــت
بـــه آنچـــه کـــه مقـــدس بـــود ،شـــناخته مـــی شـــد .عیســـی بـــه وضـــوح دربـــاره نابـــودی
اورش ــلیم ک ــه در س ــال  ۷۰پ ــس از می ــاد اتف ــاق افت ــاد ،صحب ــت م ــی کن ــد .ه ــان ط ــور
ک ــه دی ــروز دیدی ــم ،عیس ــی ای ــن روی ــداد را ب ــا وض ــع جه ــان در زم ــان پی ــش از آمدن ــش،
ترکیـــب مـــی کنـــد .مســـیح در اورشـــلیم منـــادی از ســـخت شـــدن جهـــان در رسکشـــی و
ب ــی ایامن ــی را دی ــد ک ــه ب ــه رسع ــت ب ــه دنب ــال داوری کیف ــری خ ــدا ب ــود – .ال ــن ج ــی.
هوایـــتEllen G. White, The Great Controversy, p. 22 ،
ب ــا ای ــن ح ــال در می ــان ویران ــی ،خداون ــد ب ــه دنب ــال نج ــات کس ــانی اس ــت ک ــه ای ــن
ام ــکان برایش ــان وج ــود دارد .در لوق ــا ،عیس ــی در حقیق ــت ب ــه حواری ــون م ــی گوی ــد ک ــه
پی ــش از ویران ــی ف ــرار کنن ــد“ :و چ ــون بینی ــد ک ــه اورش ــلیم ب ــه لش ــکرها مح ــارصه ش ــده
اس ــت ،آن ــگاه بدانی ــد ک ــه خراب ــی آن رس ــیده اس ــت .آن ــگاه ه ــر ک ــه در یهودی ــه باش ــد ،ب ــه
کوهس ــتان ف ــرار کن ــد و ه ــر ک ــه در ش ــهر باش ــد ،بی ــرون رود و ه ــر ک ــه در صح ــرا ب ــود،
داخ ــل ش ــهر نش ــود .زی ــرا ک ــه ه ــان اس ــت ای ــام انتق ــام ،ت ــا آنچ ــه مکت ــوب اس ــت مت ــام
ش ــود” (لوق ــا ب ــاب  ۲۱آی ــات  ۲۰ت ــا .)۲۲
هنگام ــی ک ــه مس ــیحیان اورش ــلیم دیدن ــد چنی ــن اتفاق ــی افت ــاد ،طب ــق دس ــتور عیس ــی،
گریختـــه و از شـــهر بیـــرون رفتنـــد و ایـــن در حالـــی اســـت کـــه اکـــر یهودیـــان بـــه جـــا
مان ــده و ناب ــود ش ــدند .تخمی ــن زده ش ــده اس ــت ک ــه بی ــش از ی ــک میلی ــون یه ــودی در
ط ــول مح ــارصه اورش ــلیم ج ــان باختن ــد و بی ــش از  ۹۷۰۰۰نف ــر ب ــه اس ــارت ب ــرده ش ــدند.
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“بــا ایــن وجــود ،در مهلتــی موقــت ،هنگامــی کــه رومیــان محــارصه اورشــلیم را بــه طــور
غی ــر منتظ ــره ای ت ــرک منودن ــد ،هم ــه مس ــیحیان ف ــرار کردن ــد و گفت ــه ش ــده اس ــت ک ــه
حت ــی ی ــک نف ــر آنه ــا ه ــم ج ــان خ ــود را از دس ــت ن ــداد .م ــکان ف ــرار آنه ــا پ ــا ش ــهری
در کوهپای ــه رشق رود اردن ،ح ــدود بیس ــت و هف ــت کیلوم ــر در جن ــوب دریاچ ــه جلی ــل
بـــودThe SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 499 – ”.
ب ــه زمان ــی بیاندیش ــید ک ــه کس ــی ب ــه ش ــا درب ــاره چی ــزی هش ــدار داد و ش ــا ب ــا
پش ــیامنی بع ــدی ب ــه آن گ ــوش ندادی ــد .چ ــرا بس ــیار مه ــم اس ــت ک ــه در کن ــار توج ــه
کـــردن بـــه وعـــده هـــای فـــوق العـــاده کالم خـــدا ،بـــه هشـــدارهای آن نیـــز گـــوش
بدهی ــم؟

چهارشنبه

 ۸ژوئن

ظهور دوباره عیسی
پاس ــخ عیس ــی در ب ــاب  ۲۴مت ــی مرب ــوط ب ــود ب ــه “نش ــان آم ــدن ت ــو” (آی ــه )۳؛ یعن ــی
درب ــاره آم ــدن مس ــیح ب ــرای س ــلطنت.

عیس ــی چ ــه هش ــدارهای دیگ ــری در م ــورد ح ــوادث قب ــل از بازگش ــتش م ــی ده ــد و
ای ــن در تاری ــخ چگون ــه دی ــده ش ــده اس ــت؟ مت ــی ب ــاب  ۲۴آی ــات  ۲۳ت ــا .۲۶

ای ــن عیس ــی اس ــت ک ــه از منظ ــر دنی ــوی تنه ــا واع ــظ دورهگ ــردی از اهال ــی جلی ــل
اس ــت ک ــه پی ــروان اندک ــی دارد و ب ــا ای ــن ح ــال پیشبین ــی م ــی کن ــد ک ــه بس ــیاری ب ــه
ن ــام او ب ــا ای ــن ادع ــا ک ــه خ ــود او هس ــتند ،خواهن ــد آم ــد؟ ب ــه ط ــور حت ــم ای ــن دقیقــاً
چی ــزی اس ــت ک ــه ط ــی ق ــرن ه ــا و حت ــی در روزگار م ــا ،اتف ــاق افت ــاده اس ــت ،واقعیت ــی
ک ــه ش ــواهد ق ــوی ت ــری درب ــاره حقیق ــت کالم خ ــدا ب ــه م ــا م ــی ده ــد.



آی ــات  ۲۷ت ــا  ۳۱ب ــاب  ۲۴مت ــی را بخوانی ــد .بازگش ــت دوب ــاره عیس ــی چگون ــه توضی ــح
داده ش ــده اس ــت؟ هنگام ــی ک ــه او بیای ــد ،چ ــه اتفاق ــی خواه ــد افت ــاد؟

عیس ــی پ ــس از ای ــن هش ــدار ک ــه بس ــیاری ک ــه مدع ــی مس ــیح ب ــودن هس ــتند ،خواهن ــد
آم ــد ،توضی ــح م ــی ده ــد ک ــه بازگش ــتش حقیقت ــا چگون ــه خواه ــد ب ــود.
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اول ،بازگش ــت دوب ــاره عیس ــی ش ــخصی و واقع ــی اس ــت .ای ــن خ ــود عیس ــی اس ــت ک ــه
بــه زمیــن بــاز مــی گــردد“ .خــود خداونــد  ...از آســان نــازل خواهــد شــد” (تســالونیکیان
اول ب ــاب  ۴آی ــه  )۱۶تکذی ــب آش ــکاری اس ــت در م ــورد آنهای ــی ک ــه م ــی گوین ــد بازگش ــت
مســیح ،کــال مطلــوب و بــه طــور ســاده ،دوره جدیــد در تاریــخ برشیــت اســت .بازگشــت
او مانن ــد رع ــد و برق ــی در رسارس آس ــان قاب ــل مش ــاهده خواه ــد ب ــود“ .ه ــر چش ــمی او
را خواه ــد” (مکاش ــفه یوحن ــا ب ــاب  ۱آی ــه  .)۷تصوی ــر کرن ــا نش ــان میده ــد ک ــه آم ــدن
عیس ــی ،پ ــر هیاه ــو خواه ــد ب ــود ،آنچن ــان ک ــه حت ــی م ــردگان را نی ــز زن ــده خواه ــد ک ــرد!
مهمت ــر از هم ــه آنک ــه اگ ــر آم ــدن نخس ــتین عیس ــی فروتنان ــه ب ــود ،در بازگش ــتش او ب ــه
عن ــوان پادش ــاه پی ــروز ب ــر هم ــه دش ــمنانش ،خواه ــد آم ــد (مکاش ــفه یوحن ــا ب ــاب  ۱۹آی ــه
 ،)۱۶پی ــروز ب ــر هم ــه دش ــمنان خ ــودش و دش ــمنان م ــا (قرنتی ــان اول ب ــاب  ۱۵آی ــه .)۲۵
در زم ــان آش ــفتگی زی ــاد در ای ــن جه ــان و ع ــدم اطمین ــان درب ــاره آین ــده ،چگون ــه
م ــی توانی ــم بیاموزی ــم ک ــه از وع ــده آم ــدن دوب ــاره عیس ــی ،ق ــدرت و امی ــد بگیری ــم؟

پنجشنبه

 ۹ژوئن

نگهبانی کردن
آم ــدن دوب ــاره عیس ــی اوج مت ــام امیده ــای مس ــیحی اس ــت؛ تحق ــق هم ــه وع ــده ه ــای
داده ش ــده اس ــت .ب ــدون آن چ ــه م ــی ش ــود؟ م ــا نی ــز مانن ــد س ــایرین ،پ ــس از م ــرگ در
زی ــر زمی ــن خواهی ــم پوس ــید .ب ــدون آم ــدن دوب ــاره عیس ــی و متام ــی اس ــتلزاماتش ،ه ــر
چیــز دیگــر در مــورد ایاممنــان دروغ و منایشــی مســخره خواهــد بــود ،همــه چیزهایــی کــه
منتق ــدان و مخالف ــان ،خ ــاف آن را مدع ــی ش ــده ان ــد.
پ ــس ج ــای تعج ــب ن ــدارد ک ــه بعض ــی از مس ــیحیان در انتظ ــار مش ــتاقانه بازگش ــت
مس ــیح ،ب ــرای بازگش ــتش زم ــان تعیی ــن ک ــرده ان ــد .در نهای ــت ،چیزه ــای زی ــادی ب ــه آن
بازگش ــت وابس ــته هس ــتند .ب ــدون ش ــک ،هامنط ــور ک ــه م ــی دانی ــم ،ه ــر تاریخ ــی ک ــه در
گذش ــته ب ــرای بازگش ــت مس ــیح تعیی ــن ش ــده اس ــت ،اش ــتباه ب ــوده اس ــت.

آی ــات  ۳۶و  ۴۲ب ــاب  ۲۴مت ــی ،چگون ــه دلی ــل در اش ــتباه ب ــودن تعیی ــن کنن ــدگان زم ــان
را توضی ــح م ــی دهن ــد؟


دقیقــاً از آنجای ــی ک ــه من ــی دانی ــم چ ــه زمان ــی مس ــیح ب ــاز خواه ــد گش ــت ،ب ــه م ــا
گفتـــه شـــده اســـت کـــه بایـــد آمـــاده باشـــیم و “هوشـــیار باشـــیم”.
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آی ــات  ۴۲ت ــا  ۵۱ب ــاب  ۲۴مت ــی را بخوانی ــد .عیس ــی در اینج ــا درب ــاره مفه ــوم هوش ــیار
ب ــودن و آم ــاده ب ــودن ب ــرای ظه ــور دوم چ ــه م ــی گوی ــد؟

عیس ــی رصی ــح اس ــت :م ــا من ــی دانی ــم او چ ــه زمان ــی ب ــاز خواه ــد گش ــت .در حقیق ــت،
او زمان ــی خواه ــد آم ــد ک ــه م ــا انتظ ــارش را نداری ــم .بنابرای ــن م ــا بای ــد همیش ــه ب ــرای
بازگش ــت او آم ــاده باش ــیم .م ــا بای ــد ب ــه گونــهای زندگ ــی کنی ــم ک ــه گوی ــا ه ــر لحظ ــه
ممک ــن اس ــت او بیای ــد ،حت ــی اگ ــر م ــا زم ــان آن را من ــی دانی ــم .ای ــن تفک ــر ک ــه ،بس ــیار
خ ــوب او ب ــرای مدت ــی طوالن ــی نخواه ــد آم ــد؛ از ای ــن رو م ــن م ــی توان ــم ه ــر کاری دمل
م ــی خواه ــد انج ــام بده ــم ،دقیق ــا نگرش ــی اس ــت ک ــه عیس ــی درب ــاره آن ب ــه م ــا هش ــدار
داده اســـت .مـــا بایـــد بـــه دنبـــال وفـــادار بـــودن باشـــیم ،زیـــرا مـــا خداونـــد را دوســـت
داری ــم و م ــی خواهی ــم ب ــدون در نظ ــر گرف ــن زم ــان بازگش ــتش ،کاری را ک ــه در نظ ــر او
درس ــت اس ــت ،انج ــام بدهی ــم .ع ــاوه ب ــر ای ــن نی ــز ،ب ــا مت ــام آیات ــی ک ــه در م ــورد داوری
هش ــدار م ــی دهن ــد ،ب ــه خص ــوص در براب ــر کس ــانی ک ــه ب ــا دیگ ــران ب ــد رفت ــاری م ــی
کننـــد ،زمـــان آمـــدن دوبـــاره مســـیح واقعـــاً اهمیتـــی نـــدارد .دیـــر یـــا زود ،داوری فـــرا
خواه ــد رس ــید.
م ــا ب ــه عن ــوان ادونتیس ــت ه ــای روز هفت ــم ک ــه از زم ــان بس ــیار قدی ــم ب ــه بازگش ــت
مس ــیح ای ــان داش ــته ای ــم ،چگون ــه م ــی توانی ــم مطم ــن باش ــیم حت ــی ب ــه روش ــی
بس ــیار خفیـــف ،اش ــتباه “خدمتـــکار رشور” را مرتکـــب نش ــویم؟

جمعه

تفکری فراتر:

10ژوئن

در زمین ــه وقای ــع بی ــان ش ــده در ب ــاب  ۲۴مت ــی ،عیس ــی همچنی ــن فرم ــود “هرآین ــه ب ــه
ش ــا میگوی ــم ت ــا ای ــن هم ــه واق ــع نش ــود ،ای ــن طایف ــه نخواه ــد گذش ــت” (آی ــه .)۳۴
ای ــن آی ــه منج ــر ب ــه ابه ــام ش ــده اس ــت ،زی ــرا بدیه ــی اس ــت ک ــه هم ــه ای ــن چیزه ــا خ ــال
زم ــان ی ــک نس ــل اتف ــاق نیفت ــاده ان ــد .دک ــر ریچ ــارد لهم ــن ()Dr. Richard Lehmann
نویس ــنده  The Handbook of Seventh-day Adventist Theologyم ــی گوی ــد ک ــه واژه
یونان ــی ک ــه “طایف ــه” ترجم ــه ش ــده اس ــت مرب ــوط ب ــه واژه ع ــری  dôrاس ــت ک ــه اغل ــب
ب ــرای معی ــن ک ــردن گ ــروه و ی ــا دس ــته ای از م ــردم مانن ــد “نس ــلی گ ــردن ک ــش و فتن ــه
انگی ــز” (مزامی ــر ب ــاب  ۷۸آی ــه  )۸اس ــتفاده ش ــده اس ــت .از ای ــن رو ،عیس ــی از ای ــن واژه
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ب ــرای ب ــه تصوی ــر کش ــیدن زم ــان و تاری ــخ اس ــتفاده من ــی ک ــرد ،بلک ــه ب ــرای نش ــان دادن
دس ــته ای از م ــردم رشی ــر از آن به ــره م ــی ب ــرد( ...“ .مت ــی ب ــاب  ۱۲آی ــه ۹،؛ ب ــاب ۱۶آی ــه
۴؛ مرق ــس ب ــاب  ۸آی ــه – ”)۳۸
Handbook of Seventh-day Adventist Theology (Hagerstown: Review and Herald ® Publishing Association, 2000), p. 904
ب ــه عب ــارت دیگ ــر ،رشارت ت ــا پای ــان زم ــان و آم ــدن دوب ــاره عیس ــی باق ــی خواه ــد
مانـــد.

سواالتی برای بحث
 .1مـــا بـــه عنـــوان ادونتیســـت هـــای روز هفتـــم ،بـــا آنچـــه کـــه بـــه نظـــر تأخیـــری

آش ــکار م ــی رس ــد ،چگون ــه برخ ــورد م ــی کنی ــم؟ آی ــا نس ــل ه ــای گذش ــته ادونتیس ــت،
بــر ایــن بــاور نبودنــد کــه عیســی در زمــان زندگــی آنهــا خواهــد آمــد؟ و آیــا بســیاری
از م ــا نی ــز چنی ــن انتظ ــاری نداری ــم؟ در عی ــن ح ــال ،آی ــا انتظ ــار ب ــاز گش ــت او را در
ه ــر زم ــان مش ــخص ش ــدهای داش ــن ،ب ــه نوع ــی تعیی ــن زم ــان نیس ــت؟ چگون ــه تع ــادل
مناس ــب در روب ــرو ش ــدن ب ــا آم ــدن دوب ــاره مس ــیح را م ــی یابی ــم؟ چگون ــه از نگ ــرش
“خدمت ــکار رشور” جلوگی ــری م ــی کنی ــم در حال ــی ک ــه در ه ــان ح ــال از آن ــان ک ــه
در ه ــر موضوع ــی ،نش ــانه ای از پای ــان ف ــوری جه ــان را م ــی بینن ــد ،دوری میکنی ــم؟
نگ ــرش م ــا ک ــه منتظ ــر آم ــدن دوب ــاره مس ــیح هس ــتیم ،بای ــد چگون ــه باش ــد؟
 .2توصی ــف عیس ــی از آم ــدن دوب ــاره اش را ب ــار دیگ ــر بخوانی ــد .ای ــن نس ــبت ب ــه
برخـــی از مفاهیـــم عامـــه پســـند دربـــاره آمـــدن دوبـــاره مســـیح ،چگونـــه متفـــاوت
اســت؟ بــا در نظــر گرفــن وضــوح ایــن آیــات ،چــرا بســیاری بــه چیــزی کام ـاً مخالــف
کت ــاب مقـــدس معتقدنـــد؟ آنه ــا بـــرای دفـــاع از نظری ــه خ ــود چـــه اس ــتدالل هایـــی
میآورنـــد و مـــا چگونـــه بایـــد بـــه آنهـــا پاســـخ بدهیـــم؟
 .3چگونـــه میاموزیـــم کـــه بـــا تأخیـــر برگشـــتش زندگـــی کنیـــم؟ کـــدام یـــک از
ش ــخصیت ه ــای کت ــاب مق ــدس ،بای ــد در تأخی ــر زندگ ــی م ــی کردن ــد و م ــا چ ــه چی ــزی
مـــی توانیـــم از آنهـــا بیاموزیـــم؟ بـــرای مثـــال ،یوســـف ،ابراهیـــم و ســـارا ،کالـــب و
یوش ــع؟ همچنی ــن آی ــات  ۹و  ۱۰ب ــاب  ۶مکاش ــفه یوحن ــا چ ــه چی ــزی در م ــورد تأخی ــر
میگوینـــد؟
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درس دوازدهم

 ۱۱تا  ۱۷ژوئن

روزهای پایانی عیسی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :متی باب  ۲۶آیات  ۱تـا ۱۶؛ لوقا باب  ۱۲آیـه ۴۸؛ متی باب ۲۶
آیـات  ۱۷تـا ۱۹؛ قرنتیـان اول بـاب  ۵آیه ۷؛ متی باب  ۲۶آیـات  ۳۶تا  ،۴۶آیات  ۵۱تا .۵۷
آیـه حفظـی“ :همـه شما امشـب درباره مـن لغـزش میخوریـد” (متی بـاب  ۲۶آیه
.)۳۱

در ایـن درس ،عیسـی اکنـون وارد آخریـن لحظاتش قبل از رفنت بر روی صلیب می شـود.
ایـن آغـاز رویارویـی جهـان و حتـی کائنـات بـا حیاتیتریـن لحظـه تاریـخ پیدایش اسـت.
از وقایعـی کـه ایـن هفتـه بـه آنهـا خواهیـم پرداخـت ،میتـوان درس هـای بسـیاری فـرا
گرفـت ،امـا بیاییـد همان طـور که مطالعـه خواهیم کـرد ،بر روی یـک چیز مترکـز کنیم و آن
آزادی و اراده آزاد اسـت .توجـه کنیـد کـه چگونـه شـخصیتهای مختلـف ،از موهبـت بزرگ
و پـر بهـای آزادی اسـتفاده کردنـد .بـه عواقـب قدرمتنـد و حتـی ابـدی روشهـای مختلـف از
اسـتفاده از ایـن موهبـت ،توجـه کنید.
پطـرس ،یهـودا و آن زن صاحـب جعبـه مرمریـن همگـی بایـد تصمیامتـی می گرفتنـد .اما
مهمتـر از همـه ،عیسـی نیـز بایـد تصمیامتـی می گرفـت و بزرگرتین آنها رفنت بـر روی صلیب
بـود ،حتـی اگـر طبیعت انسـانی او بر خلاف آن ناله کرده بـود“ :ای پدر من اگر ممکن باشـد
ایـن پیالـه از مـن بگـذرد ،لیکـن نه به خواهـش من بلکه بـه اراده تو” (متی بـاب  ۲۶آیه .)۳۹
کنایـه در اینجـا بـاور نکردنـی اسـت :موهبـت اراده آزاد که ما از آن سـو اسـتفاده کردیم،
عیسـی را بـه ایـن لحظه رسـاند ،جایـی که او  -با اسـتفاده از اراده آزاد خویـش  -باید انتخاب
مـی کـرد کـه مـا را از نابـودی کـه نتیجـه نهایـی سـو اسـتفاده از اراده آزادمـان بـود ،نجـات
بدهـد یـا ندهد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۸ژوئن آماده شوید.
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یکشنبه

 ۱۲ژوئن

کاری زیبا

اینـک مـا وارد روزهـای پایانـی زندگـی عیسـی بـر روی زمین می شـویم .او هنـوز باید بر
روی صلیـب بـرود ،دوبـاره زنـده شـود و خـود را کاملاً بـه عنـوان نجـات دهنـده مصلوب و
قیام کرده زمین ،آشـکار سـازد .با این وجود ،بسـیاری از کسـانی که پیرو مسـیح و قدردان و
دوسـتدار او بودنـد ،همچنـان چیزهـای زیـادی بـرای یاد گرفنت دربـاره هویـت و کارهایی که
او قـرار بـود بـرای ایشـان انجـام دهـد ،داشـتند .بـا نگاهی به گذشـته و با داشتن نوشـته های
کتـاب مقـدس ،بخصـوص توضیحـات قدرمتنـد پولس دربـاره مرگ کفارهای عیسـی ،ما نسـبت
بـه پیـروان عیسـی در آن زمـان ،درباره کاری که عیسـی قـرار بود برای ما انجام بدهد ،بسـیار
بیشتر می دانیم.



بـا ایـن پیـش زمینـه در ذهـن ،آیـات  ۱تـا  ۱۶بـاب  ۲۶متـی را بخوانیـد .اهمیـت ایـن هدیه
گرانبهـا چیسـت و بایـد دربـاره ارتباطمان بـا عیسـی ،چـه چیـزی به مـا بیاموزد؟

بـه ایـن توجـه کنیـد که متی چگونـه روایت تدهیـن پاهای عیسـی را (که احتماالً پیش از
ورود پیروزمندانـه اتفـاق افتـاد) در میـان شـکل گیـری توطئـه قتلش قرار می دهـد .در حالی
کـه بعضـی از مردم قوم خودش ،نقشـه آسـیب رسـاندن بـه او را میکشـیدند ،دیگران محبت
و ارادتـی نامحـدود را نثـار او مـی کردنـد ،ماننـد کاری کـه مریـم با “شیشـهای عطـر گرانبها”
(آیـه  )۷انجام داد.
در حالـی کـه حواریـون بـرای ارساف شـدن تأسـف مـی خوردند ،عیسـی کاری کـه آن زن
انجـام داد را “زیبـا” خوانـد .بـا این کار بسـیار عجیب ظاهـری ،آن زن احسـاس حقیقی عمیق
در قلبـش نسـبت بـه عیسـی را نشـان مـی داد .اگر چه او بـه طور حتم از همـه اتفاقات آینده
و یـا مفهـوم آنهـا بـا خبر نبـود ،امـا آن قـدر متوجـه شـد کـه بدانـد بسـیار بـه عیسـی مدیون
اسـت؛ و از ایـن رو ،مـی خواسـت بـه بیشترین شـکل جبران کنـد .شـاید او سـخنان عیسـی را
شـنیده بـود کـه فرمـود “به هر کسـی که عطا زیـاده شـود ،از وی مطالبه زیادتر گـردد” (لوقا
بـاب  ۱۲آیـه  .)۴۸در عیـن حـال حواریـون کـه بـدون شـک بسـیار بیشتر از آن زن کارهـای
عیسـی را دیـده بودنـد ،نکتـه اصلـی را فرامـوش کـرده بودند.
“آن عطـر منـادی از قلـب ماالمـال شـکرگزاری بخشـنده آن بـود .ایـن منایشـی ظاهـری از
محبتـی تجلـی یافتـه از نهرهـای آسمان بـود تـا زمانـی کـه رس ریـز می شـد و آن عطـر مریم
کـه حواریـون ارساف خواندنـد ،هـزاران بـار در قلـب های مسـتعد دیگـران تکرار می شـود”.
– الـن جـی .هوایـتEllen G. White, The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1101 ،
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ای ــن روای ــت ،بای ــد درب ــاره واکن ــش م ــان ب ــه آنچ ــه ک ــه در عیس ــی ب ــه م ــا داده ش ــده
اس ــت ،چ ــه چی ــزی ب ــه م ــا بگوی ــد؟ ب ــا اس ــتفاده از اراده آزاد خ ــود ،چ ــه کار زیبای ــی
م ــی توانی ــم در پاس ــخ ب ــه آنچ ــه ب ــه م ــا در عیس ــی داده ش ــده اس ــت ،انج ــام دهی ــم؟

دوشنبه

 ۱۳ژوئن

عهد جدید


آیــات  ۲۷تــا  ۱۹بــاب  ۲۶متــی را بخوانیــد .چــرا بســیار مهــم اســت کــه در زمــان عیــد
فصح بود؟ خروج باب  ۱۲آیات  ۱تا  ۱۷و قرنتیان اول باب  ۵آیه  ۷را نیز ببینید.

روایــت کتــاب خــروج بــدون شــک روایتــی از نجــات و رســتگاری اســت  -کاری کــه خــدا
بــرای کســانی کــه خــود از آن ناتــوان بودنــد ،انجــام مــی دهــد .چــه منــاد مناســبی بــرای آنچــه
کــه عیســی قــرار بــود خیلــی زود بــرای همــه مــا انجــام دهــد!



آیــات  ۲۶تــا  ۲۹بــاب  ۲۶متــی را بخوانیــد .عیســی بــه حواریونــش چــه چیــزی مــی گویــد؟
کالم او امروزه برای ما چه معنایی دارد؟

عیســی توجــه آنهــا را بــه معنــای عمیقتــر عیــد فصــح جلــب مــی منــود .رهایــی از مــر،
ابــراز فــوق العــاده ای از قــدرت و بزرگــی خــدا بــود امــا در انتهــا کافــی نبــود .ایــن نجاتــی
نبــود کــه عربانیــان و یــا هیــچ یــک از مــا واقعـاً بــه آن نیــاز داشــتیم .مــا بــه آن رســتگاری کــه
در عیســی اســت ،نیازمندیــم :زندگــی ابــدی“ .از ایــن جهــت او متوســط عهــد تــازه ایســت تــا
چــون مــوت بــرای کفــاره تقصیــرات عهــد اول بوقــوع آمــد خوانــده شــدگان وعــده میــراث
ابــدی را بیابنــد” (عربانیــان بــاب  ۹آیــه  .)۱۵عیســی آنهــا را متوجــه معنــای واقعــی رشاب و
نــان مــی ســازد؛ همــه آنهــا اشــاره بــه مــرگ او بــر روی صلیــب داشــت.
بنابرایــن بــر خــاف قربانــی کــردن حیوانــات کــه اشــاره بــه مــرگ عیســی داشــت ،رشکت
در مراســم عشــای ربانــی مــا ،اشــاره بــه آن میمنایــد .در هــر مــورد ،رمــوز عیســی بــر روی
صلیــب را بــه مــا خاطــر نشــان مــی کننــد.
و بــا ایــن وجــود ،صلیــب پایــان داســتان نیســت .وقتــی کــه عیســی بــه حواریــون مــی
گویــد کــه از میــوه تــاک نخواهــد نوشــید “تــا روزی کــه آن را بــا شــا در ملکــوت پــدر خــود،
تــازه آشــامم” (متــی بــاب  ۲۶آیــه  .)۲۹او توجــه آنهــا را بــه آینــده ،آمــدن دوبــاره خــود و
فراتــر از آن معطــوف مــی کنــد.
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ب ــه ای ــن س ــخنان عیس ــی ک ــه فرم ــود می ــوه ت ــاک را ت ــا روزی ک ــه م ــا ب ــا او در ملک ــوت
پ ــدرش نباش ــیم ،نخواه ــد نوش ــید ،بیاندیش ــید .ای ــن درب ــاره ن ــوع صمیمیت ــی ک ــه او
ب ــا م ــا خواه ــد داش ــت ،چ ــه چی ــزی م ــی گوی ــد؟ چگون ــه م ــی توانی ــم تجرب ــه ک ــردن
کنون ــی ای ــن صمیمی ــت ب ــا او را بیاموزی ــم؟

سه شنبه

 ۱۴ژوئن

جتسیامنی

در طــول هفتــه فصــح ،کاهنــان هــزاران هــزار بــره را در معبــد ،بــر بــاالی د ّره کیــدرون
قربانــی مــی کردنــد .خــون بــره هــا بــه قربانــگاه مــی ریخــت و ســپس از مجرایــی ،بــه درون
جویبــاری کــه از دره کیــدرون مــی گذشــت ،مــی ریخــت .آن جویبــار از خــون بــره هــا قرمــز
مــی شــد .عیســی و حواریونــش در مسیرشــان بــه ســمت بــاغ جتســیامنی ،از روی آن مــی
گذشــتند.



آیــات  ۳۶تــا  ۴۶بــاب  ۲۶متــی را بخوانیــد .چــرا تجربــه جتســیامنی بــرای عیســی بســیار
دشوار بود؟ واقعاً چه اتفاقی در آنجا در حال افتادن بود؟

زمانــی کــه عیســی دعــا کــرد آن جــام از او بگــذرد ،ایــن مــرگ جســانی نبــود کــه از آن
وحشــت داشــت .آنچــه کــه عیســی از آن وحشــت داشــت ،جدایــی از خــدا بــود .عیســی مــی
دانســت بــرای اینکــه بــرای مــا گنــاه شــود ،بــه جــای مــا مبیــرد و غضــب خــدا بــر ضــد گنــاه
را خــود تحمــل کنــد ،بایــد از پــدرش جــدا شــود .نقــض قانــون مقــدس خــدا چنــان جــدی
بــود کــه مــرگ فــرد خاطــی را مــی طلبیــد .عیســی دقیقـاً بــه ایــن دلیــل آمــد کــه مــا را از آن
مــرگ نجــات داده و خــود بــه جــای مــا مبیــرد .ایــن چیــزی اســت کــه عیســی و مــا در معــرض
خطــرش قــرار داشــتیم.
“روح مســیح بــه دلیــل وجــود مســائل مربــوط بــه نــرد ،پــر از وحشــت جدایــی از خــدا
بــود .شــیطان بــه او گفــت کــه اگــر ضامــن جهــان گناهــکار بشــود ،آن جدایــی ابــدی خواهــد
بــود .او بــا پادشــاهی شــیطان همرنــگ میشــد و هرگــز دیگــر بــا خــدا نخواهــد بــود  ...لحظه
وحشــتناک فــرا رســیده بــود  -لحظــه ای کــه عاقبــت جهــان را تعییــن مــی منــود .رسنوشــت
برشیــت در میــزان بــه لــرزه افتــاد .مســیح حتــی ممکــن اســت اینــک جــام مخصــوص مــرد
گناهــکار را ننوشــد .هنــوز آنقــدر دیــر نشــده بــود .او میتوانســت عــرق خونیــن پیشــانیاش
را پــاک کنــد و بــر را رهــا کنــد تــا در رشارت خــود نابــود شــود .میتوانســت بگویــد ،بگــذار
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خطــاکار جــزای گناهــش را دریافــت کنــد و مــن نــزد پــدرم بــاز خواهــم گشــت .آیــا پــر
خــدا جــام تحقیــر و عــذاب را خواهــد نوشــید؟ آیــا بیگنــاه از عواقــب نفریــن گنــاه بــرای
نجــات گناهــکار ،رنــج خواهــد کشــید؟” – الــن جــی .هوایــت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, pp. 687, 690
چگون ــه بای ــد متای ــل عیس ــی ب ــه کاری ک ــه ب ــرای م ــا انج ــام داد ،ب ــر مت ــام جنبهه ــای
زندگــی مــا بخصــوص در کمــک کــردن بــه دیگــران ،تأثیــر بگــذارد؟ چگونــه میتوانیــم
بیاموزی ــم ک ــه الگ ــوی رسش ــت عیس ــی را به ــر در زندگی ــان داش ــته باش ــیم؟

چهارشنبه

 ۱۵ژوئن

یهودا نفسش را میفروشد
داســتان یهــودا تــا چــه حــد غمانگیــز اســت .اگــر او قبــل از آخریــن ســفر خــود بــه
اورشــلیم میمــرد ،ممکــن بــود در میــان محرتمتریــن قهرمانــان تاریــخ مقــدس قــرار
میداشــت .شــاید کلیســاهایی بــا نــام او ،نامگــذاری میشــدند .در عــوض ،نــام او تــا ابــد بــا
خیانــت و پیامنشــکنی پیونــد خــورد.

یوحنــا بــاب  ۶آیــه  ۷۰و لوقــا بــاب  ۲۲آیــه  ۳را بخوانیــد .ایــن آیــات چگونــه در ترشیــح
کارهــای یهــودا کمــک میکننــد.


بــه طــور حتــم ،مقــر دانســن شــیطان بــرای آنچــه یهــودا انجــام داد ،مانعــی نــدارد ،امــا
ایــن اجتنــاب از ســؤال اســت کــه چــه چیــزی در یهــودا وجــود داشــت کــه شــیطان را قــادر
ســاخت او را بــه ســوی چنیــن خیانتــی بکشــاند؟ از ایــن گذشــته ،حتــی گفتــه شــده بــود کــه
شــیطان قصــد داشــت پطــرس را نیــز فریــب دهــد (لوقــا بــاب  ۲۲آیــه  ۳۱را ببینیــد) .بــا
ایــن حــال ،تفــاوت بایــد در ایــن بــوده باشــد کــه یهــودا از تســلیم کامــل خــود بــه خداونــد
مضایقــه کــرد؛ او بایــد حتـاً بــه گنــاه و یــا نقــص شــخصیتی متامیــل بــوده باشــد کــه شــیطان
را قــادر ســاخت در او نفــوذ کنــد و او را وادار بــه انجــام آن کار بکنــد .بــار دیگــر ،یکــی دیگــر
از عواقــب قدرمتنــد انتخــاب آزاد را میبینیــم.



متــی بــاب  ۲۶آیــات  ۴۷تــا  ۵۰و بــاب  ۲۷آیــات  ۱تــا  ۱۰را بخوانیــد .مــا بایــد چــه
درسهایــی از روایــت غمانگیــز یهــودا بیاموزیــم؟
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در آیــات  ۴۷تــا  ۵۰بــاب  ۲۶متــی هدایــت دســتهای از رسبــازان (حــدود  ۶۰۰رسبــاز)،
کاهنــان اعظــم و مشــایخ توســط یهــودا را میبینیــم .چــه لحظــه قدرمتنــد فوقالعــادهای
بــرای یهــودا اســت! وقتــی شــا چیــزی را داریــد کــه مــردم واقعـاً میخواهنــد ،ماننــد یهــودا
در اینجــا دارای قــدرت قوقالعــادهای میشــوید .دســت کــم تــا وقتــی کــه آنچــه آنهــا
میخواهنــد را داشــته باشــید ،مشــکلی وجــود نــدارد .امــا اگــر آنهــا فقــط بــه خاطــر آنچــه
کــه داریــد بــرای شــا اهمیــت قائــل باشــند و در نهایــت چیــزی کــه میخواهنــد را از شــا
بگیرنــد ،دیگــر بــه شــا نیــازی نخواهنــد داشــت .در عــرض چنــد ســاعت ،یهــودا تنهــا و بــی
چیــز خواهــد شــد.
درس مهــم دیگــر ،بــر چیــزی مترکــز دارد کــه یهــودا نفســش را بــرای آن از دســت داد.
ســی ســکه نقــره؟ امــروزه ،ایــن مقــدار بــا توجــه بــه نــوع ســکه نقــرهای کــه مــد نظــر بــوده
اســت ،حــدودا ً بــه انــدازه یــک تــا چهــار مــاه دســتمزد تخمیــن زده شــده اســت .حتــی اگــر
ایــن مقــدار ده یــا صــد برابــر هــم بــود ،ببینیــد کــه چــه نتیج ـهای بــرای یهــودا داشــت! و
هامنطــور کــه روایــت نشــان میدهــد ،حتــی آن مقــدار را نیــز از دســت داد .فرصــت لــذت
بــردن از آن را نیافــت؛ در عــوض ،ســکهها را جلــوی پــای هامنهایــی کــه آنهــا را بــه او
داده بودنــد ،ریخــت .چــه مثــال قدرمتنــدی از اینکــه چگونــه در انتهــا ،هــر چیــزی کــه باعــث
روی گردانــدن مــا از عیســی شــود ،هــر چیــزی کــه باعــث از دســت رفــن روحــان بشــود،
بــه انــدازه بــی اســتفاده بــودن آن پــول بــرای یهــودا خواهــد شــد .یهــودا بســیار بــه زندگــی
ابــدی نزدیــک بــود؛ و بــا ایــن حــال انتخــاب کــرد کــه آن را بــرای هیــچ از دســت بدهــد.

پنجشنبه

 ۱۶ژوئن

انکار کردن پطرس
عیســی از پیــش دربــاره انتخــاب آزادانــه یهــودا بــرای خیانــت بــه او بــا خــر بــود ،یکــی
از منونــه هــای بســیار کتــاب مقــدس کــه نشــان مــی دهــد دانــش از پیــش خــدا در مــورد
انتخــاب هــای آزاد مــا بــه هیــچ وجــه دخالتــی در آزادی آن تصمیــات نــدارد .و او نــه تنهــا
از خیانــت یهــودا بــا خــر بــود بلکــه میدانســت پطــرس بــا وجــود دلیــری اش ،در لحظــه ای
بســیار مهــم فــرار کــرده و او را انــکار خواهــد منــود.

آیــات  ۵۱تــا  ۷۵بــاب  ۲۶متــی را بخوانیــد .بــه نظــر شــا چــرا پطــرس عیســی را انــکار
منــود؟

اغلــب مــا فکــر مــی کنیــم پطــرس تنهــا بــه دلیــل اینکــه وحشــت کــرده بــود ،عیســی را
انــکار کــرد .امــا ایــن هــان پطــرس بــود کــه (بــر اســاس یوحنــا بــاب  ۱۸آیــه  )۱۰شــجاعت
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ایــن را داشــت کــه بــر روی رسبــازان رومــی شمشــیر بکشــد! پطــرس مایــل بــود کــه در
شــکوه جــال خــارج شــود ،تــا ایــن کــه عیســی مانــع او شــد.
بنابرایــن چــه چیــزی در پطــرس از زمــان شمشــیر زدنــش تــا اندکــی بعــد کــه انــکار
کــرد عیســی را میشناســد ،تغییــر کــرد؟ چــرا او گفــت کــه یکــی از حواریــون نیســت؟ چــرا
پطــرس مــی گویــد “ایــن مــرد را منیشناســم” (متــی بــاب  ۲۶آیــه )۷۲؟
شــاید بــه ایــن دلیــل بــود کــه پطــرس متوجه شــد کــه آن مــرد را منی شناســد ،منیدانســت
آمدنــش بــرای چــه بــوده اســت و منیدانســت دســتگیری اش بــه چــه مفهــوم بــوده اســت.
بنابرایــن در لحظــه ای از اضطــراب ،او انــکار مــی کنــد کــه هرگــز عیســی را مــی شــناخته
اســت .شــاید زمانــی کــه پطــرس متوجــه شــد کاری کــه عیســی انجــام مــی دهــد را درک منــی
کنــد ،او را انــکار منــود .او وقتــی کــه آنچــه فکــر منــی کــرد عیســی از دســت میدهــد را دیــد،
نــا امیــد شــد .پطــرس بــه جــای اینکــه ایامنــش را کامـاً در عیســی بگــذارد ،حتــی بــا وجــود
همــه نشــانه هــای بــاور نکردنــی کــه دیــده بــود و بــا وجــود اعــراف شــجاعانه اش بــه مســیح
موعــود بــودن عیســی (متــی بــاب  ۱۶آیــه  ،)۱۶بیشــر بــه شــعور خــود ایــان داشــت .انــکار
پطــرس بایــد ایــن را بــه مــا بگویــد کــه متــام معجــزات و نشــانه هــای ایــن جهــان تــا زمانــی
کــه قلــب هایــان کامـاً تســلیم خــدا نشــوند ،منــی تواننــد مــا را وفــادار بــه خــدا نگــه دارنــد.
در روای ــت لوق ــا ،س ــومین ب ــاری ک ــه پط ــرس ش ــاگرد عیس ــی بودن ــش را ان ــکار ک ــرد،
خ ــود عیس ــی “روگردانی ــده ،ب ــه پط ــرس نظ ــر افکن ــد” (لوق ــا ب ــاب  ۲۲آی ــه  .)۶۱ای ــن
واژه  emblepoاس ــت ک ــه ب ــرای توصی ــف نح ــوه ن ــگاه ک ــردن عمی ــق عیس ــی در روح
پط ــرس ،وقت ــی ک ــه نخس ــتین ب ــار یکدیگ ــر را مالق ــات کردن ــد ،ب ــه کار ب ــرده ش ــده
اس ــت (یوحن ــا ب ــاب  ۱آی ــه  ۴۲را ببینی ــد) .م ــا از ای ــن واقع ــه درب ــاره محب ــت خ ــدا
نســـبت بـــه خـــود ،حتـــی اگـــر ماننـــد پطـــرس شکســـت بخوریـــم ،چـــه امیـــدی مـــی
توانی ــم بدس ــت آوری ــم؟

جمعه

تفکری فراتر:

 ۱۷ژوئن

در س ــال  ۱۹۵۹دو ف ــرد اوب ــاش وارد خان ــه ای در ش ــهر کان ــزاس ش ــده و پ ــدر و م ــادر
و دو فرزنـــد نوجوانشـــان را بـــه قتـــل رســـاندند .قبـــل از اینکـــه قاتـــان پیـــدا بشـــوند،
ب ــرادر م ــرد مقت ــول ای ــن نام ــه را ب ــه روزنام ــه محل ــی نوش ــت“ .خش ــونت در ای ــن جامع ــه
از ح ــد گذش ــته اس ــت .م ــن باره ــا ش ــنیدم ک ــه گفتن ــد اگ ــر آن م ــرد پی ــدا ش ــد ،بای ــد از
نزدیکتری ــن درخ ــت آوی ــزان ش ــود .بیایی ــد چنی ــن احساس ــی نداش ــته باش ــیم .دیگ ــر کار
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انج ــام ش ــده اس ــت و گرف ــن ی ــک زندگ ــی دیگ ــر ،منیتوان ــد چی ــزی را تغیی ــر ده ــد .در
ع ــوض بیایی ــد ه ــان ط ــور ک ــه خ ــدا م ــی خواه ــد ،ببخش ــیم .ای ــن درس ــت نیس ــت ک ــه در
قلبهای ــان کین ــه داش ــته باش ــیم .حقیقتــاً زندگ ــی ک ــردن در ای ــن حال ــت ب ــرای عام ــل
ای ــن عم ــل ،بس ــیار دش ــوار خواه ــد ب ــود .او تنه ــا زمان ــی آرام ــش ذهن ــی خواه ــد یاف ــت
ک ــه از خ ــدا طل ــب بخش ــش منای ــد .بیایی ــد ک ــه م ــا مان ــع ای ــن ام ــر نش ــویم و بلک ــه در
ع ــوض دع ــا کنی ــم ک ــه او آرام ــش خ ــود را بدس ــت آورد”.
– Truman Capote, In Cold Blood (New York: Modern Library, 2013) p. 124
اگـــر مجـــازات اعـــدام را کنـــار بگذاریـــم ،در اینجـــا میتوانیـــم ابـــراز قدرمتنـــدی از
فیض ــی را ببینی ــم ک ــه مس ــیح ب ــه هم ــه م ــا پیش ــنهاد م ــی کن ــد .حت ــی پ ــس از ان ــکار غی ــر
قابـــل توجیـــه پطـــرس ،مســـیح او را بخشـــید و خدمـــت بشـــارت دادن را بـــه او ســـپرد.
“پط ــرس عینــاً اع ــام ک ــرده ب ــود ک ــه عیس ــی را من ــی ش ــناخت ،ام ــا این ــک ب ــا اندوه ــی
تل ــخ متوج ــه ش ــده ب ــود ک ــه خداون ــدش ب ــه خوب ــی او را میشناس ــد و دقیقــاً قل ــب او
را خوان ــده اس ــت ،اش ــتباهی ک ــه حت ــی ب ــرای خ ــودش نی ــز ناش ــناخته ب ــود – ”.ال ــن ج ــی.
هوای ــت .The Desire of Ages, p. 713 ،عیس ــی حت ــی قب ــل از خ ــود پط ــرس ،از آنچ ــه در
قلب ــش وج ــود داش ــت ب ــا خ ــر ب ــود؛ و قب ــل از پط ــرس ،م ــی دانس ــت او چ ــه کاری انج ــام
خواه ــد داد .و ب ــا ای ــن ح ــال ،در محب ــت و رحمت ــش تغیی ــری ایج ــاد نش ــد ،ب ــا وج ــود
اینک ــه پط ــرس فق ــط م ــی توانس ــت خ ــود را ب ــرای اعامل ــش مق ــر بدان ــد .بس ــیار مه ــم
اس ــت ک ــه م ــا بیاموزی ــم ،ب ــا مردم ــی ک ــه اش ــتباهات مش ــابهی مرتک ــب م ــی ش ــوند ،ه ــان
ط ــور ک ــه نس ــبت ب ــه خ ــود انتظ ــار داری ــم ،محب ــت کنی ــم.

سواالتی برای بحث
 .1س ــی .اس .لوی ــس ( )C. S. Lewisنوش ــت“ ،ه ــر روای ــت ای ــان آوردن ،روایت ــی از

ی ــک شکس ــت پ ــر برک ــت اس ــت ”.ای ــن جمل ــه ب ــه چ ــه معناس ــت؟ ش ــا چگون ــه ای ــن
“شکســـت” را تجرب ــه کـــرده ای ــد؟ چ ــه چیـــزی مغل ــوب و چ ــه چی ــزی پیـــروز مـــی
ش ــود؟
 .2در روایــت عیســی در جتســیامنی ،او در خواســت مــی کنــد کــه تنهــا “اگــر امکانــش
وج ــود دارد” ،ج ــام را ننوش ــد .ای ــن ع ــاوه ب ــر اینک ــه اگ ــر ق ــرار ب ــود انس ــانیت نج ــات
پی ــدا کن ــد ،عیس ــی بای ــد از زندگــیاش میگذش ــت ،ب ــر چ ــه مفه ــوم دیگ ــری دالل ــت
دارد؟ چ ــرا؟ چ ــرا م ــرگ عیس ــی ک ــه حام ــل گن ــاه ب ــود ،کام ـاً رضوری ب ــود؟ چ ــرا من ــی
توانس ــت راه دیگ ــری وج ــود داش ــته باش ــد ،ک ــه خ ــدا مش ــکل گن ــاه را در زمین ــه ن ــرد
ب ــزرگ ح ــل کن ــد؟
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درس سیزدهم

 ۱۸تا  ۲۴ژوئن

مصلوب شده و قیام منوده

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :متی بـاب  ۲۷آیات  ۱۱تـا ۲۶؛ یوحنا باب  ۳آیه ۱۹؛ اشـعیا باب
 ۵۹آیـه ۲؛ متـی بـاب  ۲۷آیـات  ۴۵و  ۴۹ ،۴۶تـا ۵۴؛ عربانیـان بـاب  ۸آیـات  ۱تـا ۶؛ متـی
بـاب  ۲۸آیـات  ۱تا .۲۰
آیـه حفظـی“ :متامـی قـدرت در آسمان و بـر زمین بـه من داده شـده اسـت” (متی
بـاب  ۲۸آیه .)۱۸

یـک آگهـی در مجلـه بریتانیایـی چنیـن بـود کـه آیا کسـی حارض خواهد شـد جسـمش را
بـه علـم اهـدا کنـد .گفته شـده اسـت کـه دانشـمندان مومیایی کـردن مرصیـان را مطالعه می
کردنـد و بـه دنبـال داوطلبـی بـا یـک بیماری ناعلاج بودنـد کـه آماده اهـدای بدنـش پس از
مـرگ باشـد.این دانشـمندان معتقـد بودند کـه راز مومیایی کردن مرصیـان را یافتهاند و اینکه
جسـم “امکانـاً بـه مـدت صدهـا و یـا هزاران سـال محفـوظ خواهـد ماند”.
ما به عنوان مردمی مسـیحی ،الزم نیسـت نگران محفوظ نگه داشتن اجسـادمان باشـیم.
خـدا چیـزی بسـیار بهتر از آن را بـه مـا وعـده داده اسـت .مـرگ عیسـی کـه بواسـطه آن ،او
کفـاره گناهـان مـا را داد و سـپس رسـتاخیزش کـه او “نوبـر خوابیدگان شـده اسـت” (قرنتیان
اول بـاب  ۱۵آیـه  - )۲۰راه را بـرای اجسـاد مـا همـوار منـود ،نـه بـرای اینکـه جسـمامن مانند
بعضـی از فراعنـه باسـتان محفـوظ مبانـد (علاوه بـر آن اگـر تاکنـون برخـی از آن جسـدها را
دیـده باشـید ،مـی دانیـد کـه در هر صورت زیبا نیسـتند) ،بلکه به جسـم هایی فاسـد نشـدنی
تبدیـل بشـویم کـه تـا ابد زندگـی خواهنـد کرد.
ایـن هفتـه ،در آخریـن بابهـای متی ،ما بـه مطالعه حقایـق پایان ناپذیر مربـوط به مرگ
و رسـتاخیز خداوندمـان و امیـدی کـه این دو واقعه بـه ما ارائه می دهنـد ،خواهیم پرداخت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۵ژوئن آماده شوید.
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یکشنبه

 ۱۹ژوئن

عیسی یا باراباس

آی ــات  ۱۱ت ــا  ۲۶ب ــاب  ۲۷مت ــی را بخوانی ــد .برخ ــی از پیامده ــای عمی ــق ت ــر تصمیم ــی
ک ــه ب ــه م ــردم س ــپرده ش ــد و تصمیم ــی ک ــه گرفتن ــد ،کدامن ــد؟

ایـــن بارابـــاس قاتـــل بـــود کـــه قـــرار بـــود بـــر روی صلیـــب میانـــی مصلـــوب شـــود.
مجرم ــان در طرفی ــن آن احت ــاالً از همدس ــتان او بودن ــد .باراب ــاس ی ــک ن ــام خانوادگ ــی
ر” اســـت درســـت هـــان طـــور کـــه
بـــود .بـــار ( )Barبـــه معنـــی “پـــ ِ
“ ”Simon bar Jonahب ــه معن ــی پ ــر یون ــس اس ــت ی ــا  Bartholomewب ــه معن ــی “پ ــر
تولومئ ــو” ب ــود .باراب ــاس ب ــه معن ــی ”پ ــر آب ــاس“ ب ــود  -یعن ــی “پ ــر پ ــدر” .بس ــیاری از
دس ــت نوش ــته ه ــای نخس ــتین ،ن ــام کوچ ــک باراب ــاس را یش ــوعا (عیس ــی) ثب ــت م ــی کنن ــد.
یش ــوعا نام ــی رای ــج در آن زم ــان ب ــه معن ــی “یه ــوه نج ــات م ــی ده ــد” ،ب ــود .بنابرای ــن
ن ــام باراب ــاس در راس ــتای “یه ــوه نج ــات میده ــد پ ــر پ ــدر” ب ــود.
چه مقایسه مضحکی!
“ای ــن م ــرد مدع ــی ش ــده ب ــود ک ــه مس ــیح موع ــود اس ــت .او مدع ــی اختی ــاری ب ــرای
تعیی ــن نظ ــام متف ــاوت و اص ــاح ک ــردن دنی ــا ش ــده ب ــود .او تح ــت توهم ــی ش ــیطانی،
ادع ــا ک ــرد ک ــه ه ــر چی ــزی را ک ــه بتوان ــد از طری ــق دزدی و رسق ــت بدس ــت آورد ،م ــال
خ ــودش خواه ــد ب ــود .او از طری ــق عوام ــل ش ــیطانی ،کاره ــای ف ــوق الع ــادهای انج ــام داده
ب ــود ،پیروان ــی در می ــان م ــردم بدس ــت آورده ب ــود و شورش ــی در براب ــر دول ــت رم ب ــر
انگیخت ــه ب ــود .او در زی ــر پوش ــش اش ــتیاق مذهب ــی ،تبه ــکاری فرومان ــده و رذل ب ــود ک ــه
کم ــر در ش ــورش و ظل ــم و س ــتم بس ــته ب ــود .پیالط ــس ب ــا دادن ح ــق انتخ ــاب می ــان ای ــن
مــرد و نجــات دهنــده بــی گنــاه بــه مــردم ،خواســت حــس عدالــت را در آنهــا بیــدار کنــد.
او امی ــد داش ــت ک ــه ح ــس ه ــم دردی ایش ــان ب ــا عیس ــی را در مقاب ــل کاهن ــان و حاک ــان
بدس ــت آورد – ”.ال ــن ج ــی .هوای ــتEllen G. White, The Desire of Ages, p. 733 ،
پیالط ــس در اش ــتباه ب ــود .م ــردم اگ ــر تس ــلیم ب ــه روحالق ــدس نش ــده باش ــند ،ب ــه ناچ ــار
تصمی ــات روحان ــی اش ــتباه م ــی گیرن ــد ،درس ــت هامنط ــور ک ــه انب ــوه م ــردم در اینج ــا
ای ــن کار را انج ــام دادن ــد .در نهای ــت ،همگ ــی م ــا بای ــد می ــان مس ــیح و باراب ــاس ،می ــان
مس ــیح و جه ــان س ــقوط ک ــرده فاس ــد و می ــان زندگ ــی ی ــا م ــرگ انتخ ــاب کنی ــم“ .و حک ــم
ای ــن اس ــت ک ــه ن ــور در جه ــان آم ــد و م ــردم ظلم ــت را بیش ــر از ن ــور دوس ــت داش ــتند،
از آنج ــا ک ــه اع ــال ایش ــان ب ــد اس ــت” (یوحن ــا ب ــاب  ۳آی ــه .)۱۹
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چ ــرا م ــردم تاریک ــی را ب ــه ن ــور ترجی ــح م ــی دهن ــد؟ ش ــا چگون ــه در خودت ــان ای ــن
گرایـــش ذاتـــی را میبینیـــد؟ ایـــن دربـــاره حقیقـــت طبیعـــت ســـقوط کـــرده مـــا و
مهم ــر از آن درب ــاره نی ــاز م ــا ب ــه تس ــلیم ش ــدن کام ــل ب ــه خداون ــد ،چ ــه م ــی گوی ــد؟

دوشنبه

 ۲۰ژوئن

جایگزین مصلوب ما
“و از ساعت ششم تا ساعت نهم ،تاریکی متام زمین را فرو گرفت .و نزدیک به ساعت
نهم ،عیسی به آواز بلند صدا زده گفت« :ایلی ایلی لَام سب ْق ِتنی ».یعنی الهی الهی مرا چرا
ترک کردی؟” (متی باب  ۲۷آیات  ۴۵و  .)۴۶مفهوم این فریاد چیست؟ چگونه داللت های آن
را از لحاظ نقشه نجات متوجه می شویم؟

متی آنچه علامی الهیات “فریاد مرتود شدن” نامیده اند را ثبت می کند .مرتود شدن،
اندیشه رها سازی و ماندن چیزی تنها و نیازمند را بر می انگیزد .در این مورد ما میتوانیم
حس رها شدن عیسی توسط پدر را ببینیم .تاریکی که در آن زمان رسزمین را احاطه کرده
بود ،منادی از داوری الهی بود (اشعیا باب  ۱۳آیات  ۹تا  ،۱۶عاموس باب  ۵آیات  ۱۸تا ،۲۰
ارمیا باب  ۳آیه )۱۶؛ عیسی در خود ،عاقبت وحشتناک گناه و جدایی کامل از پدر را تجربه می
کرد .او به جای ما ،در خود داوری الهی علیه گناه را که باید نصیب ما می شد ،تحمل می کرد.
“همچنین مسیح نیز چون یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع مناید ،بار دیگر بدون
گناه ،برای کسانی که منتظر او میباشند ،ظاهر خواهد شد بجهت نجات” (عربانیان باب  ۹آیه
 ،۲۸قرنتیان دوم باب  ۵آیه  ۲۱را نیز ببینید) .عیسی بر روی صلیب آیه  ۱باب  ۲۲مزامیر را
برای خود بیان منود ،زیرا به نوعی منحرص به فرد ،آنچه انسانها تجربه می کنند یعنی جدایی
از خدا به دلیل گناه را تجربه می کرد“ .لیکن خطایای شام در میان شام و خدای شام حایل
شده است و گناهان شام روی او را از شام پوشانیده است تا نشنود” (اشعیا باب  ۵۹آیه .)۲
این تظاهر نبود .عیسی واقعاً خشم خدا علیه گناه را تحمل منود؛ مجازات گناهان ما بر
روی دوش او افتاد و در نتیجه روحش را با آشفتگی و وحشت پر منود ،در حالی که بار گناهان
ما را بر دوش می کشید .گناه باید بسیار در نظر خدا بد باشد که برای بخشیده شدن ما ،الزم
بود یکی از اعضای الوهیت مجازات و درد گناه تجربه کند.
و با این وجود ،حتی در میان این وحشت ،عیسی می توانست فریاد بر آورد “خدای من،
خدای من!” با وجود همه چیزهایی که برایش اتفاق می افتاد ،ایامنش ثابت باقی ماند .رصف
نظر از رنج ها و احساس رها شدن از سوی پدر ،او تا پایان وفادار باقی می ماند.
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احســاس جدایــی از خــدا بــه دلیــل گنــاه چگونــه اســت؟ چــرا مطالبــه عدالــت مســیح،
ک ــه هم ــراه ب ــا توب ــه ،اع ــراف و عزم ــی ب ــرای ره ــا ک ــردن آن گن ــاه اس ــت ،تنه ــا راه
بازگشـــت میباشـــد؟

سه شنبه

 ۲۱ژوئن

پرده پاره شده و سنگهای شکسته شده
هــر کــدام از نویســندگان انجیــل ،روایــت عیســی را از دیــدگاه هــای مختلــف بیــان کردنــد،
امــا همگــی بــر مــرگ او مترکــز داشــتند .اگرچــه فقــط متــی داســتان پــرده پــاره و قربهــای
بــاز شــده را روایــت میکنــد.



آیــات  ۴۹تــا  ۵۴بــاب  ۲۷متــی را بخوانیــد .مفهــوم ایــن وقایــع چیســت؟ بــه چــه امیــد
هایی برای ما اشاره می کنند؟

عیســی دقیق ـاً پــس از آنکــه جمعیــت در جهــل ،نســبت بــه ســخنان واقعــی او دربــاره
اینکــه از الیــاء بخواهــد نجاتــش دهــد ،مســخره کردنــد ،درگذشــت .متســخر آنهــا منونــه
قدرمتنــد و غــم انگیــز دیگــری از میــزان درک نادرســت بســیاری از مــردم قــوم خــودش
دربــاره او بــود.
متــی ســپس مــی نویســد کــه پــرده درون معبــد از بــاال تــا پاییــن پــاره شــد .ایــن منادگرایی
غیــر قابــل اشــتباه اســت :دوره جدیــدی در تاریــخ نجــات آغــاز شــده بــود .مراســم هــای
قربانــی کــردن کــه بــرای مــدت طوالنــی بــه عیســی اشــاره داشــتند ،دیگــر الزامــی نبودنــد.
دیگــر اینــک چیــزی بســیار بهــر ،جایگزیــن منونــه زمینــی قدیمــی شــده بــود.

آیــات  ۱تــا  ۶بــاب  ۸عربانیــان را بخوانیــد .ایــن آیــات چــه چیــزی مــی گوینــد کــه بــه مــا
در درک آنچــه دربــاره نظــام مقــدس زمینــی اتفــاق افتــاد و آنچــه جایگزیــن آن شــد ،کمــک
می کند؟

متــی نــه تنهــا پــاره شــدن پــرده بلکــه شــکافته شــدن ســنگ هــا ،بــاز شــدن قبــور و زنــده
شــدن برخــی از مــردگان را نیــز ثبــت میکنــد  -وقایعــی کــه تنهــا بــه دلیــل آنچــه عیســی بــا
مرگــش ،بــرای گناهــان مــا انجــام داده بــود مــی توانســتند اتفــاق بیافتنــد .بنابرایــن اینجــا در
متــی میتوانیــم اتفــاق افتــادن چیزهایــی را ببینیــم کــه نظــام گذشــته هرگــز منــی توانســت
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ایجــاد کنــد “زیــرا محــال اســت کــه خــون گاوهــا و بزهــا رفــع گناهــان را بکنــد” (عربانیــان
بــاب  ۱۰آیــه  .)۴بــه طــور حتــم تنهــا عیســی مــی توانســت گناهــان را از بیــن بــرد و نتیجــه
فوقالعــاده بــرای مــا ،وعــده عالــی عیســی در از بیــن بــردن گناهامنــان ،رســتاخیز از مــرگ
اســت .بــدون آن وعــده مــا چیــزی نداریــم (قرنتیــان اول بــاب  ۱۵آیــات  ۱۴ ،۱۳و ۱۹را
ببینیــد) .در ایــن رســتاخیزهای اولیــه (مــا منــی دانیــم چــه تعــداد) ،مــی توانیــم امیــد و وعــده
رســتاخیز خودمــان در پایــان ایــن عــر را ببینیــم.

چهارشنبه

 ۲۲ژوئن

مسیح قیام کرده
ایــان مســیحی نــه تنهــا بــر روی صلیــب بلکــه بــر قــر خالــی نیــز مترکــز مــی یابــد.
حقیقــت ایــن اســت کــه اکرثیــت مــردم در ایــن جهــان ،از جملــه غیــر مســیحیان ،معتقــد
هســتند کــه مــردی بــه نــام عیســی نــارصی بــر روی صلیــب مــرد .کمــی پــس از زندگــی
عیســی ،ارجاعاتــی تاریخــی ماننــد ایــن از تاســیتوس مــ ّورخ رومــی مــی بینیــم“ :نــرون
شــدیدترین شــکنجهها را بــر طبق ـهای کــه بــرای کارهــای زشتشــان منفــور بودنــد ،یعنــی
مســیحیان تحمیــل منــود .کریســتوس کــه نــام مســیحیان از او گرفتــه شــد ،در طــول حکومــت
تیربیــوس ،بدســت یکــی از والیهــا بــه نــام پنطیــوس پیالطــس مجازاتــی شــدید را متحمــل
شــد– ”.
)Tacitus, A.D. 57–117 (www.causeofjesusdeath.com/jesus-in-secular-history
بحثــی زیــادی در گذشــته و اکنــون دربــاره اینکــه آیــا شــخصیتی تاریخــی بــه نــام عیســی
محکــوم و مصلــوب شــد ،وجــود نــدارد .قســمت دشــوار ،رســتاخیز اســت :ایــن اندیشــه
کــه عیســی نــارصی کــه یــک عــر روز جمعــه درگذشــت ،بــار دیگــر در صبــح یکشــنبه
زنــده مــی شــود .ایــن چیــزی اســت کــه بســیاری از مــردم در درک آن بــا مشــکل مواجــه
هســتند .نبایــد فرامــوش کنیــم کــه ،مصلــوب شــدن یــک یهــودی توســط رومیــان در یهــودا،
اتفاقــی نســبتاً شــایع بــود .امــا آیــا یــک یهــودی تــا آن زمــان از مــرگ پــس از مصلــوب شــدن
برخاســته بــود؟ ایــن کام ـاً موضــوع متفاوتــی اســت.
بــا ایــن حــال بــدون بــاور بــه عیســی قیــام کــرده ،مــا ایــان مســیحی نخواهیــم داشــت.
پولــس چنیــن نوشــت“ :اگــر مســیح برنخاســت ،باطــل اســت وعــظ مــا و باطــل اســت نیــز
ایــان شــا  ...اگــر فقــط در ایــن جهــان در مســیح امیدواریــم ،از جمیــع مــردم بدبختتریــم”
(قرنتیــان اول بــاب  ۱۵آیــات  ۱۴و  .)۱۹مــرگ عیســی بایــد بــا قیــام او دنبــال مــی شــد ،زیــرا
در قیــام او مــا بــرای خــود اطمینــان بدســت مــی آوریــم.
هنگامــی کــه بــه روایــت رســتاخیز عیســی مــی رســیم ،دو گزینــه داریــم .گزینــه اول
ایــن اســت کــه ایــن روایــت را تبلیغــی احساســاتی ،نوشــته شــده توســط چنــد تــن از پیــروان
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تنهــای عیســی ،بــرای زنــده نگــه داشــن یــادش ببینیــم ،درســت آنگونــه کــه مــا امــروزه
ســعی در نگــه داشــن خاطــره شــخص معــروف پــس از مرگــش داریــم .گزینــه دوم وقتــی بــه
روایــت رســتاخیز مــی رســیم ایــن اســت کــه آن را بــه معنــی واقعــی کلمــه روایتــی دســت
اول و خــارق العــاده کــه بــر زندگــی همــه انســانها تأثیراتــی داشــت ،بدانیــم.
آی ــات  ۱ت ــا  ۱۵ب ــاب  ۲۸مت ــی را بخوانی ــد .چ ــرا عیس ــی ب ــه حواریون ــش م ــی گوی ــد
کـــه (در آیـــه “ )۹شـــادی کنیـــد”؟ بـــه طـــور حتـــم آنهـــا مـــی تواننـــد از اینکـــه او
قی ــام ک ــرده و استادش ــان برگش ــته اس ــت ،خوش ــحال باش ــند.اما دلی ــل اصل ــی ش ــادی در
رس ــتاخیز عیس ــی چیس ــت؟

پنجشنبه

 ۲۳ژوئن

مأموریت بزرگ
بــرای بســیاری از مــردم یکــی از کارهــای عیســی کــه درکــش بســیار ســخت اســت،
بازگشــت او بــه آســان و ســپردن مأموریــت مــژده انجیــل بــه برشیــت بــود .مــا چــه اغلــب
او و خودمــان را مأیــوس مــی کنیــم و هــان طــور کــه انجیــل هــا نشــان میدهنــد ،پیــروان
اولیــه او نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبودنــد .بــا ایــن حــال بــا ســپردن ایــن مأموریــت بــه
ماســت کــه عیســی محبتــش بــه مــا و نیــاز مــا بــه او را نشــان مــی دهــد.

آیــات  ۱۶تــا  ۱۸بــاب  ۲۸متــی را بخوانیــد .کالم عیســی را “متــام اختیــارات آســان و
زمیــن بــه مــن داده شــده اســت” (آیــه  )۱۸بــا آیــات  ۱۳و  ۱۴بــاب  ۷دانیــال مقایســه کنیــد.
ایــن آیــات چگونــه بــا هــم مرتبــط هســتند؟


آیــات  ۱۹و  ۲۰بــاب  ۲۸متــی کــه آخریــن آیــات ایــن انجیــل هســتند را بخوانیــد .عیســی
چــه چیــزی میگویــد و ســخنانش چگونــه بــه مــا مربــوط میشــوند؟

خانــم الــن جــی .هوایــت چنیــن حکایــت مــی کنــد کــه تقریبـاً پانصــد ایامنــدار در زمــان
صعــود عیســی بــه آســان بــر روی کــوه زیتــون جمــع شــده بودنــد( .قرنتیــان اول بــاب ۱۵
آیــه  ۶را ببینیــد) مأموریــت انجیــل او تنهــا بــرای حواریــون نبــود ،بلکــه متعلــق بــه متــام
ایامنــداران بــود .او مــی نویســد ،ایــن اشــتباهی مهلــک اســت کــه گــان کنیــم کار نجــات
نفسهــا تنهــا بــه واعــظ مســح شــده متکــی اســت .خدمــت انجیــل بــه متــام کســانی کــه
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همــه الهامــات آســانی را دریافــت کردهانــد ،ســپرده شــده اســت .همــه کســانی کــه زندگــی
مســیح را دریافــت مــی کننــد ،بــرای خدمــت در نجــات انســانهای دیگــر انتخــاب مــی شــوند.
کلیســا بــرای ایــن کار برپــا شــد و همــه کســانی کــه تعهــد هــای مقــدس آن را بــر عهــده مــی
گیرنــد ،بــه موجــب آن همــکار بودشــان بــا مســیح تضمیــن مــی شــود.
آی ــا ش ــا ت ــا ب ــه ح ــال ب ــه خ ــود ب ــه عن ــوان هم ــکار مس ــیح ن ــگاه ک ــرده ای ــد؟ ب ــه چ ــه
روش ه ــای خاص ــی م ــی توانی ــد در رس ــاندن م ــژده انجی ــل ب ــه ای ــن جه ــان مؤثرت ــر
باش ــید؟

جمعه

تفکری فراتر:

 24ژوئن

متـی نیـز ماننـد نویسـندگان سـایر انجیلهـا ،دربـاره رسـتاخیز عیسـی نوشـت .امـا هیـچ
کـدام از آنهـا تقریبـاً توضیحـی در مورد معنای رسـتاخیز ندادهاند .اگرچه متـی ،مرقس ،لوقا
و یوحنـا روایـت رسـتاخیز را بـه تصویـر کشـیدند ،امـا بـا ایـن وجود کـه در ایامن مسـیحی از
اهمیـت زیـادی برخوردار اسـت ،هیـچ توضیح دینی دربـاره آن ندادند .در نوشـتههای پولس
اسـت کـه دقیقتریـن توضیحـات را دربـاره معنـای صلیـب مییابیـم“ .لیکـن بالفعـل مسـیح
از مـردگان برخاسـته و نوبـر خوابیـدگان شـده اسـت .زیـرا چنانکـه بـه انسـان مـوت آمـد بـه
انسـان نیـز قیامـت مـردگان .چنانکه در آدم همه میمیرند در مسـیح نیز همـه زنده خواهند
گشـت” (قرنتیـان اول بـاب  ۱۵آیـات  ۲۰تـا  .)۲۲پولـس همچنین نوشـت که“ ،زیـرا زمانی که
غسـل تعمیـد گرفتیـد ،در واقـع طبیعـت کهنه و گناهکارتان با مسـیح مرد و دفن شـد؛ سـپس
بـا مسـیح زنـده شـدید و حیاتـی نویـن را آغـاز کردیـد .متـام اینهـا در اثر ایـن بود کـه به کالم
خـدای توانـا ایمان آوردیـد ،خدایـی کـه مسـیح را پـس از مـرگ زنـده کـرد” (کولسـیان بـاب
 ۲آیـه  .)۱۲پطـرس نیـز دربـاره ایـن موضـوع بسـیار مهـم نوشـته اسـت“ :کـه منونـه آن یعنی
تعمیـد اکنـون مـا را نجات میبخشـد (نه دور کردن نجاسـت جسـم بلکه امتحـان ضمیر صالح
سـوی خـدا) بواسـطه برخاستن عیسـی مسـیح” (پطـرس اول بـاب  ۳آیـه  .)۲۱اگرچه مـا دلیل
اینکـه نویسـندگان انجیلهـا توضیحـات دقیقـی درباره رسـتاخیز عیسـی ندادنـد را منیدانیم،
بعضـی از دانشـمندان از ایـن موضـوع برای حقیقت داشتن اسـتداللهای خود بهـره بردهاند.
گذشـته از هـر چیـز ،چـرا آنهـا کـه سـالها پـس از آن واقعـه مینوشـتند ،از آن فرصـت
اسـتفاده نکـرده و توضیحـی دقیـق از آنچـه میخواسـتند مـردم دربـاره رسـتاخیز بـاور کنند،
ندادنـد؟ در عـوض ،آنهـا بـه سـادگی واقعـه را روایت کردند تالشـی برای زینـت دادن آن با
توضیحـات دینـی بـرای مفهـوم آن نکردند.
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سواالتی برای بحث
 .1در لحظ ــه م ــردن عیس ــی ،پ ــرده معب ــد ک ــه مرب ــوط ب ــه عه ــد قدی ــم ب ــود ،از ب ــاال

تــا پاییــن پــاره شــد و عهــدی جدیــد آغــاز شــد کــه توســط کاهــن اعظــم جدیــدی کــه
عیس ــی مس ــیح ب ــود ،اداره میش ــد“ .بنابرای ــن ،ای ب ــرادران عزی ــز ،اکن ــون میتوانی ــم
ب ــه س ــبب خ ــون عیس ــی ،مس ــتقیم وارد مقدستری ــن جای ــگاه ش ــده ،ب ــه حض ــور خ ــدا
بروی ــم؛ زی ــرا زمان ــی ک ــه ب ــدن مس ــیح ب ــر روی صلی ــب پ ــاره ش ــد ،در واق ــع پ ــرده
مقدستری ــن جای ــگاه خان ــه خ ــدا نی ــز پ ــاره ش ــد؛ و ب ــه ای ــن ترتی ــب او راه ــی ت ــازه و
حی ــات بخ ــش ب ــرای م ــا گش ــود ت ــا م ــا را بحض ــور مق ــدس خ ــدا برس ــاند .پ ــس ح ــال
ک ــه اداره ام ــور خان ــدان اله ــی ،ب ــه عه ــده ای ــن کاه ــن ب ــزرگ ماس ــت” (عربانی ــان ب ــاب
 ۱۰آی ــات  ۱۹ت ــا  .)۲۱اکن ــون ک ــه م ــی دانی ــد خ ــود مس ــیح کاه ــن اعظ ــم ماس ــت ،چ ــه
احساســـی پیـــدا میکنیـــد؟
 .2در انجیـــل متـــی بـــه موضوعـــات بســـیاری اشـــاره شـــده اســـت .چـــه چیزهـــای
خاص ــی در اینج ــا درب ــاره آنگون ــه ک ــه عیس ــی معرف ــی ش ــده اس ــت ،ب ــر ش ــا تأثی ــر
میگ ــذارد؟ مطالع ــه ای ــن انجی ــل چگون ــه م ــی توان ــد در درک به ــر معن ــای مس ــیحی
ب ــودن و پی ــروی از تعلی ــات عیس ــی ،ب ــه ش ــا کم ــک کن ــد؟
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