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حق چاپ محفوظ و مخصوص «کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم» میباشد. هیچیک از بخشهای این کتابچه راهنامی مطالعه
کتاب مقدس مدرسه سبت ویژه بزرگساالن بدون اجازه قبلی و کتبی از کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم (جرنال کنفرانس)

قابل ویرایش، تغییر، اصالح ، اقتباس ، ترجمه ، تکثیر یا انتشار نیست. دفاتر بخشهای تابعه کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم
مجاز هستند تا طبق دستورالعمل ویژه ای ترتیبی اتخاذ منایند تا کتابچه راهنامی مطالعه کتاب مقدس مدرسه سبت ویژه بزرگساالن
ترجمه گردد. حق طبع و نرش مطالب ترجمه شده و انتشارات آنان متعلق به کنگره عمومی است. عناوین (ادونتیستهای روز هفتم)

و (ادونتیست) و آرم شعله گون جزو اسامی و عالمت تجاری ثبت شده متعلق به کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم میباشد و
استفاده از آن بدون اجازه قبلی از کنگره عمومی ممنوع است.
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کوچکرتین اینها …
ادونتیسـت هـای روز هفتـم فراخوانـده شـده انـد تا پیـام « انجیـل جاودانـی » را به متامی 
جهان اعالم کنند (مکاشـفه۱۴: ۶). با انجام این کار، در واقع از کالمعیسـی درباره شاگردسـازی 
و تعمیـد دادن آنـان تبعیـت مـی کنیـم کـه مـی گوید: « ایشـان را تعلیـم دهید تا همـه اموری 
را کـه بـه شـام حکـم کـردم رعایـت کننـد » (متـی ۲۸: ۲۰). و در میـان چیزهایـی کـه او فرمان 
داده بـود، ایـن بـود کـه ما به آزردگان، درماندگان، فقیران، گرسـنگان، و زندانیان یاری برسـانیم.

در آخـر، عیسـی پـس از نقل متثیل سـامری نیکو (لوقـا ۱۰: ۳۰ تا ۳۶)، بـه مخاطبین خویش 
فرمـود: « شـام نیـز چنیـن کنیـد » (لوقـا ۱۰: ۳۷). عیسـی چنیـن رشح مـی دهـد کـه زمانی فرا 
خواهـد رسـید کـه متـام قـوم هـای روی زمین در مقابـل او می ایسـتند و او آنـان را از هم جدا 
خواهـد کـرد، همچنـان کـه « شـبان گوسـفندان را از بزها جدا مـی کند » ( متـی ۲۵: ۳۲)، و او 
همچنیـن بـر اهمیـت ایـن موضوع تاکیـد ورزیدتا به گرسـنگان، مریضان، برهنـگان، و زندانیان 
دسـتیاری و مسـاعدت شـود. « هـر آینـه بـه شـام مـی گویـم، آنچـه بـه یکـی از ایـن بـرادران 

کوچکرتیـن مـن کردیـد، بـه من کرده ایـد » (متـی ۲۵: ۴۰).
بـه عبـارت دیگـر، همـراه بـا اعـالم ایـن حقایـق عظیـم در موضوعـات رسـتگاری، قُـدس، 
وضعیـت مـرگ، و جـاودان بـودِن احـکام، بایـد بـه نیازهـای دیگـران نیز رسـیدگی کنیـم. و چه 
راهـی بهـرت از کمـک کـردن وجـود دارد تـا بدین طریـق جان ها را بـرای خداوند صیـد کنیامین 
طـور نیسـت؟ هامنطـور کـه در نوشـته معـروف اِلـن جـی وایـت آمـده اسـت:« هامنـا تنهـا 
بواسـطۀ طریقـت و مسـلک مسـیح اسـت کـه دسـت یابـی بـه مـردم توفیـق خواهـد یافـت. 
نجـات دهنـدٔه مـا بـا مـردم آمیخـت و معـارشت منـود، به عنوان کسـی کـه خیرخواه آنـان بود. 
او همـدردی خویـش را بـه آنـان نشـان داد، نیازهایشـان را تامیـن کـرد، و اعتـامد آنـان را جلب 

منـود. سـپس بـه آنـان فرمـود، « مـرا متابعـت کنید ».
بـر اسـاس یـک آمار، کتـاب مقدس دارای ۲۱۰۳ آیه اسـت که نگرانی خـاص خداوند را برای 



۳

فقـرا و مظلومـان بیـان مـی کند. در مقایسـه با بسـیاری دیگر از جنبه های ایامنـی، عقیدتی، و 
بطـور کلـی زندگـِی مسـیح گونه، [ آیـات] فراوانـی در مورد خدمت کـردن به نیازمنـدان وجود 
دارد. مـا بایـد در خصـوص تسـکین و تسـلی درد و رنجـی کـه در اطـراف مـا وجـود دارد جدی 
باشـیم. ایـن کار مـا را از وظیفـه مان در بشـارت و نرش انجیل دور منی کنـد، برعکس، می تواند 

تبدیـل بـه روشـی قدرمتند برای انجام آن بشـود. 
البتـه، کمـک کـردن بـه دیگـران کار خوبی اسـت، اگـر فقط به خاطـر یاری رسـاندن به آنها 
باشـد. مـا بایـد « صادقانـه ایـن کار را انجـام دهیـم » ( میـکاه ۶: ۸ را ببینـد) زیـرا حقیقتاً، هم 
خـوب و هـم درسـت اسـت کـه « عدالـت را بجـا » آوریـم. و با این حـال آیا بهرت نیسـت وقتی 
کـه عدالـت را بجـا مـی آوریـد، وقتـی که بـه دیگران بـه نیازهـای بدیهـی و دنیوی آنـان کمک 
مـی کنیـد، همچنیـن بـه « دلیـل امیـدی کـه در وجود شامسـت » اشـاره کنیـد. ( اول پطرس ۳: 

۱۵)، و آیـا ایـن وعـدٔه زندگی ابدی در مسـیح نیسـت؟ 
مسـیح مـرض هـا را شـفا داد، بـه نابینایـان بینایـی بخشـید، جذامیـان را عـالج منـود، وحتی 
مـردگان را زنـده کـرد. لیکـن در هـر صـورت، همـه کسـانی کـه او به آنـان خدمت کـرد، دیر یا 
زود مـی ُمردنـد، درسـت اسـت؟ بـا ایـن حال، بـرای مـدت طوالنی، هـر کار خیری را بـرای آنان 
و تامیـن نیازهـای حیاتـی آنـان انجـام داد، همچنیـن کارهـای خیلی بیشـرتی انجـام داد. بله، او 
بـه رنجدیـدگان خدمـت کـرد، امـا بعـد بـه آنـان فرمود، مـرا متابعـت کنیـد. و دقیقاً بـه همین 
علـت اسـت کـه، مـا بایـد بـه رنجدیـدگان خدمت کنیـم و سـپس از آنان دعـوت کنیم کـه از او 

پیـروی کنند. 
 بـی تردیـد، بـا عدالتجوئـی و خیرخواهی در جهان، پادشـاهی خداونـد را برروی زمین در 
معـرض منایـش قـرار مـی دهیـم ( لوقـا۴: ۱۸و ۱۹) به طریقـی که حداقـل با ایـامن، اطمینان و 
احتـامالً موعظـه آن همزمـان تاثیرگـذار باشـد. هنگامـی که به فقیـران و مظلومـان اهمیت می 
دهیـم، در واقـع خداونـد را ارج نهـاده و می سـتائیم ( نـگاه کنید به اشـعیا ۵۸: ۶-۱۰). اما اگر 
مـا در خدمـت کـردن به مسـکینان، رنجدیـدگان، و شکسـت خـوردگان کوتاهی کنیـم، آنگاه او 

را بـد جلـوه داده ایـم ( نـگاه کنیـد به امثال سـلیامن ۱۴: ۳۱). 
پـس، در ایـن سـه ماهـه، خواهیـم دید کـه کالم خداونـد چه می گویـد و دربـاره وظیفٔه ما 

در رسـیدگی بـه نیازمنـدان اطرافـامن می گوید و (بسـیار سـخن به میان مـی آورد).
« مفت یافته اید، مفت بدهید » (متی ۱۰: ۸). واین آیه بیانگر اصل مطلب می باشد.

جاناتـان دافـی بـه عنـوان رئیـس سـازمان توسـعه و امـداد کلیسـای ادونتیسـت روز 
هفتـم از سـال ۲۰۱۲ در کلیسـا خدمـت کـرده اسـت. او قبـل از پیوسـنت بـه اَدرا اسـرتالیا در 
سـال ۲۰۰۸، بـه عنـوان مدیـر اداره بهداشـت و سـالمت ادونتیسـت در بخـش کلیسـایی جنوب 
اقیانـوس آرام خدمـت مـی کـرد، جائیکـه او تجربـه گسـرتده ای در ترویـج و ارتقـاء سـالمتی و 

توسـعه بهداشـت جامعـه بدسـت آورد.
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۸ تا ۱۴ تیر ماه  درس یکم  

خداوند خلق کرد…

بعد از ظهر روز سبت
۱؛   :۲۴ مزمور   ،۱۴۸ مزمور  ۲۸؛   :۱۷ رسوالن  اعامل  ۱تا۳؛  پیدایش  هفته:  این  مطالعه 

پیدایش ۴: ۱تا ۹؛ متی ۲۲: ۳۹-۳۷؛ مکاشفه ۱۴: ۷.

آیـه حفظـی: « هـر کـه بـر فقیـر ظلـم کنـد آفریننـده خـود را حقیـر می شـمارد، و هر که 
بـر مسـکین ترّحـم کنـد او را تمجیـد می نمایـد » (امثـال سـلیمان ۱۴: ۳۱).

آیـا شـام تـا بـه حـال برای خلـق اثری تالش کـرده اید و آنـرا به کسـی داده داده اید- شـاید 
یـک اثـر هـرنی یا کاردسـتی یا نوعـی غذا، یا برخـی کارهای خالقانه دیگر- که توسـط شـخصی 
کـه بـه او داده بـوده ایـد، شکسـته شـده یـا رد شـده اسـت؟ اگـر چنیـن اسـت، تنهـا ذره ای از 
آنچـه کـه خداونـد تجربـه کـرد را شـام نیـز تجربـه کـرده ایـد، خصوصـاً زمانـی که جهـان را در 
کـامل خلـق کـرد و بـه بـرش حیات بخشـید، و سـپس دید کـه آنچه خلق کـرده بود توسـط گناه 

ناقص،ضایـع یا خراب شـده اسـت. 
کتـاب مقـدس مـی گویـد کـه جهان با دقت و« بسـیار نیکو » خلق شـد. چگونگی احسـاس 
خداونـد دربـاره خلقتـش در روایـت خلقـت در کتـاب پیدایـش بـاب ۱ و ۲ مشـهود اسـت. در 
ایـن مضمـون داسـتان سـقوط را در بـاب ۳ کتاب پیدایش مـی خوانیم و همچنیندل شکسـتگی 

خداونـد را از رو در رو شـدن بـا مردمـی کـه خـود آنـان را آفریده بـود، می توانیـم ببینیم. 
حیـرت برانگیـز اسـت کـه، دنیـای مـا حتـی با وجـود سـابقه هـزاران سـاله گناه، خشـونت، 
بـی عدالتـی و رسکشـی آشـکارا، همچنـان دنیایی اسـت که خداونـد آن را دوسـت دارد. و حتی 
شـگفت انگیزتـر اسـت وقتـی بدانیـم کـه، در حالـی که خـدا برنامه خـود را بـرای رهایی جهان 
از شـیطان و احیـای مجـدد آن، طراحـی کـرده اسـت، او بـه مـا مؤمنـان وظیفـه ای داده تـا در 
راه تکمیـل طـرح بـزرگ او، نقشـی ایفـا کنیـم. بلـه، مـا دریافت کننـدگان فیض او هسـتیم، اما، 
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از طریـق برکاتـی کـه دریافـت کـرده ایـم، وظیفـه ای به ما داده شـده اسـت و آن همـکاری با 
خداونـد بـه عنـوان خادمان اوسـت. چـه وظیفه پـر ابهت و مقدسـی! 
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۱۵ تیر ماه - July ۶آماده شوید.

۹ تیر ماه      یکشنبه      
خدا: یک نگاه اجاملی به آفرینش

این جهان و متام حیات موجود در آن، زندگی خود ما و همه کاری که ما انجام می دهیم، 
زندگی هر کسی که در اطراف ما است و چگونگی ارتباط ما با دیگران، خود حیات و چگونگی 
بهرت زندگی کردن- همه اینها با خداوند آغاز می شود و از او منشاء می گیرد، « زیرا که در او 

زندگی و حرکت و وجود داریم و از نسل او می باشیم » ( اعامل رسوالن ۱۷: ۲۸). 
اینجاسـت کـه حکایـت کتـاب مقـدس رشوع می شـود: « در ابتدا، خدا آسـامن ها و زمین را 
آفریـد » (پیدایـش ۱: ۱). ایـن حقیقـت کـه او، آن را بـا سـخِن خود بوجـود آورد، بدین مضمون 
کـه [گفـت و شـد]؛ اشـاره بـه قدرت و فرآینـدی دارد که حتی ما منـی توانیـم آن را تصور کنیم. 
[مـی تـوان اسـتنباط کـرد کـه کالِم خـدا زنـده و پویاسـت، همچنان کـه در اوراق کتـاب مقدس 

مـی تـوان این پویایـی را مالحظـه و حس منود].
با این حال، خداوند جهان را از راه دور خلق نکرد؛ او شخصاٌ و از نزدیک دست اندرکار خلقت 

بود، به ویژه هنگامی که نوبت به خلقت اولین انسان رسید (نگاه کنید به پیدایش ۲: ۷).

داستان خلقت اولین انسان را در پیدایش ۱: ۲۶-۳۱ بخوانید. این داستان چه مطالب مهمی را 
در مورد خداوند به ما می گوید؟ چه مطالب مهمی را در مورد مردم به ما می گوید؟ 

 

اغلـب گفتـه شـده اسـت که مـا می توانیم خیلـی چیزهـا را در مورد خداوند بـا رصف زمان 
در طبیعـت یـاد بگیریـم، تـا بـه خلقـت او نـگاه کـرده و بـه گوشـه ای از شـخصیت پـرودگار 
نظـری بیندازیـم. امـا همچنیـن مـی توانیم چشـم اندازهایـی از چگونگی خلقت جهان توسـط 
خداونـد را ببینیـم، خـدا جهـان را بـه گونـه ای خلـق کـرد تـا بـا بررسـی آن، بـه درک و معرفت 
خداونـد نائـل گردیـم. بـرای مثـال، اگر خـدا، خدای نظم اسـت، مـا انتظار داریم کـه در خلقت 
او نظـم را ببینیـم. و یـا اگـر معتقد هسـتیم که خدا، خدای خالقیت اسـت، نباید بـا یافنت منونه 

هـای خالقانـه ای کـه در ایـن جهان خلـق منوده متعجب شـویم. 
بـه همیـن ترتیـب، مـا معتقد هسـتیم که خـدا، خدای روابـط اسـت، وبنابراین، مـی توانیم 
ارتبـاط عنـارص را بـه عنـوان هسـته اصلـی ببینیم، مبنـی بر این کـه خداوند چگونه پـازل جهان 
را در کنـار هـم چیـد و آن را کامـل کـرد. او هـر عنـرص از جهـان را در ارتبـاط بـا بقیـه جهـان 
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خلـق کـرد. او حیوانـات را در هامهنگـی نسـبی خلـق کرد. او بـرش را در رابطه با خـودش، و با 
یکدیگـر، وبـا بقیـه جهاِن خلقـت آفرید.

در حالـی کـه درک مـا از خـدا از بسـیاری جهـات محـدود اسـت، آنچـه کـه مـی توانیـم از 
شـخصیت او ببینیـم بایـد مـا را وادار کنـد تـا در مـورد اینکـه جهان چگونـه باید باشـد، دوباره 

کنیم. بازنگـری 

چقــدر مفیــد اســت کــه جهــان بــه عنــوان بازتابــی از شــخصیت خداونــد درک کنیــد، 
حتــی بــا ویرانگــری گنــاه کــه براحتــی قابــل مشــاهده اســت؟ 

۱۰ تیر ماه      دوشنبه      
یک دنیای کامل

احسـاس دلتنگـی بـرای بـاغ َعـدن طبیعـی اسـت. در توصیـف مختـرص از بـاغ َعـدن چیزی 
وجـود دارد و ایـن اسـت کـه خداوند آن را بـه عنوان خانه ای برای آدم و حـوا ایجاد کرد که در 
قلـب مـا آتشـی از اشـتیاق را شـعله ور می کنـد. ما ممکن اسـت درک نکنیم کـه چنین جهانی 

چگونـه اسـت. امـا ما احسـاس می کنیم دوسـت داریـم آن را تجربـه کنیم. 
بـه نظـر مـی رسـد احسـاس خشـنودی و کـامل چیـزی بـود کـه خداوند نیـز آن را احسـاس 
کـرد: « خـدا همـه چیزهایـی را کـه سـاخته بـود، دیـد و هامنا بسـیار نیکو بـود » (پیدایش ۱: 
۳۱). خـدا چیـزی را خلـق کـرد کـه هـم زیبـا و هدفمند بـود. جهان هـم در طراحـی، و هم در 
کارآئـی، عالـی و نفیـس بـود. پـر از طـراوت همـراه با حیـات و رنگ بـود، و همچنیـن مملو از 
چیزهـای الزم بـرای رشـد و منـو زندگـی بـود. جـای تعجـب نیسـت کـه خداونـد مداومـاً بازمی 

ایسـتاد تـا از جهانـی کـه بـه نیکوئـی آفریـده بود محظوظ شـود.

پیدایـش بـاب ۱ را بخوانیـد. فکـر مـی کنیـد کـه ایـن بیانیه هـای تکرار شـده مبنی بـر این که 
« خـدا دیـد کـه نیکوسـت » به چه معناسـت؟ ببینیـد پیدایـش ۱: ۴، ۱۰، ۱۲، ۱۸، ۲۵ و ۳۱. 

 

اگرچه کتاب مقدس پس از سـقوط انسـان نوشـته شـده اسـت، لیکن مملو از گرامیداشـت 
از دنیـای طبیعـت اسـت ، بـه عنـوان مثـال در ایوب از باب ۳۸ تـا ۴۱ و مزمـور ۱۴۸ می توانیم 
ایـن تجلیـل هـا را ببینیـم. و بایـد بـه یـاد داشـته باشـیم کـه ایـن هـا بـه عنـوان یـک نگاهـی 
اجاملـی بـه گذشـته نیسـت، مبنـی بـر ایـن کـه جهـان در بـدو خلقـت و پیـش از گنـاه چگونه 
بـود؛ بلکـه آن متـون در فعـل زمان حارض نوشـته شـده اسـت کـه نیکوئی مشـهود در دنیای ما 

را همچنـان تجلیـل مـی کند. 



۷

عیسی نیز منونه هایی از خیریت و رحمت خدا را در جهان طبیعت بیان می کند(ببینید، 
و  او  به  ما  اعتامد  شامل  باید  خداوند  از  ما  ستایش  و   (۳۰ تا   ۲۸  ،۲۶  :۶ متی  مثال،  برای 
سپاسگزاری از هدایای بی شایبه او باشد که ما را با شگفتی احاطه کرده اند. اگر چشاممنان را باز 
کنیم و به شگفتیهای خلقت نگاه کنیم، می بینیم که ما واقعاً دریافت کنندٔه هدایای شگفت 
انگیزی از خالق خودمان هستیم. و در جواب، باید حتی در میان کوره راه سختیها، قدردان، و 

سپاسگزار و تسلیم محض او باشیم که ارزانی کننده این هدایا به ماست.
بـه عنـوان اعضـای کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم - کسـانی کـه هـم خالـق را تجلیـل می 
کننـد و هـم در انتظـار آمـدن پادشـاهی خدا هسـتند، بایـد درک کنیم که زیبایی ها، شـادی ها 
و خوبی هایـی در جهـان شـاهد آن هسـتیم و آنـرا تجربـه می کنیم، چشـم انـدازی از دنیای ما 

اسـت کـه یـک بار در گذشـته چنیـن دنیایی بـوده، و دوبـاره هامنطور خواهد شـد. 

در تجربــه شــما از جهــان طبیعــت ، بــه خصــوص در مــورد شــگفتی هــای خلقــت، 
شــما از چــه چیــزی قدردانــی مــی کنیــد؟ در زندگــی روزمــره، شــما چگونــه از طریــق 

شــگفتی هــای جهــان طبیعــی مــی توانیــد بــه وجــود خداونــد بهتــر پــی ببریــد؟

۱۱ تیر ماه      سه شنبه      
ناظران و مبارشان زمین 

بـر اسـاس کتـاب مقـدس، بـاغ عـدن و زمین کـه به تازگـی آفریده شـده بود، مملـو از وفور 
نعمـت بودنـد، کـه بـرای زندگـی کـردن و تکثیـر انسـان ها و مخصوصاً بـرای بهره بردن انسـان 

هـا از آن خلـق شـده بودند.
امـا همچنیـن خـدا بـه اولیـن مـرد و زن و بقیـه مـا کـه بعـد از آنهـا آمدیـم، وظیفـه ای در 
خلقتـش داده اسـت. ایـن مسـئله رسیعـاً آشـکار مـی شـود - و نـه فقـط از شـیؤه خلقـت او – 

بلکـه از آنجـا کـه، آدم و حـوا بایـد در ایـن دنیـای جدیـد موقعیـت ویـژه ای داشـته باشـند.
اولیـن وظیفـه ای کـه بـه آدم داده شـد نـام گذاری بـر روی حیوانـات و پرندگان بـود (نگاه 
کنیـد بـه پیدایـش ۲: ۱۹). سـپس وظیفـه دیگـری بـه او داده شـد، کـه بـه عنوان یـک برکت از 
طـرف خـوِد خداونـد معرفی می شـود: « خدا ایشـان را برکـت داد و خدا بدیشـان گفت، بارور 
و کثیـر شـوید و زمیـن را پـر سـازید و در آن تسـلط منایید، و بـر ماهیان دریا و پرندگان آسـامن 

و همـۀ حیواناتـی کـه بر زمیـن می خزند، حکومـت کنید » (پیدایـش ۱: ۲۸).

پیدایش ۱: ۲۸ و ۲: ۱۵ را بخوانید و آنها را با هم مقایسـه کنید. شـام وظیفه انسـان را چطور 
توصیـف مـی کنید، در یک یا دو جملـه توضیح دهید؟
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اغلب اوقات در تاریخ مسیحیت، پیدایش ۱: ۲۸ توسط برخی بعنوان مجوزی برای بهره 
جوئی و منفعت طلبی، حتی به منظور از بین بردن جهان طبیعت مورد سؤاستفاده واقع شده 
است. بله، جهان به وضوح برای زندگی برش، بهره وری و بهره مندی ایجاد شده بود. تنها وظیفه 

برش این است که « در آن کار بکند و آن را محافظت مناید »- کتاب پیدایش ۲: ۱۵.
هنگامـی کـه مـا در مـورد نظـارت و مبـارشت صحبت مـی کنیم، اغلـب، پیـش از همه چیز 
در مـورد پـول فکـر مـی کنیم، اما اولیـن فرمان به مبـارشان در کتاب مقدس، مراقبـت از زمینی 
اسـت کـه خـدا بـرای ما خلق کرده و به ما سـپرده اسـت. فرمـان الهی به آدم و حـوا نیز پیش 
بینـی کـرده بـود کـه زمیـن بـا فرزنـدان آنان و نسـل هـای آینـده به اشـرتاک گذاشـته خواهد 
شـد. در طـرح اصلـی جهـان، جهان خلق شـده همچنان منبـع زندگی، خیر و زیبایـی برای همه 

انسـانها مـی بـود و آدم و حـوا نقـش بزرگـی در مراقبت از آن باید می داشـتند.
زمیـن هنـوز متعلـق بـه پـروردگار اسـت (نـگاه کنیـد بـه مزمـور ۲۴: ۱)، و مـا همچنـان 
فراخوانـده شـده ایـم کـه نظـارت داشـته باشـیم، بـرای همـه آنچـه کـه خدا بـه ما داده اسـت. 
شـاید مـا همچنیـن می توانیـم نتیجـه گیـری کنیـم کـه در دنیـای سـقوط کـرده در گنـاه، 

مسـئولیت مـا بـه عنـوان مبـارشان حتـی بیشـرت اسـت.

ایــن بــرای شــما بــه چــه معناســت ، کــه امــروز در جهــان ســقوط کــرده در گنــاه بــه 
عنــوان ناظــر و سرپرســت زمیــن زندگــی کنیــد؟ چطــور تحقــق ایــن مســئولیت بایــد، 

زندگــی روزمــره شــما را تحــت تاثیــر قــرار دهــد؟

۱۲ تیر ماه      چهارشنبه      
دنیاِی ناقص شده

خداونـد قابلیتـی بـه آدم و حـوا داد، کـه او بـه دیگـر مخلوقـات روی زمیـن نـداد، و آن 
آزادِی اراده و اختیـار بـود. آنهـا مخلوقـات بـا اراده ای بودنـد به نحوی که گیاهـان، حیوانات و 
درختان هرگز منی توانسـتند چنین باشـند. خداوند این آزادی اراده را بسـیار محرتم می شـمرد 
تـا جائیکـه اجـازه ایـن امـکان را داد که مردمـش نافرمانی را انتخـاب کنند. با انجـام این کار او 
همـه چیزهایـی کـه او بـرای هـدف بزرگ تـرش یعنـی ارتبـاط با انسـانی را که بر اسـاس عشـق 

و ارادٔه آزاد خلـق کـرده بـود، را در معـرض خطـر قرار داد.
امـا یـک ویرانگـر نیـز وجـود داشـت (ایـن آزادی ارزش هـای اخالقـی بـرای فرشـتگان نیـز 
وجـود داشـت)، کسـی کـه مـی خواسـت جهـان خـوب و کامل را کـه خـدا آفریده بـود، خراب 
کنـد، و بـه دنبـال سؤاسـتفاده از مخلـوق خـاص خداونـد بـر روی زمیـن یعنی انسـان هـا بود، 
کـه آنـان اینـکار را بکننـد. شـیطان بارسـخن گفـنت از طریـق مـار ، کـامل و شایسـتگی آنچـه را 
کـه خداونـد مهیـا سـاخته بـود را زیر سـوال برد (نـگاه کنید به پیدایـش ۳: ۱-۵). وسوسـه اولیه 



۹

طمـع ، یعنـی ایـن کـه بیشـرت از آنچـه کـه خداونـد بـه آنهـا داده بـود را مدعـی شـوند و بـه 
نیکوئـی خـدا شـک کننـد و در عـوض خـدا، بـه خـود متکی باشـند.

در اثـر ایـن انتخـاب و عمـل بـه آن، روابط بی نقـص و کاملی را که خـدا در خلقت طراحی 
کـرده بـود، نقـض کردنـد. دیگـر آدم و حـوا از رابطـه بـا خالـق خـود بهـره منـد نشـدند، رابطه 
ای کـه بـرای آنهـا از طـرف خداونـد تدبیـر شـده بـود (نـگاه کنیـد بـه پیدایـش ۳: ۸-۱۰). ایـن 
دو انسـان بـه طـور ناگهانـی متوجـه شـدند کـه برهنـه انـد و رشمگین شـدند ، و ارتبـاط آنها با 
یکدیگـر تقریبـاً بطـور جـربان ناپذیـری تغییـر کـرد. رابطـه آنهـا بـا بقیـه زمین نیـز تضعیف و 

شکسـته شد.

پیدایـش ۳: ۱۶-۱۹ را بخوانیـد. ایـن آیـات راجع بـه تغییر روابط بین انسـانها و دنیای طبیعی 
چه مـی گویند؟

 

بـه دلیـل واقعیـت گنـاه، زندگـی بـه طـور ناگهانـی بـرای آدم، حـوا و بقیـه آفرینش بسـیار 
سـخت تـر شـد. عواقـب گنـاه واقعی هسـتند، به ویـژه آنها بـر روی برشیت و روابط مـا تاثیر 
گـذار هسـتند. بـه یـک معنـا، مـا را از خالـق مان، خـدا دور مـی کنند. خانـواده های مـا نیز از 
بسـیاری جهـات تحـت تاثیـر قـرار گرفتـه، و اغلـب روابط مـا با دیگـران تحت تاثیـر این چالش 
هـا قـرار مـی گیرنـد. مـا حـتی در رابطـه بـا محیـط طبیعـی و جهانـی کـه در آن زندگـی می 
کنیـم در چالـش هسـتیم. متـام جنبه هـای زندگی ما و جهان ما نشـان دهندٔه درهم شکسـتگی 

آن در اثـر گناه اسـت.
امـا ایـن، آن جهانـی نبـود کـه خـدا آفریـده بـود. « لعنـت هـای » بـاب ٣ پیدایـش نیـز با 
وعـده هایـی مـی آیـد کـه مـی گویـد خـدا می توانـد راهـی را بـرای احیـای دنیای مـا و اصالح 
روابطـی کـه گنـاه، آن را از بیـن بـرده اسـت، ایجـاد کنـد. در حالـی کـه مـا همچنان بـه مبارزه 
بـا گنـاه و اثـرات آن در زندگـی مـان ادامـه مـی دهیـم، فرا خوانده شـده ایـم تا نیکوئـی اصیل 

جهـان را حفـظ کنیـم و مطابـق بـا برنامـه ای کـه خـدا برای ایـن جهـان دارد زندگـی کنیم.

۱۳ تیر ماه      پنجشنبه      
شبکه خانواده برشیت

بـا آمـدن گنـاه، مـدت زمان زیادی طول نکشـید تا دنیا بیـش از این دچار از هم شکسـتگی 
شـود. حسـادت و سـوء تفاهـم، اولیـن جرقـه خشـم را در ذهن یکـی از دو برادرنخسـت ایجاد 
کـرد تـا اولیـن قتـل رخ دهـد. هنگامـی که خـدا قابیـل را در قبال گناهـش مـورد بازجوئی قرار 
داد، پاسـخ او کنایـه آمیـز بـود و سـوال را بـا سـوال جـواب داد: « مگـر مـن نگهبـان بـرادرم 
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هسـتم؟ »”(پیدایـش ۴: ۹) - و پاسـخ تلویحـی خـدا بـرای ایـن سـوال این بـود که: « بلـه، کامالً 
چنین اسـت. شـام نگهبـان برادرتان هسـتید ».

امثـال سـلیامن بـاب ۲۲ آیـه ۲ را بخوانیـد. چـه جواب رسبسـته و تلویحی در این رشح سـاده 
بیـان مـی شـود؟ چـه در مورد رابطـه ما بـا همنوعامنان مـی گوید؟

 

بـا هـر کسـی را کـه برخورد کنیـم، یکی از مخلوقات خداوند اسـت، و در شـامئل او آفریده 
شـده اسـت، و جزیـی از شـبکه ارتباطـی اسـت کـه همـه مـا را بـه خالـِق آفرینـش متصـل می 
کند، هر چند ممکن اسـت این رابطه ترک خورده و شکسـته شـده باشـد. « همه ما در شـبکه 
برشیت به هم متصل هسـتیم. و این شـیطان اسـت که هر بخشـی از برادری و دوسـتی بزرگ 

برشیـت را از بیـن مـی بـرد و خطر را بـرای همه بوجود مـی آورد ».
چـه بخواهیـم، چـه نخواهیـم، بـه خاطـر ایـن پیونـد مشـرتک، دارای مسـئولیتی در برابـر 
خداونـد و یکدیگـر هسـتیم کـه خداونـد بـه ما داده اسـت ( نـگاه کنید بـه متـی ۲۲: ۳۹-۳۷). 
در رسارس کتـاب مقـدس، ایـن ادعـا کـه خداونـد خالـق ماسـت مرتـب تکـرار می شـود. به 
عنـوان مثـال، یکـی از دالیـل بـرای نـگاه داشـنت سـبت ( نـگاه کنیـد بـه خـروج ۲۰: ۱۱) و برای 
پرسـتش خداونـد در زمـان آخـر( نـگاه کنیـد به مکاشـفه ۱۴: ۷) اسـت. همچنین انگیـزه اصلی 

بـرای مراقبـت از یکدیگـر، و نگرانـی بـرای افـراد کم اقبال اسـت.
همـٔه مـا بـا پیونـدی که با ریشـٔه مشـرتکامن در خداونـد داریم، بـا هم مرتبط هسـتیم. هر 
کـس « هـر کـه بـر فقیـر ظلـم کنـد آفریننـده خـود را حقیـر می شـامرد، و هـر کـه بر مسـکین 
ترّحـم کنـد او را متجیـد می منایـد » ( امثـال سـلیامن ۱۴: ۳۱). چقـدر ایـن پیوند آشـکار اسـت؟ 
خداونـد بـه عنـوان خالـق بـر مـا حقـی دارد که در متام طـول زندگی مـا آن را از مـا مطالبه 
مـی کنـد کـه شـامل پرستشـهای مـا و خدمـات مـا و مراقبـت مـا از دیگـران اسـت. هـر چنـد 
در زمـان عمـل بـه آن ممکـن اسـت سـخت و خسـته کننـده و زحمـت دار باشـد، حقیقتـاً ما « 

نگهبـان برادر » هسـتیم.

چــرا شــما فکــر مــی کنیــد ادعاهــای خداونــد بــه عنــوان خالــق، در سراســر کتــاب 
ــه در  ــت چگون ــن واقعی ــت، و ای ــم اس ــدر مه ــرا اینق ــتند؟ چ ــراری هس ــدس تک مق

ــر مــی گــذارد؟  ــا دیگــران اث ــار شــما ب چگونگــی رفت

۱۴ تیر ماه      جمعه      
اندیشـه هایـی فراتـر: فصـل ۱ از کتـاب مشـایخ و انبیـا بـا موضـوع: « چـرا بـه گناه 
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اجـازه ورود داده شـد »، صفحـات ۴۴ تـا ۵۱ نوشـته اِلـن جـی وایـت را مطالعـه کنیـد. [توجـه: 
ایـن صفحـات مربـوط بـه کتـاب اصلـی به زبـان انگلیسـی می باشـد]

[ « خدا محبت است » ... طبیعت او و احکام او، حاکی ازمحبت است. برای همیشه بوده؛ 
و همیشگی خواهد بود.“ جایگاه او در مکانی مقدس و متعال است ،“ کسیکه ”، طریق های 

او ابدی و تغییر ناپذیرند. در او تغییری نیست و حتی کمی تغییر جهت منی دهد ].
« متامـی مظاهـر قـدرت آفریننـده، تجلی محبت ازلی اسـت. حاکمیت خداونـد دربرگیرنده 
پـری بـرکات بـرای متامـی مخلوقات اسـت » اِلن جی وایت، مشـایخ و انبیا، صفحـه ۳۳ از مرجع 

زبان انگلیسـی منت.
« اگـر انسـان هابـه عنـوان ناظـران وفـادار در قبـال بـرکات و نعامتـی کـه خداونـد مهیـا 
سـاخته وظیفـه شـناس و مسـئولیت پذیـر باشـند ، هیـچ داد و فغانی بـرای نان وجـود نخواهد 
داشـت، هیـچ کـس از فقـر رنـج نخواهـد برد، و هیـچ کس برهنـه و نیازمنـد نخواهد بـود. این 
پیـامن شـکنی و بـی وفائـی انسـان اسـت کـه بـرش را در ژرفـای رنـج و درد فـرو مـی بـرد . . . . 
پـروردگار، انسـان هـا را بـه ناظـران خویـش گـامرده، و خداونـد نبایـد بـه خاطر رنـج، بدبختی، 
برهنگـی و خواسـته هـای انسـانی در مظـان اتهـام قـرار گیـرد. خداونـد همـه چیـز را بـه وفور 

.Ellen G. White, Welfare Ministry, p. 16 بـرای همـه فراهـم کـرده اسـت ». 

سواالتی برای بحث
۱. در متـن بـاال، بـا دقـت بـه آخرین اظهـارات الـن جی وایت نظـری بیندازیـد. او چه 
مـی گویـد؟ او می گویـد چه کسـی در نهایت مسـئول بسـیاری از تنگدستیهاسـت؟ این 

مطلـب چـه چیـزی در مـورد اهمیـت وفـاداری در خصوص نظـارت گوشـزد می کند؟
۲. پــس از گذشــت هــزاران ســال از ســقوط دنیــا در اثــر گنــاه، هنــوز چقــدر بــرای 
مــا ممکــن اســت کــه رحمــت خالــق را ببینیــم؟ بــه عنــوان افــرادی کــه بــه خــدا بــه 
عنــوان خالــق اعتقــاد داریــم، چــه مــی توانیــم انجــام دهیــم تــا بــه دیگــران کمــک 

کنیــم کــه رحمــت او را در خلقتــش ببیننــد؟
۳. درک شـما از کلمه ناظر [یا مباشـر] چیسـت؟ آیا چیزی در درس این هفته، تفکر 
شـما را دربـاره اینکـه کلمـٔه ناظـر به چه معنا باید باشـد، بسـط داده اسـت؟ به ویژه 

ایـن که ما توسـط خـدا فراخوانده شـده ایم؟ 

خالصه: خدا یک جهان خوب و کامل را خلق کرد و مقدر ساخت تا انسان ها به شکل 
او خلق شوند، تا « از خلقت او مواظبت و مراقبت کنند ». اگرچه گناه رابطه ای را که خداوند 
در ابتدا برای ما در نظر گرفته بود، در هم شکست، اما ما همچنان نقش مهمی را به عنوان 
ناظران در راستای خلقت و همنوعامنان خود ایفا می کنیم. محقق ساخنت این نقش یکی از راه 

هایی است که ما می توانیم خدا را به عنوان خالق مان تحسین کنیم.
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داستانهای ایامنداران
۱۵ تیر ماه

دخرتی برای فرشتگان دعا می کرد
توسط اندرو مک چسنی، مبرش ادونتیست

غذا در خانه یوآِن ۹ ساله در صبح روز یکشنبه متام شد. 
پـدر، خانـواده را تـرک کـرده بـود بعـد از آنکـه مـادر تصمیـم گرفتـه بـود تـا در 
کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم در ایالـت اریگـون آمریـکا رشکـت کنـد. پـدر، کـه با 
خانـواده از کـره جنوبـی بـه ایاالت متحده آمریـکا مهاجرت کرده بـود، به طور واضح 

بـه آنـان گوشـزد کـرد که کمکشـان نخواهـد کرد.
او گفـت: « اگـر خـدا را انتخاب می کنید، بگذارید خدایتان شـام را خوراک دهد. 

و بگذارید خدایتان شـام را پوشـاک دهد ».
مادر که شغلی نداشت، آن روز یکشنبه در اتاقش دعا کرد و گریه کرد.

وقتـی کـه زمـان ناهارشـد، خواهـر کوچک یوآن مدام شـکایت می کرد: « گرسـنه 
ام ». برادربزرگـرتش بـا رسسـختی متـام نشسـت و سـعی مـی کـرد بـا وجود احسـاس 
بیچارگی، از خودشـجاعت به خرج دهد. سـپس یوآن کتابی را که عنوانش « داسـتان 
هـای خـواب عمـو آرتـور» بـود و در مـورد بچـه هایـی بـود کـه دعا مـی کردنـد و از 

فرشـتگان کمـک دریافـت می کردنـد را به یـاد آورد. 
او گفـت: « تنهـا کاری کـه باید انجام دهیم دعا کردن اسـت! کتاب داسـتان های 
خـواب عمـو آرتـور مـی گویـد که اگـر ما دعـا کنیـم، فرشـتگان برایامن غـذا خواهند 

آورد. پـس بیایید دعـا کنیم! »
بـرادر رسش را بـه نشـانه بـی توجهی برگرداند. خواهر کوچک به خاطر گرسـنگی 

غـر مـی زد. یوآن منی دانسـت که چگونـه دعا کند.
یـوآن گفـت: « سـالم خـدا، ما واقعا گرسـنه ایـم. کتاِب داسـتان های خـواب عمو 
آرتـور مـی گویـد که تـو می توانی برایامن غذا بفرسـتی؛ پس آیا امـکان دارد تا چیزی 

بـرای خوردن به ما بفرسـتی؟ »
بچـه هـا منتظـر ماندند. غذایی در کار نبود. سـاعت ها سـپری شـد و وقت شـام 

رسـید. یـوآن فکـر کرد که « مشـکل کجاسـت؟ خدا دیر کرده اسـت »
بچـه ها بیشـرت گرسـنه شـدند. مـادر به دعا کـردن و گریه کـردن در اتـاق خواب 

داد. ادامه 
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بعـد یـوآن گفـت: « آه، مـی دانم چه چیزی را اشـتباه انجام دادیـم! خدا فکر می 
کنـد کـه مـا بـه او ایامن نداریـم چون که میز را بـرای خوردن حارض نکـرده ایم »

او از خواهـر کوچکـش خواسـت تا برود و قاشـق هـا را از آشـپزخانه بیاورد. بچه 
هـا میز را چیده و نشسـتند.

یـوآن دعـا کـرد: « خدایا بـه خاطر این موضوع متاسـفم. احتامالً ما اشـتباه انجام 
دادیـم. آیـا ممکن اسـت مقداری غذا برایامن بفرسـتی؟ مـا حارضیم! »

امـا چیـزی اتفـاق نیفتـاد. بچـه هـا بـا کـامل نا امیـدی آن شـب به رختخوابشـان 
رفتـه و بـا شـکم گرسـنه خوابیدند.

صبـح زود، آنهـا بیـدار شـدند تا به مدرسـه بروند. هیـچ پولی بـرای تهیه صبحانه 
و ناهار نداشـتند.

یوآن به آرامی گفت: « مزاحم مادر نشو. او در حال دعا و گریه است »
بچـه هـا درِب جلویـی را بـرای رفنت به مدرسـه بـاز کردند؛ اما مسیرشـان با جعبه 

ای پر از غذا بسـته شـده بود..
بچـه هـا در حالـی که هیجان زده بودنـد، مادر را صدا زدند تـا جلوی درب بیاید. 

مادر باورش منی شـد. یوآن در پوسـتش منی گنجید.
او گفت: « فرشته ها کمی دیر رسیدند! »

هـامن لحظـه بـود کـه یـوآن فهمید کـه خدا زنده اسـت و بـه دعا ها گـوش داده  
و جـواب مـی دهـد. یوآن کیم(نی پارک) حاال مادر چهار فرزند اسـت. او و شـوهرش 

یون که دندانپزشـک اسـت در مغولسـتان خدمت می کنند.
بعـد از معجـزۀ غـذا، یـوآن، کـه در تصویـر سـمت چپ می باشـد، متقاعد شـده 

اسـت کـه آنها فرشـتگان کُـره ای بودند.
او گفـت: « مـن امـروز به شـام مـی گویم که آن فرشـتگان کُـره ای بودند. غذایی 
کـه آنهـا برایـامن تـدارک دیدند همگی غـذای کُره ای بـود— هر چیزی که شـام نیاز 

داشـته باشـید برای درسـت کردن برنج، کیمچی و سـوپ دریایی موجود اسـت.
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۱۵ تا ۲۱ تیر ماه   درس دوم   

نقشه ای برای یک جهان بهرت

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: خـروج ۳: ۷؛ متی ۲۲: ۳۷ تـا ۴۰؛ خروج ۲۲: ۲۱ تـا ۲۳؛ تثنیه ۱۴: ۲۲ 

تـا ۲۹، ۲۶: ۱ تـا ۱۱؛ الویـان ۲۵: ۹ تا ۲۳.
آیـه حفظـی: « از ابنـای قـوم خـود انتقـام مگیـر، و کینـه مـورز، و همسـایۀ خـود را مثل 

خویشـنت محّبـت منـا. مـن یهـوه هسـتم » (الویـان ۱۹: ۱۸).
خداونـد همـواره بـر اسـاس رحمت خـود، رابطه ویـژه ای را با مـردم حفظ کرده اسـت. در 
داسـتان خنـوخ، نـوح، ابراهیم،  اسـحاق، یعقـوب — در میان اشـخاص دیگر —اشـتیاق خداوند 
را در بازسـازی رابطـه شکسـته شـده خـود بـا نـوع بـرش مـی بینیـم. امـا ایـن فقط به نفـع این 
اشـخاص و خانـواده هایشـان نبـود. هنگامـی کـه آنـان بـا خـدا ارتبـاط برقـرار مـی کردنـد و از 
او برکـت مـی یافتنـد، آن بخشـی از یـک طـرح بزرگ تـر بـرای اصـالح آن رابطـه بـا دیگـران و 
بـه مشـارکت گذاشـنت بـرکات الهـی بـا دیگـران بـود. بـه هـامن صـورت، خداونـد بـه ابراهیـم 
فرمـود: « و از تـو اّمتـی عظیـم پیـدا کنـم و تـو را برکـت دهـم، و نـام تـو را بـزرگ سـازم، و تو 
برکـت خواهـی بـود. برکـت دهـم بـه آنانـی که تـو را مبـارک خوانند، و لعنـت کنم بـه آنکه تو 
را ملعـون خوانـد. و از تـو جمیـع قبایـل جهـان برکـت خواهنـد یافـت » ( پیدایـش ۱۲: ۲، ۳). 

هامنطـور کـه او برکـت یافـت، توانسـت برکتـی بـرای دیگران باشـد. 
ایـن بـرکات قـرار بـود تـا از طریـق قـوم بنـی ارسائیـل حاصـل شـود و در نهایـت مسـیح 
موعـود، کسـی کـه از هـامن قـوم بـود، می آمـد. با آفریـدن قـوم بنی ارسائیـل، اکنـون خداوند 
بـا متـام اقـوام رس و کار داشـت. بنابرایـن او قصـد داشـت، احـکام، مقـررات، اعیـاد و مناسـک 
مذهبـی، کـه مـی توانسـت راهـی برای بهـرت زندگی کـردن آنها باشـد، بـه آنها بدهد تا کسـانی 

کـه توسـط خداونـد برکـت داده مـی شـوند بتواننـد دیگـران را نیـز برکـت دهند.
بدون شک این اصل امروزه همچنان موجود است.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۲۲ تیر ماه – July ۱۳ آماده شوید.
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۱۶ تیر ماه      یکشنبه      
خدائی که می شنود

« و خداونـد گفـت، هـر آینـه مصیبـت قوم خـود را که در مرص دیدم، و اسـتغاثۀ ایشـان را 
از دسـت رسکاران ایشـان شـنیدم، زیرا غمهای ایشـان را می دانم » (خروج ۳: ۷).

چهارصـد سـال زمـان زیـادی بـرای منتظـر ماندن اسـت، به ویـژه وقتی کـه زمـان انتظار در 
رشایـط سـخت و طاقـت فرسـای اسـارت باشـد. خداونـد وعـده داده بـود کـه او بـه سـوی قوم 
خویـش بـاز خواهـد گشـت و آنـان را از مرص بیـرون خواهد برد، اما برای نسـل هـا آنها مجبور 
بودنـد بـرای ظاملـاِن بـت پرسـت، ثـروت و قَـدر و منزلـت بسـازند، و در متـام آن مـدت به نظر 

مـی رسـید که خداوند سـاکت اسـت.
سـپس خداونـد بـه شـیوه ای منحـرص بـه فـرد، خـود را بـه آنـان آشـکار سـاخت. او در یک 
بوتـه آتـش در بیابانـی دور افتـاده بـه یـک رهـرب گمنام، یـک شـاهزاده تبعیدی و شـبان فروتن 
بـه نـام موسـی، خـود را آشـکار منـود. او بـه موسـی کـه بـی اشـتیاق بـود، وظیفـه ای سـپرد تا 
انجـام دهـد، و بخـش اول ایـن وظیفـه ایـن بـود کـه او نزد قـوم بنـی لرسائیل در مـرص برگردد 
و ایـن پیـام خداونـد را بگویـد که:خداونـد ظلم و سـتمی که بر آنها روا داشـته شـده را دیده و 
شـنیده اسـت، و — بلـه — او بـه آنـان اهمیـت مـی داد، در حقیقـت، او در حال آماده شـدن 

بـرای انجـام کاری در جهـت تغییـر رشایـط آنـان بطور چشـمگیر بوده اسـت.

خروج ۳: ۱۶و ۱۷ را بخوانید. چرا برای خدا مهم بود که نقشه اش را برای این مردم با این پیام 
ویژه بفرستد؟ چه چیزی توجه شام را در این اظهارت از طرف خداوند جلب می کند؟ 

 

اما خداوند در آنجا متوقف منی شود. نه تنها، او برنامه ای برای ایجاد زمین بهرت داشت، 
بلکه او قصد نداشت که قوم بنی ارسائیل دست خالی از مرص رهایی یابند. برای صد ها سال، 
آنها در افزایش ثروت امپراطوری مرص کمک کرده بودند. در پیش بینی اولیه، خداوند مقاومت 
و رسسختی فرعون را پیش بینی کرده بود، اما او به موسی اطمینان داد که ارسائیلیان پاداش 
سال ها زحمت و کار سختشان را دریافت خواهند کرد. « این قوم را در نظر مرصیان مکرّم 
خواهم ساخت، و واقع خواهد شد که چون بروید تهی دست نخواهید رفت » (خروج ۳: ۲۱).

پـس از سـال ها بیـداد و سـتم، خداونـد از ایـن فرصـت بـرای ایجاد نـوع جدیـدی از جامعه 
بوسـیله ایـن بـردگان سـابق، اسـتفاده کرد. او می خواسـت آنان بـه روش متفاوتـی زندگی کنند 
و جامعـه ای را بنـا کنـد کـه بتوانـد مقـاوم و پایدار باشـد. طرح او ایـن بود که این نـوِع جدید 
جامعـه، منونـه ای بـرای ملـت هـای اطرافـش باشـد و، مثـل ابراهیـم، از طریق برکاتـی که آنان 

از سـوی خداونـد دریافـت مـی کننـد، باعث برکت متـام جهان نیز بشـود.
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چقـدر بـرای شـما مهـم اسـت کـه خـدا، خدایـی هسـت کـه رنـج مـردم جهـان را می 
بینـد و صـدای گریـه هـای آنان را بـرای کمک می شـنود؟ این مطلب چـه چیزی را در 

مـورد خـدا بـه شـما می گویـد؟ خـروج ۴: ۳۱ را مـورد توجه قـرار دهید. 

۱۷ تیر ماه      دوشنبه      
ده فرمان

متـی ۲۲: ۳۷-۴۰، و سـپس خـروج ۲۰: ۱-۱۷ را بخوانیـد. چگونه خالصه احکام عیسـی به شـام 
کمـک مـی کند تا هریـک از ده فرمـان را درک کنید؟ 

 

ده فرمـان ماننـد یـک قانـون اساسـی خوانـده می شـود. بعـد از یـک مقدمـه کوتـاه کـه 
اساسـی را بـرای هـر یـک از ایـن بیانات سـاخته انـد - در این بـاب، واقعیت رهایی قوم توسـط 
خداونـد – ایـن مـنت، اصولـی اساسـی اسـت کـه بـه موجـب آن قـوم بـر روی آن بنـا گردیـده 
اسـت. در ایـن مـورد، احـکام ویـژه ای صـادر گردیـد کـه بـه موجـب آن برشبتوانـد بـا زندگـی 
خـود، محبـت خویـش را بـه خدا نشـان داده و نسـبت بـه یکدیگر محبت داشـته باشـند. کمی 
شـگفت انگیز اسـت، که بسـیاری از اقوام با میراث و سـابقٔه مسـیحی، اسـاس قوانینشـان را از 

ایـن احـکاِم هدایـت کننـده، اقتبـاس کـرده اند.
در حالـی کـه بسـیاری از ایـن احـکام خالصـه هسـتند، نبایـد تاثیـر گسـرتده آنهـا و جامـع 
بـودن ده فرمـان را بـه عنـوان قانـون زندگـی، دسـت کـم بگیریـم. بـرای مثـال، فرمان ششـم « 
قتـل مکـن »(خـروج۲۰: ۱۳)- متـام اعـامل ناعادالنـه، کـه گرایـش بـه کوتاه کـردن حیـات دارند 
را خالصـه مـی کنـد. و همچنیـن غفلـت خودخواهانـه از مراقبـت و دلسـوزی نسـبت بـه افراد 
نیازمنـد ویـا رنجدیـده را بیـان مـی کنـد. - مشـایخ و انبیـا، ص. ۳۰۸. بـه همیـن ترتیـب، منـع 
کـردن دزدی (خـروج ۲۰:۱۵) فـروش بـردگان را محکـوم سـاخته و جنگ هـای سـلطه طلبانـه را 
ممنـوع مـی سـازد. احـکام پرداخـت دیـون و یـا دسـتمزد را ملـزم مـی دارد وهمچنیـن هرگونه 
تـالش بـرای برتـری فـرد را بـه واسـطه جهالت، ضعـف یا بداقبالـی دیگـران را ناروا می شـامرد. 

مشـایخ و انبیـا، ص. ۳۰۹. [صفحـات ارائـه شـده مربـوط بـه مرجـع کتاب انگلیسـی اسـت]
مـا خیلـی راحـت بـه خودمـان می گوئیـم که ما افـراد بدی نیسـتیم. به عنوان مثـال، اگر ما 
مسـتقیامً در قتـل یـا رسقتـی بطـور علنـی دخالت نکـرده ایم، ممکن اسـت اعامل مـا خوب به 
نظـر برسـد. امـا هنگامـی کـه عیسـی در مورد احـکام صحبت می کرد، او کامالً روشـن سـاخت 
کـه فرامیـن تنهـا بـا انجـام نـدادن چنـد عمـل خـاص، کامل منی شـود. بلکـه، افـکار مـا، انگیزه 
هـای مـا، و حتـی عـدم انجـام بعضـی کارهـا، کـه ما مـی دانیم بـا آنان مـی توانیـم قوانین خدا 

را نقـض کنیم ( متـی۵: ۳۰-۲۱).  
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بنابرایـن، جامعـه ای را تصـور کنیـد کـه بـه هـر کـدام از این ده فرمـان به طور جـدی عمل 
مـی کنـد و بطـور کامـل بـا آن زندگـی مـی کنـد. ایـن جامعـه ای فعـال، و پـر جنـب و جـوش 
خواهـد بـود کـه در آن هـر کـس بـا شـور و شـوق و با عشـق خـود به خـدا با عشـق و محبت 

بـه مراقبـت از یکدیگـر رفتار و کـردار دارد. 

چـرا مـا تمایـل داریم کـه ده فرمان را به طـور باریک بینانه بخوانیـم، و اغلب کاربرد 
گسـترده ایـن احـکام مهـم را در زندگـی خودمـان نادیـده مـی گیریـم؟ چـرا مطالعـه 

باریـک بینانـه آن آسـان تـر از آن اسـت کـه بطور پیگیـر با آن عمـل کنیم؟ 

۱۱ تیر ماه      سه شنبه      
بردگان، بیوه زن ها، یتیامن، غریب ها

خروج ۹: ۲۳ را مطالعه کنید. پیام خداوند به قوم بنی ارسائیل در این آیه چیست؟
 

ارسائیلیـان بـه عنـوان بـردگان تازه آزاد شـده، می دانسـتند که سـتم، اسـتثامر، و محرومیت 
چیسـت. در حالـی کـه آنـان آزادی خود را جشـن مـی گرفتند، خداونـد نگران این بـود که آنان 
ایـن مسـئله را کـه از کجـا آمده انـد، و محرومیت شـبیه چه چیزی اسـت، و آنچـه را که خداوند 
بـرای نجـات آنـان از دسـت فرعـون مـرص انجـام داده اسـت، فراموش کننـد. او عید ِپَسـح را به 
عنـوان یـاد آوردی ایـن رویـداد و فرصتی برای بازگویی دوباره این حکایت قـرار داد: « در زمان 
آینـده چـون پـرست از تـو سـؤال کـرده، گویـد که ایـن چیسـت، او را بگو، یهـوه ما را بـه قّوت 

دسـت از مـرص، از خانـۀ غالمی بیـرون آورد » (خروج۱۳: ۱۴).

خـروج ۲۲: ۲۱-۲۳ را مطالعـه کنیـد. چقـدر یـاد آوری بـرده بـودن آنان در نحـؤه برخورد آنان 
بـا افـرادی کـه در جامعـٔه جدید آنـان وضعیت مناسـبی نداشـتند، مهم بود؟ 

 

طنین  که  گفت  به سختی می توان  به موسی،  طرف خداوند  ده فرمان از  بعد از اعطای 
صدای آن از بین رفت، موسی برای گذراندن زمان بیشرت با خداوند فراخوانده شد، خداوند به او 
دستورالعمل دقیقی درباره چگونگی اجرای این فرامین بزرگ در جامعه ارسائیل ارزانی داشت. 
حتی قبل از ارائه دستور العمل برای ساخنت خیمه خداوند، خدا سه فصل کامل از قوانین درباره 
مسایلی مانند، رفتار مناسب با برده ها، قوانینی که کامالً برعکس آن رفتاری بود که بسیاری از 
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ارسائیلیان تجربه کرده بودند را به موسی ابالغ منود. در میان آنان قوانینی مربوط به برخورد 
با جنایات خشونت آمیز، قوانینی مربوط با اموال، قوانینی برای زندگی روزمره، و اصولی برای 

ایجاد محاکم برای اجرای این قوانین و اجرای عدالت وجود داشت (خروج ۲۱ تا ۲۳).
برجسـته تریـن حکـم در میان ایـن قوانین، نگرانی بـرای هموطنان در این جامعـٔه نو، و به 
هـامن انـدازه نگرانـی بـرای بیگانـگان و افـراد آسـیب پذیـر جامعه بـود. ایـن افراد نبایـد مورد 
بـی احرتامـی قـرار مـی گرفتنـد؛ حتـی بـه آنها حق دسرتسـی به غـذا از طُرقـی که در شـأن آنان 
و محرتمانـه باشـد بدهنـد، از قبیـل برداشـت باقی مانده محصـوالت مزارع. چنیـن رفتاری برای 
بیگانـگان و خارجـی هـا در دنیـای کهـن رایـج نبـود. حتـی امـروزه به نظر می رسـد کـه اصول 

مهـم اخالقـی کـه در اینجـا در مـورد رفتـار با دیگران یافت می شـود، فراموش شـده اسـت. 

ــوز و  ــتر دلس ــما بیش ــود ش ــب می ش ــره ای موج ــه خاط ــما، چ ــای ش ــه ه از تجرب
ــورد دیگــران بشــوید؟  ــی در م ــی عدالت ــا ب ــده گان ی ــاره رنجدی ــان و نگــران درب مهرب

۱۹ تیر ماه      چهارشنبه      
دومین ده یک

بسیاری از مسیحیان فرمان کتاب مقدس را در رابطه با پرداخت و یا بازگرداندن ده یک از 
درآمد خود به کلیسا را قبول دارند و از آن پیروی می کنند. معموالً در مالکی ۳: ۱۰، به آن اشاره 
شده است، این یک دستورالعمل ساده است که ایامنداران ده درصد از درآمد خودشان— یا 
افزایش دارایی — را برای حامیت از امور کلیسا در بشارت انجیل به کلیسا می دهند. ده یک 
دادن، که اغلب کلیساها دستورالعمل دقیقی در مورد نحوه استفاده از آن را دارند، عمدتاً برای 

حامیت مستقیم خدمات کلیسایی و بشارت انجیل از آن وجوه استفاده می شود. 

تثنیه ۱۴: ۲۲-۲۹ را مطالعه کنید. در این فرامین، اهداف اولیه برای دادن عرش یا ده یک چیست؟
 

فریـب و وسوسـه در ایـن مـورد ایـن اسـت کـه مـا فکـر می کنیـم، مـا وقتـی ده درصـد از 
درآمدمـان را بدهیـم، بخشـش خـود را کامـل کـرده ایـم. امـا فرامیـن داده شـده بـه ارسائیلیان 
نشـان مـی دهـد کـه رقم ده درصد نقطه رشوع بخشـش اسـت. مطالعات نشـان مـی دهد یک 
ارسائیلـی کـه در دوران کهـن زندگـی مـی کـرد و بـا توجـه بـه دسـتورالعمل هـا کـه در قوانین 
الویـان بـود بطـور معمـول بیـن یـک چهـارم تـا یـک سـوم از درآمـد سـالیانه شـان را بـرای کار 
خداونـد، و حامیـت از کشـیش هـا و جایگاه مقـدس (معبد) و کمک به فقرا، باید می بخشـید.

برخـی از تحقیقـات، ایـن بخشـش را — مخصوصـاً بـرای حامیـت از غریبـه هـا، یتیـامن، و 
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بیـوه زنهـا — بـه عنـوان دومیـن عرش توصیـف می کند. واضح اسـت که مردم از نتایج کارشـان 
خوشـحال مـی شـدند و بـرای همیـن نتیجـه کارشـان را جشـن مـی گرفتنـد. خداونـد بـه آنـان 
وعـده داده بـود بـه ویـژه در رسزمیـن جدیـد، آنـان را برکت دهـد، اما آنهـا نباید ایـن برکت را 

بـه عنـوان اعطـا قبل داشـته باشـند و کسـانی کـه برکـت نیافته انـد را فرامـوش کنند.
در سـال های عـادی، ایـن قسـمت از برداشـت بایـد به مـکان مقدس(معبد) آورده می شـد 
و در آنجـا بیـن همـه تقسـیم مـی شـد. امـا در سـال سـوم، مترکـز ویـژه ای وجـود داشـت کـه 
آنهـا بایـد برکاتشـان را در جامعـه خودشـان تقسـیم مـی کردنـد. در ایـن جشـن های برداشـت 
محصـول، مرکـز توجـه بـرروی کسـانی که ممکن بـود به آسـانی در جامعه نادیده گرفته شـوند 
یـا بکلـی فرامـوش شـوند بود:« در سـال سـوم که سـال عرش اسـت، چـون از گرفـنت متامی عرش 
محصـول خـود فـارغ شـدی، آن را بـه الوی و غریـب و یتیـم و بیـوه زن بـده، تـا در انـدرون 

دروازه هـای تـو بخورند و سـیر شـوند » (تثنیـه ۲۶: ۱۲).
طبـق برخـی از فرامیـن خـدا، حداقـل بخشـی از بخشـش های ارسائیلیـان بایـد بـرای تهیـه 
کمـک هـای مالـی و عملـی بـه کسـانی که بیشـرت محتاج بودنـد اختصاص مـی یافت. بـاز هم، 
ایـن بـر مبنـای بـه یـاد آوردن و قدردانـی مـردم از اینکـه چگونـه خداونـد فقـط بـه آنـان رحم 

کـرده بـود و آنـان را نجـات داده اسـت، بود. 

تثنیــه ۲۶: ۱تــا ۱۱ را مطالعــه کنیــد. خداونــد بــه آنــان چــه مــی فرمایــد؟ مــا چطــور 
بایــد ایــن فرمــان خداونــد را در رفتــار خودمــان در مــورد بخشــش بــه نیازمنــدان، 

اجــرا کنیــم؟ 

۲۰ تیر ماه      پنجشنبه      
سال یوبیل

خداونـد بـا ارسائیـلی هـا به عنوان مردمـی بی خامنان کـه منتظر ورود بـه رسزمین موعود 
بودنـد، مواجـه بـود و مـی دانسـت کـه چقـدر زمین بـرای آنها بـرای ایجـاد جامعٔه جدیدشـان 
در کنعـان مهـم خواهـد بـود. خداونـد بـه توزیـع مسـاوات زمیـن بیـن قبیلـه هـا و گـروه های 

خانوادگـی کـه تحـت رهـربی یوشـع انجام می شـد، نظـارت کرد.
امـا او همچنیـن می دانسـت کـه بـا گذشـت زمـان، ثـروت، فرصـت و منابـع کـه در ارتباط 
بـا مالکیـت زمیـن بودنـد، باعـث می شـوند کـه آنها متایل داشـته باشـند کـه مالکیـت زمین ها 
فقـط در دسـت بعضـی افراد قرار گیرد. مشـکالت خانـوادگی، بیامری، انتخاب های نامناسـب 
و بدبختـی هـای دیگـر می توانسـت علـت هایی باشـد که برخـی از صاحبان زمیـن، زمین های 
خـود را بـرای سـود کـم و یـا فقـط بـرای زنـده مانـدن بفروشـند، امـا ایـن بدیـن معنی بـود که 

خانـواده هـا ممکـن اسـت برای نسـل هـای متوالی بـا محرومیـت و فقر مواجه شـوند.
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راه حـل خـدا ایـن بـود کـه حکـم کند کـه هرگز زمیـن منـی تواند فروختـه شـود. در عوض، 
زمیـن تنهـا تـا « سـال یوبیـل » بعـدی مـی توانـد فروختـه شـود و از آن زمـان به بعـد زمین به 
خانـواده ایـی کـه اختصـاص داشـت بازگردانده شـود و هر گونه زمیـن فروخته شـده می تواند 
توسـط فروشـنده یـا یکـی دیگـر از اعضـای خانـواده فروشـنده در هـر زمـان کـه بخواهـد پس 
گرفتـه شـود. بـاز هـم خداونـد بـه قومـش، رابطـه خـودش بـا آنـان را یـادآوری می کنـد و این 
کـه چگونـه ایـن ارتبـاط آنهـا بـرروی دیگـران تأثیـر می گـذارد: « به ياد داشـته باشـيد كه زمني 
متعلـق بـه خداونـد اسـت، و منی توانيـد آن را بـرای هميشـه بفروشـيد. شـام میهـامن خداونـد 

هسـتيد و می توانيـد فقـط از محصـول زمـني اسـتفاده كنيـد » (الویـان ۲۵: ۲۳).

الویـان ۲۵: ۸-۲۳ را بخوانیـد. شـام چطـور تصـور می کنیـد جامعه ای را کـه در صورت اجرای 
ایـن احـکام، بـه خصـوص کلـامت «شـام نبایـد یکدیگـر را تحـت فشـار قـرار دهیـد» متفاوت 

خواهـد بود؟ 
 

« مقرراتـی کـه خداونـد ایجـاد کـرد، بـرای ترویـج برابـری اجتامعـی طراحـی شـده بودنـد. 
مقـررات سـال هفتـم و سـال یوبیل (جشـن سـالگرد رهایی)، به میـزان قابل توجهـی، هر چه را 
که در طول این مدت در اقتصاد اجتامعی و سیاسـی قوم نادرسـت اجرا شـده بود، را درسـت 

مـی کـرد » اِلـن جـی وایت، مشـایخ و انبیا، صفحـه ۵۳۴ از منت انگلیسـی.
مورخـان کتـاب مقـدس مطمـنئ نیسـتند که آیا ایـن اصول اقتصـادی و اجتامعی بـرای دورۀ 
خاصـی از زمـان اجـرا مـی شـده  اسـت (نگاه کنیـد بـه دوم تواریـخ ۳۶: ۲۲)، با این وجـود، این 
قوانیـن، یـک نـگاه اجاملـی خیـر کننـده بـه چگونگـی کار جهـان دارد، در صورتـی کـه قوانیـن 
خداونـد بـه طـور کامـل اجـرا مـی شـدند. عـالوه بـر ایـن، آنهـا نگرانـی ویـژه خداونـد را برای 
فقـرا و منزویـان جامعـه نشـان می دهنـد، و همچنیـن اهمیـت او بـرای عدالت کـه می تواند با 

شـیوه هـای عملـی آن در جهـان حفظ شـود.

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

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

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

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

سواالتی برای بحث
۱. از نقشه ای خدا که برای ایجاد نوعی از جامعه به موسی و قوم بنی اسرائیل داد، 
کدام ویژگی، قانون، یا مقررات، توجه شما را بیشتر جلب می کند (آیا بطور خاص در 

درس این هفته و یا در « مطالعه بیشتر توسط خودتان » به آن اشاره شده است)؟
۲. چــرا فکــر مــی کنیــد، در قوانینــی کــه او بــه مردمــش داد، بــه نظــر می رســد خــدا 

بیشــترین تمرکــز را بــرروی آســیب پذیرتریــن افــراد جامعه داشــته اســت؟
۳. چطـور بایـد امـروزه ایـن قوانین را درک و بـا آن ارتباط برقرار کنیم؟ چگونه می توانیم 
انتخـاب کنیـم کـه کـدام یـک از اینهـا در حـال حاضـر مناسـب و مربـوط به ما هسـتند؟ 
از ایـن دسـتورالعمل هـای دقیـق کـه برای چگونگـی مدیریت بـر جامعه و زندگـی مردم 

اسـرائیل بودنـد، مهـم ترین مسـئله ای که مـی توانیم یاد بگیریم چیسـت؟ 

خالصـه: خداونـد صـدای گریـه هـای مـردم رنـج کشـیدٔه ارسائیـل را در مـرص شـنید و بـرای 
نجـات آنهـا اقـدام کـرد. او در پـی ایجـاد ارتباطـی خـاص و عهـد بسـنت بـا آنهـا بـود و بـه آنهـا 
کمـک کـرد تـا جامعـٔه جدیـدی را بنـا نهنـد کـه باعـث برکـت همـگان باشـد، حتی کسـانی که 

اغلـب فرامـوش شـده انـد، حاشـیه نشـین و آسیـب پذیر هسـتند.
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داستانهای ایامنداران
۲۲ تیر ماه

مردی با عصای کج
توسط ویلسون میساپوگو

روسـتاییان هندی به خاطر مزاحمت یک برب دچار دردرس شـده بودند.
بـرب وحشـی شـب هنگام به درون گـوِدم مادهـاوارام می خزید؛ که روسـتایی 
بـود. هندوسـتان  پـراِدش  آنـدرا  ایالـت  در  افتـاده  دور  ایالتـی  در  بـرق  بـدون 

روسـتاییان کـه بـه بزهـا، گاوها و میش هایشـان وابسـته بودند تا شـیر به دسـت 
آورنـد و زمیـن های حاصلخیزشـان را درو کننـد، وقتی که حیوانات ارزشمندشـان 
یکـی پـس از دیگـری ربـوده و بلعیـده مـی شـد، بـا نـا امیـدی متاشـا مـی کردند.  

آنهـا از بـت هایشـان خواسـتند تـا از آنهـا مراقبـت کننـد؛ امـا اتفاقـی نیفتاد.
یـک روز، یـک مـرد قـد بلنـد بـا عصایـی کـج در حالـی کـه بـر پشـت اسـب 
سـوار بـود رس رسـید.او بـه زبـان محلـی تِلـوگ صحبـت می کـرد و روسـتاییان به 
عصـای کـج او خیـره شـده بودنـد. وقتـی کـه عصـای آن مـرد صدای رسفـه درمی 

آورد ، حیوانـات مـی رفتنـد تـا بـرای همیشـه بخوابنـد.
روسـتاییان فهمیدنـد کـه آن مـرد اهـل آمریـکا بـود و اسـمش دکـرت تِئـودور 
آر فالیـز بـود. او یـک بیامرسـتان کوچـک در نوزویـد، سـی مایـل( ۵۰ کیلومـرت) 
نارسـاپورم،  در  کارگـران  بـرای  آموزشـی  مدرسـه  همـراه  بـه  روسـتا،  از  دورتـر 
۱۱۰مایلی(۱۸۰کیلومـرتی) بـاز کـرده بـود. وقتـی مـی خواسـت تـا بعـد از امتـام 
کارش تفریـح کنـد، بـه شـکار خـرس هـای وحشـی در کوهشـان مـی رفـت. او 

شـکارها را بـه روسـتاییان اهـدا مـی کـرد.
در روزهـای شـنبه، او زیـر سـایه یـک درخـت در روسـتا می نشسـت و کُتش 
را در مـی آورد و آواز مـی خوانـد. وقتـی روسـتاییان از او مـی پرسـیدند کـه چـه 
آوازی مـی خوانـد، او توضیـح مـی داد کـه در حـال پرسـتش خـدای خالق اسـت.

روسـتاییان گفتنـد: « ما مـی خواهیم تا خدای خالق را ببینیم »
مـرد سـفید پوسـت یـک کتـاب سـیاه رنـگ  را بـاز کـرده و بـا صـدای بلند در 

مـورد خـدای خالـق خواند.
در حینـی کـه مشـکلی را کـه بـرب بـه وجـود آورده بـود بدتر می شـد، بزرگان 
روسـتا توانسـتند قولـی را از طـرف مـرد سفیدپوسـت مبنـی بـر کمـک به دسـت 
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آورنـد. آنهـا یـک بـز را بـه تنـه درخـت در مرکـز روسـتا بسـتند. بـر روی شـاخه 
هـا آنهـا کفـی مسـطح را درسـت کردند تـا مرد سـفید پوسـت بتوانـد بخوابد. آن 
شـب، آنهـا طنابـی را بـه پای او بسـتند و بعد عقب نشـینی کردند تا متاشـا کنند.

در تاریکـی شـب، بـرب بزرگـی نزدیک می شـد. روسـتاییانی که داشـتند متاشـا 
مـی کردنـد طنـاب را تـکان دادنـد تـا مـرد سـفید پوسـت بیـدار شـود. او باعـث 
شـد تـا عصایـش صـدای رسفـه درآورد. با ایـن وجود، بـرب فقط زخمی شـد و فرار 
کـرد. بعـد از مدتـی، بـرب برگشـت، بـه او شـلیک شـد و دوباره فـرار کـرد. پس از 

تالشـی فـراوان، بـرب بر اثر شـلیک  کشـته شـد.
و  شـد  بیشـرت  و  بیشـرت  روسـتاییان  و  فالیـز  دکـرت  بیـن  دوسـتی  ازآن،  بعـد 
جامعـت ادونتیسـت روز هفتـم  کوچکـی تاسـیس شـد.  یـک مـرد جوانـی کـه با 
کمـک خـود تغییـری در روسـتا بـه وجـود آورده بـود و بـز را بـه درخت بسـته و 

بـه متاشـا نشسـته بـود، پـدرم، سـوندار رائـو بـود.
او در سـال ۱۹۵۵تعمید گرفت.

امـروز، گـوِدم مادهـاوارام  یـک روسـتای ادونتیسـت اسـت. از این روسـتا ۴۰ 
شـبان و خـادم کتـاب مقـدس بیرون آمده اسـت و بسـیاری از اسـتادان بهداشـت 
و همچنیـن معلـم را نیـز شـامل مـی شـود. روزهای شـنبه، کل روسـتا جمع شـده 

و خـدای خالـق را می پرسـتند.

ویلسـون میسـاپوگو، سـمت چـپ، مسـئول اجرایـی کلیسـای ادونتیسـت روز 
هفتمـی ناحیـه جنـوب آسیاسـت کـه محـدوده جغرافـی اش شـامل هندوسـتان 
نیـز مـی شـود. دکـرت تِئـودور آر فالیـز یـک مبـرش پزشـکی بـود کـه کار پزشـکی 
کلیسـای جهانی ادونتیسـت را از سـال ۱۹۴۷ تا دوران بازنشسـتگی اش در سـال 
۱۹۶۶ رهـربی کـرد. او در سـال ۱۹۷۷در سـن ۸۰ سـالگی جـان بـه جـان آفریـن 

منود.  تسـلیم 
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۲۲ تا ۲۸ تیر ماه   درس سوم   

سبت: روز آزادی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفته: خروج۱۶: ۱۶-۱۸؛ خروج۲۰: ۸-۱۱؛ تثنیـه ۵: ۱۲-۱۵؛ متی ۱۲: ۹-۱۳؛ 

الویان ۲۵: ۷-۱. 
آیـه حفظـی: « روز شـنبه بـرای اسـرتاحت انسـان بوجـود آمـد، نه انسـان برای روز شـنبه 

» (مرقـس ۲: ۲۷).
خداونـد سـبت را بـه عنـوان فعـل نهایـِی هفتـه آفرینـش، خلـق کـرد. گفته شـده اسـت که 
در روز هفتـم از آفرینـش، خداونـد نـه تنهـا آرام گرفـت، بلکـه او آرامـی و راحتی روز شـنبه را 
بـه عنـوان بخـش جدایـی ناپذیـر از طریقـی کـه جهـان باید می بـود، بنیـان نهاد. سـبت تجلی 

چگونگـی خلقـت ماسـت تـا با خـدا و بـا یکدیگر تعامل داشـته باشـیم. 
بنابرایـن، جـای تعجـب نیسـت که سـبت به عنوان یکـی از احـکام در برنامـه خداوند برای 
قومـش، در ابتـدای بنیانگـذاری جامعـٔه جدیـد ارسائیلیانـدر نظر گرفته شـده بود. بـرای همین 

بـود که سـبت، نقشـی اساسـی در زندگی عربانیان داشـت.
اغلـب هنگامـی کـه مـا در مـورد سـبت صحبـت می کنیـم، این گفتگـو به رسعـت به طرف 
ایـن مسـئله کـه چگونـه آن را نگـه داریـم ( رعایت احکام روز سـبت) سـوق پیدا مـی کند. چه 
کارهایـی را نبایـد انجـام دهیـم، و چـه کارهایـی باید انجام دهیـم؟ با وجود اینکه این سـؤاالت 
مهـم هسـتند، مـا بایـد نقـش کامل کننـدٔه سـبت را در طرح خداوند بـرای جهـان و زندگی قوم 

او، بـه عنـوان منـادی از فیض و رشط خداونـد، درک کنیم. 
هامنطـور کـه عیسـی فرمـود، روز هفتـِم سـبت بـرای برشیـت خلق شـد. هنگامیکـه ما به 
واقـع « ایـن روز را بـه یـاد آوریـم »، آن باعـث تحـول مـا در روزهـای دیگر هفتـه خواهد داد، 
و— هامنطـور کـه عیسـی رشح داد — ایـن مـی توانـد بـه ایـن معنـا باشـد کـه باعـث برکـت 

دیگـران نیـز هـم می شـود. 
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۲۹ تیر ماه — July ۲۰ آماده شوید.
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۲۳ تیر ماه      یکشنبه      
مّنا به اندازه کافی 

نسـلها بعـد از نسـلها اسـارت و تنـزل اجتامعی که، چنیـن رشایطی زخمی برامت سـتمدیده 
زده بـود، خداونـد بـه دنبـال ترفیع اجتامعـی ارسائیلیان تازه نجـات یافته بود، و به آنها روشـی 
بهـرت بـرای زندگـی و قوانینـی بـرای بنـای بهرتیـن نـوع جامعـه جدیـد داد. امـا یکـی از اولیـن 

قدمهـای ایـن فرآینـد، بصـورت یـک درس هدفمنـد عملی و آموزنـده بود.
چهـل سـاِل مدیـد رسگردانـی آنهـا در بیابـان، ایـن آهنـگ مـوزون زندگـی، و شـواهد قابـل 
رویتـی از کمـک هـای خداونـد بـه آنـان و عبـادت خالصانه، بصـورت جزیی از فرهنـگ جامعٔه 
ارسائیـل شـده بـود. خـوراک آنـان بصورتـی از َمّنـا بـه آنهـا داده مـی شـد، خوراکی کـه هر روز 

صبـح در اطـراف اردوگاه ارسائیلیـان آشـکار می شـد. 

خـروج ۱۶: ۱۶-۱۸ را بخوانیـد. فکـر مـی کنیـد کـه اهمیـت داشـنت معیـار خاص بـرای هرکس 
در تائیـد ایـن آیات چیسـت؟ 

 

پولس در دوم قرنتیان ۸: ۱۰-۱۵ با ارجاع به این حکایت، آن  را به عنوان منونه ای از اینکه 
مسیحیان چگونه باید باشند، بیان می کند:« بلكه به گونه ای به يكديگر كمک كنيد كه همه 
به يک اندازه و يكسان داشته باشيد. در حال حارض شام اضافی داريد؛ بنابراين، می توانيد به 
ايشان كمک كنيد. در آينده نيز اگر شام احتياج داشته باشيد، آنان نياز شام را برآورده خواهند 

كرد. به اين ترتيب، هر کس به اندازٔه احتياج خود خواهد داشت » (آیه ۱۴). 
ایـن درسـی بـرای ارسائیلیـان و همینطوربـرای مـا بـود، کـه خداونـد بـه انـدازه کافـی برای 
قـوم و خلقـت خـود، همـه چیـز را مهیـا مـی کنـد. اگـر مـا فقط بـه انـدازه ای کـه نیـاز داریم 
از آن اسـتفاده کنیـم و آمـاده باشـیم کـه اضافـه آن را بـا دیگـران تقسـیم کنیـم و بـه اشـرتاک 
بگذاریـم، همـه مـا بوسـیله آنچـه کـه خداوند مهیا مـی کند تامیـن خواهیم شـد. الزمه مرصف 
بقـدر کفایـت روزانـه ایـن اسـت کـه مـردم به خداونـد اعتـامد کنند کـه روز بعد هـم آنچه که 
احتیـاج دارنـد را خواهنـد داشـت و خداونـد برای آنـان مهیا خواهـد کرد، حتی بیشـرت خواهند 
داشـت. افـراد سـتمدیده، ماننـد بردگان ارسائیلـی، فقط مایل بودنـد بر روی بقـا و  زنده ماندن 
خـود مترکـز کننـد، اما خداوند می خواسـت بـه آنان اعتامد، سـخاوت، و بخشـش در زندگی یاد 

بدهـد و بـرای آنان بـه اثبات برسـاند. 
امـا در ایـن امتحـان از طـرف خداونـد، جنبـه هـای قابـل توجـه دیگـری هم وجود داشـت. 
هـر جمعـه سـهم َمّنـا دو برابـر بـه روی زمیـن فرسـتاده مـی شـد — فقـط در آن روز— مـردم 
بایـد َمّنـای اضافـی را بـا هـدف آمـاده شـدن بـرای روز سـبت جمع آوری مـی کردنـد. مقررات 
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مخصـوص روز سـبت، راه دیگـری بـرای آنـان بـود کـه در همـٔه نیازهایشـان یـاد بگیرنـد که به 
خداونـد اعتـامد کننـد. ایـن سـهم اضافـۀ َمّنـا، عمل بخشـش و فیـض خداونـد، آنها را قـادر می 
سـاخت تـا حتی خیلی بیشـرت از آرامشـی کـه خداوند بـرای روز هفتم به آنان وعـده داده بود، 

اسـتفاده و بهـره مند شـوند.

مـا در روزهـای جمعـه چـه کاری مـی توانیـم انجـام دهیـم که بـه ما کمک کنـد تا از 
آنچـه کـه خداونـد بـه مـا در روز سـبت هدیه مـی کند، بهتـر بهره مند شـویم؟ 

۲۴ تیر ماه      دوشنبه      
دو دلیل برای روز سبت

خـروج ۲۰: ۸-۱۱ و تثنیـه ۵: ۱۲-۱۵ را بخوانیـد. چگونـه این دو تفسـیر از فرمان چهارم مکمل 
هستند؟ یکدیگر 

 

بـه یـاد آوردن، بخـش مهمـی از رابطـه ای اسـت که خـدا در پی احیـا و برقـراری مجدد آن 
بـا قومـش مـی باشـد، ایـن رابطـه بـر اسـاس ایـن حقیقت اسـتوار اسـت کـه، خداونـد خالق و 
نجـات دهنـدٔه ماسـت. هـر دو نقـش درهـر دو تفسـیر فرمـان چهـارم منایان اسـت و به همین 

ترتیـب ارتبـاط نزدیـک بـا سـبت و عمل بـه آن دارد.
در بیـرون آمـدن از رسزمینی که تحت سـلطٔه خدایـان دروغین بود، ارسائیلیان نیاز داشـتند 
کـه نقـش خداونـد بـه عنـوان خالق به آنان یادآوری شـود. سـبت روش بسـیار مهمی بـرای این 
یـادآوری بـود، در قالـب چرخـه هفتگـی به خاطـر تهیه َمّنـای اضافی در روز جمعـه آن را مهم 
تـر از همـه چیـز سـاخت، کـه یـک مثال قدرمتنـد از قـدرت خالقانه او بـود. در خـروج باب ۲۰ 

تفسـیر فرمـان چهـارم، خداونـد بـه عنوان خالق ما بطور بسـیار واضح بیان شـده اسـت.
در مقایسـه بـا نجـات، رهایـی، و  رسـتگاری آنـان، در تثنیـه بـاب ۵ توجـه و مترکـز بـر روی 
فرمـان چهـارم اسـت. ایـن حکایتـی بود کـه ارسائیلیان بطـور مرتب تعریـف می کردنـد؛ آنان با 
آن مـی توانسـتند بـه ویـژه هـر سـبت دوبـاره با خداونـد ارتباط بـر قرار کننـد. در واقـع اولین 
حکایـت آنـان، نجـات جسـامنی آنـان از بردگـی در مـرص بـود، اّمـا هامنطـور کـه درک آنـان از 
خـدا و رسـتگاری او بیشـرت مـی شـد، هامنطـور هـم سـبت به منـاد هفتگـی و تجلیـل از نجات 

روحانـی آنـان تبدیل می شـد. 
هـدف هـر دوی ایـن انگیـزه ها از سـبت، بازسـازی و احیـای رابطه بین خـدا و قومش بود: 
« و روز سـبت را بـه ايشـان دادم تـا در هفتـه يـک روز اسـرتاحت كننـد. ايـن عالمتـی بـود بني 
مـن و ايشـان، تـا بـه يـاد آورنـد كـه ايـن مـن هسـتم كـه ايشـان را تقديـس و جـدا كـرده، قوم 
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خـود سـاخته ام » ( حزقیـال ۲۰: ۱۲). و هامنطـور کـه مـا شـاهد بـوده ایـم، این هرگـز و فقط 
در مـورد ایـن گـروه از مـردم نبـود. بـر پایه و اسـاس این رابطه، آنهـا نوع جدیـدی از جامعه را 
بنـا کردنـد، کـه ایـن نـوع از جامعه بـا بیگانگان مهربان بـود و باعث برکت متام جهان می شـد. 
« بـه يـاد آور كـه در رسزمـني مـرص غالم بودی و مـن كه خداوند، خدای تو هسـتم با قدرت 
و قـوت عظيـم خـود تـو را از آنجـا بـريون آوردم. بـه ايـن دليـل اسـت كـه بـه تـو امـر می كنـم 
سـبت را نگه داری » ( تثنیه ۵: ۱۵). با نگه داشـنت (رعایت احکام روز شـنبه) سـبت به عنوان 
شـیوه ای بـرای یـادآوری و تجلیـل از خالـق و همچنین آزادی از اسـارت، ما می توانیم پیوسـته 
ارتبـاط مـان را، نـه تنهـا بـا خداونـد، بلکه با کسـانی کـه در اطراف ما هسـتند، گسـرتش دهیم. 
بخشـندگی و مهربانـی خداونـد شـامل حـال مـا مـی شـود؛ بنابرایـن، مـا هـم بایـد بـا دیگـران 

مهربان و سـخاومتند باشـیم.

بــه چــه طریــق هایــی، نگــه داشــتن ســبت (رعایــت احــکام روز شــنبه) مــی توانــد 
موجــب شــود کــه مــا بــا دیگــران مهربــان تــر، دلســوزتر، و شــفیق تــر باشــیم؟

۲۵ تیر ماه      سه شنبه      
روز برابری و مساوات

یکـی از چیزهایـی کـه از خوانـدن اجاملـی ده فرمـان در خـروج ۲۰ و تثنیـه ۵ معلـوم مـی 
شـود ایـن اسـت کـه رشح فرمـان چهـارم از بقیه فرمان هـا دقیق تر اسـت. در حالـی که برخی 
از فرمـان هـا فقـط بـا چنـد کلمـه نوشـته و ثبـت شـده انـد ( در زبان عـربی برخـی توضیحات 
فقـط در دو کلمـه مـی تواننـد بیـان شـوند)، فرمـان چهـارم ایـن فرصـت را می دهـد کـه چـرا، 

چگونـه، و چـه کسـانی بایـد روز سـبت را بـه یـاد آورند.

خـروج ۲۰: ۸ تـا ۱۱ را بخوانیـد. چـه چیـزی را در مورد خدمتکاران و غریبـان و حتی حیوانات 
مـی گویـد، و ایـن چه معنـی می دهد؟ 

 

در میـان رشح جزئیـات سـبت، قابـل توجـه ایـن اسـت کـه کانـون توّجـه بـر روی دیگـران 
اسـت. سیگَوه-ک-تانسـتَد، اسـتدالل مـی کنـد کـه ایـن فرمـان در میان متـام فرهنگ هـای دنیا 
منحـرص بفـرد اسـت. او توضیـح مـی دهـد، کـه فرمـان سـبت، « اولویـت بنـدی نگاه کـردن از 
پائیـن بـه بـاال و نـه از بـاال به پایین اسـت و اولیـن اهمیت و توجه را نسـبت بـه ضعیف ترین 
و آسـیب پذیرتریـن افـراد جامعـه معطـوف مـی دارد. کسـانی کـه نیـاز بیشـرتی بـه اسـرتاحت 
دارنـد- بـرده هـا، غریبان، و حیوانات باردار- مخصوصاً ذکر شـده و به آنان اشـاره شـده اسـت. 
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در آرامـش روز هفتـم تنگدسـتان، وحتـی حیوانـات زبـان بسـته، حضـور دارنـد ». – مفهـوم از 
دسـت رفتـه روز هفتم ( میشـگان: مطبوعات دانشـگاه اندروز، ۲۰۰۹ )، صفحـات ۱۲۶ و ۱۲۷.

فرمان چهارم، با توّجه خاصی ارصار دارد که سبت برای همه، روزی برای شادی و لذت بردن 
می باشد. در پرتو سبت، همه ما با هم برابر هستیم. اگر شام در طول هفته کارفرما هستید، 
شام اجازه ندارید که کارمند خود را مجبور کنید که در سبت کار کند. و این به دلیل این است 
که، خداوند به آنان نیز یک روز برای اسرتاحت داده است. اگر شام برای کسی کار می کنید – یا 
حتی برده هستید - در روزهای اسرتاحت خودتان، سبت به شام یادآوری می کند که شام بطور 
یکسان بوسیلٔه خداوند خلق گشته و رستگار و آزاد شده اید، و خداوند از شام دعوت می کند 
تا این را به طریقی به غیر از عبادات معمولی خود تجلیل و تقدیس کنید. حتی کسانی که 
احکام سبت را رعایت منی کنند و آن را نگه منی دارند « و مهامن تو که درون دروازه های تو 

باشد » ( خروج ۲۰: ۱۰) باید از منافع سبت بهره بربند.
ایـن عقیـده بـرای تغییـر دیـدگاه ارسائیلیـان کـه بعـد از تحمـل بردگـی و انـزوا، حیاتـی نـو 
پیـدا کـرده بودنـد، مـی توانسـت قابـل توجـه باشـد، اکنون کـه آنهـا در رسزمین جدید مسـتقر 
شـده بودنـد، خداونـد منـی خواسـت که آنهـا رفتار سـتمگران قبلی آنـان که به آنـان ظلم کرده 
بودنـد، را فـرا بگیرنـد. هامنطـور کـه بـه آنهـا قوانیـن دقیـق و جامـع بـرای بنای جامعـٔه جدید 
آنهـا را مـی داد، او بـه آنـان ( در واقـع بـه همـٔه مـا ) یک یـادآوری هفتگی، با روشـی قدرمتند، 

از اینکـه چگونـه همـٔه مـا در پیشـگاه خداونـد برابر هسـتیم را داد.

چگونــه مــی توانیــد ســبت را در اجتمــاع خــود بشــارت دهیــد، بــه ایــن معنــا کــه 
آنــان هــم از مزایــای ســبت از طریــق شــما بهــره منــد شــوند؟ 

۲۶ تیر ماه      چهارشنبه      
روز شفا

در حالـی کـه دیـدگاه اصلی برای سـبت و نگهداری سـبت بسـیار گسـرتده وکامـل بوده، در 
زمانـی کـه عیسـی مسـیح بـرروی زمیـن بود، سـبت چیـزی بسـیار متفاوت بـرای رهـربان دینی 
مبـدل شـد. سـبت از یـک روز آزادی و برابـری، مبـدل بـه یـک روز از قوانین و مقررات سـنتی، 
و یک رسی از محدودیتهای انسـانی شـد. عیسـی مسـیح در زمان خودش، در مقابل این چنین 
طـرز تفکـر و نگرشـی ایسـتاد، مخصوصـاً بـا این دلیل کـه، آنها به این وسـیله می خواسـتند در 

دیگـران اعامل نفـوذ کنند.
بسـیار قابل توجه اسـت که او(عیسـی مسـیح) بیشـرتین تعداد معجزات شـفا را در سـبت 
انجـام داد. بـه نظـر مـی رسـد کـه عیسـی عمـداً ایـن معجـزات را در سـبت انجـام مـی داد، به 
عنـوان مغایـرت بـا هـر روز دیگـری، تـا چیـزی مهـم را درمـورد اینکه سـبت چگونه باید باشـد 
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نشـان دهـد. اغلـب در ایـن حکایت ها، عیسـی درمورد مناسـب بودن شـفا در سـبت رشح می 
دهـد، و غالبـاً فریسـیان از اظهـارات او بـه عنـوان یـک بهانـه بـرای تکمیـل نقشـه خـود بـرای 

کشـنت عیسـی در آینـده اسـتفاده کردند. 

حکایـت هـای شـفاهای سـبت عیسـی را در متـی ۱۲: ۹ تـا ۱۳؛ مرقس ۱: ۲۱ تـا ۲۶؛ ۳: ۱ تا ۶؛ 
و یوحنـا ۹: ۱ تـا ۲۶ را بخوانیـد. مهـم تریـن چیزهایـی کـه توجـه شـام را در ایـن حکایـت هـا 

جلب مـی کنند، چیسـت؟
 

عیسـی تائیـد مـی کنـد کـه سـبت مهـم اسـت. مـا نیـاز داریـم تـا حـد و مرزهایـی را بـرای 
زمـان سـبت قـرار دهیـم تـا آن را بطور ویـژه نگه داریم و اجـازه دهیم هر هفته سـبت زمانی 
مناسـب بـرای رشـد روابـط مـا بـا خـدا، خانـواده مـا، کلیسـای مـا، و اجتـامع ما باشـد. امـا نگه 
داشـنت سـبت نبایـد خودخواهانـه و فقـط در مـورد ما باشـد. هامنطور عیسـی فرمـود: « انجام 

كارهـای نیكـو در روز سـبت جایز اسـت » (متـی ۱۲:۱۲).
بسـیاری از اعضـای کلیسـا کارهـای خیلـی خوبی برای مراقبـت از دیگران انجـام می دهند. 
امـا همچنیـن بسـیاری از مـا احسـاس مـی کنیـم که مـا باید تالش بیشـرتی بـرای کمـک بکنیم. 
مـا مـی دانیـم کـه خداوند به کسـانی که آسـیب دیده انـد، مظلوم واقع شـده اند، و یـا فراموش 
شـده اند، اهمیـت مـی دهـد، پـس مـا هـم بایـد اهمیـت بدهیـم. از آنجا کـه به ما حکم شـده 
اسـت کـه بطـور مرتـب کارهـای معمـول هفتگـی را انجـام ندهیـم و از فشـارهای هفتـه آزاد 
شـویم، در روز سـبت بـه مـا زمانـی بـرای مترکز بـر روی نگرانی هـای دیگران به عنـوان یکی از 
راه هـای حفـظ و نگهـداری سـبت واقعـی و فعـال داده می شـود: « طبق فرمان چهارم، سـبت 
بـه اسـرتاحت و پرسـتش مذهبـی اختصـاص داده شـد. همـٔه کارهـای دنیـوی بایـد بـه حالـت 
تعلیـق درآیـد، امـا کارهـای شـفقت آمیـز و خیرخواهانـه کـه مطابـق بـا عـزم خداوند هسـتند 
…… بـرای شـفای مریضـان، بـرای تسـلی غمدیـدگان، کاری از روی عشـق بـه خداوند هسـت 
 ،Welfare Ministry ،کـه باعـث می شـود، روز مقدس خدا حرمت داده شـود » اِلن جی وایـت

صفحـه ۷۷ از مرجع انگلیسـی.

شما چه کاری برای خیرت دیگران در سبت انجام می دهید؟

۲۷ تیر ماه      پنجشنبه      
سبت روز اسرتاحت زمین

هامنطور که مشاهده کردیم، سبت بخش مهمی از چرخٔه حیات قوم بنی ارسائیل بود. اما 
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در اصل سبت فقط برای یک روز در هر هفته نبود. این همچنین شامل اسرتاحت ویژه در 
هر هفتمین سال بود، و بعد از هفت دوره هفت ساله، سال یوبیل در پنجاهمین سال بود.

الویـان ۲۵: ۱ تـا ۷ را بخوانیـد. در این نوع دسـتورالعمل چه چیزی قابل توجه اسـت؟ شـام از 
چـه راههایـی مـی توانید ایـن نوع دسـتورالعمل را در زندگی و کارتـان قرار بدهید؟

 

سـال سـبت اجازه می داد که زمین مزرعه برای سـال بعد اسـرتاحت کند (کاشـت نشـود). 
ایـن یـک اقـدام قابـل توجـه در کار نظـارت و رسپرسـتی زمیـن اسـت و حکمـت ایـن کار بـه 

عنـوان یـک عمـل کشـاورزی بـه طور گسـرتده ای به رسـمیت شـناخته شـده اسـت.
سال هفتم برای بردگان نیز خیلی مهم بود (نگاه کنید به خروج ۲۱: ۱ تا ۱۱). در صورتی 
که هرکدام از ارسائیلی ها خیلی بدهکار می شدند چنانکه خود به بردگی درمی آمدند (خود 
را به عنوان برده بفروشند)، باید آنها در سال هفتم آزاد می شدند. همینطور، در اواخر سال 

هفتم بدهی های خیلی زیاد باید ابطال می شد (نگاه کنید به تثنیه ۱۵: ۱ تا ۱۱).
هامنند َمّنایی که خداوند برای ارسائیلیان در بیابان مهیا می کرد، نکاشنت محصول برای یک 
فصل، در اثر اعتامد بود، که خدا از سال قبل و از آنچه خود زمین در سال سبت تولید کرده 
بود، به اندازه کافی محصول برای آنان مهیا می کرد. به همین ترتیب، آزاد کردن برده ها و لغو 
بدهی ها، یک رحمت بود، اما این همچنین اعتامد کردن به قدرت خداوند در تامین نیازهای 
ما است. به یک معنا، مردم باید یاد می گرفتند که مجبور نیستند تا دیگران را ستایش کنند تا 

نیازهای خودشان را فراهم کنند بلکه ( فقط به خداوند اعتامد کنند).
بطـور کلـی مـی بایـد اصـول و الگوی سـبت با سـاختار جامعه ارسائیـل مرتبط مـی بود. به 
همیـن ترتیـب، نگهـداری سـبت امـروزه باید یـک نظـم و تربیت روحانی باشـد تـا بتواند همٔه 
روزهـای دیگـر مـا را هـم تغییـر دهـد. بطـور عمـلی، سـبت یکـی از راههـای زندگی کـردن با 
آمـوزش هـای مسـیح اسـت کـه اول پادشـاهی خـدا را می طلبد:« پدر آسـامنی شـام قبـالً همه 

نیازهـای شـام را مـی دانـد. . . و او همـه چیـز را بـه شـام خواهـد داد » ( متـی ۶: ۳۲ و ۳۳).

ــاد  ــا ایج ــٔه م ــر هفت ــد در شــش روز دیگ ــی بای ــه داشــتن روز ســبت چــه تفاوت نگ
ــم  ــی رح ــواه و ب ــص، خودخ ــه حری ــا جمع ــنبه ت ــما از یکش ــر ش ــره، اگ ــد؟ باالخ کن
باشــید، و شــما در ســبت هیــچ کــدام از ایــن چیزهــا نباشــید، چــه اهمیتــی دارد؟ ( 
آیــا واقعــاً مــی توانیــد در روز ســبت ایــن چنیــن خصوصیاتــی را نداشــته باشــید، اگــر 

شــما بقیــه هفتــه آن خصوصیــات را داریــد؟) 

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

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

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

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

سواالتی برای بحث
۱. شـما بـه چـه شـیوه ای سـبت را بـه عنـوان اثبـات اعتمـاد خودتـان بـه خـدا 
تجربـه کـرده ایـد؟ آیـا شـما در زندگـی خـود تجربـه ای ماننـد َمّنـا داشـته ایـد، 
جایـی کـه خـدا در پاسـخ اعتمـاد شـما به او، آن را فراهم کرده اسـت؟ اگـر چنین 

اسـت، آن را بـا کالس در میـان بگذاریـد و بگوییـد آنچـه را کـه آموختـه ایـد.
۲. آنچــه کــه مــا در فرمــان چهــارم دیدیــم، در خــروج ۲۰: ۸ تــا ۱۱ و تثنیــه ۵: ۱۲ 
تــا ۱۵ یافــت می شــود، کــه خداونــد بــر جنبــه هــای مختلــف آن تاکیــد دارد. یکــی از 

جنبــه هــای ســبت کــه بیشــتر بــرای شــما ارزشــمند اســت، چیســت؟
۳. در کالس و یــا بــه صــورت جداگانــه، در مــورد برخــی از راه هایــی کــه مــی توانیــد 

بــرکات و مزایــای ســبت در جامعــه خــود بــه اشــتراک بگذاریــد هــم فکــری کنیــد.
ــت،  ــر داده اس ــما را تغیی ــی ش ــبت زندگ ــه در آن س ــی ک ــیوه های ــی از ش ۲. بعض
چیســت؟ آیــا بخــش هــای دیگــری از زندگــی شــما وجــود دارد، کــه الگوهــا و اصــول 

ســبت بایــد تاثیــر بیشــتری در آن داشــته باشــد؟

خالصـه: خداونـد سـبت را بـه عنـوان راهـی برای بـه یـاد آوردن خلقت و رسـتگاری برش 
داد، امـا سـبت همچنیـن دارای مزایـای عملـی بسـیاری اسـت. سـبت بـه مـا مـی آمـوزد که به 
خداونـد در تامیـن آتیـٔه خـود اعتـامد کنیم؛ سـبت به ما می آمـوزد تا مترین برابری و مسـاوات 
کنیـم؛ و ایـن مـی توانـد بـه یک نظـم و ترتیب روحانی مبدل شـود کـه بتواند متـام روابط ما را 
تغییـر دهـد. عیسـی عقیـده خـود را در مـورد سـبت با شـفا دادن بیـامران و تایید کردن سـبت 

بـه عنـوان روزی کـه برای نیازمنـدان منفعت دارد، نشـان داد.
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داستانهای ایامنداران
۲۹ تیر ماه

نیِش مار روستا را عوض می کند
توسط ویلسون میساپوگو

سـوندار رائـو، یـک کشـاورز ۲۷ سـاله، وقتـی کـه یـک مـرد سـفید پوسـت در 
روسـتای هنـدی اش دیـده شـد برایش جالب بـود و یک کتاب سـیاه را که در مورد 
خـدای خالـق بـود  در روزهـای شـنبه مـی خوانـد. سـوندار مجـذوب داسـتانهای 
کتـاب مقـدس مبـرش آمریکایـی تئـودور آر فالیـز شـد و تصمیـم گرفت تـا خدایش 

را پیـروی کند.
کارفرمـای سـوندار وقتـی کـه او در اولیـن سـبت بـرای کار بـه مزرعـه نرفـت، 
کنجـکاو شـد. خشـم او وقتـی که سـوندار روزهـای شـنبه ِرس کار منی رفت، بیشـرت 

شـد. می 
وقتـی کـه سـوندار دیگـر در مراسـم مذهبـی خانوادگـی در خانـه رشکـت نکرد 
باعـث شـد تـا خانـواده اش از دسـت او عصبانـی شـوند؛ کـه ایـن مراسـم شـامل 

پرسـتش نـاگا، خـدای مارمـی شـد.
بعـد از مدتـی، سـوندار بـا سـاخنت یـک خانـه در پشـِت نهـری کـه مرز روسـتا 
بـود بـه دنبـال آسـایش بـود. طولی نکشـید کـه ازدواج کـرد و صاحب دخرتی شـد.

یـک روز وقتـی سـوندار ۲۹ سـاله بـود، کارفرما از او خواسـت تا یک روز شـنبه 
را کار کنـد. او ارصارکـرده و گفـت: « وقتـی کـه پرسـتش در روز شـنبه متـام مـی 
شـود، بیـا و در شـمردن دسـته کاه هـا کمـک کن ». سـوندار بـا اکـراه اطاعت کرد. 
او پـس از غـروب آفتـاب بـه مزرعـه رسـید، امـا قبـل از این کـه تاریکی همـه جا را 

فـرا بگیرد.
بـا کمـک دیگـران، او دسـته کاه هـا را شـمرد. درحالی که دسـته کاه هـا را می 
شـمرد توجهـش بـه یـک دسـته کاه کـه در گوشـه ای افتـاده بـود جلـب شـد؛ اوبـا 
لگـد آنـرا بـه کنـار دسـته بـزرگ هـل داد. در یـک آن، یک مار کـربا از درون دسـته 

کاه جهیـد و پایـش را نیـش زد و فـرار کـرد.
ــه  ــت ک ــی دانس ــوندار م ــود و س ــا نب ــکی مهی ــه پزش ــای اولی ــک ه ــچ کم هی
بــزودی مــی میــرد. روســتاییان هیــچ شــکی نداشــتند کــه خــدای نــاگا داشــت او 

ــه مــی کــرد. را تنبی
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یکی از روستاییان گفت: « ناگا از تو خشمگین است »
دیگـری گفـت: « نیـش ایـن مـار بـه ایـن خاطـر اسـت کـه تـو از خـدای همـه 

روسـتاییان نـا اطاعتـی کـردی »
سـوندار رشوع بـه عـرق کـردن کـرد. اعضای خانـواده که قبالً از او دلرسد شـده 
بودنـد در اطرافـش جمـع شـده و گریـه مـی کردنـد. مـردم روسـتا منتظـر بودند تا 

هـر لحظه چشـامنش را ببنـدد و مبیرد.
اما اتفاقی نیفتاد. یک سـاعت گذشـت. دو سـاعت گذشـت. یک متخصص مار 
زدگـی احضـار شـد تـا پایش را بررسـی کنـد. متخصـص از آنچه که کشـف کرده بود 
متعجـب شـده بـود. او گفـت کـه مار کربا فقط با بـاالی دهانـش او را گاز گرفته نه 
بـا نیـش هایـی کـه در فـک باالیـی هسـت؛ و از وحشـت پا به فرار گذاشـته اسـت 

تـا بار دوم مجبور نشـود نیـش بزند.
روز بعـد، روسـتاییان بـا کـامل تعجـب از این که دیدند سـوندار رسحال و شـاد 

اسـت متحیر شدند.
آنها گفتند: « حفاظت خدای مرد سفید پوست او را ازنیش کربا نجات داد »

پس از آن زمان، در سـال ۱۹۵۷، بسـیاری از روسـتاییان به سـوندار پیوسـتند تا 
سـبت را نگهدارند.

پنج سال پس از نیش مار، من متولد شدم.
امروز، گودم مادهاوارام یک روسـتای ادونتیسـتی اسـت. از آن روسـتا ۴۰ شبان 
بـه همـراه معلـم و پزشـک حرفـه ای و خـادم کتاب مقـدس بیرون آمده اسـت. در 
روزهـای شـنبه، همـه روسـتاییان می ایسـتند تـا خدای خالـق را پرسـتش کنند. این 

قـدرت خداسـت که نیـش مار را بـه برکت تبدیل سـاخت.

ویلسـون میسـاپوگو رئیـس اجرایـی ناحیـه کلیسـای آسـیای جنوبـی اسـت کـه 
محدوده اش هندوسـتان را شـامل می شـود. پدرش در ماه آگوسـت ۲۰۱۷ در سـن 

۷۷ سـالگی درگذشت. 
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۲۹ تیر تا ۴ مرداد   درس چهارم   

رحمت و عدالت
در مزامیر و امثال سلیامن

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: مزمـور ۹: آیـات ۷ تـا ۹، ۱۳ تـا ۲۰؛ مزمـور۸۲؛ مزمـور ۱۰۱؛ مزمـور 

۱۴۶؛ امثـال سـلیامن۱۰: ۴؛ امثـال سـلیامن۱۳: ۲۳، ۲۵؛ ۳۰: ۷ تـا ۹.
آیه حفظی: « از حقوق بيچارگان و يتيامن دفاع كنيد؛ به داد مظلومان و فقريان برسيد. 

ستمديدگان و درماندگان را از چنگ ظاملان برهانيد » (مزمور ۸۲: آیات ۳ و۴).

مزامیـر و امثـال سـلیامن، تجربـه زندگـی بـا خـدا را نـه تنهـا در زمـان هـای عبـادت و یـا 
فعالیـت هـای دیگـر مذهبـی بلکـه در مسـائل عمومی زندگی را به تصویر می کشـند. نیسـت. 
در حالـی کـه کتاب امثال سـلیامن طیف وسـیعی ازحکمـت عملی — از مراوده هـا و خانواده 
هـا و تـا کسـب و کار و حکومـت — را نشـان مـی دهـد، مزامیـر مجموعـه ای از رسودهایـی 
اسـت کـه انـواع احساسـات و تجربیـات روحانـی را از مرثیـه رسائی تـا مدیحه رسائی شـادمانه 
و هـر چیـزی بیـن ایـن دو را شـامل مـی شـود. می شـود به آسـانی دیـد که، ایـامن مـا باید بین 
هـر یـک از جنبـه هـا و تجربـه هـای زندگـی مان تفـاوت ایجاد کنـد، زیـرا خداوند بـه هر یک 

از جنبـه هـای زندگـی مـا اهمیت مـی دهد.
در عیـن حـال، در ایـن جهـان سـقوط کـرده در گناه کـه تاثیر آن بـر زندگی انعـکاس یافته، 
منـی تـوان بی عدالتـی کـه در حـد اعلی در وضعیت برشی رسـوخ کـرده را نادیـده گرفت. در 
واقـع، بی عدالتـی، بارهـا و بارهـا به عنوان مسـئله ای توضیح داده شـده اسـت کـه پروردگار 
مـا، بـه آن اهمیـت مـی دهـد و به دنبال از میان برداشـنت آن اسـت. و به همین علت اسـت 

کـه او، امیـِد نا امیدان اسـت.
بـا اینکـه ایـن کتـاب هـا تنهـا بـه انـدازه کوتـاه و مجمـل بـه موضـوع مـی پـردازد، شـاید 
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ایـن درس بتوانـد الهـام بخـش شـام باشـد تـا در خدمتگـزاری و رسـیدگی بـه نیازهـای فقـرا، 
سـتمدیدگان، و فرامـوش شـدگانکه در اطـراف مـا حضـور دارنـد و آنانیکـه ما را ملـزم به کمک 

مـی کننـد، فعـال تر باشـیم.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۵ مرداد —July ۲۷ آماده شوید.

۳۰ تیر ماه      یکشنبه      
مزامیر: رسودهایی از امید برای ستمدیدگان

هامنطـور کـه قبـالً اشـاره کردیـم، خداونـد کسـانی را کـه دچار ناراحتی و مشـکل هسـتند، 
مـی بینـد و صـدای آنهـا را می شـنود. مـا اغلـب در مزامیـر فریاد و فغـان افرادی کـه به خدا 
اعتـامد کـرده انـد، امـا انجـام عدالـت را ندیـده انـد مـی شـنویم. می توانـد بـه نظـر برسـد کـه 
اذعـان نیکـی، عدالـت و قـدرت خداونـد، بـه سـبب بـی عدالتـی و ظلم و سـتمی که افـراد در 

ایـن رسودهـا تجربـه مـی کننـد یا شـاهد آن هسـتند، پایامل شـده اسـت.
با این حال، اینها رسودهای کسانی هستند که هنوز میرسایند. نور زندگی و شعلۀ ایامن آنان 
خاموش نشده است. هنوز امید وجود دارد؛ و برای خدا رضوری است تا قبل از آنکه دیر شود، 
قبل از آنکه رشارت اعالم پیروزی کند، قبل از آنکه ستمدیدگان زیر بار سنگینی که اهریمن 
بر آنها آورده نابود شوند، اقدام کند. بدین ترتیب، نویسندگان مزامیر سعی می کنند با پُلی 

شکاف بین ایامن ترصیح شده آنها و آزمونها و منایش های غمبار زندگی را پُر کنند.

مزمـور ۹: ۷ تـا ۹، ۱۳ تـا ۲۰ را بخوانیـد. آیـا می توانیـد رشایـط داوود - نویسـنده مزمـور- را 
در آن تّصـور کنیـد، کـه چـه بـوده اسـت؟ آیـا می توانیـد تنش بین ایـامن او به نیکـی خداوند 
و تجربـه زمـان حـال او را احسـاس کنیـد؟ شـام چگونـه بـا ایامن به خـدا در هنـگام امتحانات 

سـخت زندگـی رفتار کـرده اید؟
 

در رسارس مزامیـر، بـه ایـن تنـش امیـد و وعدٔه رحمـت و عدالت خداوند مکرراً پاسـخ داده 
شـده اسـت. ممکـن اسـت اکنـون بـه نظر برسـد کـه رشارت و بـی عدالتی پیروز شـده انـد، اما 
خداونـد زورگوهـا و ظاملـان را داوری و مجـازات خواهـد کـرد. آنهـا مجـازات خواهنـد شـد در 

حالیکـه کسـانی کـه آسـیب و سـتم دیـده اند بهبـودی یافتـه و احیا خواهند شـد. 
سـی. اس. لوئیـس در واکنـش بـه مزامیـر، باشـگفتی هیجـان و اشـتیاق خـود بـرای داوری 
خداونـد را کـه بـه طـور مکـرر در مزامیـر بیـان شـده اسـت، ابـراز می کنـد. او مشـاهده کرد 
کـه بسـیاری از خواننـدگان کتـاب مقـدس در حـال حـارض، فکـر مـی کننـد کـه عدالـت چیـزی 
اسـت کـه بایـد از آن بگریزنـد، او دیـدگاه اصلـی یهودیـان را در نظـر مـی گیرد و می نویسـد: 
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« هـزاران نفـر از کسـانی کـه متامـی دارائـی خـود را از دسـت داده انـد و کسـانی کـه حـق به 
جانـب هسـتند، در نهایـت بـه حق خـود خواهند رسـید. البته آنهـا از قضاوت منی ترسـند. آنها 
مـی داننـد کـه در َدَعـوی خـود پاسـخگو و مقـرص نخواهنـد بـود – چنانچـه فقط پرونـده آنان 
اسـتامع شـود. و در آخـر زمـان، هنگامـی کـه خـدا بـرای داوری می آید، فقـط پرونـدٔه آنان باز 
خوانـی می شـودبیاید، رسانجـام چنیـن خواهـد شـد »- سـی. اس. لوئیـس، تاملـی بـر مزامیـر- 

برگرفتـه شـده از مرجـع زیر:
در مزامیـر، امیـد را بـرای سـتمدیدگان مـی بینیـم، حتی در حـال حارض، حتـی در میان رنج 

هـا و نا امیدیهـای حارض.

چــه دالیلــی داریــم تــا ایــده داوری را بــه جنبــه مثبــت نــگاه کنیــم، و نــه چیــزی کــه 
از آن واهمــه داشــته باشــیم؟

۳۱ تیر ماه      دوشنبه      
« خداوندا، کاری انجام بده »

مزمور ۸۲ را بخوانید. در اینجا چه پیامی برای ما وجود دارد؟
 

بـه رغـم آئیـن و مقـررات اجتامعـی که خدا بـه آنان داده بـود، قوم بنی ارسائیـل در دوران 
هـای مختلـف در تاریخچـه خودشـان، در رابطـه بـا عمـل کردن بـه آن فرامین در زندگیشـان و 
اجـرای ایـن طـرح خداونـد عدول کردنـد. آنها براحتـی مانند اقوام اطرافشـان، بـا الگوبرداری از 
بـی عدالتـی و ظلـم زندگـی کردنـد. رهـربان و داوران تنهـا به دنبـال حفظ منافع خـود بودند و 
منافـع آنهـا بـا رشـوه تامین می شـد. مـردم عادی بـدون حق داشـنت محکمه بـرای محافظت و 

حامیـت از خویـش، و بـه ویژه فقـرا مورد سؤاسـتفاده قرار مـی گرفتند.
مزمـور ۸۲ پاسـخی بـه چنـان وضعیتی اسـت. ایـن مزمور نقـش خداوند را به عنـوان قاضی 
اعظـم توصیـف مـی کنـد، و صحنـه ای را به تصویر می کشـد که خداونـد در آن رهربان و حتی 
قُضـات مـردم را، داوری مـی کنـد. ایـن مزمـور بـر ایـن تاکیـد دارد کـه کسـانی کـه ایـن چنیـن 
وظایفـی را در اجتـامع دارنـد منصـوب مـی شـوند که تحت نظـر خداوند به وظیفـه خود عمل 
کننـد. - اِلـن جـی وایـت، انبیـا و پادشـاهان، ص. ۱۹۸. (از مـنت انگلیسـی). آنـان مقـام و شـغل 
و کارشـان را بـه عنـوان مناینـدگان و مرئوسـان خداونـد بایـد حفـظ و انجـام دهنـد. از دیـدگاه 
نویسـندگان مزمـور، عدالـت خداونـد الگویـی بـرای چگونگی اجـرای عدالت بـرروی زمین باید 
باشـد، و همچنیـن، معیـار و مقیاسـی را بـرای تشـخیص عدالـت از بـی عدالتـی فراهـم کـرده 

اسـت — و کسـانی کـه آن را بـی اعتبـار مـی کننـد — داوری خواهند شـد.
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مزمـور بـا یـک دعـوت و طلـب ویـژه از خداوند برای اقـدام بـه مداخله و جلوگیـری از بی 
عدالتـی کـه در میـان قـوم بنـی ارسائیـل رایـج شـده بـود، بـه پایان مـی رسـد ( مزمـور ۸۲: ۸). 
ماننـد بسـیاری از مزامیـر، ایـن مزمـور صـدای، بینوایـان و سـتمدیدگان مـی شـود، کسـانی کـه 
صـدای آنهـا توسـط سیسـتم ناعادالنـه کـه در آن زندگـی و کار مـی کننـد خاموش شـده اسـت. 
ملت  متام  و  جهان  حکمرانان  همٔه  حاکِم  و  اعظم  قاضی  مقام  در  خداوند  به   ۸۲ مزمور 
این  بتواند  که  ندارد  وجود  او  از  باالتر  اقتداری  یا  و  دادگاه  هیچ  دارد.  عاجل  درخواست  ها، 
درخواست را انجام دهد. ضامنت و تعهد به اجرای عدالت زمانی می آید که دادگاهای زمینی 
به صدای گریه مردم فقیر و مظلوم گوش منی دهند، و آنان را حامیت و حفاظت منی کنند. و 

در اینجا است که، هنوز این فرصت انکارناپذیر برای کمک طلبیدن وجود دارد. 
در دوران هـای مختلـف زندگـی، ممکن اسـت خودمـان را قربانی عدالت بدانیـم، اما موارد 
دیگـری هـم اسـت کـه ممکـن اسـت ما کسـی باشـیم کـه مرتکـب جنایت می شـویم یـا از بی 
عدالتـی سـود مـی بریـم. در آیاتـی مثل مزمـور ۸۲، ما می توانیـم بصیرت و حکمـت را ببینیم، 
خـواه مـا سـتمدیده یا سـتمگر باشـیم، همچنان خداوند نگـران بی عدالتی و داوری اسـت، آنها 
را بـه عنـوان فرزنـدان خـود توصیـف مـی کنـد و مـی خواهـد کـه آنـان راه بهـرت زندگـی کردن 
را انتخـاب کننـد( مزمـور ۸۲: ۶ را بخوانیـد). بدیـن ترتیـب، حتـی بـرای کسـانی کـه در جانـب 
نادرسـت ظلـم و سـتم قرارگرفتـه اند، اگر به خودشـان اجـازه تغییر بدهند، هنوز امید بخشـش 

از طـرف خداونـد وجود دارد.

۱ مرداد      سه شنبه      
وعده های یک پادشاه

مزمـور ۱۰۱ را بخوانیـد. اگرچـه ایـن مزمـور خطاب به رهربان نوشـته شـده اسـت. مـا چه پند 
مهّمـی از آن مـی توانیـم در مورد خودمـان بگیریم؟ 

 

مزمـور ۱۰۱ متنـی بـرای رهـربان اسـت. تصـور می شـود ایـن آیـات توسـط داوود در اوایل 
سـلطنت او بـه عنـوان پادشـاه ارسائیـل نوشـته شـده اسـت. آن مطالـب حتـی ممکـن اسـت 
برگرفتـه شـده ازتعهـدات و وعـده هـای او در زمـان به پادشـاهی رسـیدن باشـد. داوود بخاطر 
تجربیاتـش بـه عنـوان یـک جـوان جنگجـو برای شـائول و سـپس بـه عنوان یـک فـراری از ترس 
وی، داوود شـاهدی برای خود شـد، که چگونه پادشـاهی که راه درسـتی و صداقت را گم کند 
مـی توانـد بـه ملـت و خانواده اش آسـیب برسـاند. داوود مصمم بود که رهربی متفاوت باشـد. 
تعـداد معـدودی از مـا ممکـن اسـت کـه از رهـربان سیاسـی و یـا ملـی باشـیم، امـا همـٔه 
مـا نقـش هایـی را در زندگـی ایفـا مـی کنیـم کـه در آن فرصتی بـرای تاثیرگـذاری بـر دیگران و 
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تشـویق آنـان داریـم. ایـن حالت ممکن اسـت در زندگی کاری ما، در مشـارکت هـای اجتامعی 
مـا، خانـواده مـا، و یا کلیسـای ما باشـد. هامنطـور که اِلن جی وایـت درباره عملکـرد و جایگاه 
رهـربی، نظـر مـی دهـد، « عهدهـای داوود در مزمـور ۱۰، بایـد تعهـدات همـٔه کسـانی باشـد 
 Counsels to Parents, « .کـه مسـؤلیت محافظـت از تاثیـرات در خانـه را بـر عهـده دارنـد

Teachers, and Students، صفحـه ۱۱۹. [از مرجـع انگلیسـی]
در حالـی کـه فرصـت و مجـال داریـم، بایـد آمـاده باشـیم تـا بـا حفـظ و پاسـداری از ایـن 
اصـول آنـرا بـه کسـانی کـه رهـربی مـا را بر عهـده دارنـد پیشـنهاد کنیـم. و همٔه مـا، در رهربی 
مـان و در جایـگاه تاثیرگـذاری خـود، فرصـت داریم که اصـول رهربی داوود را بـه منظور کمک 

گرفـنت از آن بـرای برکـت دادن دیگـران اسـتفاده کنیم. 
نقطـه رشوع بـرای داوود، عـادل شـمردن خدا برای رحمـت و عدالت اوسـت ( مزمور ۱۰۱: 
۱)، چیـزی کـه پایـه و اسـاس همـه چیز شـد و داوود به دنبـال حامیـت از آن در مقام رهربیش 
بـود. او بـه دنبـال یادگیـری و انجـام خصوصیـات مشـابه ( رحمـت و عدالت) آنهـا در زندگی و 
کار خـود بـود. بـرای انجـام ایـن کار، او باید در برابر وسوسـه های سؤاسـتفاده، فسـاد، خیانت 
در امانـت مقاومـت کنـد، کـه همـٔه آنهـا تلـه هـای خاصـی برای کسـانی اسـت کـه در جایگاه 

قـدرت و رهربی قـرار دارند. 
آگاهـی از اینکـه چقـدر مشـاوران خـوب مـی تواننـد بـرای کمـک بـه او در انجـام کارهای 
درسـت مهـم باشـند، داوود را متعهـد کرد که به دنبال تعیین مشـاوران قابـل اعتامد و مقامات 
شایسـته در امـور باشـد. عدالـت و رحمـت، نشـانه رهـربی او، حتـی در میـان کسـانی بـود که 

بـرای او و بـا او کار مـی کردند. 

۲ مرداد      چهارشنبه      
گام برداشنت با خداوند

هامنطور که ما به پایان کتاب مزامیر نزدیک می شویم، به نظر می رسد که بانگ ستایش 
به اوج می رسد و قویرت می شود. پنج مزمور آخر با فرمان ساده و رصیح « خداوند را ستایش 
کن! » رشوع می شود، اما در نخستین مزمور ۱۴۶، توجه ویژه ای به نگرانی خداوند نسبت به 

فقرا و ستمدیدگان به عنوان دلیل اصلی چنین ستایشی شده است. 

مزمـور ۱۴۶ را بخوانیـد. در اینجـا چـه پیامـی بـرای مـا وجـود دارد؟ بـه ویژه در مزمـور ۱۴۶: 
آیـات ۵ تـا ۹، خداونـد چـه مـی فرماید؟ 

 

بـا هـامن اطمینانـی کـه خداونـد خالق ایـن جهان اسـت ( مزمـور ۱۴۶: ۶)، ایـن مزمور کار 
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دامئـی خداونـد را در جهـان به عنـوان داور، مهیا کننده، آزاد کننده، شـفا دهنـده، کمک کننده 
و مدافـع توصیـف مـی کنـد — همـه اینهـا بر روی افـرادی که نیـاز ویژه ای به ایـن نوع کمک 
هـا دارنـد متمرکز شـده اسـت. این چشـم انداز الهـام بخشـی از آن چیزی اسـت خداوند انجام 

مـی دهـد و بـه دنبـال آن اسـت کـه در زندگی مـا، و جوامع مـا، و جهان مـا انجام دهد. 
گاهـی اوقـات مـا بـه موضـوع مراقبـت و توجـه از نیازمنـدان به دلیـل اینکه خداونـد از ما 
خواسـته کـه کاری بـرای آنـان انجـام دهیـم، فکـر مـی کنیـم. امـا مزمـور ۱۴۶ مـی گویـد، ایـن 
چیـزی اسـت کـه خداونـد در حـال حـارض انجام مـی دهد و از ما دعـوت می کند کـه به او در 
ایـن کار بپیوندیـم. هنگامـی کـه مـا بـر ضـد فقر، سـتم، بیامری، تـالش می کنیـم، مـا حقیقتاً با 
خداونـد در جهـت رسـیدن بـه اهداف او همکاری مـی کنیم. چه افتخاری بزرگ تـر از همکاری 

بـا خداونـد در تکمیـل کاری اسـت کـه هامننـد مزمـور ۱۴۶ الهام بخش می باشـد؟ 
امـا ایـن کار بـرای مـا هـم مزایایـی دارد. اغلـب مسـیحیان در مـورد جسـتجوی خـود بـرای 
یافـنت خداونـد و اشـتیاق آنـان بـه برقـراری رابطـه نزدیکرت بـا او صحبت مـی کنند. بـا این حال 
در آیاتـی ماننـد مزمـور ۱۴۶: ۷ تـا ۹، و همچنیـن در بسـیاری دیگـر در رسارس کتـاب مقـدس، 
بـه مـا نشـان داده شـده کـه یـک راه بـرای یافـنت خداوند و متحـد شـدن در انجام آنچـه که او 
انجـام مـی دهـد وجـود دارد. بنابرایـن، اگـر او در حـال کار کـردن بـرای ترفیع فقرا، بیـامران، و 
سـتمدیدگان اسـت، هامنطـور کـه مزمـور ۱۴۶ او را توصیف مـی کند، به همین صـورت ما هم 
بایـد بـا او همـکاری کنیـم. « مسـیح بـه ایـن زمیـن آمـد تا در میـان فقـرا و مسـکینان راه برود 
و کمـک کنـد ». سـهم عمـده ای از توجهـات او نسـبت بـه بـی بضاعتـان بـود. و امـروزه، او از 
طریـق یکـی از فرزندانـش، فقـرا و نیازمنـدان را مالقـات مـی کنـد، و تسـلی بخـش غصـه های 

آنـان و تسـکین دهنـدٔه درد و رنـج آنـان می شـود. 
« رنـج و عـذاب و نیـاز را برطـرف کنیـد، و طریـق دیگـری بـرای درک رحمـت و محبـت 
خداونـد وجـود نـدارد، و طریقـی وجود ندارد که شـفقت و همدردی و دلسـوزی پدر آسـامنی 
را بفهمیـم، [مگـر اینکـه بـه حاجـات دیگـران رسـیدگی کنیـم]. بـا رسـیدگی بـه نیازمندتریـن و 

فقیرتریـن مناطـق اسـت کـه انجیـل گرامـی داشـته مـی شـود. ». اِلن جـی وایت، 
Testimonies for the Church، جلد ۷، صفحه ۲۲۶. [از مرجع انگلیسی]

در مورد نزدیک شدن به خدا از طریق خدمت کردن به دیگران،  تجربه شما چیست؟

۳ مرداد      پنجشنبه      
امثال سلیامن: رحمت و بخشش به نیازمند

کتـاب امثـال سـلیامن بـه عنـوان مجموعـه ای از سـخنان حکمـت آمیـز، به طیـف متنوعی 
از موضاعـات و تجربیـات زندگـی اشـاره مـی کنـد. در میـان اینها، بازتـاب هایی از فقـر، ثروت، 
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قناعـت، عدالـت و بـی عدالتـی وجـود دارد — وگاهـی اوقـات از زوایـای مختلـف بررسـی می 
شـود. زندگی همیشـه سـهل و آسـان نیسـت، و امثال سـلیامن به ما در موقعیت های مختلف 
و انتخاباتـی کـه در چگونگـی زندگـی کـردن تاثیـر مـی گذارنـد، حتـی در میـان ایامنـدران بـه 

خداونـد، هشـدار مـی دهد.

بخوانیـد و مقایسـه کنیـد، امثـال سـلیامن:۱۰: ۴؛ ۱۳: ۲۳ و ۲۵؛ ۱۴: ۳۱؛ ۱۵: ۱۵ و ۱۶؛ ۱۹: ۱۵ 
و ۱۷؛ و ۳۰: آیـات ۷ تـا ۹. ایـن آیـات در مـورد ارتبـاط ثـروت، فقـر، کمـک بـه نیازمندان چه 

چیـزی را بیان مـی کنند؟
 
 

امثـال سـلیامن اهمیـت و نگرانـی و توجـه خداونـد را نسـبت به فقـرا و مسـتضعفان تائید 
مـی کنـد. گاهـی اوقـات مـردم بـه دلیـل موقعیـت هـا، انتخابـات نادرسـت، یـا اسـتثامر، فقیر 
هسـتند، امـا هرچـه کـه علت وضعیت آنها باشـد، هنـوز خداوند بـه عنوان خالـق و مدافع آنان 
وصف شـده اسـت (امثال سـلیامن۲۲: ۲) و (امثال سـلیامن ۲۲:۲۲ و ۲۳). این افراد نباید مورد 

سـتم واقـع شـوند یا به خاطـر اشتباهاتشـان مورد سؤاسـتفاده قـرار گیرند. 
در حالـی کـه امثـال سـلیامن، زندگـی بهـرت را از طریـق انتخـاب کـردن حکمـت و اطاعـت 
کـردن از خداونـد پیشـنهاد مـی کنـد، ثروت ها همیشـه نتیجه برکات خداوند نیسـتند. همیشـه 
ایـامن بـه خـدا مهـم تـر دیـده مـی شـود و درنهایـت پـاداش بیشـرتی نسـبت بـه منافـع مادی 
دارد:« مـال كـم كـه از راه درسـت به دسـت آمده باشـد بهرت اسـت از ثروت هنگفتـی كه از راه 

نادرسـت فراهم شـده باشـد »(امثال سـلیامن ۱۶: ۸).
موضـوع مـورد توّجـه دیگـر در امثـال سـلیامن، در مـورد صداقـت و درسـتی در معامـالت 
کسـب و کار، حکومت، و در سیسـتم دادرسـی اسـت ( بخوانید، امثال سـلیامن ۱۴: ۵ و ۲۵؛ ۱۶: 
۱۱ تـا ۱۳؛ ۱۷: ۱۵؛ ۲۰: ۲۳؛ ۲۱: ۲۸؛ ۲۸: ۱۴ تـا ۱۶). امثـال سـلیامن نـه تنهـا مرتبـط بـا زندگـی 
افـراد اسـت بلکـه همچنیـن بینشـی ارئـه مـی دهـد کـه چگونـه اجتـامع بایـد بـه عنـوان یـک 
مجموعـه بـه نفـع همـٔه مـردم بـه ویژه کسـانی کـه نیاز بـه حامیـت دارند، عمـل کنـد. دوباره 
بـه مـا یـادآوری مـی شـود کـه بهرتین حالت، زمانی اسـت کـه افراد بـا کمک خداونـد حکومت 
و رهـربی کننـد ( امثـال سـلیامن ۸: ۱۵ و ۱۶)، و بایـد بـه عنـوان مناینـدگان فیـض و شـفقت و 

مهربانـی او نسـبت بـه افـراد نیازمند، عمـل کنند.  

بــرای هــر کســی آســان اســت کــه بــرای کســانی کــه در شــرایط ناگــوار هســتند، ابــراز 
تاســف کنــد. بــا ایــن حــال، چگونــه مــا مــی توانیــم ایــن احســاس تاســف را بــه عملی 

بــرای کمــک کــردن بــه آنــان مبــدل کنیــم؟ 
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۴ مرداد      جمعه      
 ،” The Last Year of David “ اندیشـه ای فراتـر: بخوانیـد اِلـن جـی وایت،بخـش
آخریـن سـال داود، صفحـات ۷۴۶ تـا ۷۵۵، از کتـاب مشـایخ و انبیاء؛ سـی. اس. لوئیس،“ داوری 

.Reflections on the Psalms در مزامیـر ”، صفحـات ۱۵ تـا ۲۲، در
« مزامیـرداوود از دامنـٔه وسـیعی از تجربیـات عبـور کـرده  اسـت، از عمق گناهـان آگاهانه 
و مالمـت خویـش تـا بـه عالی تریـن درجه ایـامن و صمیامنه تریـن گفتگو با خداوند می رسـد. 
رشح زندگـی او نشـان مـی دهـد کـه گنـاه مـی توانـد رشم و پریشـانی ببـار بیـاورد ، اّما عشـق 
و رحمـت خداونـد مـی توانـد بـه عمیـق تریـن عمـق وجـود انسـان نفـوذ کنـد، که ایـن چنین 
ایامنـی روح پشـیامن را بـرای اینکـه بـه فرزندخواندگـی خداونـد پذیرفتـه شـود، آمـاده خواهد 
کـرد. از متـام تضمینهایـی کـه کالمـش حـاوی آن اسـت، ایـن یکـی از قویرتیـن شـهادتها بـرای 
وفـاداری، عدالـت و رحمـت عهـِد خداونـد اسـت ». اِلـن جـی وایت، مشـایخ و انبیـا، ص. ۷۵۴.

با ارجاع به حکمت و خرد در کتاب امثال سلیامن: « اینها اصولی هستند که با رفاه جامعه، شامل 
هم انجمن های دنیوی و هم مذهبی پیوند خورده اند. این اصول هستند که امنیت را برای اموال 
و زندگی به ارمغان می آورد. برای همه اعتامد و همکاری را ممکن می سازد، جهان مرهون قانون 
خداوند است، هامنطور که در کالم او آمده است، و هامنطور که هنوز دنبال می شود، اغلب در 

مسیر مبهم و درهم، در قلب انسان ها محو شده است »-اِلن جی وایت، Education، صفحه ۱۳۷.

سواالتی برای بحث 
۱. از چــه راه هایــی تمایــل داریــد خودتــان را یــک رهبــر یــا یــک مقــام تاثیــر گــذار در نظــر 

بگیریــد؟ چگونــه مــی توانیــد یــک عامــل عدالــت در ایــن جنبــه از زندگــی خــود باشــید؟
۲. در مـورد فرهنـگ و سـاختارهای اجتماعـی کـه در آن زندگـی مـی کنیـد فکـر کنیـد. بـه چـه 
شـیوه ای مـی توانیـد در سیسـتم موجـود کار کنیـد تـا بـه بهتـر شـدن زندگـی تعـداد زیـادی از 

کسـانی کـه نیازمنـد هسـتند کمـک کنیـد؟ 
۳. چرا اصول و قوانین دادگستری و عدالت برای ایجاد یک جامعه قوی خیلی اهمیت دارند؟

۴. در حالــی کــه کتــاب امثــال ســلیمان بــر روی حکمــت بــرای خــوب زندگــی کــردن تمرکــز دارد، 
چــه چیــزی را بــه مــا دربــارٔه ایــن کــه خــدا بــه چــه شــباهت دارد، مــی گویــد؟

خالصـه: مزامیـر و امثـال سـلیامن، دو کتابـی هسـتند کـه بـه طـور ویـژه با چالـش های 
زندگـی بـا ایـامن در میـان تجربـه هـای معمـول زندگـی و مسـیر سـخت زندگـی ارتبـاط دارند. 
هـر دوی آنهـا بینش هایـی را نسـبت بـه دیـدگاه خـدا بـرای جامعـه و نگرانـی ویـژه او را برای 
فقـرا و سـتمدیدگان ارائـه مـی دهنـد. فریـاد و فغان های مزامیـر و حکمت امثال سـلیامن این 
هسـتند کـه خـدا غمخـوار اسـت و بـرای محافظت از کسـانی کـه اغلـب نادیده گرفته شـده یا 
مـورد سؤاسـتفاده قـرار مـی گیرنـد مداخلـه خواهـد کـرد. و اگـر ایـن عملی اسـت کـه خداوند 

انجـام مـی دهـد، ایـن هـامن عملـی اسـت که مـا نیز بایـد انجـام دهیم.
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داستانهای ایامنداران
۵ مرداد

بشارت با ماشین  اِس یو وی
توسط اندرو مک چسنی، مبرش ادونتیست

جـو مارسـلینو در حالـی کـه ماشـین را در خانـه اش واقـع در ایالـت مریلنـد 
آمریـکا پـارک مـی کـرد، اثـری از نشـت روغـن را دیـد که از ماشـین ایسـوزو تروپر 

اِس یـو وی اش جـاری شـده بـود. 
او به همرسش سوزان گفت: « وای! وای! اصال خوشایند نیست »

جو، مدیرآی تی ٣٣ سـاله درمرکزمدیریت کلیسـای جهانی ادونتیسـت روزهفتم 
در سـیلور اسـپیرینگ، مریلنـد؛ از یـک دوسـت کمـک خواسـت. آن دوسـت، اِریک 
آرمـر، کشـف کـرد کـه روغـن، از فیلـرت روغـن نشـت مـی کنـد و گوشـزد کـرد کـه 

احتـامال تعمیـر موتـور بیـش از ۳۰۰۰ دالر هزینـه در برخواهد داشـت.
جـو و سـوزان کـه اخیـرا ازدواج کرده انـد؛ دقیقـا ٣۰۰۰ دالر در موجودی بانک 
داشـتند. امـا جـو اکـراه داشـت تـا آن مبلـغ را بـرای ماشـین اِس یـو وی خـرج کنـد 
زیـرا آن زوج بدهـکار ده یـک بودنـد. آنهـا مبلـغ ۱۵۰۰دالر بـرای ده یـک سـه ماه 

گذشـته را بدهی داشـتند.
سـوزان دیـد کـه هیـچ جای بحث نیسـت. او گفـت: « ما باید اولیـن محصوملان 

را بدهیم »
جـو و سـوزان دعـا کردنـد و تصمیـم گرفتنـد تا ده یـک هایشـان را برگردانند تا 

اینکـه ماشینشـان را تعمیر کنند.
پـس از آن تصمیـم، اِریـک بـه جـو پیشـنهاد داد تا به ایسـتگاه پمـپ بنزین که 
روغـن را تعویـض کـرده بـود زنـگ بزنـد. ایسـتگاه پمپ بنزیـن یک مکانیـک را به 
منـزل جـو فرسـتاد و پـس از بازرسـی اظهـار کرد کـه موتـور را رایگان تعمیـر کنند. 
بـا وجـود ایـن، جـو به ایسـتگاه پمـپ بنزیـن اطمینـان کامـل نداشـت؛ بنابراین به 
جـای آن، او پذیرفـت تـا ٣۰۰۰دالر را بپذیـرد. جـو از دوسـت دیگر که اسـمش بیل 
بـادی بود و تعمیرکارماشـین بود خواسـت تـا موتور را تعمیر کنـد. وقتی تعمیرمتام 
شـد، جـو صورتحسـاب را دریافـت منـود کـه ۱۵۰۰ دالر بـود. برای او جـای تعجب 
بـود چـون مبلـغ ٣۰۰۰ دالر کـه از ایسـتگاه پمپ بنزیـن گرفته بودند کافـی بود تا  

هزینـه تعمیـر و ده یـک را پوشـش دهد.
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بیـل بـه جـو اخطـار کـرد کـه ماشـین اس یـو وی را رسیعاً بفروشـد چـرا که هر 
آن مـی توانسـت خراب شـود.

نظـارت  مرکـز  خریـد  متصـدی  تازگـی  بـه  کـه  کالبـی،  ِویـن  بعـد،  روز  چنـد 
ادونتیسـت شـد، از جوپرسـید کـه آیـا او مایـل اسـت تا ماشـینش را بفروشـد یا نه.

او گفـت: « یـک مبـرش در آفریقـا به طور مخصوص خواسـته اسـت تا ایسـوزو 
تروپـر بخرد »

جـو بالفاصلـه مختـرصی در مـورد ماشـین ایسـوزو تروپـر اس یـو وی گفت؛ اما 
ویـن گفـت کـه حارض اسـت تا ریسـک کنـد. او مبلغ منصفانـه ای به جو پیشـنهاد 
داد و ماشـین را داد تـا بـا کشـتی بـه آفریقـا فرسـتاده شـود. اس یـو وی تقریبـا 

۴۰۰۰۰ مایـل(۶۴۰۰۰ کیلومـرت) کار کـرده بـود.
حـدود ۱۸ مـاه بعـد، ویـن بـه جـو گفـت « آیـا اس یـو وی را بـه خاطـر داری؟ 

حـاال بیشـرت از ۱۰۰۰۰۰مایـل راه رفتـه اسـت.
جو گفت: « جالل بر خداوند! من فکر منی کردم آنقدر عمر کند »

دو سـال بعـد، ویـن گفـت کـه ماشـین ۲۰۰۰۰۰ مایـل راه رفتـه اسـت. سـپس 
٣۰۰۰۰۰ مایـل. جـو شـگفت زده شـده بـود.

او گفـت: « ایـن خداونـد اسـت کـه اجـازه مـی دهد تـا ایـن کار بشـارت ادامه 
داشـته باشد! »

جـو کـه حـال ۶۱ سـاله اسـت و در سـمت چپ تصویر اسـت؛ گفت کـه تجربه 
بـه او درِس خدمـت و ده یـک را داد. او گفـت: « خداونـد نیازهایـامن را برطـرف 

کـرد وقتـی کـه بـه عنوان زن و شـوهر نشسـتیم تـا اولیـن محصوملـان را بدهیم »
او گفـت: « او نـه تنهـا نیازهایـامن را بـرآورده کـرد؛ بلکـه نیازهـای بشـارتی 
آفریقـا را نیـز فراهـم کـرد. ماشـین اس یـو وی برکتـی شـد کـه سـال های سـال کار 

ادامـه یابـد »
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۵ مرداد تا ۱۱ مرداد   درس پنجم   

فریاد و فغاِن پیامربان

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفته: اول سـموئیل ۸: ۱۰ تا ۱۸؛ عاموس ۵: ۱۰ تـا ۱۵؛ میکاه ۶: ۸؛ پیدایش 

۱۹: ۱ تا ۱۳؛ حزقیال ۱۶: ۴۹؛ اشـعیا ۱: ۱۵ تا ۲۳.
آیـه حفظـی: « ای  مـرد از آنچـه  نیكو اسـت  تـو را اخبار منـوده  اسـت ؛ و خداوند از تـو چه  چیز 
را می طلبـد غیـر از اینكـه  انصـاف  را بجا آوری  و رحمت  را دوسـت  بـداری  و در حضور خدای  خویش  

بـا فروتنی  سـلوك  منایـی ؟» ( میکاه ۶: ۸).
انبیـاء عهـد عتیـق در میـان قابـل توجـه تریـن شـخصیت هـای کتـاب مقـدس مـی باشـند. 
آوای بلنـد آنهـا، پیـام هـای جسـورانه آنها، احسـاس غم و اندوه، خشـم و غضب آنهـا و کارهای 
برجسـتٔه آنـان در موقعیـت هـای مختلـف در ابـالغ پیام باعث شـد کـه آنها افرادی بشـوند که 

نتـوان آنهـا را نادیـده گرفـت، حتـی اگـر آنها همیشـه راحـت نبودند کـه در انظار باشـند.
ٔ آنهـا عمدتـاً بـه ارسائیل و یهودیه فرسـتاده شـدند، آنها قـوم برگزیده خدا را نـدا می دادند 
تـا بـه فراخـوان خـدا گـوش داده و بـه سـوی خـدا بازگردنـد. مـردم و رهـربان آنـان بـه سـادگی 
توسـط بـت هـا و سـبک هـای زندگـی قـوم هـای اطـراف، لغزش مـی خوردنـد. ایـن وظیفه بی 
پـاداش انبیـاء بـود، کـه گاهـی اوقـات با یـادآوری درباره عشـق خداوند بـه آنهـا و کارهایی که 
قبـالً خداونـد بـرای آنهـا انجـام داده بـود، و گاهـی اوقـات بـا هشـدار دادن به پیامدهـای دور 

شـدن از خداونـد، بـه آنـان ارصار ورزنـد تا توبـه کنند.
همچنیـن، هامنطـور کـه مشـاهده خواهیـم کرد، در میـان گناهـان و پلیدی هایـی که آنان 
بـه رهـربان و مـردم برعلیـه آنهـا هشـدار دادنـد، یکـی از بزرگرتیـن آن گناهـان، سـتم بـه فقرا، 
نیازمنـدان و بینوایـان بـود. بلـه، بـت پرسـتی بـد بـود؛ بله، پیـروی و عبـادت مذاهـب غلط بد 

بـود؛ و همینطـور، بلـه، سوءاسـتفاده از ضعفـا و فقـرا نیـز سـزاوار محکومیت بود.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۱۲ مرداد — August ۳ آماده شوید.
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۶ مرداد      یکشنبه      
دعوت مکرر برای عدالت

بـا وجـود طـرح دقیـق و روشـن خـدا بـرای قـوم بنـی ارسائیـل، مـردم ارسائیـل بـه نـدرت 
براسـاس آنچـه کـه آنـان برایـش فراخوانده شـده بودند، زندگی مـی کردند. تنها چند نسـل بعد 
از اینکـه آنهـا در آن رسزمیـن اسـکان یافتنـد، آنهـا از سـموئیل کـه نبـی و داور بود خواسـتند تا 
یـک پادشـاه را بـرای هدایـت قـوم آنهـا تعییـن کند، « مثل سـایر اّمتهـا » ( اول سـموئیل ۸: ۵).

اول سـموئیل ۸: ۱۰ تا ۱۸ را بخوانید. هشـدار سـموئیل به مردم در پاسـخ به درخواسـت آنها 
برای درخواسـت پادشـاه چه بود؟ 

 

تشـخیص سـموئیل ایـن بـود کـه خواسـته آنـان رشوعـی اسـت از طـرف قـوم، بـرای اینکـه 
ماننـد اقـوام دیگـر بـه طریـق های دیگـری زندگـی کننـد. در حالی که سـموئیل در پـی رایزنی 
بـا اولیـن پادشـاه یعنـی، شـائول بـود، مـدت زیادی نگذشـته بـود که پیشـگوئی او پا بـه عرصه 
واقعیـت گذاشـت. حتـی در اوج دوران پادشـاهی در ارسائیـل، داوود و سـلیامن از وسوسـه ها، 

فسـاد و افـراط و فزونـی در قدرتشـان، نتوانسـتند بگریزند.
در رسارس حکمرانـی هـای ارسائیـل و یهـودا، یکی از واکنـش های خدا، فرسـتادن انبیاء بود 
تـا دربـاره اراده او سـخن بـه میـان بیاورنـد و بـه رهـربان و قـوم بنـی ارسائیـل دربـاره اعضـای 

فرامـوش شـده جامعـه بـه آنان یـادآوری کننـد که مسـئول و جوابگو هسـتند.
در نـگارش هـای انبیـاء عربانـی، ما شـاهد یک دعوت مسـتمر و مداوم بـرای زندگی عادالنه 
و اجـرای عدالـت در جامعـه هسـتیم. پیامـربان بـا بـی وفایـی ارسائیـل و رهـربان آن مقابله می 
کردنـد، و بـرای بـی صدایـان بطـور منظـم و مرصانـه صـدا بودند، باالخص کسـانی کـه با قصور 

ارسائیـل از متابعـت از اراده خداونـد، آسـیب دیده بودند.
در انعـکاس اشـتیاق انبیـاء عهـد عتیـق، ابراهـام جاشـوا ِهِشـل، خودرضامنـدی مـا را بـا 
فراخوانـی مـربم بـرای عدالـت مقایسـه مـی کنـد: « آن چیزهایـی کـه انبیـاء را در آن زمـان بـه 
هـراس و وحشـت مـی انداخت، در حال حـارض اتفاقات روزانه ای هسـتند که در رسارس جهان 
رخ می دهنـد . . . . ناشـکیبائی آنـان بـا بـی تابـی نسـبت بـی عدالتی ممکن اسـت به مـا مانند 
حملـه عصبـی رضبـه بزنـد. ما خودمـان مداوم شـاهد بی عدالتـی، رفتارهـای ریاکارانـه، دروغ، 
خشـم، بدبختـی هسـتیم، امـا بـه نـدرت در مورد آنها خشـمگین یا بیـش از حـد برانگیخته می 
شـویم. امـا بـرای انبیـاء حتی یک بـی عدالتی جزئـی، ابعادی به بزرگی کهکشـان داشـت. » — 

انبیـاء ( نیویـورک: انجمـن انتشـارت یهودیان امریـکا، ۱۹۶۲)، صفحـه ۳ و ۴.
آنچـه ایـن انبیـاء بـه مـا عرضـه می دارنـد، بصیـرت برای دیـدن قلـب و فکر خداسـت. آنها 
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بـا حـرف زدن از طـرف خداونـد بـه مـا کمـک مـی کننـد کـه بی عدالتـی و رنـج دنیای خـود را 
از نـگاه چشـم هـای پـر از اشـک خداونـد ببینیم. اما این اشـتیاق و دلسـوزی بـرای عمل کردن 
فراخـوان مـی دهـد، و از مـا مـی خواهـد تا با خـدا همکاری کنیـم و غم و اندوه کسـانی که در 

اطرافـامن هسـتند را تخفیـف داده و عالجی بـرای آن بیابیم.

چطــور گاهــی مــا در پــی شــبیه شــدن بــه « تمامــی اقــوام دیگــر » هســتیم؟ شــیوه 
هایــی کــه ممکــن اســت بــرای مــا و دیگــران مضــر باشــد.

۷ مرداد      دوشنبه      
عاموس

« من نه نبی هستم و نه پرس نبی بلکه چوپان بودم و انجیرهای برّی را می چیدم. و خداوند مرا از 
عقب گوسفندان گرفت و خداوند مرا گفت، برو و بر قوم من ارسائیل نبّوت منا » (عاموس ۷: ۱۴ و ۱۵).

عامـوس کامـال عـدم صالحیت خود را برای اینکه نبی باشـد، قبول داشـت، امـا هامنطور که 
پیـام خـود را بـه گوش قـوم ارسائیل می رسـاند، توانایی آشـکار خود را برای جلب شـنوندگانش 

بـه آنچـه که مـی خواهد به آنهـا بگوید، نشـان می داد.
او از یک لیست مشهور رشوع کرد، فهرست اقوام حاشیه ای - سوریه، فلسطین، صور، ادوم، 
عمون و موآب را تهیه می کند، و همینطور جزئیات جنایات، خشونت ها و جنایاتی که خداوند 
آنها را برای آن مجازات خواهد کرد را تهیه می کند ( نگاه کنید به عاموس ۱: ۳ و ۲: ۳). آسان 
است که تصور کنید، ارسائیلی های متهم به این اتهامات از طرف دشمنان شان، منحرصاً بسیاری 

از این جنایات را این ملت ها علیه خود ارسائیلیان مرتکب شده بودند.
سـپس عامـوس کمـی نزدیکـرت بـه خانه حرکـت می کنـد و داوری خـدا برعلیه مـردم یهودا، 
همسـایگان جنوبـی ارسائیـل در پادشـاهی هایـی کـه اکنـون از هـم جـدا شـده بودنـد را اعالم 
مـی کنـد. عامـوس از طـرف خداونـد، مـی گویـد کـه خداوند بـه دلیل نافرمانـی آنـان از احکام 
او، مجـازات هایـی را بـرای آنهـا خواهـد فرسـتاد (نـگاه کنیـد بـه عامـوس ۲: ۴ و ۵). بازهم می 
توانیـم مـردم را درقلمـرو پادشـاهی شـاملی تصـور کنیـم کـه هلهلـه مـی کننـد، هامنطـور کـه 

عامـوس بـه خطـاکاری هـای کسـانی که در اطرافشـان هسـتند اشـاره مـی کند.
امـا سـپس عامـوس بـه طرف مخاطبان خـود بر می گـردد. بقیه کتاب در مـورد رشارت، بت 

پرسـتی، بـی عدالتی و قصـور مکرر از بینش خداوند، متمرکز اسـت.

عامـوس ۳: ۹ تـا ۱۱؛ ۴: ۱ و ۲؛ ۵: ۱۰ تـا ۱۵؛ و ۸: ۴ تـا ۶ را بخوانیـد. او بـر علیـه چـه گنـاه 
هایـی هشـدار می دهـد؟ 
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در حالـی کـه عامـوس زبـان سیاسـی و دیپلامتیـک نـدارد و هشـدارهایش مجـازات داوری 
هسـتند، پیـام او آمیختـه بـا عجـز و التـامس بـرای بازگشـنت آنـان بسـوی خدایشـان اسـت. این 
شـامل تکـرار حـس عدالـت و توجـه و مراقبـت نسـبت بـه فقیرانی اسـت کـه در میـان جامعه 
آنهـا وجـود دارد: « و انصـاف مثـل آب و عدالـت ماننـد نهـر دایمـی جاری بشـود » (عاموس۵: 
۲۴). آیـات آخـر نبـوت عامـوس بـه احیای مجدد قوم خداوند در آینده اشـاره مـی کند، (ببینید 
۹: ۱۱ تـا ۱۵): « در ژرف تریـن زمـان ارتـداد و بزگرتیـن زمـان نیـاز آنان، پیام خداونـد برای آنها 

بخشـش و امیـد بـود. (اِلـن جی وایـت، انبیـاء و پادشـاهان، ص. ۲۸۳). [از منت انگلیسـی]

آیــا زمــان هایــی وجــود دارد کــه نیــاز باشــد تــا بــرای اصــالح خطاهــا، بــا لحــن تنــد 
و خشــن صحبــت کنیــم؟ چگونــه مــی توانیــم تشــخیص بدهیــم کــه چــه هنگامــی 

چنیــن لحنــی ممکــن اســت مناســب باشــد؟ 

۸ مرداد      سه شنبه      
میکاه

« خداوند به ما فرموده است که از ما چه می خواهد. آنچه او از ما می خواهد این است 
که رحم و انصاف داشته باشیم و با کامل فروتنی احکامش را بجا آوریم ؟ » ( میکاه ۶: ۸). 

در حال حارض چه روش هایی وجود دارند، که شام بتوانید به دور از این کلامت زندگی کنید؟ 
 

گویـا میـکاه ۶: ۸ یکـی از بهرتیـن آیـات کتـاب مقـدس شـناخته شـده اسـت. بـا ایـن حـال، 
ماننـد بسـیاری از آیاتـی کـه مـا از آنـان بـرای خود شـعارها و یـا « دیوارکوب ها » درسـت می 

کنیـم، احتـامالً مـا بیشـرت از آنهـا سـخن میگوییـم و کمـرت با مفهوم آن آشـنا هسـتیم. 

میــکاه ۲: ۸ تــا ۱۱ و ٣: ۸-۱۲ را بخوانیــد. مــردم چــه کارهایــی مــی کردنــد کــه میــکاه آنــان 
را محکــوم کــرد؟ 

 

سـلطنت اَحـاز بـه عنوان یکی پادشـاهان یهودا، شـاهد بود کـه قوم خداوند بـه پائین ترین 
سـطح روحانـی خـود در تاریـخ و روحانیـت قـوم خودشـان رسـیدند. بت پرسـتی و شـیوه های 
شـیطانی آن افزایـش یافتنـد. در هـامن زمـان، هامنطـور کـه سـایر انبیای معـارص او نیز اشـاره 
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کـرده انـد، همچنـان فقرا مورد اسـتثامر و سوءاسـتفاده قرار گرفتند و طعمه سـتمگران شـدند.

میکاه که پیامرب بیان کنندٔه حکم مجازات بود، از انبیاء معارصش در این خصوص کمرت نبود.
سه باب ِاوِل کتاب او اغلب خشم و غم واندوه خداوند را نسبت به آنچه که شیطان بر رس 

قوم او آورده است، و همچنین تباهی و ویرانی را بیان می کند که بر آنان واقع خواهد شد. 
امـا خداونـد قومـش را تـرک نکـرد. حتی بانِگ بلنـد و پیام هـای تند و رصیح انبیاء، نشـانه 
ای از عالقـه دائـم و همیشـگی خداونـد بـه قومـش بـود. خداونـد بـه خاطـر محبـت و توجهی 
کـه بـه آنـان داشـت به آنان هشـدار می داد. خداوند مشـتاق بـود که آنان را ببخشـد و مجدداً 

ایشـان را بـه سـوی خـود بـاز گردانـد. او تا به ابد نسـبت بـه آنان خشـمگین باقی منـی ماند.
چنیـن چارچوبـی بـه خوبـی بـه عنـوان یـک « قاعـده » شـناخته مـی شـود — بـه انصـاف 
عمـل کـردن، دوسـت داشـنت رحمـت، و فروتـن بـودن. ایـن ممکن اسـت سـاده به نظر برسـد. 
امـا زندگـی کـردن بـا چنیـن ایامنـی بطور عملـی خیلی بیشـرت چالش انگیـز اسـت، مخصوصاً با 
اینـکار ممکـن اسـت بـه نظر برسـد کـه خیلـی دور از معیارهـای جامعه ای هسـتید کـه در آن 
زندگـی مـی کنیـد. هنگامـی کـه دیگـران از بـی عدالتی سـود مـی برنـد، رحمت را متسـخر می 
کننـد و بـا افتخـار اینـکار را مـی کننـد، بـه انصـاف رفتـار کـردن و دوسـت داشـنت رحمـت و با 
فروتنـی زندگـی کـردن احتیـاج به شـجاعت و پشـتکار دارد. با این حـال، ما اینـکار را به تنهایی 
منـی توانیـم انجـام دهیـم؛ هنگامـی کـه ما اینـکار را انجام می دهیـم، ما با خدای خـود در این 

راه گام بـر مـی داریم.

ــا  ــت و دوســت داشــتن رحمــت، و گام برداشــتن ب ــن انجــام عدال چــه ارتباطــی بی
ــی وجــود دارد؟  ــا فروتن ــد ب خداون

۹ مرداد      چهارشنبه      
حزقیال

اگر از گروهی از مسیحیان درباره « گناهان سدوم » سؤال کنیم، بسیاری از آنها احتامالً به 
توصیف گناهان جنسی و سایر اشکال گناه می پردازند. بعد از همه اینها، پیدایش ۱۹: ۱ تا ۱۳ 

یک جامعه بیامر و پیچیده را نشان می دهد که بیشرت آماده تخریب و نابودی است.
بـا ایـن حـال، بـه انـدازه کافـی جالـب اسـت، کـه پاسـخ پیچیـده تـر از آنکـه جـواب داد. 
توضیـح حزقیـال را در نظـر بگیریـد: « اینـک گنـاه خواهرت َسـُدوم این بود که تکـّرب و فراوانی 
نـان و سـعادمتندی رفاهیـت بـرای او و دخرتانـش بـود و فقیـران و مسـکینان را دسـتگیری 
ننمودنـد » (حزقیـال ۱۶: ۴۹). اگرچـه بـه وضـوح خداوند قصد نداشـت که اشـکال دیگر فسـاد 
را در شـهر نادیـده بگیـرد، در اینجـا توجـه و مترکز حزقیال بـرروی بی عدالتـی اقتصادی و عدم 

مراقبـت و توجـه بـه افـراد نیازمند اسـت.



۴۹

آیـا ایـن مـی توانـد بـه این معنا باشـد که در چشـم خدا، ایـن گناهـان اقتصادی به بـدی گناه 
جنسـی، بد هستند؟

 
بعـد از زمـان عامـوس، میکاه و اشـعیا، پیشـگویی های اولیه حزقیال، بنظر می رسـد نشـانه 
ای مشـابه از هشـدار دادن درمـورد ویرانـی هایـی اسـت کـه در آینـده بـه وقـوع مـی پیوندد. 
بـا ایـن حـال، پـس از اینکـه اورشـلیم بـه دسـت بابلی ها مـی افتد و مردمش اسـیر می شـوند، 

مترکـز و توجـه حزقیـال بیشـرت بـه سـوی وعده هـای رسـتاخیز خداوند تغییر مـی کند.

حزقیـال ۳۴: ۲ تـا ۴ و ۷ تـا ۱۶ را بخوانیـد. اظهارنظـر خداونـد از رهـربان فاسـد ارسائیـل را بـا 
چوپـان (مسـیح) خـودش مقایسـه کنیـد. چگونـه رفتـار آنهـا بـا ضعیف تریـن « گوسـفند » با 

روش هـای او متفـاوت اسـت؟
 

آنها حتی بدتر از آن بوده اند که به گونه ای با سدوم مقایسه شوند، خداوند هنوز به آنها امیدوار 
بود تا آنان را از راه رشارت و تبه کاری خودشان که در پیش گرفته بودند باز گرداند. در طرح جدید 
خداوند برای مردمش، آنها به رسزمین خودشان باز می گشتند، اورشلیم بازسازی می شد و معبد 
دوباره ساخته می شد. اعیاد خداوند دوباره برگزار می شد و زمین دوباره به صورت مساوی در میان 
مردم به عنوان ارث آنان تقسیم می شد (نگاه کنید به حزقیال ۴۷: ۱۳ و ۴۸: ۲۹). به نظر واضح می 
رسداست که قصد خدا این بود که طرح او برای قومش، هامنطور که در ابتدا به موسی و مردم 
ارسائیل پس از نجات آنها از مرص داده بود، بازگشِت دوبارٔه قومش از اسارت باشد. این شامل نگرانی 

برای ضعیف ترین اعضای جامعه و همچنین افرادی بود که ممکن است بیگانه باشند.

دوم  های  فرصت  که  است  خداوندی  ما  خدای  که  است،  مهم  شما  برای  این  چقدر 
— و حتی بیشتر— به مردمش می بخشد، کسانیکه اشتباه کرده اند، پس از آن برای 

انتخاب بهتر کردن فرصت داشته اند؟ 

۱۰ مرداد      پنجشنبه      
اشعیا

اشـعیا ۱: ۱۵ تـا ۲۳؛ ۳: ۱۳ تـا ۱۵؛ و ۵: ۷ و ۸ را بخوانیـد. چگونـه شـام واکنـش نبی را به آنچه 
او در جامعـه اطـراف خودش مشـاهده کـرد، رشح می دهید؟ 

 



۵۰

مقدمه موعظه اشعیا- پنج فصل اول — ترکیبی از انتقاد شدید از نوعی جامعه ای است که 
قوم خداوند به شکل آن جامعه درآمده بودند، و هشدارهای قریب الوقوع داوری، در واکنش به 
رد شدن آنان از طرف خداوند و ادامه اعامل اشتباه آنان، و همینطور پیشنهادات امیدوارانه در 
صورتیکه مردم به سوی خدا برگردند و زندگی خودشان و جامعٔه خود را اصالح کنند. اما شاید قوی 
ترین احساساتی که از طریق کالمش بیرون می آید احساس غم و اندوه است. بر اساس درک او از 
خداوند و آنچه که او برای قومش می خواهد، نبی برای آنچه که از دست رفته بود سوگواری می 
کند، افراد بیشامری فراموش شده بودند و آسیب دیده بودند، و برای ملتی که داوری خواهند شد.

اشـعیا ایـن طـرح را از طریـق رسـالت نبوی خـود دنبال می کنـد. او از مردم خواسـت تا به 
یـاد داشـته باشـند کـه خـدا بـرای آنها چـه کـرده اسـت. او همچنین به ایـن مردم پیشـنهاد می 
کنـد کـه بـه آنچـه خداونـد مـی خواهـد در آینـده بـرای آنـان انجام دهـد امید داشـته باشـند. 
بنابرایـن، اکنـون بایـد بـه دنبـال خداوند برونـد، و بـرای همین، احیـای رابطه با او شـامل توبه 

از اعـامل مجرمانـه و اشـتباه فعلـی و تغییـر نحـؤه برخـورد با دیگران می باشـد.
اشعیا در باب ۵۸ و ۵۹، به طور ویژه به موضوع نگرانی برای عدالت اشاره می کند. او 
دوباره جامعه ای را توصیف می کند که « عدالت در آن به عقب رانده شده است و عدالت از 
آن دور شده است؛ حقیقت در آن لغزش خورده است، و و صداقت منی تواند وارد آن جامعه 
شود » (اشعیا ۵۹: ۱۴). اما او همچنین تأکید می کند که خدا از آن آگاه است و خداوند قومش 

را نجات می دهد — « نجات دهنده ای خواهد آمد » (اشعیا ۵۹: ۲۰). 
در رسارس کتـاب اشـعیا، بخـش مهمـی از توّجـه نبی، به رسـمیت شـناخنت بازگشـت مسـیح 
معطـوف مـی شـود، کسـی که در نهایـت حکومت خدا را بـر روی زمین دوباره برقـرار می کند 

و عدالـت، رحمـت، شـفا و احیـاء را با خـود به ارمغـان می آورد.

اشـعیا ۹: ۶ و ۷؛ ۱۱: ۱ تـا ۵؛ ۴۲: ۱ تـا ۷؛ و ۵۳: ۴ تـا ۶ را بخوانیـد. چگونـه این نبوتها 
بـا آنچـه کـه شـما از زندگـی، رسـالت و مرگ عیسـی درک مـی کنید، مطابقـت دارند؟ 

ایـن نبوتهـا در مـورد هـدف از آمدنـش به ایـن جهان چه مـی گویند؟

۱۱ مرداد      جمعه      
تفکـری فراتـر: بخوانیـد اِلـن جـی وایـت، « اسـارت آشـوریان»، صفحـه ۲۷۹ تـا ۲۹۲؛« 
فراخوانـی اشـعیا »، صفحـه ۳۰۳ تـا ۳۱۰، از کتـاب انبیـاء و پادشـاهان. [صفحات فـوق مربوط 

بـه مرجـع انگلیسـی کتاب اسـت]
« در مقابلـه بـا ظلم و سـتم مشـخص، بـی عدالتی آشـکارا، تجمل گرایی بی رویـه و افراط، 
عیاشـی و مسـتی بـی رشمانه، شـهوت رانی رشم آور، فسـاد اخالقـی، در دوران انبیـاء، آنها را بر 
آن داشـت کـه صـدای خـود را بلنـد کننـد (علیه ظلـم بایسـتند)؛ امـا اعرتاضات و شـکایت آنان 

از گنـاه بیهـوده بـود ». اِلـن جی وایـت، انبیاء و پادشـاهان، ص. ۲۸۲.
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بـرای اشـعیا،“ بـه ویـژه چشـم انـداز رشایـط اجتامعـی مـردم دلـرسد کننـده بـود. در پـی 
میـل انسـان هـا بـرای افزایـش منافـع شـان، اضافـه کـردن خانـه بیشـرت بـه خانـه های خـود، و 
زمیـن و مزرعـه بـه زمیـن و مزرعـه هـای خـود … .عدالـت از مسـیر خـود منحـرف شـده بود، 
و هیـچ ترحمـی بـه فقـرا نشـان داده منی شـد… حتی حاکامن و دادرسـان، کسـانی کـه وظیفه 
شـان حامیـت و حفاظـت از درمانـدگان بود، گوشهایشـان را برروی شـنیدن صـدای گریه فقرا و 

نیازمنـدان، بیـوه زن هـا، و یتیـامن بسـته بودنـد و صـدای آنـان را منی شـنیدند… 
« هنگامیکـه، در طـی سـال آخرحکومـت ُعّزیـا، اشـعیا فراخوانـده شـد کـه پیغـام هـای 
هشـداردهنده و مالمـت کننـده خداونـد را بـه یهـودا برسـاند، در مواجهـه بـا چنیـن رشایطـی، 
جـای تعجـب نیسـت کـه او از ایـن مسـؤلیت شـانه خالـی کند. او بـه خوبی می دانسـت که با 

مقاومـت سـخت و شـدید آنهـا مواجـه خواهـد شـد » صفحـات ۳۰۶ و ۳۰۷.
« ایـن خطابـه هـای سـاده انبیـاء … باید توسـط مـا به عنوان صـدای خداوند بـه گوش هر 
جانـی برسـد. نبایـد هیـچ فرصتـی را بـرای انجـام اعـامل رحیامنـه، از آینـده نگـری و منصفانـه 
بدون چشمداشـت به پاداش، و با تواضع مسـیحیانه، نسـبت گرانباران و سـتمدیدگان از دسـت 

بدهیـم » صفحه ۳۲۷.

سواالتی برای بحث
۱. مــا اغلــب عملکــرد نبــوت را بــه عنــوان پیــش بینــی آینــده مــی دانیــم. چگونه شــناخت 
از توجــه و تمرکــز انبیــاء عهــد عتیــق بــرروی دنیایــی کــه آنــان در آن زندگــی مــی کردنــد، 

ادراک شــما از وظیفــه یــک نبــی تغییــر مــی دهــد؟
۲. زندگــی و پیغــام انبیــاء ثابــت مــی کنــد کــه چقــدر بــر موضــع حقیقــت ایســتادن و 
موضــع گرفتــن و از آن دفــاع کــردن، مــی توانــد ســخت و خطرنــاک باشــد. چــرا اعتقــاد 
داریــد کــه آنهــا هــر آنچــه انجــام مــی دادنــد بــه همــان چیــزی بــود کــه آنهــا انجــام مــی 

دادنــد و صحبــت مــی کردنــد؟
ــراز  ــودن و اب ــد بیــن خشــمگین ب ــه نظــر مــی رســد خداون ــاء ب ۳. در نوشــته هــای انبی
ــه از  ــن دو جنب ــه ای ــت. چگون ــوده اس ــاوب ب ــردم در تن ــرای م ــود ب ــق خ ــی عمی نگران

ــد؟ ــی دهی ــت م ــم مطابق ــا ه ــد را ب ــخصیت خداون ش

خالصـه: انبیـاء عهـد عتیـق دلسـوز و پر احسـاس و اغلب خشـمگین و مدافعانـی نگران 
طریـق و ارادٔه خداونـد بـرای قومـش بودند. بازتاب دهنده نگرانی آشـکار خداونـد بودند، این 
عالقـه شـامل توجـه شـدید به عدالـت برای فقرا و سـتمدیدگان بـود. دعوت انبیاء به بازگشـت 
بسـوی خداونـد شـامل پایـان دادن بـه بـی عدالتـی، چیـزی کـه خداوند نیز همیشـه در چشـم 

انـدازش بـرای آینـده بهرت بـرای قومش وعـده داده بود، می شـد. 
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داستانهای ایامنداران
۱۲ مرداد

انتقام و بخشش
توسط اندرو مک چسنی، مبرش ادونتیست

تیغـه دراز کارد بـزرگ در حالـی کـه وایلـدر ۲۱ سـاله بـر روی رسش آنـرا تـاب 
مـی داد، مـی درخشـید.

چشامنش از خشم برق می زد. او گردن پدرناتنی اش را نشانه گرفته بود.
در آن لحظـه، پـدر ناتنـی اش، آلربتو روی کوارِسـام،  دسـتش را بلند کرد و تیغه 

تـا عمق سـاعدش فرو رفـت و برید.
آلربتــو ۲۴ روز بعــد را در بیامرســتان واقــع در ســائو تـُـم، پایتخــت جزیــره ملــی 
ســائو تـُـم و پرینســیپ در ســواحل غــرب آفریقــا،  گذرانــد. اوعمــل جراحــی شــد 
ــام نقشــه  ــرای انتق ــا خشــم ب ــن در بازویــش گذاشــتند. او ب و دکرتهــا یــک پالتی
مــی کشــید. او نیــز مــی خواســت چاقــو بــا کارد بــزرگ تهیــه کنــد و بــا آن بــازوی 

وایلــدر را بــربد.
وایلـدر پـس از آنکـه پـدر تنـی ازاو قطـع رابطـه کرد، دسـتگیر نشـد. او به پدر 

ناتنـی اش بـا رسزنـش حمله کـرده بود.
در حالـــی کـــه آلربتـــو در تخـــت بیامرســـتان بـــود، متوجـــه شـــد کـــه یـــک 
ـــه در  ـــد ک ـــی آی ـــود م ـــرادر خ ـــدن ب ـــرای دی ـــر روز ب ـــا ه ـــا ریت ـــام ماری ـــه ن زن ب
ـــه او  ـــود ک ـــاق ب ـــود و در هـــامن ات ـــده ب ـــه دی ـــور ســـیکلت صدم ـــا موت تصـــادف ب
ـــک روز  ـــود و ی ـــین من ـــرادرش را تحس ـــه ب ـــبت ب ـــت زن نس ـــود. او محب ـــرتی ب بس

ـــده ام » ـــام ش ـــق ش ـــن عاش ـــت: « م ـــه آن زن گف ب
ماریـا ریتـا جـواب داد: « نـه،  منـی خواهـم شـوهر داشـته باشـم. همـه مردان 

بایـد داخـل آتـش انداخته شـوند »
ــی از  ــه زخم ــد ک ــی دی ــه م ــرد؛ چراک ــب ک ــو را متعج ــل او آلربت ــس العم عک
ــه  ــا ب ــد. او درک مــی کــرد. در ســن ۴۴ ســالگی، ت گذشــته را دارد حمــل مــی کن
ایــن زمــان او ســه همــرس قانونــی داشــت و آخریــن پرسِهمــرسش ســعی کــرده 

ــه قتــل برســاند. ــود او را ب ب
ماریـا ریتـا منی خواسـت در مـورد ازدواج بحث کند. اوموضـوع گفتگو را عوض 

کـرد و در مورد خـدا صحبت کرد.
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او گفـت: « خـدا محبـت اسـت و خـدا می توانـد زندگیتان را عوض کند و شـام 
را بـه مخلوقـی نـو تبدیـل کنـد. خـدا بـه شـام کمـک خواهـد کـرد تـا آنچـه را کـه 

اتفـاق افتـاده اسـت فرامـوش کنیـد و آن پرس را ببخشـید » 
پـس از آنکـه از بیامرسـتان مرخـص شـد، آلربتـو بـه طور تصادفـی ماریـا ریتا را 
درخیابـان دیـد. یـک روز او آلربتـو را دعـوت کرد تا بـه هامیـش ۴۰ روزه نجات در 

کلیسـای ادونتیسـت روز هفتمـی کـه او مـی رفـت رشکت کند.
آلربتـو مجذوب جلسـات کلیسـا شـد و پنـج ماه بعـد تعمید گرفت. بعـداً، او از 

ماریا خواسـتگاری کـرد و او پذیرفت.
امـروز آلربتـو، در سـمت چـپ تصویـر، پنجاه سـاله اسـت و به عنـوان رسکارگر 
در انبـار کارخانـه سـیامن کار مـی کنـد. او همچنیـن خزانـه دار، مدیـر اجرایـی و 

معلـم مدرسـه سـبت در کلیسـای محلی شـان اسـت.
او بـه دنبـال فرصتـی اسـت تـا بـه وایلدربگویـد کـه خـدا چگونـه زندگـی اش 
را عـوض کـرد. آن دو بعضـی وقتهـا در خیابـان همدیگـر را مالقـات مـی کننـد و 

احوالپرسـی مـی کننـد.
وقتـی او بـه خاطـر آورد کـه وایلدر مـی خواسـت در آخرین گفتگویشـان او را 

بکشـد خنـده اش گرفت.
او گفت: « من نگران نیستم چون خدا با من است »
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۱۲ تا ۱۸ مرداد   درس ششم   

پرستش خالق

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: مزمـور ۱۱۵: ۱ تـا ۸؛ تثنیـه ۱۰: ۱۷ تـا ۲۲؛ مزمـور ۱۰۱: ۱؛ اشـعیا 

۱: ۱۰ تـا ۱۷؛ اشـعیا ۵۸؛ مرقـس ۱۲: ۳۸ تـا ۴۰.
آیـه حفظـی: “ آیـا روزه ای کـه من می پسـندم این نیسـت که زنجیـر بی عدالتی را بگشـایی، 
و بندهـای یـوغ را بـاز کنـی؟ مظلومـان را آزاد سـازی، و هـر یـوغ را بشـکنی؟ کـه نـان خـود را با 
گرسـنگان قسـمت کنی و فقیراِن بی خامنان را به خانۀ خویش آوری؟ و چون برهنه ای بینی، او را 

بپوشـانی و از آن که از گوشـت تن توسـت، خود را پنهان نسـازی؟ ” ( اِشـعیا ۵۸: ۶ و ۷).
حتی یک مطالعه اجاملی از کتب انبیاء عهد عتیق، به ما در مورد نگرانی ها در مورد بدرفتاری 
با فقرا و ستمدیدگان هشدار می دهد. انبیاء و خداوند، با آنها در مورد آنچه که متام ملت های 
اطرافشان انجام داده اند و آنان از دیدن آن خشمگین شده اند، صحبت کردند (به عنوان مثال، 
عاموس ۱ و ۲ را ببینید). اما انبیاء همچنین احساس خشم و غم و اندوه خود را در مورد انجام 
اعامل بدی که توسط خود مردم خدا یعنی کسانی که دریافت کننده بسیاری از برکت های الهی 
بودند، ابراز داشتند. با توجه به تاریخ آنان، و همچنین قوانینی که خداوند به آنان داده بود، باید 
این مردم به عنوان انسان های بهرتی شناخته می شدند. متأسفانه، این امر همیشه درست نیست 

و انبیاء در مورد وضعیت این رویدادهای غم انگیز حرف های بسیاری داشتند که بگویند.
جالـب اسـت کـه بدانیـم، بسـیاری از معـروف تریـن اظهـارات انبیـاء عهـد عتیـق در مـورد 
عدالـت و بـی عدالتـی در واقـع در چارچـوب دسـتورالعمل هایـی کـه دربـاره عبـادت اسـت، 
مطـرح شـده اسـت. هامنطور کـه خواهیم دیـد، عبادت واقعی چیزی نیسـت که تنهـا در طول 
مراسـم مذهبـی اتفـاق مـی افتـد. همچنیـن پرسـتش واقعـی ایـن اسـت کـه بـه روشـی زندگی 
کنیـم کـه در نگرانـی هـای خداونـد بـرای رفـاه دیگـران رشیـک باشـیم، و در پـی کمـک به آن 

کسـانی باشـیم کـه حقشـان پایـامل شـده و فرامـوش شـده اند. 
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۱۹ مرداد — August ۱۰ آماده شوید.
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۱۳ مرداد      یکشنبه      
بت پرستی و ستم

خیلـی زود پـس از آنکـه خداونـد مـردم ارسائیل را از مرص بیـرون آورد، با آنها در کوه سـینا 
مالقـات کـرد و ده فرمـان را بـه صـورت کتبـی، از جمله دو فرمـان اول در مورد پرسـتش نکردن 
خدایـان دیگـر و نسـاخنت بـت هـا بـه آنـان داد (نـگاه کنیـد بـه خـروج ۲۰: ۲ تـا ۶) در پاسـخ، 
مـردم قـول دادنـد، کـه هـر کاری را کـه او دسـتور بدهـد انجـام دهنـد، و همچنیـن بـه عنوان 

قـوم او در طریقـت او زندگـی کننـد (نـگاه کنیـد بـه خـروج ۲۴: ۱ تا ۱۳).
ـــران شـــدند  ـــردم نگ ـــوه رفـــت و م ـــه ک ـــه ب ـــدت شـــش هفت ـــه م ـــس از آن، موســـی ب ـــا پ ام
کـــه چـــه بـــر رس موســـی آمـــده اســـت. هـــارون تحـــت فشـــار تـــوده هـــای مـــردم، یـــک 
ـــرد، بعـــد از  ـــزد آن هدایـــت ک ـــردن در ن ـــی ک ـــرای قربان ـــردم را ب ـــی ســـاخت و م گوســـاله طالی
ـــروج  ـــد » (خ ـــای رشم آور زدن ـــه كاره ـــت ب ـــيدند و دس ـــد و نوش ـــته، خوردن ـــگاه نشس آن « آن
۳۲: ۶). هـــم خداونـــد و هـــم موســـی از اینکـــه چقـــدر رسیـــع مـــردم بـــه خداونـــد پشـــت 
ـــی  ـــر م ـــه نظ ـــد و ب ـــمگین بودن ـــد، خش ـــه بودن ـــا پرداخت ـــت ه ـــتش ب ـــه پرس ـــد و ب ـــرده بودن ک
رســـید کـــه ایـــن تنهـــا شـــفاعت موســـی بـــود کـــه قـــوم بنـــی ارسائیـــل را از مجازاتـــی کـــه 

ـــا ۳۴). ـــروج ۳۲: ۳۰ ت ـــه خ ـــد ب ـــگاه کنی ـــات داد (ن ـــود، نج ـــزاوارش ب س
بـا ایـن حـال، بـت پرسـتی، وسوسـه ای بـود کـه قـوم خداونـد در اکـرث مواقع دچـار آن می 
شـدند. تاریخ پادشـاهان ارسائیل و یهودا در امواج دوران بت پرسـتی در تناوب بود که شـامل 
اعـامل ظاملانـه برخـی از پادشـاهانی بـود کـه مـردم خـود را رهـربی کردنـد تـا ایـن خدایـان را 
عبـادت کننـد. چنیـن بـی وفایـی و بدقولـی، مرکز توجـه و مترکز تکـراری انبیاء بود کـه خداوند 
آنـان را فرسـتاده بـود تـا مـردم را بـه سـوی بازگشـت بـه او دعـوت کننـد. اغلـب، در میـان 
فراخوانـی بـه منظـور احیـا و اصالحـات، فراخوانـی هایی بـرای رفتار بهرت بـا فقـرا، نیازمندان و 

درمانـدگان کـه در میـان آنهـا بودنـد صورت مـی گرفت. 

مزمور ۱۱۵: ۱ تا ۸ را بخوانید. نویسنده به چه نکته مهمی اشاره می کند؟ 
 

این یک گرایش انسانی است که ما شبیه چیزی یا شخصی می شویم که آن را عبادت منوده 
روی  عادل  خداوند  پرستش  از  خداوند  قوم  که  زمانی  بنابراین،  دهیم.  می  اهمیت  آن  به  و 
گردانده و به پرستش خدایان دروغین ملت های اطراف آنان، که اغلب آنها به عنوان آغازکننده 
جنگ و یا افروخنت شعله آن شکل گرفته بودند، پرداختند، طبیعی بود که نگرانی برای دیگران و 
برای اجرای عدالت کاهش یابد. هنگامی که آنان، خدایان دیگر را برای پرستش انتخاب کردند، 
مردم در اجرای بسیاری از اعامل، اخالق و رفتار خود را تغییر دادند، از جمله نحوه برخورد 



۵۶

آنان با دیگران، تغییر کرد. چنانچه آنان نسبت به خداوند وفادار می بودند، نگرانی های او را 
در باره نیازمندانی که در میانشان بودند به اشرتاک می گذاشتند.

ــم مــی  ــادت مــی کنی ــزی کــه عب ــا شــبیه آن چی ــده کــه م بیشــتر در مــورد ایــن ای
شــویم، تامــل کنیــد. مــا چطــور مــی توانیــم در عصــر معاصــر شــاهد آشــکار شــدن 

ایــن اصــل باشــیم؟

۱۴ مرداد      دوشنبه      
دلیلی برای عبادت 

در رسارس کتـاب مقـدس، بـه قـوم خداونـد ارصار شـده تـا خـدا را پرسـتش کننـد، امـا به ما 
نیـز بـه کـرّات دالیلـی برای پرسـتش خداوند ارائه شـده اسـت. به ما گفته شـده اسـت که او را 
بپرسـتید، بـه خاطـر شـخصیتی کـه او دارد، و آنچـه انجام داده اسـت، و به خاطـر خصلت های 
بسـیاری کـه او دارد. در میـان آنهـا نیکویـی او، عدالـت و رحمـت او قـرار دارنـد. وقتـی بـه ما 
یـادآوری مـی شـود کـه خداونـد هامنند چه هسـت، و آنچه را کـه او برای ما انجام داده اسـت 
(بـه خصـوص بـرروی صلیب بوسـیله مسـیح) و آنچـه را که او وعـده داده تا انجـام دهد، دیگر 

دلیلـی بـرای هیچکـس منـی ماند کـه او را عبادت و پرسـتش نکنند. 

تثنیـه ۱۰: ۱۷ تـا ۲۲؛ مزمـور ۱۰۱: ۱؛ ۱۴۶: ۵ تـا ۱۰؛ اشـعیا ۵: ۱۶؛ ۶۱: ۱۱ بخوانید. چه انگیزه 
هایـی بـرای عبادت و سـتایش خداوند در این آیـات وجود دارد؟

 

بـرای امـت خـدا چنین دلایلی بـرای عبادت، چیز جدیـدی نبود. برخی از پرشـورترین زمان 
هایعبـادت ارسائیلیـان تـازه آزاد شـده، واکنـش بـه مداخلـه آشـکار خـدا بـه خاطر آنها بـود. به 
عنـوان مثـال، پـس از خـروج از مـرص و عبـور از دریـای رسخ، موسـی و مریـم، مـردم را رهـربی 
کردنـد تـا بـه خاطـر آنچـه کـه با چشـم خـود دیده بودنـد کـه خداوند بـرای نجات آنـان انجام 

داده اسـت، در سـتایش خداونـد رسود بخواننـد (خـروج ۱۵ را مالحظه کنید).
عدالـت و رحمـت خداونـد، هامنگونـه کـه در چنیـن رویدادهایـی نشـان داده شـد، نبایـد 
فرامـوش مـی شـدند. هامنطـوری کـه مـردم بـه طـور مرتـب ایـن حکایـت هـا را بـرای دیگران 
تعریـف مـی کردنـد، و ایـن حکایـت هـا را زنـده نگـه مـی داشـتند، اعـامل و عدالـت خداونـد 
همچنـان الهـام بخـش عبـادت او، بـرای سـال ها و نسـل هـای بعدی قـوم او بود. یـک منونه از 

بازگویـی ایـن حکایـات و پرسـتش در تثنیـه ۱۰: ۱۷ تـا ۲۲ نوشـته شـده اسـت.
عدالـت خـدا، اول از همـه، بخشـی از شـخصیت اوسـت، جـزء اصلـی شـخصیت الینفـک و 
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ذاتـی او اسـت. « ایـن غیـر قابـل تصور اسـت که خـدا مرتکب اشـتباه شـود، و خداونـد متعال 
بدی را منی پسـندد » (ایوب ۳۴: ۱۲). خداوند دادگر اسـت و نسـبت به عدل و داد اندیشـناک 

اسـت - و ایـن دلیلـی اسـت کـه بایـد او را عبادت و پرسـتش کنیم.
ثانیـاً، دادگـری خداونـد در عـدل و اعـامل عادالنـه وی بـه خاطـر قومـش و بخاطـر متامـی 
کسـانی کـه فقیـر و مظلـوم هسـتند، دیـده مـی شـود. عدالـت او به هیـچ وجه رصفـاً توصیف 
کننـده شـخصیت او نیسـت. در عـوض، کتـاب مقـدس خدایـی را بـه تصویـر مـی کشـد کـه « 
گریـه نیازمنـدان را شـنید » (ایـوب ۳۴: ۲۸) و پویا و مشـتاق به اصالح اشـتباهاتی اسـت که در 
جهـان مـا بطـور بسـیار واضح وجـود دارد. در نهایت، این امـر به طور کامـل در قضاوت نهایی 

خداونـد و احیـای دوبـاره جهـان بـه تحقق خواهد رسـید.

اگـر اسـرائیل کهـن دلیلـی برای پرسـتش خداوند داشـت، ما نیز پس از مصلوب شـدن 
عیسـی بخاطـر گناهانمان دالیل بسـیار زیـادی برای حمد و سـتایش او داریم؟

۱۵ مرداد      سه شنبه      
ستمگران مذهبی 

در طول بهرتین دوران های پادشاهی های ارسائیل و یهودا، مردم به معبد بازگشت می 
کنند و به عبادت می پردازند، اگرچه حتی پس از آن، عبادت آنها اغلب با تهاجم های عقاید 
انجام  انبیاء  آنچه  طبق  اما  بود.  شده  آمیخته  آنان  اطراف  های  حکومت  ادیان  و  پرستی  بت 
دادند، حتی بیشرتین تالشهای آنها در مورد دین، برای بازگشت آنها از انجام رشارتهای شیطانی 
طریق  از  سخت  چقدر  آنها  که  نیست  مهم  نبود.  کافی  شان  روزمره  زندگی  در  زمین  برروی 
مراسم عبادتی خود در آغاز مذهب تالش کردند، حتی صدای موسیقی رسودهای پرستشی آنان 

نتوانست گریه های فقیران و مظلومان را تحت الشعاع قرار دهد.
عامـوس مـردم دوران خـودش را بـه عنـوان افـرادی که « فقـرا را پایامل می کننـد و بینوایان 
را از بیـن می برنـد » (عامـوس ۸: ۴) توصیـف کـرد. او مالحظـه کـرد کـه متایـل آنان بـرای انجام 
آییـن هـای خودشـان بـرای ایـن بـود کـه بتواننـد بـازار ومحل کسـب  کار را دوبـاره بـاز کنند و 
بـه تجـارت نادرسـت خـود بازگردنـد، که عامـوس درباره آنـان چنین گفـت: « گندم پـس ماندٔه 
خـود را بـه فقـرا در مقابـل نقـره می فروشـید و مـردم مسـکین را به خاطـر طلـب یـک جفـت 

کفـش بـه غالمـی می گیرید »(عامـوس ۸: ۶).

اشـعیا ۱: ۱۰ تـا ۱۷؛ عامـوس ۵: ۲۱ تـا ۲۴؛ و میـکاه ۶: ۶ تـا ۸ را بخوانیـد. خداونـد بـه مـردم 
ایـن مذاهـب در مـورد آییـن هـای آنهـا چـه گفت؟
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خداونـد از طریـق انبیـاء خـود، از زبـان قـوی برای متسـخر کـردن دین و عبادتی کـه از رنج 
و سـتم کسـانی کـه در اطـراف آن هسـتند، جـدا و بـی خـرب اسـت و در مقابـل آنـان قـرار مـی 
گیـرد، اسـتفاده مـی کنـد. در عامـوس ۵: ۲۱ تـا ۲۴، مـا گفتار خـدا را می خوانیم کـه او « متنفر 
»، « بیـزاز » اسـت، و بـه طـور کلـی از عبـادت های آنها انزجـار دارد. گردهامیی آنهـا به عنوان 
« فتنـه » توصیـف مـی شـود و خداونـد بخشـش ها و موسـیقی پرستشـی آنها را کـه خیلی بی 

ارزش هسـتند منـی پذیرد.
چگونگی  باره  در  که  هستیم  پیشنهاداتی  از  فزاینده  ای  مجموعه  شاهد  ما   ،۶ میکاه  در 
پرستش خدا، هجو و حتی ُمضحک هستند. نبی به طرز متسخرآمیزی، سوزاندن گوساله ها را 
پیشنهاد می کند و سپس پیشنهاد افزایش هدایا « هزاران قوچ، با ده هزار نهر لربیز از روغن 
زیتون( میکاه ۶: ۷) پیش از دادن پیشنهادات هولناک — اما نه نا آشنا — و شدیدترین آن، 

پیشنهاد قربانی فرزند ارشد برای بدست آوردن رحمت و بخشش خداوند، را می دهد.
در نهایـت، هـر چنـد، آنچـه کـه خداونـد واقعاً بـرای آنها می خواسـت، این بـود « كه رحم 

و انصـاف داشـته باشـيم و بـا كـامل فروتنی احكامـش را بجا آوريم « (میـکاه ۶: ۸). 

آیــا تــا بــه حــال خــود را، بــرای اینکــه بیشــتر از آنکــه بــه فکــر کمــک کــردن بــه افــراد 
نیازمنــد اطــراف خــود باشــید، بــه فکــر مذهــب و اجــرای مراســم مذهبــی بــوده ایــد، 

مقصــر دانســته ایــد؟ شــما از ایــن تجربــه چــه چیــزی را یــاد گرفتیــد؟ 

۱۶ مرداد      چهارشنبه      
طریق پرستش

توضیــح انبیــاء در مــورد رابطــٔه بیــن عبــادت و عدالــت، گام دیگــری اســت کــه بوســیله 
انبیــاء مطــرح شــده اســت: نگرانــی جــدی بــرای تســلی فقــرا، ســتمدیدگان و کمــک کــردن بــه 
آنــان در رفــع احتیاجاتشــان بخــش مهمــی از اســاس عبــادت اســت. اشــعیا بــاب ۵۸ دلیــل ایــن 

پیونــد را آشــکار مــی کنــد. 

اشـعیا بـاب ۵۸ را بخوانیـد. در بخـش اول ایـن بـاب در رابطـٔه مـا بیـن خداونـد و قومـش چه 
مشـکلی پیـش آمـده بود؟

 

هامنطـور کـه قبـًال دیـده ایـم، مخاطبـان ایـن نکوهـش مردمانـی هسـتند کـه بطـور جدی 
مذهبـی هسـتند. بـه نظـر می رسـد آنهـا مشـتاقانه در جسـتجوی خداونـد هسـتند، امـا ظاهراً 
ایـن کاربـرد نـدارد. بنابرایـن، خداوند می گوید آنان باید سـعی کنند شـیوه عبادت خودشـان را 
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تغییـر دهنـد، و سـعی کننـد از طریـق متفاوتـی خداوند را خدمـت کنند. اگـر او تصمیم بگیرد 
کـه آنهـا چگونـه بایـد عبـادت کننـد، بدیـن ترتیـب خواهـد بـود « روزه ای كـه مـن می پسـندم 
ايـن اسـت كـه زنجريهـای ظلـم را پـاره كنيـد و يوغ سـتم را بشـكنيد و مظلومـان را آزاد كنيد » 
( اشـعیا ۵۸: ۶). آنهـا همچنیـن بایـد گرسـنگان را سـیر کننـد، بـی رسپناهان را پنـاه دهند، و به 

افـراد نیازمند کمـک کنند.
چنیـن اعاملـی تنهـا راه عبـادت نیسـت، امـا خداونـد بـه آنـان ارصار مـی ورزد تـا طریـق 
عبادت خود را اصالح کنند — شـکلی از عبادت که ممکن اسـت از طرف بعضی آن را نسـبت 
بـه نـوع عبـادت سـنتی ارجـح تـر بداننـد. بـه همیـن ترتیـب، عبـادت رصف انجام یـک وظیفه 
نیسـت، بلکـه چیـزی اسـت کـه برای پرسـتش کننـدگان خداوند و کسـانی کـه در پیرامـون آنها 
هسـتند، برکـت را بـه ارمغـان مـی آورد. « هـدف واقعـی از دین این اسـت که انسـان هـا را از 
بارهـای گنـاه خـود آزاد سـازد، و ناشـکیبائی و ظلـم را محـو منـوده و عدالـت، آزادی و صلـح و 
آرامـش را ترویـج کنـد ». ”The SDA Bible Commentary، تفسـیر کتـاب مقـدس بـه روایت 

ادونتیسـتهای روز هفتـم، جلـد ۴، صفحه ۳۰۶.
در اشـعیا ۵۸: ۸ تـا ۱۲، خداونـد در پاسـخ بـه ایـن شـکل از عبـادت، برکـت هـا را وعـده 
مـی دهـد. در واقـع، خـدا مـی گویـد که اگـر مردم کمـرت بـرروی خودشـان متمرکز شـوند، آنها 
خداونـد را بصورتـی کـه بـا آنـان همـکاری مـی کند خواهنـد دید و خداونـد از طریق آنها شـفا 

و حیـات مجـدد را بـه ارمغان مـی آورد.
جالـب توجـه اسـت بدانیـم کـه، ایـن بـاب همچنیـن ایـن نـوع عبـادت را بـا تکـرار « لذت 
» نگـه داشـنت سـبت مرتبـط مـی کنـد. مـا قبـالً برخـی از ارتباطات قـوی میان سـبت و خدمت 
مسـیحی را مالحظـه کـرده ایـم، اما این آیات شـامل هـر دوی این فعالیت هـا در این دعوت از 
مـردم بـرای احیـای عبادات آنان و به دسـت آوردن بـرکات خداوند اسـت. در بازتاب این آیات، 
الـن جـی وایـت، اظهـار داشـت: « به کسـانی کـه سـبت خداوند را حفـظ می کنند، مسـئولیت 
انجـام کارهـای رحیامنـه و خیرخواهانـه داده شـده اسـت » Welfare Ministry. - خدمـات 

خیرخواهانـه، صفحه ۱۲۱.

۱۷ مرداد      پنجشنبه      
رحمت و وفاداری

هنگامـی کـه عیسـی بـا برخـی از رهـربان دینـی زمـان خـودش یعنـی کسـانی کـه او را بـه 
خاطـر غـذا خـوردن بـا « گناهـکاران » مـورد انتقـاد و نکوهش قرار مـی دادند، مواجه شـد، او 
از هوشـع نبـی نقـل قـول کـرد، بـه آنهـا بگویـد که بـه کتاب هـای خود مراجـع کننـد و منظور 
اصلـی خداونـد را درک کننـد وقتـی کـه گفـت، « من از شـام هدیه و قربانی منـی خواهم، بلکه 

دلسـوزی و ترحـم مـی خواهـم » ( متـی ۹: ۱۳؛ نقـل قـول از هوشـع ۶: ۶). 
هامنطور که خواهیم دید، عیسی زندگی خود را با مراقبت و دلسوزی و خدمت به دیگران 
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گذراند. تعامالت او با دیگران، معجزات شفای او، و بسیاری از داستان های اخالقی او اثبات 
کننده این مهم هستند که در دوران زندگی باید به طریقی زندگی کرد که به بهرتین روش بیان 
کننده پرستش واقعی خداوند باشد. رهربان دینی بزرگرتین منتقدان عیسی مسیح بودند، اما 
همچنین خودشان اهداف شدیدترین انتقادات او بودند. هامنند افراد مذهبی دوران اشعیا، 
تضمین  مذهبی  مراسم  انجام  با  را  خداوند  با  را  شان  ویژه  روابط  که  بودند  معتقد  هم  آنها 
کرده اند، در حالی که هم زمان آنها فقرا را استثامر می کردند و نیازمندان را نادیده می گرفتند. 

عبادت آنان با اعاملشان یکی نبود، و عیسی در محکومیت این چنین ریاکاری، ساکت مناند.
مرقس ۱۲: ۳۸ تا ۴۰ را بخوانید، آیا نظر عیسی در این باره که آنان « اموال خانٔه بیوه زنان » را 
غارت می کنند، آیا در این لیست جائی ندارد یا اینکه این عیسی سعی می کند تا به نکته ای 
اشاره کند؟ چگونه می توانید توضیح دهید چرا « آنها باید به شدیدترین وجه مجازات شوند »؟

 

شـاید مهیـب تریـن موعظـه عیسـی مخصوصـاً در مورد اشـخاص مذهبـی را بتـوان در متی 
بـاب ۲۳ یافـت. عیسـی نـه تنهـا مذهـب آنـان را بـه عنـوان دینـی که بـه محرومـان کمک منی 
کنـد توصیـف کـرد، بلکـه اوهمچنیـن ایـن چنیـن مذهبی را بـه عنوان بار و مسـؤلیت سـنگین 
و اضافـی بـر دوش آنهـا مطـرح مـی کنـد. عیسـی مسـیح بر اسـاس اعـامل و یا فقـدان عملکرد 
آنـان در مراقبـت و توجـه بـه نیازمنـدان، گفـت کـه « چقـدر ریاکارید! نـه می گذاریـد دیگران 

بـه ملکـوت خداونـد وارد شـوند و نـه خـود وارد می شـوید »( متـی ۲۳: ۱۳).
امـا طنیـن صـدای انبیـاء در قرن ها پیش، و همچنین عیسـی مسـتقیامً شـکاف بین عبادات 
سـخت مذهبـی و بـی عدالتـی را نشـان داد کـه آنهـا اغـامض مـی کردنـد و بهـره مـی بردنـد « 
وای بـه حـال شـام ای علـامی دینـی ده یـک محصول نعناع و شـوید و زیره باغچه تـان را زکات 
مـی دهیـد، امـا از طـرف دیگـر مهم ترین احـکام خدا که نیکویی، گذشـت و درسـتکاری اسـت 
را فرامـوش کرده انـد » ( متـی ۲۳: ۲۳). عیسـی فـوری اضافـه کـرد کـه شـیوه هـای مذهبـی و 
مناسـک آن فـی نفسـه غلـط نیسـتند، امـا آنهـا نباید جای رفتـار منصفانه بـا دیگـران را بگیرند.

ــتن  ــتن و داش ــه دانس ــم ک ــده را نخوری ــن عقی ــب ای ــم فری ــی توانی ــه م ــا چگون م
ــت ؟  ــی نیس ــی کاف ــه تنهای ــت ب حقیق

۱۸ مرداد      جمعه      
 ،A Divine Prescription – ۵۸ اشـعیا  وایـت،  جـی  اِلـن  بخوانیـد  فراتـر:  تفکـری 
صفحـات ۲۹ تـا ۳۴، در Welfare Ministry ؛ Woes on the Pharisees، صفحـات ۶۱۰ تـا 

کتـاب آرزوی اعصـار. ۶۲۰، در 
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« نبـی بـر ارزش دینـداری عملـی ارصار مـی ورزیـد، و تنهـا انـدرزی کـه قرنهـا پیـش بـه 
ارسائیـل داده شـده بـود را تکـرار مـی کرد… خادمـان خداوند در هر فرصتی به کسـانی که در 
خطـر سـقوط در عـادات ظاهرپرسـتی و (احـکام گرائی) و غفلـت از نشـان دادن ترحم بودند، 

کـراراً هشـدار مـی دادنـد ». الـن جـی وایت، انبیـا و پادشـاهان، صفحـات ٣۲۶ و ٣۲۷
« بـه مـن تعلیـم داده شـده اسـت تـا مـردم خودمان را بـه باب ۵۸ اشـعیا ارجـاع دهم. این 
بـاب را بـا دقـت بخوانیـد و درک کنیـد و بفهمیـد کـه طریقـه خدمت مسـیحی برای کلیسـاها 
حیـات بـه ارمغـان خواهـد آورد. کار بشـارت انجیـل بایـد بـه ایـن ترتیـب باشـد کـه از طریـق 
مفهـوم آزادی در مـا و نیـز بـا کارهایـی کـه مـا انجـام مـی دهیـم بـه دیگـران منتقـل شـود. 
هنگامـی کـه شـام روح هـای رنجیـده کـه نیـاز بـه کمـک دارنـد را مـی بیند، بایـد انجیـل را به 
آنـان انجیـل بشـارت دهیـد. هنگامـی کـه گرسـنگان را یافتیـد آنها را اطعـام کنید. بـا انجام این 
عمـل، شـام در مسـیر رسـالت مسـیح کار خواهید کرد. برجسـته تریـن کار مقـدس خداوند کار 
خیرخواهانـه بـود. اجـازه دهیـد مردم ما در همه جا تشـویق بشـوند که در آن سـهم و نقشـی 

داشـته باشـند » اِلـن جـی وایـت، Welfare Ministry، صفحـه ۲۹.

سواالتی برای بحث
۱. آیا تا به حال درباره انجام عدالت و دوست داشتن رحمت به عنوان اعمال عبادتی فکر 
کرده اید؟ چطور این تفکر ممکن است، رویکرد شما را در مراقبت از دیگران تغییر دهد؟ 

چطور این تفکر ممکن است رویکرد شما را در پرستش خداوند تغییر دهد؟ 
۲. چگونـه مـی توانیـم از فرامـوش کـردن ایـن مسـئله کـه « احـکام مهم تـر خـدا را نیـز 
فرامـوش نکنیـد » ( متـی ۲۳: ۲۳) در زندگـی مسـیحی خودمـان، هـم بـه صـورت فـردی و 
هـم بـه عنـوان یـک جامعـه کلیسـای، محافظـت و جلوگیـری کنیم؟ آیا شـما مـی توانید به 
یـاد آوریـد برخـی  از نمونـه هایی در زندگی خودتـان که ممکن شـما آن را در جایی تجربه 
کـرده باشـید « کـه پشـه را از صافـی مـی گذرانیـد ولی شـتر را می بلعیـد! » ( متـی ۲۳: ۲۴). 
۳. چــرا ریــاکاری بــه عنــوان یــک گنــاه مطــرح اســت؟ آیــا بهتــر نیســت کــه حداقــل ســعی 

کنیــم ایــن گونــه بــه نظــر برســیم کــه کار خوبــی انجــام مــی دهیــم؟
۴. چگونــه دیــدگاه و اشــتیاق خداونــد بــرای فقــر و نیازمنــدان، همانطــور کــه از طریــق 
ــر مــی دهــد؟ چطــور ممکــن  ــه جهــان تغیی ــده شــما را نســبت ب ــان شــد، عقی ــاء بی انبی
اســت گــزارش اخبــار محلــی خــود را بــه روش متفاوتــی بخوانیــد یــا بشــنوید اگــر بــا چشــم 

و گــوش یــک نبــی ببینیــد یــا بشــنوید؟ 

خالصه: در حالی که انبیاء درباره رشیر در روی زمین نگران بودند، آنها به ویژه برروی 
ارتکاب بدی و رشارت توسط افرادی که با خدا بودن را ادعا می کردند و خدا را به آنگونه که 
خودشان می خواستند عبادت می کردند، متمرکز شده بودند. از نظر انبیاء و عیسی مسیح، 
عبادت با بی عدالتی متناقض است، و چنین دین و مذهبی ریاکاری است. در پرستش واقعی 
خداوند، باید هم به دنبال کارکردن بر ضد ستم و هم به دنبال مراقبت از نیازمندان و فقرا بود. 
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داستانهای ایامنداران
۱۹ مرداد

رویاهایی در مورد عیسی
توسط اندرو مک چسنی، مبرش ادونتیست

سوسـومو کانایـی اولیـن رویایـش را که در مورد عیسـی بود در سـاعت ۵ صبح 
در اُسـاکا واقـع در ژاپن دید.

او بعضـی اوقـات عمیقـاً بـه زندگـی اش هـر روز صبـح بـه مـدت ۱۲ سـال در 
شـهرش کـه دو و نیـم میلیـون نفر جمعیـت دارد و در ٣۱۰ مایلـی(۵۰۰ کیلومرتی) 
جنـوب غربـی توکیـو واقـع شـده، فکـر مـی کـرد. امـا ایـن زمـان، او بـه خاطـر نور 
روشـنی کـه دیـد ترسـید. در نور، او شـکلی را دید که پشـت چهـره اش نورانی بود 

در حالـی کـه دسـتانش را از هـم بازکـرده بود.
در حالـی کـه کنجـکاو بـود تـا بیشـرت بدانـد؛ سوسـومو در اینرتنـت تحقیق کرد 
و عکسـی از یـک مجسـمه بـزرگ بـه نام « مسـیح منجـی »  که در ریـو ِد ژانِیرودر 
برزیـل قـرار دارد را یافـت کـه بازوهایـش را بـاز کـرده بـود.او بـه این نتیجه رسـید 

که شـاید او عیسـی بوده اسـت.
طولـی نکشـید که سوسـومو یـک رویایی را دید که در آن پشـت میـزی بود که 
شـخصی در روبرویـش نشسـته بـود. مرد دسـتهایش بـر روی میز بـود و یک رنگین 

کامن روشـن دورش را احاطـه کرده بود.
سوسـومو وقتـی کـه چنـد روز بعـد از یـک مغـازه آرایشـگری بازدیـد کـرد، پی 
بـرد کـه آن مـرد کـه در رویـا دیـد، عیسـی بـود. وقتی کـه داشـت کتاب با نقاشـی 
هـای معـروف را ورق مـی زد و منتظر اصالح رس بود، او نقاشـی شـام آخر لئوناردو 

داوینچـی را دیـد و فهمیـد کـه آن شـخص کـه در رویـا دیده بود عیسـی اسـت.
رویاهــا و خوابهــا ادامــه داشــت. سوســومو در رویــا دیــد کــه هفــت مــرد دیگر 
در کشــور خارجــی گرفتــار شــده بودنــد. او در رویــا مــی دیــد کــه آن هفــت مــرد 
یکــی پــس از دیگــری کشــته مــی شــدند. وقتــی نوبــت او رســید تــا کشــته شــود، 
ــک  ــن کپتی ــن دی ــت: « م ــدای آرام گف ــا ص ــت و ب ــت  گرف ــخصی او را از پش ش

هســتم. بــا مــن بیــا »
سوســومو هــامن لحظــه از جــا بلنــد شــد و رفــت. در اینرتنــت دنبــال لغــت 
«کُپتیــک» گشــت و بــا تعجــب دیــد کــه یــک کلیســای کپتیــک اســت کــه تنهــا ٣۵ 



۶۳

مایــل(۵۵ کیلومرت)دورترواقــع بــود. در اولیــن وهلــه او از خــود پرســید کــه آیــا بــه 
کلیســا بــرود یــا نــه؟

ــارت  ــا عب ــد. او در روی ــر دی ــی دیگ ــومو رویای ــی، سوس ــد صباح ــس از چن پ
«انجیــل متــی» را دیــد کــه از چــپ بــه راســت ماننــد تابلــوی تبلیغاتــی دیجیتالــی 
از جلــوی چشــامنش مــی گذشــت.او نفهمیــد کــه معنــای کلــامت چیســت؛ پــس 
او در اینرتنــت تحقیــق منــود و دریافــت کــه متــی یکــی از کتابهــای کتــاب مقــدس 
اســت. او بالفاصلــه نســخه صوتــی انجیــل متــی را از اینرتنــت داونلــود منــوده و در 

ماشــینش گــوش کــرد.
همزمـان، او از صاحبخانـه اش کـه مـی دانسـت مسـیحی بـود پرسـید کـه کجا 
پرسـتش مـی کنـد. او سوسـومو را بـه کلیسـای مرکـزی ادونتیسـت روز هفتمی در 

برد.  اُسـاکا 
سوسـوموکه در سـمت چـپ تصویـر اسـت یکـی از هـزاران مهامنان ناخواسـته 
بـود کـه در هامیـش بشـارتی بـی سـابقه در ۱۶۱ منطقـه در ژاپـن در سـال ۲۰۱۸ 
دیـده شـد. رهـربان کلیسـا تـا بـه آن زمـان چیـزی بـه ماننـد آن در کشـوری کـه 

مسـیحیان تنهـا ۰/۷درصـد از جمعیـت را تشـکیل مـی دهنـد، ندیـده بودنـد.
رئیـس کلیسـای ادونتیسـت تِـد ان سـی ویلسـون کـه سوسـومو را مالقـات کرد 
گفـت: « روح القـدس در حـال انجـام کاری غیرمعمولـی اسـت و مردم را به کلیسـا 
آورده و آنهـا را متقاعـد مـی کنـد. مـا بایـد بـرای باران آخـر روح القـدس دعا کنیم 

تـا کشـورهایی ماننـد ژاپـن و سـایر کشـورها کامـًال غـرق در پیام ظهور شـوند »
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۱۹ تا ۲۵ مرداد   درس هفتم   
عیسی و نیازمندان

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: لوقـا ۱: ۴۶ تـا ۵۵، ۴: ۱۶ تـا ۲۱، ۷: ۱۸ تـا ۲۳؛ متـی ۱۲: ۱۵ تـا ۲۱، 

متـی ۲۱: ۱۲ تـا ۱۶؛ مرقـس ۱۱: ۱۵ تـا ۱۹؛ اشـعیا ۵۳: ۳ تـا ۶.
به  را  او  رحمت  مژدٔه  تا  برگزيده  مرا  خداوند  است!  من  بر  خداوند  روح  حفظی: «  آیه 
بينوايان برسانم. او مرا فرستاده است تا رنجديدگان را تسلی بخشم و رهايی را به اسريان و 
بينايی را به نابينايان اعالم منايم و مظلومان را آزاد سازم؛ و بشارت دهم كه زمان آن فرا رسيده 

كه خداوند انسان را مورد لطف خود قرار دهد » (لوقا ۴: ۱۸ و ۱۹).
در میـان دیگـر دالیـل بـرای تجسـم یافـنت او، این دلیـل وجود دارد که عیسـی آمـد تا به ما 
نشـان دهـد کـه خداوند چگونه اسـت. او ایـن کار را فقط با تعالیمش، بـا فداکاریش، و با طرز 
زندگیـش؛ و بوسـیله چگونگـی ارتبـاط بـا افراد عادی نشـان داد. بسـیاری از اعـامل او تغییرات 

آنـی و دنیایواقعـی را در زندگـی دیگـران ایجاد منود. 
ایـن جنبـه از زندگـی مسـیح توسـط انبیـاء عهـد عتیـق، مریـم مادر عیسـی، و حتی توسـط 
عیسـی مسـیح هنگامـی کـه رسـالت و مأموریـت خـودش را در اولیـن موعظـه اش( لوقـا ۴) 
مشـخص و بیـان مـی کـرد، پیشـگوئی شـده بـود. عـالوه بـر ایـن، نویسـندگان انجیـل اغلـب با 
اسـتفاده از طـرز بیـان انبیـاء عهـد عتیـق در قالـب حکایـات، خدماتی که مسـیح انجـام داد را 
توضیـح داده انـد. بـه این ترتیب، زندگی مسـیح در سـنت و رسـوم این انبیاء، از جمله شـفقت 

و دلسـوزی آنـان بـرای فقـرا و سـتمدیدگان بـه طـور وضـوح دیـده می شـود.
امـا رهـربان مذهبـی، عیسـی را بـه عنـوان تهدیـدی بـرای خود می شـناختند. در یـک منونه 
ناگـوار و ترسـناک از بـی عدالتـی و بـی رحمـی، آنهـا عیسـی را دسـتگیر و بطـور ناعادالنـه 
محاکمـه و مصلـوب کردنـد. از طریـق محاکمـه ناعادالنـه عیسـی مسـیح، خداوند مـی داند که 
بـی عدالتـی چـه حسـی دارد — و از طریـق مـرگ او، خداونـد وحشـت  تـرس رشیـر را برمـال و 
از بیـن بـرد، اگرچـه  از طریـق رسـتاخیزش، او بـرای حیـات، نیکویـی و نجات به پیروزی رسـید. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۲۶ مرداد — August ۱۷ آماده شوید.
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۲۰ مرداد      یکشنبه      
رسود مریم

این صحنه را تصور کنید: فقط چند روز پیش مریم پیام جربئیل فرشته را دریافت کرده بود. 
او به مریم گفته بود که او مادر عیسی پرس خداوند متعال خواهد بود، او هنوز به هیچکس 
در این مورد حرفی نزده بود و می رود تا الیزابت، خویشاوند پیرش را مالقات کند، الیزابت 
همچنین در انتظار بدنیا آمدن فرزندش در اثر معجزه است. الیزابت از طریق بینش روحانی 
خود، خرب بارداری مریم را حتی قبل ازاینکه مریم فرصت پیدا کند چیزی در مورد آن بگوید، 

ادراک می کند و آنها با هم وعده های خیر و نیکویی خداوند را جشن می گیرند.

لوقـا ۱: ۴۶ تـا ۵۵ بخوانیـد. بـه شـکرگزاری او توجه کنیـد: « زیرا آن قادر مطلـق کارهای بزرگی 
بـرای مـن کـرده اسـت.نام او مقـّدس اسـت » ( لوقـا ۱: ۴۹) - و ایـن شـکرگزاری فراتـر از یـک 
شـخص بلکـه بـرای همـگان مـی باشـد. چـرا حمد و شـکرگزاری مـا باید هـم تاکید شـخصی و 

هم عمومی داشـته باشـد؟ 
 

ایـن رسود قابـل توجهـی اسـت کـه می تواند به خوبـی در میان مزامیر و یا در نوشـته های 
انبیـاء عربانـی قـرار بگیـرد. مریـم ماالمال از حس شـگفتی و سپاسـگزاری از خداوند شـده بود. 
او بـه وضـوح کار خداونـد را در زندگـی خـودش دیده بود، امـا او همچنیـن از پیامدهای بزرگ 

طـرح خداونـد بـرای نجـات قومش و نـژاد برش به خوبـی آگاه بود.
امـا در فهـم و درک مریـم، خداونـد نـه تنهـا قدرمتند و سـتودنی بـود، بلکـه او مهربان هم 
بـود، و بـه نظـر مـی رسـید کـه بـا فروتنـی توجـه ویـژه ای نسـبت بـه ضعیفـان و فقـرا دارد. 
فرشـته خداونـد پـس از اعـالم « خـرب خـوش » دربـاره تولـد مسـیح، قبـل از اینکـه مریـم ایـن 
رسود را برسایـد، بـه یکبـاره ناپدیـد مـی شـود: « سـالطني را از تخت بـه زير كشـيده و فروتنان 
را رسبلنـد كـرده اسـت. گرسـنگان را بـا نعمتهـای خود سـري كـرده، امـا ثرومتندان را تهی دسـت 

روانـه منـوده اسـت » ( لوقـا ۱: ۵۲ و ۵۳).
درست در ابتدای داستان زندگی عیسی بر روی زمین، او به عنوان حکمران معرفی شده 
است — اما به عنوان نوعی فرمانروائی و سلطنتی متفاوت — هامنطور که بسیاری از مفرسان 
آن را توصیف کرده اند، پادشاهی خداوند، که عیسی آمد تا آن را بر پا و بنا کند، می باید 
بر   » شود،  می  مقایسه  دنیا  این  های  پادشاهی  در  معمول  اجتامعی  احکام  با  که  هنگامی 
عکس پادشاهی های دیگر » بوده باشد. در توصیف هایی که ما از پادشاهی عیسی داریم، 
قدرمتندترین و ثرومتندترین های این جهان، کمرتین و کوچکرتین هستند، فقرا و ستمدیدگان 

همه رستگاری یافته، « سیراب و اشباع » شده و رسبلند می شوند.
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ــد  ــی توان ــا م ــه کلیس ــد، چگون ــد باش ــاهی خداون ــدٔه پادش ــی کنن ــا تجل ــر کلیس اگ
ــم آن را توصیــف  ــه مری ــه » باشــد ک ــی شــبیه یــک « پادشــاهی وارون ــه خوب نمون
کــرد ؟ چطــور سیســتمی مــی توانــد شــبیه ایــن الگــو باشــد، امــا بــدون اینکــه بــه 
ثروتمنــدان و قدرتمنــدان و همینطــور بــه کســانی کــه محبــت مســیح را دریافــت 

ــد، بــی انصــاف باشــد؟ مــی کنن

۲۱ مرداد      دوشنبه      
وصف رسالت مسیح

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

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

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

رشایـط روحانـی آنان رسـیدگی مـی کرد].

لوقـا ۴: ۱۶ تـا ۲۱ و ۷: ۱۸ تـا ۲۳ را بخوانیـد و بـا هـم مقایسـه کنید. شـام فکر مـی کنید چرا، 
عیسـی به این صورت جواب داد؟ شـام چگونه به سـؤاالت مشـابه در مورد الوهیت و مسـیح 

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

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

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

بــا اعــالن «حقیقــت حاضــر» مرتبــط باشــد؟ 

۲۲ مرداد      سه شنبه      
عیسی شفا می دهد

انجیل پر از حکایات معجزات عیسی، به ویژه کسانی است که شفا یافته اند. هامنطور که 
اشعیا پیشگویی کرده بود، او نابینایان و کسانی را گاهی اوقات سال ها در رنج و مرض بودند 
شفا داد ( به عنوان منونه به لوقا ۵: ۲۴ تا ۳۴ و یوحنا ۵: ۱ تا ۱۵ نگاه کنید). اما معجزات او 
بیشرت از این بود؛ او افلیج را شفا داد، جذامی را درمان کرد — نه فقط بوسیله کالم خود بلکه 
بوسیله ملس کردن آنها — هرچند آنان « گناهکار » بودند؛ او با ارواح پلید روبرو شد کسانی 

که ذهن و جسم انسان ها را در اختیار خود داشتند؛ و او حتی مردگان را هم حیات بخشید. 
مـا ممکـن اسـت فکـر کنیـم که ایـن معجـزات به خاطـر جلـب توجه انبـوه مـردم و اثبات 
قدرتـش بـه بسـیاری از مخالفانـش و منتقدانـش بـوده اسـت. امـا همیشـه موضـوع بـه ایـن 
صـورت نبـوده اسـت. برعکـس، اغلـب عیسـی بـه اشـخاصی کـه شـفا مـی یافتنـد سـفارش می 
کـرد کـه بـه کسـی دربـاره آن چیـزی نگوینـد. هرچنـد بـه نظـر مـی رسـد کـه افـراد شـفا یافته 
دوسـت نداشـتند ایـن درخواسـت مسـیح را اجابت کننـد و این خرب شـگفت انگیز شـفای خود 
را فقـط در نـزد خویـش حفـظ کنند، عیسـی سـعی داشـت نشـان دهد کـه معجـزات او دربارٔه 
هدفـی مهـم تـر از دریافـت بینایـی اسـت، و البته هـدف نهایی او ایـن بود که مـردم از طریق 

او به رسـتگاری برسـند. 
بـا ایـن حال، معجزات شـفای عیسـی مظهر شـفقت و مهربانی او بود. بـرای مثال، در مورد 
رهـربی او بـرای سـیر کـردن ۵۰۰۰ نفـر،« همین که عیسـی به سـاحل رسـید، جمعیّـت زیادی را 
دیـد و دلـش بـه حـال آنهـا سـوخت و مریضـان آنان را شـفا داد » ( متـی ۱۴: ۱۴). عیسـی درد 
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کسـانی را کـه در معـرض رنـج و مـرارت بودنـد احسـاس کـرد، و هـر آنچـه را کـه می توانسـت 
بـرای مـردم انجـام داد و او نـزد آنـان آمـد تـا بـه آنها کمک کند و دسـت نیـاز آنـان را بگیرد. 

نبـوت اشـعیا را در کتـاب متـی ۱۲: ۱۵ تـا ۲۱ بخوانیـد. بـه چـه روش هایـی اشـعیا و متـی 
مشـخص کـرده انـد کـه هدف عیسـی بزرگ تـر و مهم تر از شـفا دادن تعدادی — یـا حتی چند 

صـد نفـر — مـردم مریـض، بوده اسـت؟ 
 

« هـر معجـزه ای را کـه عیسـی انجـام داد، نشـانه ای از الوهیـت او بـود. او کارهایـی را 
انجـام داد کـه قبـالً پیـش بینـی شـده بود که مسـیح انجـام خواهـد داد؛ اما به نظر فریسـی ها 
ایـن کارهـای رحیامنـه، یـک قانون شـکنی محقق بـود. رهربان یهـودی با بی عالقگـی و نگاهی 
عـاری از عاطفـه بـه رنـج انسـان نـگاه مـی کردند. در بسـیاری از مـوارد، خودخواهـی و ظلم و 
سـتم آنـان باعـث درد و رنـج مسـیح می شـد. بدیـن ترتیب معجزات مسـیح، آنهـا را عذاب می 

داد » — اِلـن جـی وایـت، آرزوی اعصـار، صفحه ۴۰۶ .
معجزات شـفای عیسـی، اعاملی از روی محبت و عدالت بودند. اما در همٔه موارد، انسـان 
هایـی کـه او شـفا مـی داد، در نهایت هامن انسـان قبل از شـفا یافنت و اولیه از نظر شـخصیتی 
نبودنـد. در نهایـت هـدف متـام آنچـه که مسـیح انجـام داد، هدایت مـردم بسـوی زندگی ابدی 

بـود ( یوحنـا ۱۷: ۳ را بخوانید). 

۲۳ مرداد      چهارشنبه      
پاکسازی معبد

وقتـی مـا حکایـات عیسـی را در انجیـل می خوانیم، مـا اغلب مجذوب تصاویر آرام عیسـی 
مـی شـویم — مراقبـت و توجـه او نسـبت بـه بیـامران و کـودکان، حکایـت هـای او در مـورد 
جسـتجوی گمراهـان و زیـان دیـدگان، و صحبـت هایی که او دربـارٔه ملکوت خداونـد می کرد. 
و مـا در داسـتان هـای دیگـر، می بینیـم که او مخصوصـاً در برابر رهربان مذهبـی زمان خودش 
و برخـی از مراسـم مذهبـی، محکـم و بـی پـرده و رک عمل مـی کند — و این مـی تواند باعث 

علـت تعجب ما شـود. 

متــی ۲۱: ۱۲ تــا ۱۶؛ مرقــس ۱۱: ۱۵ تــا ۱۹؛ لوقــا ۱۹: ۴۵ تــا ۴۸؛ یوحنــا ۲: ۱۳ تــا ۱۷ را 
بخوانیــد. اهمیــت ایــن واقعیــت کــه حکایت هــای متشــابه در متــام رشح حــال هــای انجیــل 

گفتــه شــده اســت، چیســت؟ 
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خیلـی جـای تعجـب نیسـت کـه ایـن رویـداد در متـام انجیـل هـا ذکر شـده اسـت. این یک 
حکایت تأثرآور، تأثیرگذار و پر شـور اسـت. عیسـی آشـکارا نگران اسـتفاده معبد به این طریق 
و جایگزینـی جایـگاه واقعـی عبـادت با مکان خرید و فـروش حیوانات بـرای قربانی کردن بود. 
بـی رحمـی کـه در همـٔه آن قربانـی هـا به منایـش می گذاشـتند، بیان کننـدٔه این بـود که مرگ 

مسـیح جایگزینـی بـرای مجـازات مرگ جهـان برای گنـاه خواهد بود. 
اقدامـی چنیـن بـی پـرده بـه خوبی متناسـب با سـنت پیامـربان عربانی بـود. در هـر یک از 
حکایت هـای انجیـل توسـط عیسـی و یـا نویسـندگان انجیـل بـه ایـن نکتـه اشـاره شـده اسـت 
و از اشـعیا، ارمیـا تـا مزامیـر نقـل شـده تـا توضیـح دهنـد کـه چـه اتفاقـی در ایـن حکایت رخ 
داده اسـت. مـردم عیسـی را بـه عنـوان نبـی شـناختند ( متـی ۲۱: ۱۱ را ببینیـد ) بعـد از اینکه 
او سـوداگران و کسـانی کـه دادوسـتد مـی کردنـد را بیـرون رانـد، هامنطور که در حیـاط معبد 
شـفا و آمـوزش مـی داد مـردم بسـوی او آمدنـد. اینها افرادی بودنـد که در اثر ملـس او بهبودی 
یافتـه بودنـد و هامنطـور کـه بـه تعلیـم او گـوش می دادنـد، امیـد در قلب آنان رشـد می کرد. 
همچنیـن رهـربان مذهبـی، عیسـی را بـه عنـوان نبـی شـناختند - بـه عنوان کسـی کـه برای 
قـدرت و ثبـات نظـم اجتامعـی آنـان خطرنـاک بـود – و بـه دنبـال روِش طراحـی قتـل عیسـی 
مسـیح بـه هـامن شـیوه ای کـه پیشینیانشـان علیـه انبیـاء در قـرن هـای پیشـین طراحـی کرده 

بودنـد، رفتنـد (ایـن مقایسـه را در لوقـا ۱۹: ۴۷ ببینیـد).

ــا  ــم ت ــا کنی ــان را ایف ــم نقــش خودم ــه مــی توانی ــوان اعضــای کلیســا، چگون ــه عن ب
اطمینــان حاصــل کنیــم کــه کلیســاهای محلــی مــا هرگــز بــه مکانــی ماننــد معبــد 
ایــام مســیح مبــدل نشــود؟ مــا چگونــه مــی توانیــم از آن خطــرات روحانــی جلوگیری 

کنیــم؟ در واقــع، برخــی از آنهــا چگونــه ممکــن اســت باشــد؟ 

۲۴ مرداد      پنجشنبه      
صلیب مسیح

خداونـد، خدایـی اسـت کـه فریـاد و گریـه هـای افـراد فقیـر و سـتمدیده را مـی بینـد، می 
شـنود و آرامـش بخـش آنـان اسـت. خداوند، خدایی اسـت که از طریق عیسـی مسـیح بدترین 
اعـامل غیـر انسـانی جهـان، ظلم و سـتم و بـی عدالتی را تجربه کرده و متحمل شـده اسـت. با 
وجـود متامـی دلسـوزی هـا و مهربانی هایی که عیسـی در زندگـی و خدمتش نشـان داد، مرگ 

او بـه علـت نفرت، حسـادت و بی عدالتـی رخ داد.
از دعاهای هراس عیسی در باغ جستیامنی تا دستگیری، « محاکمه »، شکنجه، متسخر شدن، 
مصلوب شدن و مرگ؛ او به شدت متحمل درد، ظلم و ستم، آزار و قدرت ستمگران شد. متام 
اینها توسط او که بی گناه، پاک و نیکو بود، کسی که عذاب کشیده بود، تحمل شد:« بلكه خود 
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را از متام مزایای آن محروم منوده، به صورت یک غالم درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شكل 
انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حارض شد مرگ -  حتّی 
مرگ بر روی صلیب- را بپذیرد » ( فیلیپیان ۲: ۷ و ۸ ). با نگاه موشکافانهدر باب حکایت نجات 
و رستگاری، ما زیبندگی قربانی شدن عیسی را برای گناهامنان می بینیم، اما نباید بی رحمی را 

که او در اثر عذاب و بی عدالتی تجربه کرد، فراموش کنیم. 

اشـعیا ۵۳: ۳ تـا ۶ را بخوانیـد. ایـن آیـات چـه چیـزی را بـه مـا دربـارٔه اتفاقی که برای عیسـی 
افتـاد — رنـج کشـیدِن بـی گناهـی بـه خاطـر گنـاه — مـی گویـد؟ چگونـه ایـن روایـت به ما 

کمـک مـی کنـد، تـا از گـذار سـختی که بخاطـر مـا از آن عبـور کـرد، درک کنیم؟
 

خداونـد از طریـق عیسـای مسـیح مـی دانـد کـه قربانـی بـدی و بـی عدالتـی شـدن به چه 
احساسـی شـبیه اسـت. اعدام یک انسـان بی گناه، بیشـرت از قتل خوِد خداوند ناعادالنه اسـت. 
خداونـد هویـت خـودش را در رشایطـی کـه مـا دل شکسـته و افتاده بودیـم، بر ما آشـکار کرد، 
کـه مـا منـی توانیـم در همـدردی، شـفقت و وفـاداری او تردیـد کنیـم: « زیـرا كاهـن اعظـم مـا 
كسـی نیسـت كه از همدردی با ضعفهای ما بی خرب باشـد، بلكه كسـی اسـت كه درسـت مانند 
ما از هر لحاظ وسوسـه شـد، ولی مرتكب گناه نگردید » ( عربانیان ۴: ۱۵). چه مکاشـفه ای از 
شـخصیت خداونـد مـا! چگونـه مـا حتی در ذهن خودمـان در پیرامـون « مژدٔه نیکـو » در بارٔه 

خداونـد کـه صلیـب بیـان کنندٔه آن اسـت، مـی توانیم به نتیجه برسـیم؟

در تمــام کارهایــی کــه مــا بــرای خداونــد انجــام مــی دهیــم، بــه ویــژه در رســیدگی 
بــه نیازمنــدان، چــرا بایــد همیشــه مــرگ عیســی را بــه عنــوان جایگزیــن مــرگ مــا 
- نــه فقــط بــرای مــا بلکــه بــرای کســانی کــه مــا بــه آنــان کمــک مــی کنیــم — در 

محــور کار خدمــت و هــدف خــود قــرار دهیــم؟ 

۲۵ مرداد      جمعه      
ــت، in the Footsteps of the Mater، صفحــات  ــن جــی وای ــد، اِل ــر: بخوانی تفکــری فرات
 Ministry of صفحــات ۲۹ تــا ۵۰، در ،Days of Ministry ؛ Welfare Ministry۱۱۷ تــا۱۲۴، در
 ،In Pilate’s Judgment Hall صفحــات ۵۸۹ تــا ۶۰۰؛ ،The Temple Cleansed Again “ ؛ Healing

ــا ۷۴۰، در آرزوی اعصــار. صفحــات ۷۲۳ ت
« خداونـد در کالم خویـش بینـات و دالیلـی قطعـی ارائـه منـوده کـه ناقضـان احکامـش را 
کیفـر خواهـد داد. کسـانی کـه خودفریبی می کنند کـه او رئوف تر از آن اسـت که تقصیرکاران 
را بـه عـدل و انصـاف داوری کنـد، تنهـا بایـد بـه صلیـب جلجتـا نظـری بیندازنـد. مـرگ یگانـه 
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فرزنـد معصـوم خـدا گـواه بـر ایـن اسـت کـه « مـزد گنـاه موت اسـت » اسـت و هر کـه ناقض 
قانـون خداونـد باشـد بایـد مجازاتـش را بپذیرد. مسـیِح بی گناه به خاطر انسـان گناهکار شـد. 
او تقصیـر رسپیچـی را بـر خـود گرفت، و از دیدن سـیامی پـدر خویش محروم گشـت، تا زمانی 
کـه قلـب او شکسـت و حیـات از جسـم او رخـت بسـت. همـه ایـن فـداکاری بـرای شـفاعت 
گناهـکاران انجـام شـد تـا شـاید جـرم گناهـکاران بازخریـد شـده و آنـان بخشـیده شـوند. و به 
هیـچ طریقـه دیگـری انسـان منـی توانسـت از مجـازات گنـاه رهـا شـود. و هـر روحـی کـه این 
کفـاره را نپذیـرد کـه بـه بهای خون مسـیح پرداخت و خریده شـده اسـت ، باید خودش شـخصاً 
آمـاده تحمـل مجـازات گنـاه و رسپیچـی از خداونـد باشـد » الـن جـی وایـت، نـربد عظیمنـربد 

عظیـم، صفحـات ۵۳۹ و ۵۴۰.

سواالتی برای بحث
ــی  ــی عدالت ــت ب ــورد واقعی ــد. در م ــاال بخوانی ــت را در ب ــی وای ــن ج ــیر اِل ۱. تفس
صحبــت کنیــد: مســیح، بــی گنــاه، از مجــازات گناهــکار رنــج بــرد! چــرا مّهــم اســت 

کــه ایــن حقیقــت حیاتــی را همیشــه بــه یــاد داشــته باشــیم؟
۲. عیســی هرگــز از اصالحــات سیاســی حامیــت منــی کــرد، تــا بدیــن ترتیــب نوعــی از 
«پادشــاهی» را معرفــی کنــد. بــه غیــر از همــه اینهــا، تاریــخ بــا داســتان هــای بســیار 
غــم انگیــز از افــرادی کــه از خشــونت و ظلــم و ســتم اســتفاده مــی کننــد، و همــه 
بــه نــام کمــک کــردن بــه ضعیفــان و ســتم دیــدگان بــوده، پــر شــده اســت. بنابرایــن 
اغلــب آنچــه کــه در تاریــخ انجــام شــده بــود جایگزینــِی یــک طبقــه ســتمگر بــا یکــی 
دیگــر بــود. اگرچــه مســیحیان مــی تواننــد و بایــد بــا قــدرت هایــی کــه ســعی دارنــد 
ــد از سؤاســتفاده سیاســت  ــد، چــرا همیشــه بای ــد، کار کنن ــان کمــک کنن ــه ضعیف ب

بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف آگاه باشــند؟
۳. فکــر کنیــد کــه طــرح نجــات چیســت؟ عیســی مســیح، عــادل، از دســت ناعــادالن 
رنــج مــی بــرد - یعنــی هــر یــک از مــا. چــرا بایــد ایــن قربانــی بــزرگ، بــه عــوض مــا، 

مــا را از طریــق مســیح بــه انســان هایــی جدیــد مبــدل کنــد؟

خالصـه: در انجیل ها، رسـالت عیسـی با ارجاع بـه کار انبیاء عهد عتیـق معرفی و توضیح 
داده شـده اسـت. خـرب خـوش بـرای فقـرا، آزادی بـرای سـتمدیدگان و شـفا بـرای دلشکسـتگان 
و آنچـه را کـه عیسـی در طـول رسـالتش انجـام داد، بـه عنـوان نشـان هـای مسـیح اعالم شـده 
بودنـد. بـا ایـن حـال، در مـرگ او، مسـیح همچنیـن از اعـامل ناعادالنـه رنـج بـرد و در نهایـت 
بـر بدتریـن عامـل سـقوط انسـانی و غیـر انسـانی، غلبـه کـرد. قدردانـی از مـرگ ناعادالنـه او 
بـه جـای مـا، مـی توانـد باعـث بخشـش گناهـان مـا شـود و ما صاحـب وعـدٔه زندگی ابـدی به 

واسـطه او شویم.
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داستانهای ایامنداران
۲۶ مرداد

آتش برای سبت
توسط آئورا کارلوس جوستینو

مـن در شـهر نامپـوال واقـع در موزامبیـک کـه سـومین شـهر بـزرگ موزامبیـک 
اسـت و ۸۰ درصـد آن مسـلامنند، بـه دنیـا آمـدم.

مـن از ایـامن مـادرم ناراحـت بودم؛ چون وقتـی بچه بودم طـالق گرفت. چیزی 
در درون قلبـم بـه مـن مـی گفـت کـه بـرای اینکـه احسـاس آرامـش کنـم بایسـتی 

مسـیحیت را امتحـان کنم.
یکروز، در مورد آرزویم به مادرم گفتم.

به او گفتم: «مامان، می خواهم مسیحی شوم»
مـادرم گفـت: «اگرمـی خواهـی مسـیحی شـوی دیگـر مرا مامـان صدا نـزن. تو 

دیگـر از ایـن بـه بعد دخـرتم نخواهـی بود».
حرفهایـش مـرا ترسـاند. مـن از رفـنت بـه مکانـی کـه او برای پرسـتش مـی رفت 
امتنـاع کـردم. بـه مکانـی کـه در آن عبـادت مـی شـد نرفتم. خواسـتم ببینـم مادرم 

چـه عکـس العملی نشـان خواهـد داد.
وقتـی مـادرم دیـد کـه اصـًال عبـادت منـی کنم گفـت: «خوبـه، می توانـی بروی 

دنبـال یک کلیسـای مسـیحی».
خیلـی خوشـحال بـودم! امـا بالفاصلـه دنبـال کلیسـا نرفتـم زیـرا مـرشوب مـی 

نوشـیدم و بـه پارتـی هـا مـی رفتـم.
یک روز، یک مرد جوان در خیابان به من نزدیک شد.

گفـت «آیـا مـی دانـی که خدا تـرا دوسـت دارد؟ » گفتم: «بلـه». او جواب داد: 
« تـو بایـد متـام گناهانت را تـرک کنی »
حرفهایی که زد باعث رنجشم شد.

مـرد خـودش را معرفـی کـرد و اسـمش آرمانـدو بود و مـرا به کلیسـایش در آن 
نزدیکـی دعـوت منود.

پـس از آنکـه مـا راه را بـا هـم رفتیـم؛ بـا وجـود ایـن نتوانسـتم نام کلیسـا را به 
خاطـر بیـاورم. یکـامه بعـد، وقتـی در اطراف خانه گشـتم فهمیدم که تنها کلیسـای 
مارگـه،  اِلیئوتِریـو  کلیسـا،  شـبان  اسـت.  روزهفتمـی  ادونتیسـت  کلیسـای  محلـی 
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آرمانـدو را منـی شـناخت؛ امـا او بـه مـن دروس کتـاب مقدس را پیشـنهاد داد. سـه 
مـاه بعـد، تعمیـد گرفتم.

چنـدی نگذشـت کـه زندگـی سـخت شـد. رسـتورانی کـه در آن کار مـی کـردم 
طـوری برنامـه ریـزی کـرد تـا روز شـنبه کار کنـم و بـا خـود فکـر کـردم: «اگـر روز 
سـبت کار نکنـم؛ بعـد از ایـن دیگـر بـی کار مـی شـوم. اگرشـغلی نداشـته باشـم، 
چطورمـادر و خواهرکوچکـرتم زندگـی خواهنـد کـرد چـرا که تنها کسـی کـه از آنان 

مراقبـت مـی کنـد من هسـتم؟ »
بعـد ازاینکـه بـه مـدت یـک مـاه بـا خـود فکـر کـردم، عهـد عیسـی را در متـی 
بـاب ۶ آیـه ٣٣ خوانـدم: «اگرشـام قبـل از هرچیـز، بـه ملکـوت و عدالـت خـدا دل 
ببندیـد؛ او همـه ایـن نیازهای شـام را بـرآورده خواهـد سـاخت» کارم را رها کردم.

مادرم نخسـت نگران بود؛ اما خدا فراهم سـاخته بود. یکی از سـه برادربزرگرتم 
قـدم جلو گذاشـته اند تا مـادر و خواهرم را حامیت کنند.

امـا بیشـرتین چیـزی  کـه بـر مـن تاثیر گذاشـت این بود کـه چگونه طـرز فکرم 
بـه شـدت تغییـر یافتـه اسـت. مـن آرامشـی دارم که قبـالً نداشـتم. مـن از خداوند 

بـه خاطـر گرویـدن به مسـیح در زندگی ام سپاسـگزارم.
مـن حـال بیسـت سـاله هسـتم و تا بـه حـال نتوانسـته ام کار متام وقـت بیابم. 
امـا بـه فیض خدا درچند سـال گذشـته مـن چهارنفر را بـه تعمید هدایـت کرده ام.
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۲۶ مرداد تا ۱ شهریور   درس هشتم   
کمرتین اینها

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: متی ۵: ۲ تا ۱۶، ۳۸ تا ۴۸؛ رومیان ۱۲: ۲۰، ۲۱؛ لوقا ۱۶: ۱۹ تا ۳۱، ۱۲: 

۱۳ تا ۲۱؛ متی ۲۵: ۳۱ تا ۴۶.
آیه حفظی: « پادشاه در جواب خواهد گفت: ’بدانید آنچه به یکی از كوچكرتین پیروان 

من كردید، به من كردید » ( متی ۲۵: ۴۰).
پس از مشاهده اینکه عیسی در طول زندگی نگران دیگران بود، به ویژه کسانی که در معرض 
آسیب و از دست رفنت بودند، همچنین باید انتظار داشته باشیم که عیسی چیزهای زیادی در مورد 

مراقبت از دیگران دارد. عیسی بطور عملی به کسانی که نگران آنان بود کمک کرد.
تعالیـم عیسـی عملـی هسـتند و متمرکـز بر ایـن مفهوم هسـتند که بایـد به عنـوان پیروان 
خداونـد زندگـی کـرد. بـه همیـن ترتیـب مـی توانیـم ببینیـم کـه عیسـی مـا را به سـمت انجام 
عدالـت، محبـت و رحمـت، مثـل آنچـه کـه عیسـی خـود در زمانیکـه اینجـا بـروی زمیـن بود و 
انجـام مـی داد، سـوق مـی دهـد. اگـر مـا از او بـه عنـوان الگو پیـروی کنیـم، ما نیز مـی توانیم 

هامنطـور کـه او بـه دیگـران خدمت کـرد، خدمـت کنیم.
عیسـی همچنیـن در مـورد ملکـوت آسـامن   صحبـت کـرد. در توصیـف عیسـی، پادشـاهی 
آسـامن   واقعیتـی اسـت کـه مـا مـی توانیـم حتـی در حال حـارض بخشـی از آن باشـیم. این یک 
شـیوه زندگـی اسـت کـه با مجموعه ای متفاوت نسـبت بـه اولویت ها و ارزش هـا و اخالقیات 
کـه در پادشـاهی هـای زمیـن یافت می شـود، عمل می کند. تعالیم عیسـی نقشـه ای برای این 
پادشـاهی تنظیـم منـود و شـامل مترکـز قوی بـر روی نحؤه خدمـت به خـدا و در راه خدمت به 
او، و چگونگـی ارتبـاط برقـرار کـردن بـا دیگـران اسـت. مـا همچنیـن در مـی یابیم کـه خدمت 
بـه دیگـران، توجـه بـه نیازهـای آنهـا و کمک به رشـد و ترقی آنان، یکـی از راه هایی اسـت که 

مـا بـه طـور مسـتقیم مـی توانیم خدمـات خود را بـه خدا ارائـه دهیم.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۲ شهریور— August ۲۴ آماده شوید.
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۲۷ مرداد      یکشنبه      
معرفی موعظه رس کوه

طوالنـی تریـن موعظـه مسـیح یا مجموعه ای از آمـوزه های او، خطبٔه او بر رس کوه اسـت. 
ارزیابـی سـه جانبـه او در مـورد زندگـی در پادشـاهی خداونـد بـا رشح ارزش ها آغاز می شـود 

کـه بـه عنوان برکات و سـعادت جاودانی شـناخته می شـوند.

متـی ۵: ۲ تـا ۱۶ را بخوانیـد. ویژگـی هـای مشـرتک ایـن ۹ ارزش یـا انـواع افـرادی کـه توسـط 
عیسـی مسـیح بـه عنـوان « برکـت » توصیـف شـده انـد چیسـت؟

 
 

همـراه بـا بـکار بسـنت ایـن کلـامت عمیـق روحانـی، نبایـد از عمـل بـه آنهـا نیـز دسـت 
برداریـم. عیسـی در مـورد تشـخیص فقـر در میـان خودمـان و در جهـان مـا صحبـت کـرد. او 
همچنیـن دربـارٔه پارسـائی (در برخی از نسـخه های کتـاب مقدس به عنـوان «عدالت» ترجمه 
شـده اسـت)، فروتنـی، رحمـت، صلـح جوئـی و خلـوص قلـب، صحبت کرد. مـا باید بـه تفاوت 
عملـی کـه ایـن ویژگـی هـا در زندگـی و در دنیـای مـا، در زمانـی که آنهـا در زندگی مـا حضور 
داشـته باشـند، توجـه کنیـم. درعبـارات زیـر از طرف عیسـی بـه چنین اجـرای عملی کـه وی از 
شـاگردانش خواسـت کـه منـک و نـور در جهـان باشـند، تاکید شـده اسـت ( متـی ۵: ۱۳ تا ۱۶).

اگـر منـک و نـور بطـور مناسـب در سـاختار و محیطی اضافه شـوند، تغییر ایجـاد می کنند. 
منـک بـه غـذا طعـم مـی دهـد، وهمچنین به عنـوان نـگاه دارنده غذاهـا از خراب شـدن حفظ 
می کننـده کار مـی رود. ایـن منـاد خوبـی بـرای ما اسـت و ما باید بـرای آن دسـته از افرادی که 
در اطـراف مـا هسـتند، ایـن گونـه باشـیم. بـه همین ترتیـب، نور تاریکـی را به عقب مـی راند، 
موانـع و خطـرات را آشـکار مـی سـازد، یـک خانـه یا شـهر را امـن تر می کنـد و جهتـی را برای 
حرکـت بـه سـوی هـدف نشـان می دهـد و راهنامیـی می کنـد، حتی اگـر فاصله ای تا رسـیدن 
بـه هدف باشـد. عیسـی فرمود: « نور شـام نیـز باید همین طـور در برابر مردم بتابـد تا كارهای 

نیک شـام را ببینند و پدر آسـامنی شـام را سـتایش منایند » (متی ۵: ۱۶).
هــر دو منــاِد منــک و نــور، مــا را متوجــه مســئولیت شــاگردان مســیح مــی کنــد تــا زندگــی 
افــراد اطرافشــان را تحــت تاثیــر قــرار داده و بهبــود بخشــند. هنگامــی منــک و نــور هســتیم 
کــه بــه طریقــی زندگــی کنیــم کــه بــه طــور مناســب ومقتضــی غمخــوار، پــاک نیــت، متواضــع، 
ــن  ــی ای ــن، عیس ــیم. بنابرای ــتم باش ــر س ــار در براب ــور و بردب ــده، و صب ــکین دهن ــم، تس رحی
موعظــه را بــا ایــن مظاهــر رشوع کــرد کــه ایــن چیزهــای بــه ظاهــر کــم ارزش، در واقــع بــرای 

ملکــوت وی ارزشــمند هســتند. 
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۲۸ مرداد      دوشنبه      
با نیکویی بر بدی غلبه کنید

بـا در نظـر گرفـنت تعالیم عیسـی مسـیح، شایسـته اسـت تا مردمـی را که او بـا آنان صحبت 
مـی کـرد و موقعیتـی را کـه آنهـا در آن زندگـی مـی کردنـد را در نظـر داشـته باشـیم. عیسـی 
مسـیح رشوع بـه جـذب جمعیـت بزرگـی از مناطقـی کـرد که در آنجـا خدمت کرده بـود (متی 
۴: ۲۵ و ۵: ۱ را ببینیـد). بیشـرت مـردم عـادی بودنـد که تحـت قوانین حکومـت امپراطوری روم 
زندگـی مـی کردنـد، امـا برخـی از آنهـا حاکـامن یهودی و رهـربان مذهبـی بودند. زندگـی مردم 
عـادی دشـوار بـود. آنهـا بـرای زندگی کـردن گزینٔه کمی داشـتند، مالیـات سـنگین را تحمل می 

کردنـد و بـار سـنگین رسـوم مذهبـی را بر دوش می کشـیدند.
عیسـی بـا تعلیـم بـه چنیـن مردمـی، به وضـوح در صـدد ارائه راهی بـرای زندگـی بهرت بود 
تـا در هـر رشایطـی تـا بـا کرامـت و مـروت زندگـی کننـد. یـک منونـه از آن را می تـوان در متی 
۵: ۳۸ تـا ۴۸ پیـدا کـرد. در زبـان انگلیسـی، — ایـن تعالیم—«گونۀ دیگر را برگـردان »، « جامه 
خـود را هـم بـه او ببخـش »، « کار بیشـرتی انجـام دهیـد »،—همـه اینهـا بـه عنـوان کلـامت 
کلیشـه ای مشـهورند. امـا آشـنا بـودن بـا ایـن جمـالت، رفتـار و اعامل بنیـادی را که عیسـی در 

اینجـا تعلیـم مـی دهـد کمرنـگ جلوه مـی دهد. 
مـواردی را کـه عیسـی رشح مـی دهـد، همـه تجربـه هـای عـادی بـرای خیلـی از مخاطبان 
او بودنـد. آنـان اغلـب مـورد حملـه جابرانـه بوسـیله « متصدیـان امـور » و اربابـان قـرار گرفته 
بودنـد. آنـان اغلـب به صاحبـان زمین و قرض دهنـدگان، مقروض و امالک خود را بوسـیله آنان 
از دسـت داده بودنـد. آنـان اغلـب تحـت فشـار بـرای کارگری توسـط رسبـازان اشـغالگر رومی 
قـرار گرفتـه بودنـد. عیسـی بـه مردم یـاد داد که، بـا صداقت به رفتار سـتمکاران واکنش نشـان 
دادن بهـرت از آن اسـت کـه آنـان سـزاوار باشـند که بـا کار کردن، انسـانیت خود را بوسـیله ظلم 
آنـان از دسـت بدهنـد. هنگامـی کـه این سـتمکاران تـالش می کنند کـه قدرت خـود را افزایش 
دهنـد، همیشـه مـردم ایـن حـق آزادی انتخـاب را دارند که چگونـه در مقابل رفتـار آنها عکس 
العمـل نشـان بدهنـد، و بـا ایسـتادگی بـدون خشـونت و رفتار بخشایشـگرانه، مـی توانند بدی 

سـتمکاران و ناعـادالن و کارهایـی را کـه انجـام مـی دهنـد افشـا و برمال کنند.

متـی ۵: ۳۸ تـا ۴۸ را بـا رومیـان ۱۲: ۲۰ و ۲۱ مقایسـه کنیـد. چگونه باید بـه دور از این اصول 
بنیادی در زندگیـامن، زندگی کنیم؟ 

 

مسیح تمامی « احکام و انبیاء » را خالصه نمود— تمامی نوشته های مقدس روحانی 
که اغلب به عنوان عهد عتیق توصیف می شوند را در یک اصل ساده که به « قانون 
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طالیی » شناخته می شود، خالصه کرد: « پس در همه امور با مردم همان گونه رفتار 
کنید که می خواهید با شما رفتار کنند. این است خالصۀ تورات و نوشته های انبیا » 
(متی ۷: ۱۲). به چه روش هایی، در حال حاضر، شما می توانید تالش کنید که فرامین 

خداوند را بدون اینک هزینه ای برای شما داشته باشد، به انجام برسانید؟ 

۲۹ مرداد      سه شنبه      
سامری نیکوکار

لوقـا ۱۰: ۲۵ تـا ۲۷ را بخوانیـد. فقیهـی کـه از مسـیح سـوال کـرد، خالصـه ای از احـکام عهـد 
قدیـم را کـه معیـاری قابـل قبـول بـرای زندگـی از طـرف خـدا بـود، ارائه کـرد. چگونـه این دو 

قانـون بهـم مرتبط هسـتند؟ 
 

هنگامی که ازعیسی سوال می شد، اغلب او پاسخش را با نتیجه ای کامالً متفاوت با آنچه 
که سوال کننده به دنبالش بود، به پایان می رساند. در پاسخ به سفارش (الویان ۱۹: ۱۸) در 
مورد « همسایه خود را همچون خویشنت محبت کن »، به نظر می رسد که افراد مذهبی در 

دوران او زمان زیادی را رصف کردند که در مورد حد و حدود اصل « همسایه» بحث کنند. 
عیسـی از قبـل بـه دنبـال ایـن بـود تـا درک پیروانـش را از ایـن عبـارت عمیـق تـر کنـد و 
مرصانـه خواسـتار ایـن بـود کـه پیروانـش نـه تنها همسـایه خود را دوسـت داشـته باشـند بلکه 
بایـد بـرای همـه کارهـای مفیـد هـم اقـدام کننـد: « اّمـا مـن بـه شـام می گویـم دشـمنان خود 
را دوسـت بداریـد و بـرای کسـانی که بـه شـام آزار می رسـانند دعـا كنیـد. بـه ایـن وسـیله شـام 
فرزنـدان پـدر آسـامنی خـود خواهیـد شـد، چـون او آفتـاب خـود را بـر بـدان و نیكان، یكسـان 

می تابانـد و بـاران خـود را بـر درسـتكاران و بـدكاران می بارانـد » ( متـی ۵: ۴۴ و ۴۵).
اّمـا وقتـی یکـی از معلمیـن قوانیـن مذهبـی بـه دنبـال آزمون عیسـی بـود، با او بیشـرت در 
مـورد ایـن سـؤال بحـث کـرد: « چـه کسـی همسـایه مـن اسـت؟ » ( لوقـا ۱۰: ۲۹). عیسـی در 
پاسـخ بـه او، حکایـت سـامری نیکـو را تعریـف کـرد، اما پاسـخ نهایی به سـؤال معلـم رشیعت 
تعریـف اصطـالح « همسـایه » نبـود. درعـوض، عیسـی گفـت: کـه در عمل - « برو و همسـایه 

کسـی بـاش کـه بـه کمـک تـو نیـاز دارد » ( لوقـا ۱۰: ۳۶ و ۳۷). 

لوقـا ۱۰: ۳۰ تـا ۳۷ را بخوانیـد. اهمیـت مقایسـه ای کـه عیسـی بیـن سـه شـخصیتی کـه مـرد 
نیازمنـد کنـار جـاده را دیدنـد، در چیسـت؟ 
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هامنطـور کـه در تعالیـم عیسـی متـداول بـود، هـدف سـخت تریـن انتقـادات او، کسـانی 
بودنـد کـه ادعـا مـی کردنـد مذهبـی هسـتند ولـی کمرتیـن اهمیـت را بـه کسـانی کـه رنـج 
می بردنـد، مـی دادنـد. « در حکایـت سـامری نیکـو، مسـیح ماهیـت دیـن واقعـی را نشـان می 
دهـد. او نشـان مـی دهـد کـه ایـن شـامل نظـام هـا، اعتقـادات، و یـا آئیـن هـا نیسـت بلکـه 
بدنبـال انجـام اعـامل دوسـتانه ای اسـت کـه، بزرگرتین خیرات را بـه دیگران به صـورت خیرات 

و خوبی هـای حقیقـی بـه ارمغـان مـی آورد » اِلـن جـی وایـت، آرزوی اعصـار، ص. ۴۹۷.
در تعالیـم عیسـی، او بـه یـک غریبـه اشـاره مـی کنـد، کسـی کـه بـه نظـر مـی آید نسـبت 
بـه خـدا بـی ایـامن اسـت،تا نشـان دهـد کـه دعـوت خداوند بـرای همه کسـانی اسـت که می 
خواهنـد پیـرو او باشـند. هامننـد اولیـن شـنوندگان او، وقتـی مـا به سـوی عیسـی مـی رویم و 
از او مـی پرسـیم کـه بـرای بـه ارث بـردن زندگی ابـدی چه کاری بایـد انجام دهیـم، او رسانجام 
مـا را، بـرای رفـنت و همسـایه شـدن بـا هـر کسـی کـه نیـاز به کمـک مـا دارد هدایت مـی کند. 

۳۰ مرداد      چهارشنبه      
مرد ثرومتند و ایلعارز

در متثیـل مـرد ثرومتنـد و ایلعـازر( ببینیـد لوقـا ۱۶: ۱۹ تـا ۳۱)، مسـیح زندگـی مـرد ثرومتند 
و مـرد فقیـر و نـا امیـد را بـا هـم مقایسـه مـی کنـد. در فقـدان رفاه اجتامعـی، شـفاخانه های 
محلـی، و یـا مطبـخ هـا، ایـن مسـئله بـرای کسـانی کـه نیازمنـد، ناتـوان و یـا در معـرض دیگـر 
محرومیـت هـا بودنـد، معمـول بود کـه در کنار خانـه های ثرومتنـدان گدایی کننـد. انتظار می 
رفـت کـه ثرومتنـدان، در بـه اشـرتاک گذاشـنت سـهم اندکی از ثـروت خود بـرای رفع ایـن رنج و 
مصیبـت، سـخاومتند باشـند. اّمـا در ایـن حکایت، مرد ثرومتنـد « خودخواهانه نسـبت به درد و 
رنـج بـرادرش بـی تفـاوت بـود » اِلـن جی وایت، پندهای مسـیح، صفحـه ۲۶۱. در زمـان حیات، 
رشایـط مربـوط بـه آنـان بـدون تغییر باقی مـی ماند؛ اّمـا پس از مـرگ، به دلیل اینکـه خداوند 

قضـاوت مـی کنـد، موقعیـت آنها بطـور چشـمگیری برعکس خواهد شـد. 

لوقـا ۱۶: ۱۹ تـا ۳۱ را بـا لوقـا ۱۲: ۱۳ تـا ۲۱ مقایسـه کنیـد. شـباهت هـا و تفـاوت هـای بیـن 
ایـن دو حکایـت چیسـت؟ و هـر دو حکایـت چـه چیـزی را بـه مـا یـاد مـی دهند؟ 

 
 

انجام  با  مردان  این  اینکه  مورد  در  ها  حکایت  این  از  کدام  هیچ  در  شواهدی  نوع  هیچ 
کارهای خالف ثرومتند شده باشند وجود ندارد. احتامالً آنان سخت کار کرده اند و با دقت ثروت 
خود را مدیریت کرده اند و توسط خداوند برکت یافته اند. اّما به نظر می رسد در روش و رفتار 
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آنها نسبت به زندگی، خداوند، پول، و دیگران، کار اشتباهی انجام داده اند و این بطور قابل 
توجهی به قیمت از دست دادن زندگی ابدی آنان برایشان هزینه داشته است.

و  ثرومتند  مرد  حکایت  مسیح،  دوران  در  مرگ  از  بعد  زندگی  متداول  تصویر  از  ترسیمی 
ایلعازر، به ما یاد می دهند که انتخاب هایی که در دوران حیات می کنیم برای زندگی بعد از 
مرگ ما مهم هستند. چگونگی عملکرد ما در مقابل کسانی که نیازمند کمک ما هستند، راهی 
است که انتخاب ها و اولویت های ما را نشان می دهد. هامنطور که « ابراهیم » به رنج مرد 
ثرومتند اشاره می کند، کتاب مقدس بیشرتمسیری مناسب را برای انتخاِب بهرت فراهم می کند: 

« آنها موسی و انبیا را دارند، به سخنان ایشان گوش بدهند » ( لوقا ۱۶: ۲۹).
مسـیح یـاد داد کـه وسوسـه های ثروت — چه داشـته باشـیم، پـس انداز کنیم، یـا به دنبال 
بدسـت آوردن آن باشـیم — می توانـد مـا را از ملکـوت او و دیگـران دور کنـد، و به سـوی خود 
محـوری و اتـکا بـه خـود خـود سـوق دهـد. مسـیح مـا را دعـوت می کنـد تـا اول ملکـوت او را 
بطلبیـم و برکاتـی را کـه بـه مـا می رسـد، مخصوصاً با کسـانی کـه در اطراف ما نیازمند هسـتند 

به اشـرتاک بگذاریم. 

شــرایط مالــی شــما هرچــه کــه باشــد، چگونــه میــت وانیــد مراقــب باشــید کــه اجــازه 
ندهیــد پــول و یــا عشــق بــه ثــروت، دیــدگاه شــما را در مــورد آنچــه کــه مســیحیان 

بایــد در زندگــی بــر آن متمرکــز باشــند، را عــوض نکنــد؟ 

۳۱ مرداد      پنجشنبه      
کوچکرتین اینها

یکـی دیگـر ازمواقعـی کـه از عیسـی سـؤالی پرسـیده شـد و او پاسـخی کامـًال متفـاوت بـا 
آنچـه کـه انتظـار مـی رفـت، داد در موعظه ای اسـت که در متی ۲۴ و ۲۵ نوشـته شـده اسـت. 
شـاگردان عیسـی بـه نـزد او آمدنـد و از او در مـورد تخریـب معبـد اورشـلیم و زمـان بازگشـت 
دوبـاره او سـؤال کردنـد (متـی ۲۴: ۱ تـا ۳). اسـتنباط از پاسـخ مرشوح مسـیح به این سـؤال، به 
سـیر کـردن گرسـنگان، سـیراب کردن تشـنگان، پذیرفـنت غربیه ها، پوشـاندن برهنـگان، مراقبت 
بیـامران و دیـدار زندانیـان بـر مـی گـردد. او بـه آنـان اطمینـان داد، « بدانیـد آنچـه بـه یکی از 

ایـن كوچـكان نكردیـد بـه من نكردیـد » ( متـی ۲۵: ۴۰، ۴۵).
این به مسائلی که این تعلیم را به عنوان تصویری از قضاوت نهایی می پردازد، مرتبط است. 
عیسی در رسارس کتاب متی باب ۲۴، پاسخ های رصیح تری به سواالت شاگردانش داد، دادن 
نشانه ها و هشدارها در مورد تخریب اورشلیم و پایان عرص، و لیکن او تاکید کرد که نیاز به 
متی،  کتاب  اول  قسمت  در  است.  مسیح،  بازگشت  وعدٔه  نوِر  در  زندگی  و  بودن »  مراقب   »
حکایت دخرتان جوان دانا و نادان، خواستار آماده بودن برای بازگشت غیر منتظره یا به تاخیر 
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افتاده مسیح است، حکایت سه غالم، نیاز برای خوب و پربار زندگی کردن در زمانی که منتظر 
بازگشت مسیح هستیم را نشان می دهد؛ و سپس، مثال گوسفندان و بزها بیشرت وظایفی را که 

قوم خداوند باید مشغول انجام آن باشند را مشخص می کند. 

متـی ۲۵: ۳۱ تـا ۴۶ را بخوانیـد. عیسـی در ایـن آیـات چـه بـه مـا می گویـد؟ چـرا رسـتگاری با 
سـعی و تـالش مسـیر منی شـود؟ امـا کالم او به مـا درباره مفهوم حقیقی داشـنت ایامن رسـتگار 

کننـده، چـه تعلیمـی می دهد؟ 
 
 

بیانـات عیسـی — وقتـی کـه مـا بـه دیگـران خدمـت مـی کنیـم، در اصـل بـه او خدمـت 
کرده ایـم — بایـد روابـط و رفتـار مـا را دگرگـون کنـد. تصـور کنیـد کـه قـادر به دعوت عیسـی 
بـرای یـک وعـده غـذا یا قـادر به مالقات او در بیامرسـتان یا زندان باشـید. مسـیح فرمود که ما 
هـر زمـان کـه ایـن خدمـات را بـه مـردم جامعٔه خـود ارائه مـی دهیم، ایـن خدمـات را در حق 
او انجـام مـی دهیـم. چـه فرصتـی باور نکردنی کـه او به ما پیشـنهاد می کند کـه انجام دهیم! 

بــا دعــا آنچــه را کــه عیســی در ایــن آیــات مــی گویــد بخوانیــد. چطــور مــی توانیــم 
ایــن عقیــده را درک کنیــم کــه، او خــود را بــا گرســنه، برهنــه، و زندانــی برابــر کــرد؟ 
چــه وظیفــٔه مهــم و قدرتمنــدی ایــن مســئله بــر عهــدٔه مــا و چگونــه زندگــی کــردن 

مــا مــی گــذارد؟ 

۱ شهریور      جمعه      
تفکـری فراتـر: اِلـن جـی وایـت، « سـامری نیکـو » صفحـات ۴۹۷ تـا ۵۰۵، و« کوچکرتیـن 

A Great Gulf Fixed بـرادران مـن »، صفحـات ۶۳۷ تـا ۶۴۱، در آرزوی اعصـار؛
،صفحـات ۲۶۰ تـا ۲۷۱، « چـه کسـی همسـایه مـن اسـت؟ » صفحـات ۳۷۶ تـا ۳۸۵، در کتـاب 

پندهـای مسـیح.
« مسـیح، دیـوار جدایـی، خودپرسـتی، تعصـب ملـی، را از بیـن مـی بـرد و عشـق ورزی 
بـه همـٔه انسـان هـا را تعلیـم مـی دهـد. او انسـان هـا را از قلمـرو باریکـی کـه خودخواهـی 
کنـد، بیـرون مـی کشـد؛ او متـام خطـوط مرزبنـدی و متایزهـای  تعییـن مـی  آنـان برایشـان 
دوسـتان  هـا،  غریبـه  و  همسـایگان  بیـن  او  دارد.  برمـی  میـان  از  را  جامعـه  در  سـاختگی 
و دشـمنان تفاوتـی منـی گـذارد. او بـه مـا مـی آمـوزد تـا هـر روح نیازمنـدی را بـه عنـوان 
 همسـایه و جهـان را بـه عنـوان عرصـٔه خـود قلمـداد و بـه آن نـگاه کنیـم ». اِلـن جـی وایـت،

Thoughts From the Mount of Blessings، صفحه ۴۲.
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« معیـار قانـون طالیـی، معیـار حقیقـی از مسـیحیت اسـت؛ و هـر چیـزی کمـرت را از ایـن 
فریبـکاری اسـت. مذهبـی کـه انسـان را در رسـیدن بـه جایگاهـی کمـرت و پاییـن تـر از جایگاه 
واقعـی انسـان هدایـت کنـد، انسـانی کـه مسـیح چنـان او را ارزشـمند دانسـته اسـت کـه جان 
خـود را بـرای او داده اسـت؛ دینـی کـه مـا را نسـبت بـه نیازهـا و رنج هـا و یا حقوق انسـان ها 
بـی عالقـه مـی کنـد، یـک دیـن جعلـی و نادرسـت اسـت. در هنـگام ناچیـز شـمردن مطالبـات 
فقـرا، مصیبـت دیـدگان، و گناهـکاران، مـا پیـامن شـکنی خـود را بـه مسـیح اثبـات مـی کنیـم. 
مسـیحیت در جهـان قـدرت کمـی دارد و ایـن بـه علـت ایـن اسـت کـه انسـان هـا نـام مسـیح 
را بـر خـود دارنـد، در حالـی کـه در زندگـی شـخصیت او را انـکار مـی کنـد. » اِلـن جـی وایت، 

Thoughts From the Mount of Blessing, صفحـات ۱۳۶ و ۱۳۷.

سواالتی برای بحث 
۱. آیه مورد عالقه شما در درس این هفته کدام است و چرا؟

ــی  ــت ب ــا را در جه ــه « م ــی ک ــارٔه ایمان ــت درب ــی وای ــن ج ــم اِل ــه خان ــه ک ــه آنچ ۲. ب
ــان  ــد، آن ایم ــی کن ــری م ــانی رهب ــوق انس ــا، و حق ــا، رنج ه ــه نیازه ــبت ب ــی نس عالقگ
نادرســت و جعلــی اســت » نوشــته اســت، نــگاه کنیــد. چــرا مــا بایــد مراقــب باشــیم تــا بــه 
آســانی در دام ایــن طــرز تفکــر« دانســتن حقیقــت » کافــی اســت، و هیــچ چیــز دیگــری 

مهــم نیســت، نیافتیــم؟ 
۳. چگونــه آیــات مطالعــه روز پنجشــنبه بــه مــا نشــان مــی دهنــد کــه « حقیقــت » شــامل 

چــه چیزهایی اســت؟ 

خالصه: تعالیم عیسـی برای کسـانی که سـاکنان و منایندگان پادشـاهی خداوند هسـتند، شـیوه 
ای متفـاوت بـرای زندگـی کـردن را مشـخص مـی کنند. بر اسـاس عهد عتیـق در کتاب مقدس، عیسـی 
مترکـز خـود را بـرروی مراقبـت از فقـرا و سـتمدیدگان قـرار داد و تاکیـد کـرد کـه پیـروان او در زمانی 

کـه منتظـر بازگشـت دوبـاره او هسـتند، بـه عنوان مردمـی مهربان و دلسـوز و رحیـم زندگی کنند. 
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داستانهای ایامنداران
۲ شهریور

دکرت بر سقط جنین ارصار می ورزد
توسط اندرو مک چسنی، مبرش ادونتیست

دینـا کـه مـادر بزرگـی ۶۰ سـاله اسـت و در اتحـاد جامهیر شـوروی زندگی می 
کنـد؛ هـر صبـح ایـن گونـه دعـا مـی کـرد: «خداونـدا برایـم کسـی را بفرسـت کـه 

بتوانـم در مـورد تـو بـه او بگویم»
یک روز بعد از دعا، دینا در ایسـتگاه اتوبوس در پرتوپاولوسـک- کامچاتسـکی، 
پایتخـت منطقـه رشق دوِر کامچاتـکا، منتظـر اتوبوس بود. درحالـی که توجهش به 

یک زن باردار جلب شـد؛ پرسـید: «آیا حامله هسـتید؟»
زن رشوع کـرد بـه گریـه کـردن. دینـا فهمید کـه زن که نامـش لیوندا ساُوسـتینا 
اسـت، منتظـر اولیـن نـوزاد پـرسش بود؛ اما پزشـک عمومـی تاکید کرده بـود که او 

سـقط جنین کرده اسـت.
لیونـدا در حالیکـه اشـک از چشـامنش رسازیـر مـی شـد گفـت: «مـن در حـال 
حـارض صاحـب دخرتکوچکی هسـتم و همواره آرزو می کردم که پرسداشـته باشـم. 
امـا دکـرت مـی گویـد که اگر سـعی کنـم این بچه را بـه دنیا بیـاورم او مـرده به دنیا 
خواهـد آمـد و مـن نیزخواهـم مـرد». دینـا  زن را تسـلی داده و از او دعوت کرد تا 
بـه کلیسـای خانگـی اش در روز سـبت بیایـد.  لیونـدا هرگز به کلیسـا نرفتـه بود و 

موافقـت منود تـا برود.
روز سـبت، دینـا و لیونـدا بـه دیگـر دوازده عضو کلیسـا پیوسـتند و بـه موعظه 
شـبان یاکـوف کوالکـوف کـه در مـورد وفـاداری خـدا بـود گـوش دادنـد. بعـد از 
مدتـی، لیونـدا وضعیتـش را کـه بـر رس دو راهـی بود را با شـبان در میان گذاشـت. 

او لیونـدا را تشـویق کـرد تـا بـه خـدا اعتـامد کنـد و بعـد بـرای او دعـا کرد.
در روز دوشـنبه، لیونـدا بـه دکـرت اطـالع داد کـه قصـد دارد تا بـه وضع حملش 

در مـورد نـوزاد ادامه دهد.
دکرت گفت: «آیا عصبانی شده ای؟»

هنگامـی کـه دکرت نتوانسـت لیوندا را قانع کند؛ شـوهرش والدمیـر را فراخواند. 
بعدهـا والدمیـراو را در خانـه رسزنـش منـوده گفت: « آیـا آنقدر خودخواه هسـتی 

کـه میـل داری مبیـری و دخرتت را بـی مادربگذاری؟ »



۸۳

لیونـدا پاسـخ داد: «مـن ایـن نـوزاد را وضـع حمـل خواهـم کـرد. مـن بـه خـدا 
اعتـامد دارم» شـوهرش گفت:«ایـن خـدا کیسـت کـه در مـوردش حـرف مـی زنی؟ 

خدایـی وجود نـدارد!»
در سـبت بعـدی، لیونـدا به کلیسـا بازگشـت. و در سـبت بعدی طولی نکشـید 

کـه تعمیـد گرفت.
دکرتمتوجـه شـد کـه در اشـتباه اسـت. نـوزاد زنـده بـه دنیا آمـد و لیونـدا منرد. 

ِرسگـِی کوچولـو مریـض حـال بـود و ازتشـنج رنج مـی برد.
یـک روز وقتـی رسگـی یـک سـاله بـود؛ از تشـنج شـدید، رنـج بـرد. نفـس او به 
مـدت ده ثانیـه قطـع شـد. بیسـت ثانیـه دیگـر نیـز. رنـگ لبهایـش بـه رنـگ آبـی 
عـوض شـد. لیونـدا بـه زانوهایـش افتـاده و در حالـی کـه گریـه مـی کرد دعـا کرد: 

«خداونـدا، تـو بـه ایـن پـرس زندگـی بخشـیدی؛ لطفـا جانـش را نگیر!»
شوهرش فورا به طرف اتاق دوید.

لیوندا به او گفت: «بیا اینجا و دعا کن! ما به ایامن تو نیز احتیاج داریم!»
والدیمیـر بـه زانوهایـش افتـاده و در حالـی که گریـه می کرد دعا کـرده گفت: 

«خداونـدا باور دارم!»
در آن وقـت نـوزاد رشوع بـه تنفـس کـرد. شـبان کوالکـوف، ۶۶ سـاله کـه پـس 
از خدمت ۴۱ سـاله اش بازنشسـته شـد و در پودولسـک در جنوب مسـکو زندگی 
مـی کنـد، گفـت کـه کل خانـواده ادونتیسـت شـدند و بچـه هـا، کـه حـاال در سـن 

۴۰سـالگی هسـتند؛ بـه عنـوان اعضـای ایامنـدار کلیسـا باقـی مـی مانند.
چـرا ایـن خانـواده ادونتیسـت شـدند؟ علتـش ایـن اسـت کـه یـک پیـرزن هـر 
صبـح برایشـان دعـا مـی کـرد. شـبان کوالکـوف کـه در سـمت چـپ تصویـر اسـت 

گفـت: «خداونـدا، کسـی را بفرسـت کـه بتوانـم بـه سـمت تـو هدایـت کنـم»
او گفت: «در دعا قدرت وجود دارد»
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۲ شهریور تا ۸ شهریور   درس نهم   

خدمت در کلیسای عهد جدید

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اعامل رسـوالن ۲: ۴۲ تـا ۴۷؛ ۴: ۳۲ تا ۳۷؛ متـی ۲۵: ۳۸ و ۴۰؛ اعامل 

رسـوالن ۹: ۳۶؛ دوم قرنتیـان ۸: ۷ تـا ۱۵؛ رومیـان ۱۲؛ یعقـوب ۲: ۱ تا ۹.
آیـه حفظـی: « دینـدارِی پـاک و بی لکـه در نظـر پـدِر مـا خـدا، آن اسـت کـه یتیـامن و 
بیوه زنـان را بـه وقـت مصیبـت دسـتگیری کنیـم و خـود را از آالِیـش ایـن دنیـا دور بداریـم 

» (یعقـوب ۱: ۲۷).
حداقل از نظر مسیحیان، آیاتی که بنام ماموریت بزرگ شناخته می شوند در متی ( ۲۸: 
۱۸ تا ۲۰)، در میان مشهورترین آیات کتاب مقدس شناخته شده اند. اغلب این آیات به عنوان 
رشح رسالت ما توصیف شده اند و برای همٔه خدمات و پروژه های بشارتی مسیحیت الهام 
بخش بوده اند. در واقع، با الهام از این آیات، مسیحیان به رسارس جهان رفته اند حتی گاهی با 

هزینه فراوان شخصی خود به منظور گسرتش و نرش انجیل رهسپار گردیده اند. 
و عیسـی در بـارٔه ایـن مأموریـت عظیـم چـه گفـت؟ بـرای شاگردسـازی، تعمیـد، و تعلیـم 
دادن بـه مـردم « و بـه آنـان تعلیـم دهیـد کـه هرآنچـه بـه شـام فرمـان داده ام، بـه جـا آورنـد. 
اینـک مـن هـر روزه تـا پایـان ایـن عـرص بـا شـام هسـتم! » ( متـی ۲۸: ۲۰). و هامنطـور کـه 
مـا مشـاهده کـرده ایـم، بیشـرتین چیـزی کـه عیسـی به ما سـفارش مـی کنـد، این اسـت که از 
نیازمنـدان، آزردگان و کسـانیکه قادر به مراقبت از خوشـان نیسـتند، مواظبـت و مراقبت کنیم. 
بـه همیـن ترتیـب، مـا نیـاز داریم که به یاد داشـته باشـیم ایـن سفارشـات برای شـاگردان اولیه 
مسـیح، خیلی وظیفه ای جدید و مسـئله ای که قبالً ندیده و یا نشـنیده باشـند، نبوده اسـت، 
بلکـه بیشـرت ادامـٔه رسـالت عیسـی بـود که او قبـالً در میـان آنان به انجـام آن مشـغول بود. به 
همیـن ترتیـب، ایـن جنبه از تعالیم مسـیح را می تـوان بطور وضوح در زندگی جامعٔه کلیسـای 

جدیـد بـه عنـوان بخشـی از اجـرای مأموریت عظیـم دید. 
* درس این هفته  را مطالعه کنید تا برای سبت روز  ۹ شهریور— August ۳۱  آماده شوید.
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۲ شهریور تا ۸ شهریور   درس نهم   

خدمت در کلیسای عهد جدید

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اعامل رسـوالن ۲: ۴۲ تـا ۴۷؛ ۴: ۳۲ تا ۳۷؛ متـی ۲۵: ۳۸ و ۴۰؛ اعامل 

رسـوالن ۹: ۳۶؛ دوم قرنتیـان ۸: ۷ تـا ۱۵؛ رومیـان ۱۲؛ یعقـوب ۲: ۱ تا ۹.
آیـه حفظـی: « دینـدارِی پـاک و بی لکـه در نظـر پـدِر مـا خـدا، آن اسـت کـه یتیـامن و 
بیوه زنـان را بـه وقـت مصیبـت دسـتگیری کنیـم و خـود را از آالِیـش ایـن دنیـا دور بداریـم 

» (یعقـوب ۱: ۲۷).
حداقل از نظر مسیحیان، آیاتی که بنام ماموریت بزرگ شناخته می شوند در متی ( ۲۸: 
۱۸ تا ۲۰)، در میان مشهورترین آیات کتاب مقدس شناخته شده اند. اغلب این آیات به عنوان 
رشح رسالت ما توصیف شده اند و برای همٔه خدمات و پروژه های بشارتی مسیحیت الهام 
بخش بوده اند. در واقع، با الهام از این آیات، مسیحیان به رسارس جهان رفته اند حتی گاهی با 

هزینه فراوان شخصی خود به منظور گسرتش و نرش انجیل رهسپار گردیده اند. 
و عیسـی در بـارٔه ایـن مأموریـت عظیـم چـه گفـت؟ بـرای شاگردسـازی، تعمیـد، و تعلیـم 
دادن بـه مـردم « و بـه آنـان تعلیـم دهیـد کـه هرآنچـه بـه شـام فرمـان داده ام، بـه جـا آورنـد. 
اینـک مـن هـر روزه تـا پایـان ایـن عـرص بـا شـام هسـتم! » ( متـی ۲۸: ۲۰). و هامنطـور کـه 
مـا مشـاهده کـرده ایـم، بیشـرتین چیـزی کـه عیسـی به ما سـفارش مـی کنـد، این اسـت که از 
نیازمنـدان، آزردگان و کسـانیکه قادر به مراقبت از خوشـان نیسـتند، مواظبـت و مراقبت کنیم. 
بـه همیـن ترتیـب، مـا نیـاز داریم که به یاد داشـته باشـیم ایـن سفارشـات برای شـاگردان اولیه 
مسـیح، خیلی وظیفه ای جدید و مسـئله ای که قبالً ندیده و یا نشـنیده باشـند، نبوده اسـت، 
بلکـه بیشـرت ادامـٔه رسـالت عیسـی بـود که او قبـالً در میـان آنان به انجـام آن مشـغول بود. به 
همیـن ترتیـب، ایـن جنبه از تعالیم مسـیح را می تـوان بطور وضوح در زندگی جامعٔه کلیسـای 

جدیـد بـه عنـوان بخشـی از اجـرای مأموریت عظیـم دید. 
* درس این هفته  را مطالعه کنید تا برای سبت روز  ۹ شهریور— August ۳۱  آماده شوید.

۳ شهریور      یکشنبه      
نوع جدیدی از جامعه

پـس از عـروج عیسـی بـه آسـامن و ظهـور روح القـدس در روز پنطیکاسـت، گـروه ایـامن 
داران بـه رسعـت رشـد کـرد و کلیسـای اولیـه را کـه نـوع جدیـدی از جامعـه در میـان پیـروان 
عیسـی بود، بوجود آورد و در ابتدا این کلیسـا توسـط شـاگردان اولیه عیسـی هدایت شـد. به 
هرحـال، ایـن جامعـٔه جدیـد چیـزی نبـود کـه آنها خـود در میـان خودشـان ایجاد کرده باشـند؛ 
بلکـه، ایـن بـر مبنـای تعالیـم و رسـالت مسـیح تأسـیس شـده بـود و تاریـخ بلنـد کالم عربانی و 

انبیـاء آنـان را بـه تصویـر می کشـید. 
اعـامل رسـوالن ۲: ۴۲ تـا ۴۷ را بخوانیـد. شـام چـه چیـزی را بـه عنـوان عنـارص کلیـدی در این 

توصیـف از کلیسـای اولیـه تشـخیص مـی دهید؟ 
 

در حالـی کـه بـه نظـر می رسـد کـه ارسائیلیان موفق نشـدند بطـور کامل طرح یـک جامعه 
درسـت و سـخاومتند را اجـرا و در آن زندگـی کننـد، امـا جامعـه کلیسـای اولیـه بطـور جـدی 
بـه دنبـال تعلیـم آن بـود، « البتـه در میـان شـام نبایـد نیازمنـدی باشـد » ( تثنیـه ۱۵: ۴). یکـی 
از شـیوه هـای ابـراز عملـی ایـامن آنـان ایـن بـود کـه منابـع مالی خـود را بـه اشـرتاک بگذارند 
— حتـی فروخـنت زمیـن خـود و بخشـیدن آن بـه رسمایـه کمـک هـای مردمـی ( ببینیـد اعـامل 
رسـوالن ۴: ۳۴ و ۵: ۲) — و هامنطـور کـه نیـاز همنوعـان ایامندارشـان را بـرآورده مـی کردنـد، 
کسـانی کـه در بیـرون از جامعـٔه جدیـد و نوپـای آنـان بودنـد را به ویـژه از طریق شـفا دادن، 

برکـت مـی دادنـد ( اعـامل رسـوالن ۳: ۱ تـا ۱۳، ۵: ۱۲ تـا ۱۶). 
با این حال این جامعه، جامعٔه آرمانی شکل گرفتۀ تخیلی نبود. با افزایش شامر ایامنداران، 
خوراک  روزانه  توزیع  با  رابطه  در  مخصوصاً   ، منابع  این  مدیریت  مورد  در  اختالف  و  تنش 
که  کسانی  مسیح،  شاگردان   .(۱  :۶ رسوالن  اعامل  ببینید   ) یافت  افزایش  زن ها  بیوه  میان  در 
رهربان معمول گروه بودند، می خواستند بر موعظه کردن انجیل مترکز کنند. آنان برای مقابله 

با وضعیتی که با آن مواجه بودند، نیاز داشتند که در برخی از سازماندهی ها بازنگری کنند. 
بنابرایـن، هفـت نفـر بـه منظور مترکـز بر موضوعـات عملی جامعه کلیسـای تعیین شـدند، 
شـاید ایـن اولیـن گام برای شناسـایی خدمات و توانایی هـای مختلف برای بکارگیری در کلیسـا 
بـود؛ در عیـن حـال ایـن، این مسـئله مهم بـودن خدمت اجرایـی و عملی را برای حیات کلیسـا 
و شـاهدان نشـان مـی داد. «هـامن اصـول تقوا و عدالت کـه باید حاکامن را بـرای رهربی مردم 
در زمـان موسـی و داوود راهنامیـی می کردنـد، هامنطـور بایـد بوسـیله کسـانی کـه خداونـد 
وظیفـه نظـارت بـر کلیسـای جدیـد و انتشـار انجیـل را به آنها سـپرده بود، پیروی می شـدند ». 

اِلـن جـی وایـت، اعامل رسـوالن، صفحه ۹۵.
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ســعی کنیــد، تصــور کنیــد آنچــه را کــه در جامعــٔه اولیــه کلیســا بــود، بــه چــه صورتــی 
بــوده اســت. مــا چطــور مــی توانیــم همــان اصــول را امــروزه منعکــس کنیم؟ 

۴ شهریور      دوشنبه      
خدمت طبیتا به عنوان شاهد

هامنطـور کـه عیسـی پیـش بینـی کـرد، کلیسـا رشوع به رشـد کـرد. « اّما چـون روح القدس 
بـر شـام آیـد، قـدرت خواهیـد یافـت پـس شـاهدان مـن خواهیـد بـود، در اورشـلیم و متامـی 
یهودیـه و سـاِمرِه و تـا دورتریـن نقـاط جهان » ( اعامل رسـوالن ۱: ۸)، ایامنـداران جدید، ایامن 
و رسـالت عیسـی را فـرا گرفتنـد. در میـان آنـان شـخصی بنـام دورکاس — همچنین بنـام طبیتا 
معـروف بـود — کـه در شـهر یافـا زندگی می کرد. بدیهی اسـت که او بطور عملـی تعلیم ویژه 
مسـیح را هنگامـی کـه برهنـه ای را لبـاس مـی پوشـاند، اجـرا مـی کرد، او ایـن کار را بـه خاطر 

مسـیح انجـام مـی داد ( ببینید متـی ۲۵: ۳۸، ۴۰). 

در اعــامل رســوالن ۹: ۳۶ رشح حــال طبیتــا و خدمــت او را بخوانیــد. چگونــه زندگــی و 
خدمــت شــام ممکــن اســت در شــکل مشــابه ایــن آیــه توصیــف شــود؟ شــام دوســت داریــد 

کــه چگونــه توصیــف شــوید؟ 
 

بـه نظـر مـی رسـد کـه خدمـت طبیتـا هامننـد یـک « شـاگرد مسـیح » توصیـف مـی شـود 
(اعـامل رسـوالن ۹: ٣۶ را ببینیـد)، و وفـاداری او بـه خداونـد، انـرژی او، و مترکـز او بـرای کمک 

بـه دیگـران، حتـی دورتـر از محـل سـکونتش معـروف بود. 
پطـرس در حـال دیـدار از شـهر لُـده در نزدیکـی یافـا بـود، و مـردم یافـا از او خواسـتند که 
بـه یافـا بیائیـد تـا در مـورد مـرگ نابهنـگام طبیتـا کاری بکنـد ( ببنیـد اعـامل رسـوالن ۹: ۳۷ تـا 
۴۱). هنگامیکـه پطـرس وارد یافـا شـد بـا عـدٔه زیـادی از مردمی کـه دورکاس در زمـان حیاتش 
بـا آنـان کمـک کـرده بـود، برخـورد کـرد. آنان بـه پطرس، لبـاس هایی را کـه او برایشـان دوخته 
بـود، نشـان دادنـد و بـدون شـک آنـان داسـتان هـای زیـادی از چگونگـی کمک هـای طبیتا به 

آنـان و دیگـران را بـرای پطـرس تعریـف کردند.
ــچ  ــه هی ــد، البت ــات بازگردان ــه حی ــد او را ب ــا کــرد و خداون ــا دع ــرای طبیت ــس، پطــرس ب پ
تضمینــی وجــود نــدارد کــه زندگــی همیشــه بــرای کســانی کــه زندگــی خــود را بــرای خدمــت 
بــه دیگــران اختصــاص داده انــد، خــوب باشــد. باالخــره، طبیتــا متحمــل بیــامری و مــرگ شــد، و 
همچنیــن اســتیفان، یکــی از اولیــن شــامس هایــی کــه بــرای خدمــت بــه بیــوه زنــان در کلیســا 
ــا ۶۰).  ــد شــد ( ببنیــد اعــامل رســوالن ۷: ۵۴ ت ــود، اولیــن شــهید راه خداون منصــوب شــده ب



۸۷

ــی در حقیقــت  ــردم، یــک مســیر آســان و راحــت نیســت؛ حت ــه م زندگــی در راه خدمــت ب
ممکــن اســت راهــی ســخت و ناهمــوار باشــد. 

در هـر حـال، در ایـن حکایـت خداونـد بـا شناسـاندن محبـت و قـدرت خودش، هـر دو در 
زندگـی و مـرگ طبیتـا بـرای تاثیرگـذاری عمیـق بـرروی مـردم یافا اسـتفاده کرد: « ایـن موضوع 

در رسارس یافـا منتـرش شـد و بسـیاری بـه خداونـد ایـامن اوردنـد »( اعامل رسـوالن ۹: ۴۲).

اگــر شــما در آســتانه مــرگ باشــید، آیــا خدمــات و کمکهــای شــما، ماننــد خدمــات 
طبیتــا شایســته یــادآوری و ســوگواری خواهــد بــود؟ چگونــه مــی توانیــم یــک اثــر 
یــادگار و خــوب از خدمــات خــود بجــا بگذاریــم؟ شــما چــه مهــارت هــای عملــی از 
خــود داریــد — ماننــد مهــارت طبیتــا در خیاطــی — کــه ممکــن اســت شــما آن را در 

جهــت خدمــت بــه دیگــران بــکار ببریــد و از آن اســتفاده کنیــد؟

۵ شهریور      سه شنبه      
بخشیدن به عنوان راهی برای یاری و تقسیم نعمت

پولـس رسـول بعـد از تحـول عقیـده، رسـالتی را بـر عهـده گرفـت، کـه بتوانـد انجیـل را بـه 
دنیـای غیـر یهودیـان معرفـی کنـد. خداوند قـادر، به او وظیفه حِل مسـایل مهمی کـه در مورد 
ارتبـاط بیـن اعتقـادات مسـیحی بـا ریشـه هـای یهـودی و پیـروان جدید غیـر یهودی مسـیحی 
مطـرح بـود، را داد. یـک شـورای متشـکل از رهـربان یهـودی و رهـربان غیر یهودی مسـیحی در 
اورشـلیم بـرای بحـث در مـورد موضـوع و جسـتجوی رهنمود خداونـد در رابطه با این مسـایل 

پیچیـده بـا هـم مالقـات کردنـد، جلسـه و نتایـج آن در اعامل ۱۵ ثبت شـده اسـت.
در هـر حـال، در گـزارش پولـس از ایـن جلسـه کـه در غالطیـان بـاب ۲ آمده  اسـت، او یک 
اصل مهم دیگر به رهنمودهایی که او از سـوی شـورای اورشـلیم برای ادامه رسـالتش در میان 
غیـر یهودیـان دریافـت کـرده بـود را اضافه کـرده اسـت: « تنها پیشـنهادی كه داشـتند این بود 
كـه در فكـر فقـرا باشـیم، یعنـی هامن كاری كه من مشـتاق انجامش بـودم » ( غالطیان ۲: ۱۰).

اهمیـت بـرروی ایـن مسـئله را ادامـه داد ( نـگاه کنیـد، بطـور مثـال،  و پولـس، شـخصاً 
اعـامل رسـوالن ۲۰: ۳۵) و در رسارس خدمتـش بـه کلیسـای اولیه در اورشـلیم کـه نگرش جامعٔه 

مسـیحی را در پذیرفـنت همـٔه ایامنـداران گسـرتش داد.

دوم قرنتیـان ۸: ۷ تـا ۱۵ را بخوانیـد. چگونـه پولـس انجیـل و بخشـش سـخاومتندانه را بهـم 
می دهـد؟ ارتبـاط 
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پولـس همچنیـن بـه دو مرجـع عهـد عتیـق اسـتناد می کنـد تـا از مؤمنـان بـرای بخشـش، 
سـخاوت و اهمیـت بـه دیگـر مؤمنـان کـه در رشایط سـخت و ناگوار هسـتند، دعـوت به عمل 
آورد. او حکایـت قوانیـن خداونـد بخشـنده در مـورد تهیـه َمّنا بـرای ارسائیلیـان در بیابان را به 
عنـوان الگـو بـرای بخشـیدن و بـه اشـرتاک گذاشـنت در میان جامعٔه گسـرتده کلیسـا ذکـر کرد ( 
ببینیـد دوم قرنتیـان ۸: ۱۵). همچنیـن او مزمـور ۱۱۲: ۹ را نقـل قـول کرد، که مـی گوید: « او با 
سـخاوت بـه نیازمنـدان می بخشـد و خیرخواهـی او تـا به ابد باقـی اسـت » (دوم قرنتیان ۹:۹).

پولس از خوانندگان نامه هایش خواسـت که درمورد بخشـیدن ، قاطعیت داشـته و گشـاده 
دسـت باشـند و بطـور مرتـب بخشـی از درآمـد خود را کنـار بگذارند تـا زمانی که او یـا تیطُس 
از کلیسـای آنـان بـه منظـور جمـع آوری هدایا و ارائه آنها به مسـیحیان نیازمند اورشـلیم دیدار 
کردنـد، بـه راحتـی بتواننـد بـه آنـان کمـک کننـد. او از یک کلیسـای منونه بـرای تشـویق دیگر 
کلیسـاها بـرای بخشـش ماننـد آن کلیسـا، اسـتفاده کـرد. « ایـن خدمـت شـام دلیـل بـر ایـامن 
شامسـت و مـردم خـدا را بـرای آن شـكر خواهنـد كـرد. زیـرا شـام نـه تنهـا بـه ایـامن خـود بـه 
انجیـل مسـیح اعـرتاف می کنیـد، بلكـه آنهـا و دیگـران را در آنچـه داریـد سـهیم می سـازید » ( 

دوم قرنتیـان ۹: ۱۳). 

چگونــه مــی توانیــم بخشــش را اولویــت قــرار بدهیــم، در حالــی کــه قــادر نیســتم 
هرگونــه درخواســت و نیــازی را بــرآورد کنیــم؟

۶ شهریور      چهارشنبه      
راهنامیــی پولــس برای خوب زندگی کردن و 

کردن محبت 
نامـٔه پولـس بـه رومیـان، بـه خاطـر توضیحـات عمیـق بخاطـر اصـول تعالیـم و اعتقـادی 
نجـات و رسـتگاری بوسـیلٔه ایـامن از طریـق مرگ مسـیح، بسـیار مشـهور اسـت. اّما پـس از ۱۱ 
بـاب تعلیـم در ایـن خصـوص، یـک تغییر قوی و مهـم وجـود دارد. پولس یـک راهنامیی عملی 
بـرای زندگـی کـردن و محبـت کردن، بر اسـاس فیض و محبـت خداوند هامنطور که در عیسـی 
مسـیح و حکایـت انجیـل آشـکار شـد، را پیشـنهاد می کنـد « بنابرایـن ای بـرادران من، بـا توّجه 
بـه ایـن رحمت  هـای الهی، از شـام در خواسـت می کنـم بدنهای خـود را به عنـوان قربانی زنده 
و مقـّدس كـه پسـندیدٔه خداسـت، بـه او تقدیـم كنیـد. عبادت روحـانی و معقول شـام همین 
اسـت » ( رومیـان ۱۲: ۱). در واقـع، پولـس می گویـد کـه بـه خاطـر آنچه کـه خداوند بـرای ما، 

از طریـق عیسـی مسـیح انجـام داده اسـت، مـا باید بدیـن گونه زندگـی کنیم. 
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رومیـان ۱۲ را بخوانیـد و آن را خالصـه کنیـد، بـه خصـوص بـه راهنامیـی برای محبـت کردن و 
مراقبـت از کسـانی کـه نیازمند هسـتند، توجـه کنید. 

 

بـه یـک معنـا، رومیـان ۱۲ بـه عنـوان خالصۀ از بسـیاری از مباحث اسـت، پولـس در برخی 
دیگـر از نامـه هایـش رشح دقیـق تـری می دهـد. او در بـارٔه وظیفـه هـا و هدایـای مختلـف 
در درون بـدن کلیسـا، از جملـه خدمـت و تشـویق دیگـران، و بخشـش سـخاومتندانه صحبـت 
می کنـد ( آیـات ۳ تـا ۸). اّمـا نـه تنهـا ایـن کارهـا بایـد انجـام شـود، بلکه بایـد به خوبـی انجام 

شـود — باالتـر از همـه چیـز — بـا محبـت انجـام شـود ( آیـات ۹ تـا ۱۱).
پولـس بطـور عملـی توضیـح می دهـد کـه ایـن نـوع زندگـی دربـارٔه چیسـت. او از مؤمنان 
مـی خواهـد کـه در سـختی هـا و آزار و اذیت، صبور باشـند، و در مراقبـت از نیازمندان، درهر 
جـا و در هـر زمانـی کـه ممکـن باشـد صلـح طلـب باشـند و — هامنطـور کـه قبـالً دیدیـم — 
جـواب بـدی و بـی عدالتـی را بـا مهربانـی بدهنـد، و بـرای غلبـه بـر ّرش، کارهـای خـوب انجام 

دهنـد ( ببنیـد رومیـان ۱۲: ۲۰ و ۲۱). 
ایـن بـاب آنچـه را کـه بـه معنـای زندگـی کردن بـرای یک انسـان به عنـوان یک فـرد جدید 
اسـت را مشـخص مـی کنـد، و خدمـت بـه خداونـد بصـورت انفـرادی و همینطـور بـه عنـوان 
بخشـی از یـک جامعـه بـا ایـامن را تعیین می کنـد. پولس به این دسـته از پیروان جدید عیسـی 
مسـیح گفـت کـه زندگـی آنـان، اولویـت هـای آنـان، و اعاملشـان بایـد در پاسـخ بـه آنچـه کـه 
عیسـی بـا مرگـش بـرروی صلیـب و دادن امیـد زندگـی ابدی بـرای آنان انجـام داد، تغییـر کند. 
هامنطـور کـه آنهـا در جامعـٔه ظـامل و بـی رحـم، در مرکـز امپراطـوری روم زندگـی مـی کردند، 
پولـس آنـان را راهنامیـی کـرد کـه به گونـٔه متفاوتی زندگی کنند: « هم شـكل این جهان نشـوید 
بلكـه بـه  وسـیلٔه تجدیـد افـكار، وجود شـام تغییر شـكل یابد تـا بتوانیـد ارادٔه خدا را تشـخیص 

بدهیـد و آنچـه را كـه مفیـد و پسـندیده و كامل اسـت، بشناسـید » (رومیـان ۱۲: ۲).

۷ شهریور      پنجشنبه      
یعقوِب « عادل »

سـنت مسـیحی حاکـی اسـت که یعقوب، بـرادر یا بـرادر ناتنی عیسـی، رهرب کلیسـای اولیه 
اورشـلیم شـد و کسـی بـود کـه بـه عنـوان رئیـس شـورای اورشـلیم انجـام وظیفـه کـرد ( ببینید 
اعـامل رسـوالن ۱۵ و همینطـور غالطیـان ۱ و ۲). اگر چنین باشـد، احتامل دارد که او نویسـندٔه 

نامـه ای باشـد کـه در کتـاب مقـدس به عنـوان کتاب یعقـوب بجا مانده اسـت.
اسم یعقوب در آن زمان اسمی متداول بود، اّما اگر همٔه این آدم ها یک شخص باشند، او 
همچنین امکان دارد رهربی کلیسایی بنام یعقوِب « عادل » بوده باشد، که چنین اظهار شده 
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که یک رهرب خردمند بوده و کسی که به راستی اولویت اّول او عالج دیگران و اهمیت و توّجه 
او به کسانی بود که اغلب فراموش شده بودند و مورد ظلم قرار گرفته بودند. کتابی که به نام 
او ثبت شده است، به عنوان « کتاب امثال عهد جدید » توصیف شده است، که برروی عبادت 

عملی و زندگی خردمندانه به عنوان پیروان خداوند، مترکز دارد.  
نویسـنده کتـاب یعقـوب مشـتاق بـوده تـا به خوانندگان مسـیحی خـود یـادآوری کند که « 
شـام بایـد بـر طبـق كالم او عمـل كنیـد و فقط با شـنیدن خـود را فریـب ندهید. و آنچـه را که 
می گوئیـد انجـام دهیـد» ( یعقـوب ۱: ۲۲)، و اینکـه دینی با اهمیت اسـت کـه در نظر خداوند 
پـاک و ابـدی باشـد و بـر مراقبـت از نیازمنـدان و سـتمدیدگان مترکز کنـد و در برابـر تاثیرات و 

نفـوذ فسـاد در جامعـه ای کـه در آن هسـت، مخالفت کند ( یعقـوب ۱: ۲۷). 
یعقـوب ۲: ۱ تـا ۹ را بخوانیـد. نگـرش یعقـوب نسـبت به افرادی کـه به نوع متفـاوت از آنچه 
در جامعـه معمـول اسـت، متمـول هسـتند چگونـه هسـت؟ رهنمودهـای خـاص او در مـورد 

چگونگـی برخـورد بـا ثرومتنـد و فقیـر در جامعٔه کلیسـائی چه هسـتند؟ 
 

یعقـوب چنیـن اسـتدالل می کنـد کـه آرزوی خـوب برای کسـی کـردن– حتـی آرزوی برکات 
خداونـد بـرای آنهـا – باعـث کمـی تسـکین و راحتـی برای کسـانی کـه از رسما و گرسـنگی رنج 
مـی برنـد، خواهـد شـد. تامیـن خـوراک و پوشـاک واقعـی، در بیـان و نشـان دادن نگرانـی مـا 
بـرای آنهـا نسـبت به داشـنت همٔه احساسـات رشیف و آرزوهای خوب انسـانی، بسـیار مفیدتر 
خواهـد بـود ( یعقـوب ۲: ۱۴ تـا ۱۶). یعقـوب از ایـن بـه عنـوان الگویی از تعامل بیـن ایامن و 
عمـل در زمینـٔه روابـط مـا با خدا اسـتفاده می کنـد. او همچنین تکـرار می کنـد ( یعقوب ۲: ۸) 
آنچـه را کـه عیسـی دربـارٔه دوسـت داشـنت همسـایه خود ماننـد خود به انسـان ها تعلیـم داد، 
بـه ایـن علـت بـود تا نشـان دهد که چگونه بایـد از این فرمـان در زندگی روزمـره اطاعت کرد. 
زندگـی کـردن در راه خدمـت به خداوند و دیگران، تنها برای بدسـت آوردن نجات و رسـتگاری 

نیسـت، بلکـه بـه خاطر ابراز و آشـکار کـردن ایامن واقعی اسـت.  

چرا خیلی راحت است، که حتی بطور ناخودآگاه، ثروتمند را بر فقیر ترجیح داد؟ 

۸ شهریور      جمعه      
تفکـری فراتـر: بخوانیـد اِلن جی وایـت، « طبیتا — خدمت او و تاثیـر آن، صفحات ۶۶ 
 The Acts ؛ صفحـات ۳۳۵ تـا ۳۴۵، در A Liberal Church “؛Welfare Ministry و ۶۷، در
 .Welfare Ministry ؛ صفحـات ۳۵ تـا ۴۱، در This Is Pure Religion ؛of the Apostles

[صفحـات مربـوط بـه مرجع انگلیسـی می باشـد]



۹۱

« نجـات دهنـدٔه مـا، زندگـی گرانبهـای خـود را بـه منظور ایجـاد کلیسـایی ارزانـی منود که 
قادر به مراقبت از مسـکینان، و روح های اغوا شـده باشـد. مشـارکت ایامنداران ممکن اسـت 
از میـان افـراد فقیـر، عامـی، و گمنـام باشـد؛ بـا ایـن حال آنـان درپناه مسـیح، در خانـه، محله، 
کلیسـا و حتـی در مناطـق دورتـر از اینهـا، بـکار گرفتـه مـی شـوند، که نتایـج کار آنها تـا به ابد 

مانـدگار می شـود. »، اِلـن جـی وایـت، آرزوی اعصـار صفحه ۶۴۰. 
« بخشـش فروتنانه، کلیسـای اولیه را به اوج شـادمانی رسـاند؛ بخاطر اینکه ایامنداران می 
دانسـتند کـه تـالش هـای آنـان کمـک می کند تـا پیام انجیل به کسـانی کـه در تاریکی هسـتند 
رسـانده مـی شـود. خیرخواهـی آنها، شـهادت می داد که آنهـا بیهوده فیض خداونـد را دریافت 
نکـرده انـد. ایـن وارسـتگی می توانسـت نتیجـه چـه چیـزی باشـد، بـه غیـر از روح تقدیـس و 
پاالیـش شـده؟ در نظـر ایامنـداران و کافـران، ایـن معجـزٔه فیض خداونـد بود » اِلـن جی وایت 
– The Acts of the Apostles، صفحـه ۳۴۴. [صفحـات مربـوط به مرجع انگلیسـی می باشـد]

سواالتی برای بحث
۱. چگونــه جامعــه کلیســایی شــما می توانــد ماننــد آنچــه کــه در بــاب هــای اولیــه کتــاب 
اعمــال رســوالن شــرح داده شــده اســت، بشــود. برخــی از گام هــای عملی رهبران کلیســای 

شــما بــرای تشــویق کلیســا در ایــن جهــت، چــه چیزهایــی ممکــن اســت باشــد؟ 
۲. کلیســای ادونتیســت هــای روز هفتــم در سراســر جهــان از برخــی از اصــول مــورد 
ــش  ــا در بخ ــش ه ــه بخش ــه چگون ــن اینک ــرای تعیی ــه ب ــن هفت ــه ای ــث در مطالع بح
هــای مختلــف جهــان بــه اشــتراک گذاشــته شــوند، پیــروی می کنــد. مزایــای ایــن نــوع 

ســازماندهی در بــه اشــتراک گذاشــتن منابــع جهانــی چیســت؟ 
۳. آیــا رهنمــون هــا بــرای زندگــی، ماننــد آنچــه در رومیــان ۱۲ خالصــه شــده اســت، 
ــی  ــردن در« زندگ ــی ک ــرای زندگ ــی ب ــه و عمل ــع گرایان ــای واق ــیوه ه ــال، ش ــرای مث ب
ــرای  ــی ب ــی زیبای ــای تخیل ــبیه تابلوه ــتر ش ــا بیش ــا آنه ــتند؟ ی ــی هس ــی » عمل واقع

ــتند؟  ــزکار » هس ــای« پرهی ــره آدم ه ــه پنج ــه – شیش ــردن لک ــان ک پنه
۴. یعقــوب در بــاب ۵: ۱ تــا ۵ از لحنــی قــوی اســتفاده می کنــد تــا نــوع شــدیدی از 
هشــدار کــه توســط انبیــاء عهــد عتیــق مطــرح شــده اســت را تکــرار کنــد. چــرا چنیــن 

بیــان قــوی مقتضــی و ضــروری اســت؟ 

خالصـه: بـه موجـب حکـم عیسـی مسـیح و قـدرت روح القـدس، شـاگردان و ایامنداران 
اولیـه بـرای رسـاندن و نـرش پیغام و رسـالت مسـیح بطور گسـرتده تا آنجا که ممکـن بود رشوع 
بـکار کردنـد. کلیسـای اولیـه بـا پیـروی از تعالیـم مسـیح و کالم عـربی، بـه شـکل جدیـدی از 
جامعـه بـرای بـه اشـرتاک گـذاری آنچـه کـه آنهـا داشـتند با کسـانی که در داخـل و یا خـارج از 
جامعـٔه آنـان بـه آن نیازمنـد بودند، بوجود آمد. نخسـتین رهربان کلیسـای اولیه بـا الگو بودن و 
تعالیمشـان کـه در نامـه هایشـان به کلیسـاها ثبت شـده اسـت، ایامنـداران را بـه زندگی کردن 

بـا ایـامن بـه خداونـد و خدمت بـه نیازمنـدان ترغیـب کردند. 
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داستانهای ایامنداران
۹ شهریور

بخشش پدر را به امتام برسان
توسط ساکاری وِکاووری

فنالنـد در جنـگ خونیـن داخلـی سـال ۱۹۱۸ غـرق شـده بـود. رنگین پوسـتان، 
کـه ترکیبـی از مجموعـه طبقـه کارگـران بودنـد، بـا سـفید پوسـتان در منازعـه و 
اختـالف بـه رسمـی بردنـد؛ کـه بیشرتینشـان از طبقـه متوسـط و رده بـاال بودنـد.

پدرپـدر بزرگـم ویکتـور اسـتالربگ از پـرسش، عمـوی بزرگـم وائینـو اسـتالربگ، 
خواهـش کـرد کـه بـه ارتـش سـفید پوسـتان ملحـق نشـود. ویکتـور، کـه سـه سـال 
قبـل بـه کلیسـای ادونتیسـت روزهفتـم پیوسـته بـود، از کالم عیسـی در متـی باب 
۲۶آیـه ۵۲ اینگونـه نقـل قـول کـرد: «هـر کـه شمشیربکشـد، بـا شمشـیرنیز کشـته 
خواهـد شـد » او گفـت: « لطفـا راه دوسـتانت را بـه پیـش نگیر و با آنـان به ارتش 

ملحق نشـو »
امـا وائینـو اعتقـاد رس سـختانه ای نسـبت بـه آنچـه بـاور مـی کـرد داشـت تـا 
بـه جنـگ بـرود، و او خانـه را در تاریکـی شـب ترک کـرد. او دوسـتانش را درخلیج 

یخـزده فنالنـد در صبـح زود یکشـنبه مالقـات منـود.
تقریبـاً در مـدت نـه چنـدان کوتـاه، رسبـازان رنگیـن پوسـت وائینـو و دیگـر 
دوسـتانش را دسـتگیر کردنـد. بعدهـا آشـکار شـد که یـک کدبانو که عاشـق وائینو 
شـده بـود نقشـه وائینـو را بـه یـک هواداررنگیـن پوسـت فاش سـاخته بود؛ کسـی 

کـه بـه نوبـت او نیـز بـه ارتـش رنگین پوسـتان افشـا کـرده بود.
آن شـب، مـردان جـوان به درون ارابه اسـب گذاشـته شـدند و دو رسباز رنگین 
پوسـت آنهـا را بـه خلیـج یخـزده فنالنـد بازگرداندنـد. رسبـازان سـوراخی در یـخ 
حفـر منودنـد و دسـتور دادنـد تـا زندانیـان بـه ردیـف در صـف بایسـتند. وائینو از 
دستورشـان رس باز زد و در دم کشـته شـد. و بعد سـه نفر از دوسـتان دیگر او نیز 
کشـته شـدند.  دو نفـر از آنـان سـعی کردنـد فـرار کننـد امـا بـه طرف آنان شـلیک 

شـد و کشـته شدند. 
پـس از آن، دومیـن گـروه زندانیـان فرار کردنـد. وقتی دو رسباز آنهـا را تعقیب 
مـی کـرد؛ یکـی از زندانیـان کـه خـودش را نزدیـک حفـره یخی  بـه مـردن زده بود 

توانسـت آزادانـه فـرار کنـد. او بـه دیگـران آنچـه را که اتفـاق افتاده بـود گفت.
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امـا در خلیـج یخـزده، رنگیـن پوسـتان اجسـاد مـرده را بـه درون حفـره یخـی 
انداختنـد.

پـدر وائینـو، یعنـی ویکتـور، و بقیـه اعضـای خانـواده روزهـا عـزاداری منودند. 
بعـد از مدتـی، سفیدپوسـتان وقتـی جنگ در سـالهای ۱۹۱۸-۱۹۲۰ متام شـد، پرچم 
پیـروزی را برافراشـتند. آنهـا توانسـتند ده نفـر رنگیـن پوسـت زندانی را اسـیر کنند 

و تصمیـم گرفتنـد تـا بـه خاطـر مـرگ وائینـو و دوسـتانش از آنها انتقـام بگیرند.
ویکتـور کتـاب مقـدس خود را برداشـت و با عجله به منطقـه عملیاتی روی تپه 
رفـت. او بیـان کـرد که: «دیگر این کشـتار بس اسـت. شـام منی توانیـد هیچ رنگین 

پوسـتی را بـه خاطرفقدان پرسم بکشـید، حتی یکی »
وقتـی او بـر روی تپـه در حال موعظه بود، دایره انتقام متوقف شـد و زندانیان 
رنگیـن پوسـت تربئـه شـدند. در بین آن ده نفر رنگین پوسـت، دو نفـر از آنان پرس 
آهنگـر محلـی بودنـد.  وقتـی دیدنـد کـه پرسانـش نجـات یافتـه انـد، آهنگـر شـاد 

رشوع کـرد بـه خوانـدن کتاب مقدس و به کلیسـای ادونتیسـت پیوسـت.
خـدا همچنیـن خانـواده ویکتور را که در سـمت چپ تصویر اسـت، برکت داد. 
هشـت عضـو خانـواده بـه عنـوان شـبان ادونتیسـت نجـات پیدا کـرده اند کـه این 
شـامل مـن و بـرادر وائینـو، یعنـی تویوو ِسـلیاوارا می شـود؛ که یک مبـرش عمومی 

ای اسـت کـه بیـش از ۱۵۰۰ نفـر را تعمید داد.



۹۴

۹ شهریور تا ۱۵ شهریور   درس دهم   

زندگی بر اساس انجیل

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: رومیـان ۸: ۲۰ تـا ۲۳؛ یوحنـا ۳: ۱۶، ۱۷؛ متی ۹: ۳۶؛ افسیسـان ۲: ۸ 

تـا ۱۰؛ اول یوحنـا ۳: ۱۶، ۱۷؛ مکاشـفه ۱۴: ۶، ۷.
آیـه حفظـی: « زیـرا بـه  سـبب فیض خداسـت كه شـام از راه ایـامن نجات یافته ایـد و این 
كار شـام نیسـت بلكـه بخشـش خداسـت. ایـن نجـات، نتیجـٔه کارهای شـام نیسـت، پـس هیچ 
دلیلـی وجـود نـدارد كه كسـی به خود ببالد. زیرا ما سـاختٔه دسـت او هسـتیم و خـدا ما را در 
مسـیح عیسـی از نـو آفریـده اسـت تـا آن كارهای نیكویـی را كه او قبـالً برای ما مقـّدر فرمود 

كـه انجـام دهیـم، بجا آوریـم » (افسیسـان ۲: ۸ تا ۱۰).
به محض اینکه درمورد احکام خداوند، الزامات یا رهنمودها صحبت می کنیم، در معرض 
خطر قرار گرفته یا حتی با وسوسه روبرو می شویم و به این فکر می افتیم که آیا می توانیم با 
اعامل خود نجات یابیم یا اینکه فقط برای بدست آوردن لطف خداوند این اعامل را انجام می 
دهیم. اما کتاب مقدس مکرراً به ما می گوید که ما گناهکاران با فیض خداوند از طریق عیسی 
مسیح و مرگ او برروی صلیب به جای ما، نجات یافته و رستگار شده ایم. به هر حال ما چه 
چیزی می توانیم به این اضافه کنیم؟ یا هامنطور که اِلن جی وایت نوشته است: « اگر شام 
همٔه چیزهایی که در انسان خوب، مقدس، رشیف  و دوست داشتنی هستند را در کنار هم قرار 
دهید و سپس موضوع را به حضور فرشتگان خداوند به عنوان قبول آن برای نجات روح انسان 
و یا برای بیان شایستگی او برای نجات بیاورید، پیشنهاد به عنوان پیامن شکنی از طرف آنان 

رد خواهد شد » – Faith and Works، صفحه ۲۴. 
بنابرایـن، حتـی اَعـامل رحیامنـه و شـفقت آمیـز ما برای کسـانی کـه نیازمند هسـتند، نباید 
بـه عنـوان احـکام گرائـی دیـده شـوند. بـر خـالف آنچـه کـه گفته شـده، هامنطـور کـه فهم ما 
فزونـی مـی یابـد و نسـبت بـه رسـتگاری شـکرگزار تـر مـی شـویم، پیونـد بیـن محبـت خـدا و 
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نگرانـی او بـرای فقـرا و سـتمدیدگان، بـه عنـوان دریافت کننـدگان محبت او ، به مـا منتقل می 
شـود. هامنطـور کـه مـا ایـن محبـت را دریافـت می کنیـم، بنابراین ما هـم به دیگـران خواهیم 
داد. هنگامـی کـه مـا مـی بینیـم که چگونـه خداوند مـا را محبت منئـد، همچنیـن خواهیم دید 
که چقدر او دیگران را دوسـت دارد و ما را فراخوانده تا ما هم آنان را دوسـت داشـته باشـیم. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۱۶شهریور – September ۷  آماده شوید.

۱۰ شهریور      یکشنبه      
« زیرا خدا آنقدر محبت کرد… »

یوحنـا ۳: ۱۶ می گویـد، « زیـرا خـدا جهـان را آنقـدر محبت منـود … » - معنـی اصلی کلمه 
« kosmos » در یونانـی « خلقـت جهـان بـه عنـوان یـک نهـاد سـازمان یافتـه بـوده اسـت » – 
The SDA Bible Commentary، جلـد ۵، صفحـه ۹۲۹. ایـن آیـه در مـورد رسـتگاری انسـان 

اسـت، اّمـا نقشـه نجـات، پیامدهایـی دارد کـه همـٔه جهـان را تحـت تاثیر قـرار می دهد.

رومیـان ۸: ۲۰ تـا ۲۳ را بخوانیـد. ایـن چـه چیـزی را در مورد مسـائل گسـرتده تر که در نقشـٔه 
نجـات وجـود دارد، بـه ما مـی آموزد؟ 

 

البتـه، تـا حـدودی، رسـتگاری دربـارٔه رابطـٔه شـخصی هـر یـک از مـا بـا خداوند اسـت. اّما 
بیشـرت از ایـن اسـت. ایـن توجیـه فقـط بخاطـر بخشـیده شـدن گناهـان مـا نیسـت. در حالـت 
ایـده ال آن، همچنیـن بایـد در مـورد اینکـه چگونـه خداونـد از طریـق عیسـی مسـیح و روح 
القـدس خانـوادٔه الهـی را خلـق کـرد، کسـانی کـه بخاطـر بخشـش گناهانشـان و اطمینـان از 
نجاتشـان شـکرگزاری می کننـد، بوسـیلٔه کارهـای خیرخواهانـه خـود، بـرای جهانیـان بـه عنـوان 

بود. خواهنـد  شـاهدی 

یوحنا ۳: ۱۶ و ۱۷ را بخوانید. آیه ۱۷ چگونه به درک عمیق تر و بهرت آیه ۱۶ کمک می کند؟
 

او  دارد.  دوست  هم  را  دیگر  انسان های  ما،  از  غیر  به  خداوند  که  بپذیریم  توانیم  می  ما 
کسانی را که ما دوست داریم، دوست می دارد و ما از این مسئله خوشحال هستیم. او همچنین 
کسانی را که ما با آنان در ارتباط هستیم، دوست می دارد، و درک ما از این حقیقت، اغلب 
انگیزه ای برای خود ما است که به آنان رسیدگی کنیم. خداوند همه مردم را در همه جای دنیا 

دوست دارد، حتی کسانی را که ممکن است ما شخصاً آنان را دوست نداشته باشیم. 
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خلقت یکی از طُرُقی است که ما این اثبات را در آن می بینیم. کتاب مقدس بطور مکّرر به 
جهان اطراف ما به عنوان مدرک مستدلی از خیرخواهی خداوند برای برشیت اشاره می کند، « 
زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان می تاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران می باراند 
» ( َمتّی ۵: ۴۵). حتی خود حیات، هدیه ای از طرف خداوند است، رصف نظر از واکنش های 

فردی و یا نگرش هر فرد نسبت به خداوند، هر شخصی این هدیه را دریافت می کند.

ــر  ــان تغیی ــرایط آن ــران و ش ــه دیگ ــبت ب ــان را نس ــرش خودم ــد نگ ــه بای ــا چگون م
دهیــم وقتــی مــا آنهــا را بــه عنــوان خلقــت خداونــد کــه بوســیله او دوســت داشــته 

شــده اند، بشناســیم؟ 

۱۱ شهریور      دوشنبه      
شفقت و توبه

حکایت های درهم آمیخته از نجات و نربد عظیم، ما را به پذیرفنت حقیقت دربارٔه حیات که 
اساس درک ما از دنیای ما و خودمان است، فرا می خواند، که این است: ما و جهان ما لغزش 
خورده  ایم، تنزل کرده ایم، و گناهکار هستیم. دنیای ما آن خلقتی نیست که قرار بود باشد، هر 
چند که ما هنوز صورت خداوند، کسی که ما را خلق کرده است را در آن می بینیم، ما بخشی 
از این دنیای لغزش خورده هستیم. گناه در زندگی های ما به مشابه هامن رسشتی است که در 

رشیر است که مسبب درد بسیار، ظلم، و استثامر در رسارس جهان می شود. 
بنابرایـن، مـا حـق داریـم کـه آزار، رنـج، غم، و مصیبـت را در جهان احسـاس کنیـم. ما باید 
آدم ماشـینی باشـیم کـه ایـن درد و رنـج زندگـی در اینجـا را حـس نکنیـم. سـوگواریها و ضجـه 
هـا درکتـاب مزامیـر، غـم و انـدوه ارمیا و دیگر انبیاء، و اشـک ها وشـفقت عیسـی همه نشـان 
دهنـدٔه اقتضـاء ایـن نـوع واکنـش هـا بـه جهان و بـدی آن، و بـه ویژه به آن دسـته از کسـانی 

اسـت کـه اغلب از رشارت آسـیب مـی بینند. 

متـی ۹: ۳۶، ۱۴: ۱۴، لوقـا ۱۹: ۴۱، ۴۲ و یوحنـا ۱۱: ۳۵ را بخوانیـد، چـه چیـزی در هر کدام از 
ایـن آیـات باعـث وادار کـردن عیسـی به شـفقت و غمخواری می شـود؟ ما چگونه مـی توانیم 

قلبـی داشـته باشـیم که باعث تسـکین غـم  و رنج اطراف ما شـود؟ 
 

ما همچنین باید به یاد داشته باشیم که گناه و بدی فقط « در بیرون » ویا در نتیجه لغزش 
کس دیگر نیست: « اگر بگوییم از گناه بَری هستیم، خود را فریب داده ایم و راستی در ما 
نیست » ( اول یوحنا ۱: ۸). در ادراک انبیاء کتاب مقدس، گناه فاجعه ای نبود که در درجه 
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اول به خاطر اینکه کسی « احکام » خداوند را نقض کرده، بلکه به خاطراینکه گناه رابطٔه بین 
خدا و قومش را شکست، و همچنین به علت اینکه گناه ما به دیگران آسیب می رساند. این 
ممکن است در مقیاس کوچک و یا بزرگ اتفاق بیفتد، اّما به هرحال هامنند هامن رشارت است.

خودخواهی، حرص و طمع، تبعیض، جهالت و بی توجهی، همه در ریشٔه همٔه بدی ها، بی 
عدالتی ها، فقر و ظلم دنیا وجود دارند. و اعرتاف ما به گناهان خود، اولین قدم در واکنش به 
این بدی ها است، و همچنین اولین قدم در جهت اجازه دادن به محبت خدا برای قرار گرفنت 
در جای درسِت خودش در قلبهای ماست: « ولی اگر به گناهان خود اعرتاف کنیم، او که امین 

و عادل است، گناهان ما را می آمرزد و از هر نادرستی پاکامن می سازد » ( اول یوحنا ۱: ۹). 

بـه خودتـان نـگاه کنیـد ( نـه از فاصلـه ای نزدیـک و نـه از فاصلـه ای دور ). در چـه 
شـیوه هایـی شـما شکسـته شـده اید و جزیـی از مشـکل بزرگ تـر هسـتید؟ تنهـا راه 
حـل چیسـت، وتنهـا پنـاه شـما کـه مـی توانیـد بـه آن بـرای کمک نـگاه کنید، چیسـت؟ 

۱۲ شهریور      سه شنبه      
فیض و کردار نیک

افسیسـان ۲: ۸ تـا ۱۰ را بـا انشـای خـود خالصـه کنیـد. ایـن آیـات دربـارٔه رابطـٔه بیـن فیض و 
کـردار نیـک بـه مـا چـه می گوید؟

 

کتـاب مقـدس بـه مـا می گویـد کـه بـه غیـر از دالیل دیگـر، مـا خلق شـده ایم کـه خداوند 
را پرسـتش و بـه دیگـران خدمـت کنیـم. مـا فقـط در تخیـل خودمان مـی توانیم سـعی کنیم تا 

درک کنیـم کـه ایـن اَعـامل در یـک محیط عـاری از گنـاه چگونه خواهـد بود.
در حـال حـارض، بـه دلیـل گنـاه، فقـط مـا در مـورد یـک جهـان آن هـم جهانـی کـه دچـاره 
لغـزش شـده و در گنـاه سـقوط کـرده، مـی دانیـم. خوشـبختانه بـرای مـا، فیـض خداونـد، در 
قربانـی شـدن عیسـی بـرای گناهان جهان آشـکار شـد و بـه اثبات رسـید، و راهی بـرای آمرزش 
گناهـان و التیـام بـاز کرد. بنابراین، حتی در میان هسـتی شکسـته شـده در اثر گنـاه، زندگی ما 
بـا کمـک خداونـِد توانـا بـه کـامل می رسـد، خداونـد از ما برای همـکاری بـا او در یافـنت، التیام 
و احیـای کسـانی کـه آسـیب دیده انـد، اسـتفاده می کند ( افسیسـان ۲: ۱۰ را ببیند ). « کسـانی 
کـه دریافـت کننـدگان فیـض هسـتند باید ایـن برکت را بـه دیگران برسـانند. مردم از هر سـوی 
کـه بـرای دریافـت کمـک می آیند، خداوند از انسـان می خواهـد تا با خوشـحالی به همنوعان 

خـود خدمـت کنـد. » اِلـن جـی وایـت، The Ministry of Healing، صفحه، ۱۰۳.
بـاز هـم بایـد گفـت کـه، مـا کارهـای خیـر انجـام منـی دهیـم کـه مراقبـت از فقـرا، گرفـنت 
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دسـت مظلومـان، سـیر کـردن گرسـنگان مـی باشـد بلکـه به منظـور اسـتحصال رسـتگاری و در 
کنـار خداونـد قـرار گرفـنت ایـن کار هـا را انجـام مـی دهیـم. در مسـیح و بـا ایـامن بـه او، مـا 
در کنـار خداونـد همـٔه موقعیتـی کـه تـا بـه ابـد نیـاز داریـم را خواهیم داشـت. در عیـن حال 
کـه مـا خودمـان را هـم بـه عنوان گناهـکار و هـم قربانِی گنـاه می دانیم، کسـانی هسـتیم که 
بوسـیله خداونـد دوسـت داشـته شـده ایم و نجـات یافته ایـم. در حالی که ما هنوز با وسوسـه 
هـای خودپرسـتی، حـرص و طمـع و خودخواهـی مبـارزه می کنیم، فیـض فداکارانـه متواضعانه 

خداونـد، نـوع جدیـدی از حیـات و عشـق را وارد زندگـی مـا خواهـد کرد.
هنگامـی کـه بـه صلیـب نـگاه می کنیـم، فـداکاری عظیـم و کاملـی که بـرای ما انجام شـده 
اسـت را مـی بینیـم و متوجـه مـی شـویم کـه منـی توانیم چیـزی را به آنچه که مسـیح بـرای ما 
انجـام داد اضافـه کنیـم. اّمـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه مـا نبایـد عملی را در پاسـخ بـه آنچه 
مسـیح بـرای مـا انجـام داده اسـت، انجـام ندهیـم. برعکـس، مـا بایـد پاسـخ دهیـم، و آیـا راه 

بهـرتی بـرای پاسـخ بـه محبتـی کـه بـه ما شـده، از ابـراز آن عشـق به دیگـران وجـود دارد؟  

اول یوحنــا ۳: ۱۶، ۱۷ را بخوانیــد. چگونــه ایــن آیــات، قدرتمندانــه آنچــه را کــه مــا 
بایــد در پاســخ بــه صلیــب انجــام دهیــم، بیــان می کنــد؟

۱۳ شهریور      چهارشنبه      
همه ما به عنوان برش نقطه اشرتاک داریم

عیسی با خدمت و تعالیم خود نشان داد، که خواستار یک دربرگیرندگی عامه مردم و شکاف 
زدائی طبقاتی بنیادین و ریشه ای بود. همه کسانی که با نیت های صادقانه در پی جلب نظر او 
بودند از جمله زنان بد نام، جمع کنندگان مالیات، جذامی ها، سامریان، نظامیان رومی، رهربان 
مذهبی، و یا کودکان – او صمیامنه و با مهربانی از آنان استقبال می کرد. کلیسای اولیه هم 

هامنطور در پی شیوه های تغییر مردم بودکه این امر ارائه هدیه نجات را در بر داشت. 
هامنطـور کـه اولیـن ایامنـداران بـه آهسـتگی پذیرفتند کـه انجیـل دربرگیرنده عامـه مردم 
اسـت ، آنهـا رصفـاً انجـام کارهـای خیـر بـه نفع دیگـران را بـه ایامن خود بـه عنـوان انجام یک 
کار« نیکـو » اضافـه کردنـد. ایـن هسـته اصلـی درک آنهـا از انجیل بـود، هامنطور کـه آن را در 
زندگـی، خدمـت و مـرگ عیسـی دیـده بودنـد. هامنطـور که آنـان با مسـائل و سـواالت بوجود 
آمدهـدر کشـمکش بودنـد، ابتـدا بطور فردی بـرای رهربانی ماننـد پولس و پطـرس ( برای مثال 
اعامل رسـوالن ۱۰: ۹ تا ۲۰ را ببینید )، و سـپس برای بدن کلیسـا در شـورای اورشـلیم ( ببینید 
اعـامل رسـوالن ۱۵ )، آنـان رشوع بـه درِک تغییـِر شـگرفی کردنـد کـه ایـن خرب خوش بـرای آنان 
آورده بـود تـا محبـت خـدا و دربرگیرندگـی جامـع او [کـه بر ضد تبعیـض اسـت] را بفهمند که 

چگونـه بـا ایـن نگـرش بایـد در میان کسـانی زیسـت که مدعـی پیروی از او هسـتند.
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هـر کـدام از آیـات زیـر چه چیـزی را دربارٔه جامعه مشـرتک انسـانی به ما می آمـوزد؟ چگونه 
بایـد هـر عقیده ای بـر روی رفتار مـا تاثیر بگذارد؟ 

مالکی ۲: ۱۰  
اعامل رسوالن ۱۷: ۲۶  

رومیان ۳: ۲۳  
غالطیان ۳: ۲۸  

غالطیان ۳: ۲۸ خالصه الهیات و حکایت عملی است که عیسی در مورد سامری نیکو گفت. 
در این جا بحث در مورد این است که ما ملزم به خدمت به چه کسی هستیم، ا و فقط می 
گوید برو و خدمت کن، و شاید حتی همیشه آماده باشم تا توسط کسانی که که ما انتظار 
رسیدن کمک از طرف آنان را نداریم به ما کمک کنند. اساس مشرتک خانواده جهان انسانی، در 
مرتبه باالتر پی بردن به این مسئله است که، کسانی که در خانوادٔه مشرتک از طریق انجیل بهم 
متصل هستند، فقط بوسیله محبت خداوند که ما را دعوت به اتحاد در مسیح می کند، بوده 
است: « زیرا همۀ ما، چه یهود و چه یونانی، چه غالم و چه آزاد، در یک روح تعمید یافتیم 

تا یک بدن را تشکیل دهیم؛ و همۀ ما از یک روح نوشانیده شدیم » ( اول قرنتیان ۱۲: ۱۳). 

۱۴ شهریور      پنجشنبه      
انجیِل اَبدی

دعـوت بـه تغییـر و تبدیـل از سـوی انجیـل اسـت، « آنگاه فرشـته ای دیگر دیدم کـه در دل 
آسـامن پـرواز می کـرد و انجیـل جـاودان بـا خـود داشـت تـا سـاکنان زمیـن را بشـارت دهـد، از 
هـر قـوم و طایفـه و زبـان و ملـت کـه باشـند » ( مکاشـفه ۱۴: ۶)، و در طول تاریخ مسـیحیت 
ادامـه داشـته اسـت. بـا ایـن حـال، مکاشـفه تکرار مجـدد ایـن پیغام خرب خـوش دربارٔه عیسـی 
مـی باشـد و همـٔه چیزهایـی که در بـر گیرندٔه آن اسـت را در باره پایان زمـان توضیح می دهد.

مکاشـفه ۱۴: ۶ و ۷ را بخوانیـد. درک کلیـِت انجیـل چگونـه اسـت – کـه معـرف تریـن آن در 
یوحنـا ۳: ۱۶ خالصـه شـده اسـت – شـامل پیغـام ویـژه سـه فرشـته کـه در آیه ۷ آمده اسـت.

 

مکاشـفه ۱۴: ۷، سـه اصـل کلیـدی کـه ما قبـالً در مطالعـه نگرانـی خداوند در مـورد رشیر، 
فقـر، ظلـم و سـتم مطالعـه کردیـم، را در کنـار هم قـرار می دهد:

داوری. درخواسـت تجدیـد نظـر بـرای قضـاوت – بـه منظـور اجـرای عدالـت – مکـرراً از 
طـرف کسـانی کـه در طـول تاریـخ مـورد ظلـم و سـتم قـرار گرفته اند، درخواسـت شـده اسـت 
خوشـبختانه کتـاب مقـدس، خـدا را بـه عنوان کسـی که صـدای فریاد کسـانی را کـه در محنت 
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و پریشـانی هسـتند می شـنود، بـه تصویـر کشـیده اسـت. بـرای مثـال، هامنطـور کـه اغلب در 
کتـاب مزامیـر بیـان می شـود، کسـانی کـه بـا آنـان بطـور غیـر ناعادالنـه رفتـار شـده، داوری 

خداونـد را بـه عنـوان خـرب خـوب بایـد در نظـر بگیرنـد. 
پرستش. نوشته های انبیاء یهودی اغلب مسائل مربوط به پرستش و اَعامل خوب را به هم 
پیوند می زنند، به ویژه هنگامی که مقایسه عبادت کسانی که ادعا می کنند که مردم با ایامنی 
هستند با کسانی که در اشتباه هستند و به این روش عادت کرده اند و به آن ادامه می دهند. 
و  فقرا  از  مراقبت  و  آمیز  محبت  اعامل  که  می کند  اظهار  رصاحت  به  خداوند   ،۵۸ اشعیا  در 

نیازمندان عبادتی است که بیشرت مورد قبول او است ( ببینید اشعیا ۵۸: ۶، ۷).
عدالت،  به  خداوند  دعوت  اساسی  اصول  از  یکی  کردیم،  مشاهده  که  هامنطور  خلقت. 
خانوادٔه مشرتک برشیت است، که همٔه ما به شکل او ( منعکس کننده صورت او ) خلق شده 
ایم و از طرف او محبت شده ایم، که همٔه ما در چشم او با ارزش هستیم و هیچکس نباید 
مورد استثامر و ستم قرار گیرد تا کس دیگری از آن سود و منفعت ناعادالنه بربد. بطور وضوح 
به نظر می رسد که این اعالمیه پایان زمان در انجیل، فراخوان گسرتده و فراگیر برای پذیرفنت 
آزادی، نجات، و احیای مجدد انسان است که خداوند خواهان آن برای برشیت سقوط کرده 
است. بنابر این، حتی در میان مسائل مربوط به عبادت حقیقی و یا نادرست و شکنجه و آزار 
( مکاشفه ۱۴: ۸ تا۱۲ را ببینید)، خداوند مالک کسانی خواهد بود که برای فرامین خداوند و 
ایامن به مسیح و برای آنچه که درست است، حتی در میان بدترین رشارت ها ایستادگی کنند.

ــدا  ــد پی ــراد نیازمن ــه اف ــانی ب ــت رس ــرای خدم ــی را ب ــم، راههای ــی توانی ــه م چگون
کنیــم، و همزمــان بــا آن، بتوانیــم امیــد و همینطــور هشــداری را کــه در پیــام ســه 

ــم؟  ــان بگذاری ــان در می ــا آن فرشــته وجــود دارد ب

۱۵ شهریور      جمعه      
تفکـری فراتـر: بخوانیـد، اِلـن جـی وایـت،“ خداونـد بـا مـا اسـت ”، صفحـه ۱۹ تـا ۲۶، 

.The Ministry of Healing صفحـات ۹۵ تـا ۱۰۷، در ،Saved to Sarve “آرزوی اعصـار؛
« خداونـد ادعـا می کنـد کـه متـام زمین تاکسـتان اوسـت. اگر چـه در حال حارض در دسـت 
غاصبـان اسـت، ولـی متعلـق بـه خداوند اسـت. و بـا بازخریـد آن و خالصی آن از دسـت رشیر 
کـه کمـرت از خلقـت دوبـارٔه آن نیسـت، متعلـق بـه او می شـود. بـرای نجـات و آزادی جهـان 
قربانـی داده شـده اسـت. (زیـرا خـدا جهـان را آنقـدر محبت کرد که پـرس یگانۀ خـود را داد تا 
هـر کـه بـه او ایـامن آَورَد هـالک نگردد، بلکه حیـات جاویدان یابـد) ( یوحنـا ۳: ۱۶). از طریق 
آن یـک عطیـه، همـٔه انسـان هـای دیگـر هـم از هدیـٔه نجـات بهـره منـد شـدند. روزانـه متـام 
دنیـا از بـرکات خداونـد بهـره منـد می شـوند. هـر قطـره ای از باران، هـر پرتو نور برروی نسـل 
ناسـپاس مـا، هـر بـرگ و گُل و میـوه، تحمـل و صـرب طوالنـی خداوند و عشـق عظیم او نسـبت 
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بـه انسـان را شـهادت می دهنـد » اِلـن جـی وایـت، پندهای مسـیح، صفحـات ۳۰۱ و ۳۰۲.
« در مسـیح چـه یهـودی، چـه یونانـی، بـرده یـا آزاد همـه با خون ارزشـمند مسـیح در کنار 

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

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

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

سواالتی برای بحث
۱. در تــالش بــرای انجــام کارهــای خــوب و کمــک بــه دیگــران، چگونــه مــا میتوانیــم در 
برابــر وسوســه ایــن طــرز فکــر کــه“ ایــن بــه نحــوی مــا را انســان بهتــری می ســازد و بــه 

مــا شایســتگی می دهــد کــه خداونــد مــا را بپذیــرد ”، مقابلــه کنیــم؟ 
۲. آیــا کلیســای شــما جامعــه ای اســت کــه در آن“ هیــچ نــوع تفاوتــی ” وجــود نــدارد، 
بلکــه در مســیح همــه یکــی هســتند؟ چگونــه ایــن مســئله می توانــد بیشــتر رایــج بشــود؟ 

چقــدر کلیســای شــما دربــر گیرنــدٔه دیگــران اســت؟ 
۳. چگونــه مــا میتوانیــم میــزان مناســب را در انجــام کار خــوب بــرای کســانیکه نیازمنــد 
ــان نیازمنــد کمــک  ــم، اگــر هیــچ دلیلــی وجــود نداشــته باشــد کــه آن ــدا کنی هســتند، پی
هســتند مــا میتوانیــم بــه آنــان کمــک کنیــم، در حالیکــه همزمــان بــا توســل بــه حقایــق 
انجیــل بــه آنهــا دســت یافتــه ایــم؟ چگونــه میتوانیــم یــاد بگیریــم کــه هــر دو طریــق را 

انجــام دهیــم، و چــرا همیشــه انجــام هــر دو روش بهتــر اســت؟ 

خالصه: محبت خداوند که در طرح نجات او آشکار شده است و در زندگی و فداکاری 
عیسی مسیح، اثبات شده است، به ما عفو، حیات، و امید را پیشکش می کند. به عنوان دریافت 
کنندگان این فیض، ما به دنبال این هستیم که این را با دیگران به اشرتاک بگذاریم نه فقط 
نو  تولد  دوباره  و  شدیم  خلق  خاطرش  به  ما  که  آنچه  دلیل  به  بلکه  رستگاری،  دریافت  برای 
پیدا کردیم، باید انجام دهیم. به همین ترتیب، انجیل روابط را تغییر می دهد و ما را به سوی 

خدمت، به ویژه به کسانیکه بیشرتین نیاز به کمک را دارند، سوق می دهد. 
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داستانهای ایامنداران
۱۶ شهریور

نیم تکه نان
توسط اندرو مک چسنی، مبرش ادونتیست

مایـا بـا تکـه نانـی سـفید پـس از پایـان جلسـه پرستشـی بـه سـمت والِنتینـا 
نزدیـک شـد. 

اودر حالی که تکه نان را گرفته بود گفت: «والیا، لطفا این را بگیر»
والِنتینـای ۴۰ سـاله بـا گرسـنگی بـه نـان چشـم دوخـت. او بـه مدت شـش ماه 
بـود کـه خـرده نـان نیـز نخورده بـود. غیرممکـن بود کـه نانـی را در قفسـه مغازه 
هـا واقـع در سـوخومی، منطقـه دور پایتخـت گرجسـتان در آبخازیـا، بتـوان پیـدا 
کـرد. سـال ۱۹۹٣ بـود و تنـش یکامهـه بیـن نیروهای گرجسـتانی هـا و آبخازمنجر 

بـه کمبـود بزرگ غـذا شـده بود. 
مایـا، ۴۵ سـاله، در حالـی کـه هنـوز نـان را بـه او مـی داد گفـت: «لطفـاً این را 

بگیـر. ایـن از طـرف مـن برای تو اسـت»
والنتینا به آرامی رسش را تکان داد و گفت: «منی توانم این را از شام قبول کنم. 

شام هم به اندازه ما که در وضعیت بدی به رس می بریم بدان نیازمندید»
مایــا رشوع بــه گریــه کــرد و گفــت: «لطفــا بگیــر. تــو راه درازی را بــرای کمــک 
بــه مــا آمــدی. ایــن هدیــه ای اســت کــه مــی خواهــم بــه تــو دهــم؛ امــا تــو آنــرا 

رد مــی کنــی»
والنتینـا متقاعـد شـده و گفـت: «باشـه». امـا اجازه بده نـان را نصـف کنیم. تو 

نصفـش را بـردار، و مـن نیز نصـف دیگری را. 
آن زن نــان را بــا چاقویــی کــه در کلیســای خانگــی بــود تقســیم کــرد؛ 
جائیکــه تقریبــاً ۴۰ نفــر بــه شــبانی شــوهر والنتینــا ، پــاول دیمیرتِینکــو کــه شــبان 
ادونتیســت روز هفتمــی اســت؛ بــه طــور منظــم جمــع مــی شــدند تــا دعــا کننــد 

ــد. ــاب مقــدس بخوانن و کت
پـس از چنـد لحظـه، والنتینا و پـاول خانه را ترک کردنـد و راه دراز ۹ مایلی(۱۵ 

کیلومـرتی) را در پیـش گرفتنـد تا به خانه هایشـان بازگردند.
والنتینـا بـه خاطـر تکـه نانی کـه در کیفش بـود لبخنـدی زد. او امید داشـت تا 

آن شـب آن نـان را با سـوپ سـاده  جـو و آب، بخورد.
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او گفت: «من سوپ درست خواهم کرد و آنرا با نان واقعی خواهم خورد».
لبخند به لبان پاول نیز برگشته بود. او نیز خواست تا نان بخورد. 

در حالـی کـه نصـف راه را بـه سـمت خانه پیمـوده بودنـد، آن دو زوج، پیرزنی 
را بـر روی پـل مالقـات منودنـد. او الغـر و لبـاس کثیفـی بـه تن داشـت. بـه والنتینا 
نـگاه کـرد. در حالـی کـه صدایـش می لرزید گفـت: «دخـرتم، آیا احتـامالً تکه نانی 

داری؟»
والنتینـا بالفاصلـه نیـم تکـه نـان را از کیفـش درآورد و بـه پیـرزن داد و گفـت: 
«البتـه کـه دارم مادربـزرگ عزیـز. لطفـاً این را بگیـر». پیرزن در حالی کـه تکه نان 
را مـی گرفـت گریـه کـرد. در حالـی کـه اشـک از گونـه هـای چروکیـده اش جـاری 
مـی شـد، گفـت: «ممنـون. مـن سـه روز اسـت کـه چیـزی نخـورده ام. مـرا از مرگ 

نجـات دادی».
والنتینـا و پـاول در حالـی کـه لبخند شـادی چهره هایشـان را نورانـی کرده بود 
راه خانـه را در پیـش گرفتنـد.  خیلـی خوشـحال بودنـد کـه توانسـته انـد نـان  بـا 

ارزششـان را فـدا کنند.
والنتینا که حال ۶۵ سـال دارد و در سـمت چپ تصویر اسـت؛ در یک مصاحبه 
در خانـه اش واقـع در ِبلگـورود روسـیه گفـت: «مـا مـی خواسـتیم بیشـرتین را بـه 
مـادر بـزرگ داده باشـیم و زندگـی اش را نجـات دادیـم. آن کار واقعاً فـداکاری بود 

و مـا را حتـی از قبل نیز شـادترکرد».
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۱۶ شهریور تا ۲۲ شهریور   درس یازدهم   

زندگی با به امید ظهور

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: لوقا ۱۸: ۱ تا ۸؛ متی ۲۴ – ۲۵؛ اول قرنتیان ۱۵: ۱۲ تا ۱۹؛ جامعه ۸: 

۱۴؛ ۱۲: ۱۳ و ۱۴؛ مکاشفه ۲۱: ۱ تا ۵؛ ۲۲: ۱ تا ۵.
آیه حفظی: « پس، برادران عزیزم، ثابت و استوار بوده، همواره با تمام وجود به کار خداوند 

مشغول باشید، زیرا می دانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست » ( اول قرنتیان ۱۵: ۵۸).
عیسی مسیح ملکوت خداوند را یک واقعیت برای زمان حارض اعالم کرد که ما م یتوانیم 
امروزه بخشی از آن باشیم. او شاگردان خود را فرستاد تا همین خرب را اعالم کنند و پادشاهی 
او را از طریق موعظه انجیل و با خدمت به دیگران برسانند؛ به این ترتیب، هامنطور که نجات 

را به ریگان دریافت کردند آن را به رایگان به دیگران ببخشند ( متی ۱۰: ۵ تا ۸ را ببینید ). 
اّمـا عیسـی مسـیح همچنیـن بطـور شـفاف اعـالم کـرد کـه پادشـاهی او، نـوع دیگـری از 
پادشـاهی اسـت –    « پادشـاهی مـن از ایـن جهـان نیسـت » ( یوحنـا ۱۸: ۳۶) – و هنـوز ایـن 
پادشـاهی کامـالً بـر روی زمیـن نیامده اسـت. با پوشـیدن بدن جسـامنی، خدمت، مـرگ و قیام 
از میـان مـردگان، پادشـاهی خداونـد برروی زمین آغاز شـد، اّما عیسـی مسـیح همچنان منتظر 
زمانـی بـود کـه پادشـاهی او بطـور کامـل جایگزین پادشـاهی های ایـن جهان شـود و خداوند 

بطـور کامـل بـرروی زمین سـلطنت کند.
به تعبیری، ادونتیست ها – کسانی که در انتظار بازگشت دوبارٔه مسیح و سلطنت خداوند 
جدید  دنیای  یک  برای  انتظار  بخاطر  تنها  امید  این  اّما  می باشند.  امیدواری  مردم   – هستند 
نیست. در حالی که همیشه امید به آینده نگاه می کند، امید به زمان حال منتقل می شود. ما با 
چنین امیدی در حال حارض زندگی می کنیم اّما هامنطور که در انتظار آینده ، به سعی و تالش 

ادامه می دهیم، تا جهان آن گونهکه انتظار داریم، روزی بطور مناسب تغییر یابد. 
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت روز ۲۳ شهریور – September ۱۴ آماده شوید.
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۱۷ شهریور      یکشنبه      
« خداوندا تا کی! » 

در رسارس کتـاب مقـدس، فراخـوان هـای مکـرری از طـرف قـوم خداونـد وجـود دارد– بـه 
ویـژه کسـانی کـه بـرده داری، تبعیـد، ظلم و سـتم، فقر و یا بـی عدالتی و مصیبـت های دیگر 
را تجربـه کرده انـد – بـرای مداخلـه خداونـد در زندگی های آنـان، وجود دارد. بـردگان در مرص، 
ارسائیلیان در بابل، و بسـیاری دیگر از خداوند خواسـتند که درد و رنج آنان را ببیند و بشـنود 
و در حـل ایـن معضـل بـه آنـان کمـک کنـد. و کتـاب مقـدس منونـه هـای مهمـی از اقدامـات 
خداونـد را بـرای نجـات و احیـاِء مردمش نشـان می دهد و حتی گاهی از سـتمگران و دشـمنان 

آنـان، انتقـام آنان را گرفته اسـت. 
اّمـا ایـن رهایـی هـا معمـوالً کوتاه مـدت بوده اسـت و انبیـاء مختلفی ایـن کار را در جهت 
مرحلـه نهایـی کـه خداونـد خـودش مداخلـه کنـد ادامـه دادنـد، تا هنگامـی کـه خداوند رضبه 
نهایـی را بـه رشیـر وارد منـوده و بـه بـدی بـرروی زمین پایـان دهـد و ضعیفـان را رسبلند کند. 
در همیـن حـال، ایـن انبیـاء ادامـه دادنـد و فریـاد خـود را برآوردنـد، « خداونـدا تا بـه کی؟ »، 
بـرای مثـال، فرشـته خداونـد در مـورد زمان تبعیـد ارسائیل پرسـید، « ای خداوند لشـکرها، تا به 
کـی رحمـت خـود را از اورشـلیم و شـهرهای یهـودا کـه در ایـن هفتـاد سـال بر آنها خشـمگین 

بـودی، دریـغ خواهی کـرد؟ » ( زکریـا ۱: ۱۲). 
کتـاب مزامیـر پـر از ضجـه و التـامس در مـورد رفـاه ظاهـری و خوشـبختی گناهـکاران و 
رشیـران اسـت در حالـی که عادالن مورد سؤاسـتفاده و اسـتثامر قرار گرفته اند و فقیر هسـتند. 
نویسـندگان مزمـور مکـرراً خداونـد را صدا کـرده و خواهـان مداخله او شـدند، و معتقد بودند 
کـه جهـان، آن جهانـی نیسـت کـه خداونـد منظـور نظرش بـود و می خواسـت تا بـه آن صورت 
باشـد، و باعـث شـود کـه فریـاد هـای نالـه و زاری انبیاء و سـتمدیدگان بلنـد شـود. خداوندا تا 

بـه کـی؟ » ( نـگاه کنیـد بـه مزمـور ۹۴: ۳ تا ۷). 
بـه یـک معنـا، بـی عدالتـی در میان کسـانی که بـه خداونـد متعـال معتقد هسـتند و برای 
کسـانی کـه خواهـان عدالـت بـرای همـه مـردم او هسـتند، سـخت تـر اسـت. همیشـه قـوم 
خداونـد در برابـر بـدی در جهـان احسـاس بـی تابـی خواهنـد داشـت – و سـکوت ظاهـری 
خداونـد دلیـِل دیگـری بـرای این بی قراری اسـت . بنابرایـن، برخی اوقات سـواالت انبیاء رصیح 
و تنـد بـوده اسـت: « خداونـدا، تـا بـه کـی فریـاد برکشـم و تـو نشـنوی؟ یا نـزد تو فغـان برآرَم 

کـه «خشـونت!» و نجـات ندهـی؟ » ( َحبَقـوق ۱: ۲).
فریـاد مشـابهی در عهـد جدیـد بلنـد اسـت، جایـی که حتـی خوِد خلقـت به عنـوان عاملی 
بـرای نالیـدن بـه حضـور خداوند بـرای نجات و احیاِء دوباره آن به تصویر کشـیده شـده اسـت 
( ببینیـد رومیـان ۸: ۱۹ تـا ۲۲). در مکاشـفه ۶: ۱۰، ایـن نالـه – « خداونـدا تـا بـه کـی؟ » - از 
جانـب کسـانی کـه بـه خاطـر ایـامن خود بـه خداوند به شـهادت رسـیده اند، بـر می خیـزد. اّما 
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ایـن هـامن نالـه ای اسـت کـه از خداونـد مـی خواهـد تـا از جانـب سـتمدیدگان و افـرادی که 
تحـت آزار و جفـا هسـتند، مداخلـه و اقـدام کند. 

لوقا ۱۸: ۱ تا ۸ را بخوانید. عیسی در مورد پاسخ خداوند به گریه و دعای قوم خودش 
برای اقدام از جانب آنها، چه گفت؟ این اقدام چگونه، با ایمان مرتبط است؟

۱۸ شهریور      دوشنبه      
نوع خاصی از امید

مذهب اغلب مورد انتقاد قرار گرفته بخاطر این که گرایش دارد تا ایامنداران را از زندگی 
حارض دور کند و به زندگی پس از مرگ هدایت مناید. انتقاد این است که مترکز به دنیایی دیگر 
نوعی شک گرائی تقدیس شده می شود و ایامنداران از دنیا و جامعه کمرت بهره مند می شوند. 
درزمان هایی ایامنداران خود را در معرض انتقاد قرار داده اند، و حتی گاهی اوقات این گونه 

نگرش ها و رفتار ها را مورد ترویج، موعظه، و به آن جامۀ عمل پوشانیده اند. 
و همچنیـن، منونـه هـای وحشـتناکی از کسـانی داریـم کـه در قـدرت هسـتند، کسـانی کـه 
بـه فقـرا و سـتمدیدگان مـی گوینـد کـه در حـال حـارض غـم و انـدوه را بپذیرید زیـرا وقتی که 

مسـیح بـاز گـردد، همـه چیز درسـت خواهد شـد.
بله، دنیای ما گناه سقوط کرده، در هم شکسته ، و مکان غم انگیزی شده است و زمانی فرا 
خواهد رسید که خداوند همه چیز را درست کند و هیچ اشتباه یا خطایی وجود نخواهد داشت؛ 
هنگامی که او به بی عدالتی، درد، غم واندوه پایان می دهد؛ و هنگامی فرا خواهد رسید که 
او این اختالل و آشفتگی حال حارض را با پادشاهی پر جالل خودش جایگزین خواهد کرد. و 

باالخره، بدون امید، بدون آن وعدٔه نجات، ما واقعاً هیچ امیدی نخواهیم داشت. 
در موعظه او در خصوص پایان جهان ( ببینید، متی ۲۴ و ۲۵ )، عیسی فقط قسمت اول 
موعظه خود را به تفضیل در مورد نیاز به فرار اختصاص داد، و حتی به این نکته اشاره کرد « 
اگر آن روزها کوتاه منی شد، هیچ برشی جان سامل به در منی برد. اّما به خاطر برگزیدگان کوتاه 
خواهد شد » ( متی ۲۴: ۲۲). اما این مقدمه ای برای توضیح او دربارٔه اهمیت وعده های 
خداوند است. رصفاً مترکز – یا حتی عمدتاً – برروی « فرار » جنبه ای از امید مسیحی به آینده 

است که برخی از نکات عمیق تری را که عیسی به آن اشاره می کرد را نادیده می گرفت. 

متـی ۲۴ و ۲۵ را بخوانیـد. مهم تریـن نکاتـی کـه شـام از خوانـدن ایـن موعظـٔه عیسـی در می 
یابیـد، چیسـت؟ چگونـه شـام راهنامیـی هـا و سفارشـات عیسـی بـرای چگونگـی زندگـی مـا 

درزمـان انتظـار بـرای بازگشـت او را خالصـه مـی کنید؟ 
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آنچـه کـه در مـورد آینـده بـه آن اعتقـاد داریم مفهـوم بزرگی بـرای چگونگـی زندگی ما در 
حـال حـارض اسـت. اعتـامد و اتـکاء خـوش بینانـه بـه وعده هـای خداوند دربـارٔه آینـده ای که 
او بـرای جهـان مـا در نظـر دارد، بایـد متشـکل از تعامل پرتکاپـو، و جرقه ای برای زندگی شـود 

کـه غنـی و پـر معنا و اثرگـذار در دیگران باشـد. 

چگونــه امیــد و وعــدٔه بازگشــت مســیح، در نحــوه زندگــی مــا بــه ویــژه در زمینــٔه 
کمــک بــه نیازمنــدان مــی توانــد تاثیــر بگــذارد؟ 

۱۹ شهریور      سه شنبه      
امیِد رستاخیز

امیـِد مسـیحیان بـرای آمـدن دوبـاره مسـیح فقط به دلیـِل به دنبـال آینده ای روشـن بودن 
نیسـت. بـرای مسـیحیان اولیـه، قیام عیسـی مسـیح، به حقیقـت وعدٔه بازگشـت دوبـارٔه او در 
پایـان زمـان، اطمینـان مـی بخشـید و آن را ثابـت کـرد. اگر او توانسـت بعد از مرگ زنده شـود 
– کـه خـوِد آنـان شـاهد آن بودنـد – مطمئنـاً او بـرای تکمیـل پـروژه زدودن و پاک کـردن گناه 
و اثـرات آن و احیـای دوبـاره جهـان بـاز خواهـد گشـت ( اول قرنتیـان ۱۵: ۲۲ و ۲۳ را ببینید).

برای پولس رسول، قیام عیسی مسیح از مردگان، عنرص اصلی امید به ظهور دوباره او بود. او 
حارض بود که اعتبار همٔه آنچه را که در موردش موعظه می کرد، مرشوط و منوط به علت این 
معجزٔه طالیی در حکایت عیسی مسیح کند: « و اگر مسیح برنخاسته، ایامن شام باطل است 
و شام همچنان در گناهان خود هستید » ( اول قرنتیان ۱۵: ۱۷). در مورد کلامت او در این 
آیه و اینکه چقدر قیام مسیح برای همٔه آنچه که ما برای آن امید داریم مهم است، فکر کنید. 

اول قرنتیـان ۱۵: ۱۲ تـا ۱۹ را بخوانیـد. چگونـه مـی خواهیـد بـرای بی ایامنـان رشح دهید که 
چرا حقیقت رسـتاخیز مسـیح، محور اساسـی امیِد مسـیحی اسـت؟ 

 

شـاهدان قیـام مسـیح بـه اولیـن شـاگردان او مبـدل شـدند. هامنطور کـه مشـاهده کردیم، 
عیسـی مسـیح آنهـا را از قبـل فرسـتاده بـود تـا پادشـاهی خداونـد را بـه همـگان اعـالم و اجرا 
کننـد ( ببینیـد متـی ۱۰: ۵ تـا ۸)، اّمـا مـرگ مسـیح اشـتیاق، شـجاعت، و امیـد آنـان را درهـم 
شکسـت. تجمـع بعـدی آنهـا ( متـی ۲۸: ۱۸ تـا ۲۰)، کـه بـا قیـام مسـیح و آمـدن قـدرت روح 
القـدس بـا آنهـا همـراه بـود ( ببینیـد اعـامل رسـوالن ۲: ۱ تـا ۴)، آنان را در مسـیر تغییـر دنیا و 

زندگـی در پادشـاهی خداونـد کـه عیسـی مسـیح آن را بنـا کـرده بـود، قـرار داد. 
ایامنداران اولیه که از قدرت و ترس مرگ آزاد شده بودند، و شجاعانه در نام عیسی مسیح 
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زندگی می کردند و ایامن خود را به اشرتاک می گذاشتند ( بطور مثال ببینید، اول قرنتیان ۱۵: 
۳۰ و ۳۱). شیطان که مرگ و نیستی را به ارمغان می آورد، هامن شیطانی است که رنج، بی 
عدالتی، فقر و ستم را در متام اشکال خود به ارمغان می آورد. با این حال، به خاطر عیسی 

مسیح و پیروزی او بر مرگ، متام اینها روزی به پایان خواهد رسید ( اول قرنتیان ۱۵: ۲۶). 

در پایــان، مهــم نیســت کــه مــا بــه چــه کســی کمــک کــرده ایــم، بــه هــر حــال همــٔه 
آنهــا ســرانجام خواهنــد ُمــرد. ایــن حقیقــِت تلــخ، دربــارٔه اینکــه چقــدر مهــم اســت 
کــه بــه دیگــران اجــازه بدهیــم در مــورد امیــدی کــه آنهــا می تواننــد از مــرگ و قیــام 

مســیح بدســت آورنــد بداننــد، بــه مــا چــه مــی آمــوزد؟ 

۲۰ شهریور      چهارشنبه      
امیِد داوری

جامعـه ۵: ۱۴ را بخوانیـد. بـه چـه طریـق هایـی مـی توانیـد واقعیـت قدرمتنـد و ناخوشـایند 
آنچـه را کـه در اینجـا نوشـته شـده اسـت ببینیـد؟ 

 

در حالـی کـه درد و رنـج، ظلـم و سـتم و مصیبـت به اندازٔه خودشـان سـخت هسـتند، ولی 
آسـیب و یـا توهیـن، سـخت تـر خواهنـد بـود اگـر بـه نظر برسـد کـه بی معنـا و پـوچ و بدون 
علـت بوده انـد. تحمـل غـم و انـدوه بـی معنـی و مهمـل خیلـی سـخت تـر از تحمـل اصـل آن 
اسـت. دنیـا بـدون ثبـت اعـامل انسـان ها و داوری نهایـی، بیهودگـی ظاملانـه ای اسـت. جـای 
تعجـب نیسـت کـه نویسـندگاِن قـرن بیسـتم ناباور به خـدا به « پـوچ گرائی » دربـارٔه آنچه که 
آنهـا در بـاره وضعیـت بـرش معتقـد بودنـد تاسـف خورده انـد. بـدون هیـچ امیدی بـه عدالت، 
بـدون هیـچ امیـدی بـه داوری، هیـچ امیدی که چیزی درسـت بشـود وجود نخواهد داشـت، و 

در واقـع دنیـای مـا، جهانـی پـوچ و بـی معنا خواهـد بود.  
پایان  در  سلیامن  ناگهان  نیست.  حکایت  پایان   ،۱۴  :۸ جامعه  های  ِشکِوه  و  ها  ناله  اّما 
شکایت خویش تغییر عقیده می دهد. در میان ضجه و زاریش در مورد پوچی و بی معنا بودن 
دنیا، او می گوید، اساساً: یک لحظه صرب کن، خداوند داوری خواهد کرد، بنابراین همه چیز بی 

معنا و پوچ نیست؛ در حقیقت، اکنون همه چیز و همه کس اهمیت و معنا دارد. 

جامعـه ۱۲: ۱۳ و۱۴ در مـورد چگونگـی اهمیـت بـه کارهایـی که انجام می دهیـم، چه چیزی 
بـه ما مـی گوید؟ 
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امیـد بـه داوری بـه آنچـه کـه هـر کـس در مـورد ماهیـت اصلـی طبیعـت، خـدا و جهانـی 
کـه در آن زندگـی می کنیـم و بـه آن معتقـد هسـتیم مربـوط می شـود. هامنطور که مشـاهده 
کردیـم، کتـاب مقـدس تاکیـد مـی ورزد تـا در جهانـی زندگی کنیم که خـدا در ابتـدا خلق کرد ، 
اّمـا دنیـا بـه گمراهـی افتـاد و خداوند در راسـتای نقشـٔه نجات خـود تالش می کند تـا از طریق 
زندگـی و مـرگ مسـیح آن را مجـدداً احیـا کنـد. داوری خداونـد بخـش مهمی از هـدف او برای 
قرار دادن جهان در مسـیر درسـت آن اسـت. برای کسـانی که در زمان های آخر از اشـتباهات 
دنیـا بـه آنـان آسـیب و رضر می رسـد، کسـانی کـه نادیـده گرفتـه شـده اند، بـی رحمی بـه آنان 

شـده، و سـتمدیدگان، مطمئـاً وعـدٔه داوری مژده خوبی اسـت. 

ایــن بــه چــه معنــا اســت کــه شــما بدانیــد کــه، روزی بــه طریقــی کــه حتــی نمــی 
توانیــم تصــور کنیــم، عدالتــی کــه بــرای مــدت بســیار طوالنــی منتظــرش بوده ایــم در 
نهایــت اجــرا خواهــد شــد؟ چگونــه مــی توانیــم بــه ایــن وعــده هــا امیــدوار باشــیم؟ 

۲۱ شهریور      پنجشنبه      
بیش از این، اشک و دردی نخواهد بود

مکاشـفه ۲۱: ۱ تـا ۵، ۲۲: ۱ تـا ۵ را بخوانیـد و کمـی زمان رصف کنید تا تصـور کنید که زندگی 
بـه آن صورتـی کـه در اینجـا توصیـف شـده اسـت، چگونـه خواهد بود؟ چرا دشـوار اسـت که 

زندگـی بـدون گناه، مـرگ و درد و اشـک را تصور کرد؟ 
 

توصیف کتاب مقدس از زندگی ما بعد از نابودی گناه، بدون شک فوق العاده و باشکوه 
است و بدون شک و بطور آشکارا نشان دهندٔه آن چیزی است، که منتظر آن هستیم. حتی در 
این آیات، توصیف ها بیشرت در مورد چیزهایی است که در آنجا وجود نخواهد داشت. هنگامی 
که این دنیا همٔه آن چیزی است که ما در بارٔه هستی می دانیم، این می تواند سخت باشد که 

زندگی بدون درد و رنج، مرگ و ترس، و بی عدالتی و فقر را تصور کرد. 
نـه تنهـا ایـن چیزهـا وجـود نخواهـد داشـت، بلکـه ایـن آیـه، یـک ملـس و توجـه از طـرف 
شـخص خـوِد مسـیح را هـم بـه آن اضافـه می کنـد: « او هـر اشـکی را از چشـامن آنهـا پـاک 
خواهـد کـرد » (مکاشـفه ۲۱: ۴). در زمینـٔه آن کسـانی کـه نجـات یافته اند، رحمـت خداوند را 
بـرای آن کسـانی کـه در طـول تاریـخ بـرشی رنج مـی برند در این یـک جمله کامل می شـود. او 
نـه تنهـا بـه رنـج و عـذاب آنهـا پایـان می دهـد، بلکه شـخصاً اشـک هـای آنـان را پـاک می کند.

در اثـر یـک زندگـی گنـاه آلـود و یک دنیـای ظاملانه و بی انصـاف، همه چیـز از بین رفته و 
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آسـیب دیـده ، اّمـا، مـا می توانیم ببینیم که در کتاب مکاشـفه بـه فرآیند التیـام و بهبودی همٔه 
مـا، کسـانی کـه بـه طـرق مختلـف قربانی گنـاه بـوده ایم، اشـاره می کنـد. در توصیـف درخت 
حیـات، یوحنـا توضیـح مـی دهـد: « و برگهـای آن بـرای شـفای قومها بـود » ( مکاشـفه ۲۲: ۲). 
بـاز هـم خداونـد درک خـود را از، و محبـت خـود را بـرای آنچـه کـه بـه معنـای انسـان بـودن، 
احسـاس داشـنت، تجربـه کـردن، گـواه بـودن و حتـی در بـدی ایـن جهان دخیـل بودن اسـت را 
نشـان می دهـد. نقشـه او بـرای احیـای مجدد جهان ما، شـامل احیـا و التیام هر یک از ماسـت. 
تـا آن زمـان، مـا بـه دنبـال آن هسـتیم تـا هـر آنچـه کـه میتوانیـم، با قدرت عیسـی مسـیح 
انجـام دهیـم، مـا سـهم خـود را در ایـن راه انجـام مـی دهیـم، هر چند کـه ممکن اسـت کاری 
کـه مـا انجـام مـی دهیـم سـهم کوچکـی بـرای خدمـت کردن بـه کسـانی باشـد کـه در اطراف 
مـا نیازمنـد هسـتند ولـی بـه هـر حـال مـا باید هـر آنچه کـه در تـوان داریم بـا نـوع خاصی از 
تواضـع و فروتنـی و فـداکاری و عشـق، هامنطـور کـه عیسـی وقتـی بـر روی زمیـن انجـام مـی 

داد مـا هـم انجـام دهیم. 
البتـه، بـا وجـود تـالش هـای مـا، هنـوز اوضـاع جهـان بدتر و بدتـر می شـود، عیسـی این را 
مـی دانسـت؛ بـا ایـن حـال، ایـن حقیقـت او را از خدمـت بـه دیگران بـاز نداشـت و همینطور 

نبایـد مـا را متوقـف کند.  

۲۲ شهریور      جمعه      
 Called to Reach a Higher Standard “،تفکـری فراتـر: بخوانیـد، اِلـن جـی وایـت
”، صفحـات ۳۰۹ تـا ۳۲۲، در اعـامل رسـوالن؛“ Desolation of the Earth، ” صفحـات ۶۵۳ تـا 

۶۶۱، در نـربد عظیـم.
« هنگامـی کـه بانـگ خداوند به سـوی قـوم گرفتـارش بلند شـود، بیداری وحشـتناکی برای 
آن دسـته از مـردم کـه همـه چیز خـود را در نربد عظیم زندگی از دسـت داده انـد، خواهد بود. 
در حالـی کـه عفـو مـرشوط بـرای آنـان ادامـه داشـت، چشـم های آنـان توسـط فریب شـیطان 
بـر روی حقیقـت بسـته شـد، و آنـان آمـوزه هـا و روش هـای گنـاه آلـود خـود را توجیـه کردند. 
ثرومتنـدان بـر برتـری خودشـان نسـبت بـه کسـانی کـه در زندگـی کمـرت کامیـاب بودنـد، مـی 
بالیدنـد؛ اّمـا آنهـا ثـروت خـود را بـا نقـض قانون خداونـد بدسـت آورده بودند. آنها سـیر کردن 
گرسـنگان، پوشـاندن برهنه گان، اجرای عدالت و دوسـت داشـنت رحمت، … را نادیده گرفتند، 
آنـان روح هـای خـود بـه ثـروت و لـذت هـای زمینـی فروختنـد و بدنبـال آن نبـوده انـد کـه از 
طریـق خداونـد غنـی و ثرومتنـد شـوند. نتیجـه ایـن می شـود کـه، آنهـا در زندگی شکسـت می 
خورنـد؛ لـذت و خوشـی آنهـا مبـدل بـه تلخـی می شـود و ثـروت و گنجینـه هـای آنان فسـاد و 

زوال مـی پذیـرد » اِلـن جـی وایت، نـربد عظیم، صفحـه ۶۵۴.
« نـربد عظیـم پایـان مـی گیـرد. گنـاه و گناهـکاران دیگر وجـود نخواهند داشـت. کّل جهان 
از گنـاه پـاک خواهـد شـد. رضبـان هامهـن و خوشـبختی حیـات، از طریـق خلقـت بیکـران 
خواهـد تپیـد. از او کـه همـه چیـز را خلـق کـرده اسـت، زندگـی و نور و شـادی و هـر آنچه که 



۱۱۱

در قلمـرو فضـای بیکـران وجـود دارد، رسچشـمه می گیرند. از ذرات بسـیار ریز اتـم تا بزرگرتین 
هـای خلقـت در جهـان، همـه چیز، جانـدار و بیجـان، در زیبایی بی نظیر و شـادی کامل، اعالم 

می کننـد کـه خداونـد محبـت اسـت » اِلـن جـی وایت، نـربد عظیم، صفحـه ۶۷۸. 

سواالتی برای بحث
۱. توضیــح دهیــد، کــه چگونــه آنچــه کــه در ایــن هفتــه مطالعــه کردیــد، نشــان می دهــد 
کــه زندگــی در اینجــا و در حــال حاضــر مهــم اســت. آن را مقایســه کنیــد بــا ایــن عقیــده 
ــا  ــن دنی ــال و ای ــی ح ــارٔه زندگ ــت درب ــاز نیس ــا نی ــه « م ــتند ک ــد هس ــی معتق ــه بعض ک
ــق مــی  ــاره خل ــرد و دوب ــن میب ــز را در نهایــت از بی ــرا خــدا همــه چی ــران باشــیم زی نگ
ــا توجــه بــه ایــن حقیقــت، یعنــی  کنــد ». چگونــه مــا مــی توانیــم مراقــب باشــیم کــه ب
وعــدٔه خلقــت نــو، بــرای نادیــده گرفتــن نیازمنــدان اســتفاده نکنیــم ( باالخــره، در پایــان، 
خــدا همــه چیــز را درســت خواهــد کــرد )؟ حتــی بدتــر، مــا چگونــه مــی توانیــم، مطمئــن 
باشــیم کــه مــا یکــی از کســانی نشــویم کــه از ایــن حقیقــت بــرای بهــره بــرداری و اســتثمار 

ــد؟  ــتفاده می کنن ــران اس دیگ
۲. اعتقـادات کلیسـای روز هفتـم ادونتیسـت با توجه بـه نبوت کتاب مقـدس انتظار دارد 
تـا شـرارت، سـختی و درد و رنـج فزونـی یابـد، همانطـور که ما به بازگشـت دوباره مسـیح 
نزدیـک میشـویم. هنگامـی کـه چنیـن چیزهایـی اتفـاق مـی افتـد، مـا اغلـب به متـی باب 
۲۴ مراجعـه می کنیـم. چگونـه بایـد ایـن مصیبـت هـا را در پرتـو روشـنایی امیـدی که متی 

بـاب ۲۵ بـه مـا می دهـد، ببینیم؟ 

خالصـه: خداونـد اجـازه نخواهـد داد کـه شـیطان بـه کارش تـا بـه ابـد ادامه دهـد. امیِد 
بـزرگ کتـاب مقـدس این اسـت که، بازگشـت مسـیح بـه کار رشیر بـر روی زمین پایـان خواهد 
داد، بـی عدالتـی را از بیـن خواهـد بـرد و جهـان را از نو هامنطـور که قرار بـود در اول خلقت 
آن باشـد، دوبـاره خلـق خواهـد کـرد. بـر مبنـای قیـام مسـیح، ایـن امیـد بـه مـا منتقـل شـده 
اسـت و مـا را تشـویق می کنـد، تـا در عیـن حـال که منتظر بازگشـت دوبارٔه مسـیح هسـتیم به 

خداونـد و دیگـران خدمـت کنیم. 



۱۱۲

داستانهای ایامنداران
۲۲ شهریور

تلویزیون مردم را به سوی خود می کشد
توسط اندرو مک چسنی، مبرش ادونتیست

بـه عنـوان یک کودک در نیوزیلند، کورالی شـوفیلد در مـورد خطرات تلویزیون 
اخطاردریافـت منود و گفته شـد تـا از آن دوری کند.

امـروز، او شـگفت زده شـده اسـت و لربیـز از شـادی از اینکه مـردم در رستارس 
کشـور بـه خاطـر تلویزیون به کلیسـاهای ادونتیسـت روز هفتم مـی روند.

کورالـی کسـی کـه همـرس نیل شـوفیلد مدیر شـبکه اُمیـد نیوزیلند اسـت و در 
ردیـف جلـوی صندلـی شـبکه بیـن املللـی محلـی وابسـته بـه کلیسـای ادونتیسـت 
مـی نشـیند، گفـت: «متاشـای آن فروتنانـه تریـن تجربـه اسـت. در حالـی کـه تنهـا 

تلویزیونـی بیش نیسـت».
کورالـی کـه بـر ارتباطـات شـبکه امیـد نظـارت دارد گفـت: «وقتـی کـه مـن 
در کلیسـای ادونتیسـت بـزرگ مـی شـدم، منـای تلویزیـون مـن بـا دقـت هـر چـه 
متـام کنـرتل مـی شـد. امـا گزینـه هـای منایی گسـرتش پیدا کرده اسـت. شـام شـبکه 
ادونتیسـتی دارید که هر روز هفته و ۲۴ سـاعته در حال شـاهد مسـیح اسـت. آیا 
آیـا مـی توانیـد بیـش از حد، حتـی از یک چیز خـوب بهره بربید؟ بیننـدگان در روز 
عبـادت سـبت نـزد کورالی و شـوهرش آمدند کـه در اطراف نیوزیلنـد واقع گردیده 
اسـت. در یـک کلیسـا، یـک زوج کهنسـال گفتنـد کـه چطـور یـک دخـرت جـوان در 
حالـی کـه شـبکه هـا را عـوض می کرد و شـبکه امید توجهـش را جلب کـرد. طولی 
نکشـید کـه او بـه طـور منظم متاشـا مـی کرد و بـه والدینـش و خواهـرش در مورد 

شـبکه گفـت. متامـی اعضـای خانـواده رشوع بـه متاشـای آن کردند. 
کورالی گفت: «حاال چهارنفر از اعضای خانواده تعمید گرفته اند».

درکلیسـای دیگـر، کورالـی در مـورد زنـی شـنید کـه یـک روز سـبت پـای پیاده 
بیـرون رفـت و در خیابـان بـه دنبـال جائـی مـی گشـت که کتـاب مقـدس را تعلیم 
مـی دهنـد. وقتـی شـبان بـه خانـه اش رسـید، او دریافـت کـه یـازده زن منتظـر او 
هسـتند تـا کتـاب مقـدس را مطالعـه کننـد. آن زن ده نفـراز دوسـتانش را دعـوت 

کـرده بـود. و نصـف آنهـا تـا االن تعمیـد گرفتـه اند.
شـبکه امید به کمک هدایای سـیزدهمین سـبت در سـال ۲۰۱۶ رشوع به پخش 



۱۱۳

برنامـه هـای آزاد در رستـارس نیوزیلند کرد. امروز ماهانـه بینندگانی در حدود ۲۰۰ 
هـزار نفـر را شـامل مـی شـود؛ کـه  پنـج درصـد از جمعیـت را شـامل می شـود که 
این تحقیق از طریق نیلسـن انجام گرفته اسـت. کلیسـای ادونتیسـت دوازده هزار 
عضو در کشـور نیوزیلند دارد؛ کشـوری با جامعه ای به شـدت ِسـکوالر که کلیسـا 

با کشـمکش های بسـیاری دسـت و پنجه نرم کرده اسـت. 
بیننـدگان در مکانهـای غیـر منتظـره ای افزایـش پیـدا کـرده انـد.  در حالیکه با 
پروازهـای داخلـی پـرواز مـی کـرد، نیـل شـوفیلد با لـب تابـش کار می کـرد و یکی 

از مسـافرین لوگـوی شـبکه امیـد را بـر روی صفحـه لب تابـش دید.
مسـافر پرسـید: «آیـا شـام بـا شـبکه امیـد رسوکارداریـد؟» آن مرد خـودش را به 
عنـوان یکـی از شـبانان کلیسـای مسـیحی کـه فرقـه ای متفـاوت بـود ودر اوکلنـد 
واقـع شـده بـود، معرفـی کـرد و گفـت کـه او و دخـرتان پانـزده و هجده سـاله اش 

فقـط بـه شـبکه امید نـگاه مـی کنند.
دریـک سـورپرایزی دیگـر، والدیـن به شـانزده مدرسـه کلیسـای ادونتیسـت در 
نیوزلنـد مـی آینـد و به دنبال راهی هسـتند تا فرزندانشـان را به خاطرشـبکه امید، 

ثبت نـام کنند.
ــه  ــق ب ــد یــک شــبکه متعل ــه شــبکه امی ــد ک ــا مــی دانن ــی گفــت: «آنه کورال
ــان  ــا آن ــارکت ب ــان در مش ــه هایش ــه بچ ــد ک ــی خواهن ــت و م ــت اس ادونتیس

ــند». ــات را داشــته باش اخالقی
کورالــی بــه طــور ویــژه ای توســط یــک مــادر و  ســه دخــرت جــوان تحــت تاثیــر 
قــرار گرفتــه بــود کــه بــه مــدت ســه هفتــه در اطــراف کلیســای ادونتیســت مــی 
ــا داخــل شــوند. بــه  گشــتند، قبــل از اینکــه آن شــجاعت را بــه دســت بیاورنــد ت
محــض اینکــه داخــل شــد، بــا خــوش آمدگویــی صمیامنــه مواجــه شــد و پــس از 

چنــد مــاه تعمیــد گرفــت.
در او رسطـان عـالج ناپذیـر تشـخیص داده شـده بـود. کورالـی گفـت  اخیـراً 
«تاسـف انگیـز اسـت؛ امـا مـی توانیـد ببینیـد کـه خـدا او و سـه دخرتش را بـه این 

مـکان هدایـت کـرد »
صـدای کورالی پر از احسـاس شـد وقتـی که در مورد زن بیامر و بسـیاری دیگر 
کـه از طریـق شـبکه امیـد بـه کلیسـای ادونتیسـت ملحـق شـده انـد صحبـت کرد. 

هیـچ کـس منـی داند کـه دقیقاً چـه تعـداد مردم آمـده اند. 
کورالـی گفـت: «مـن آنـرا چیـزی فروتنانـه یافتـم کـه بخشـی از فرآیند باشـم - 
اینکـه ایـن مـردم را مالقـات کنـم و شـادی مطلـق را در چهـره هایشـان ببینم. مثل 

ایـن اسـت که بـه خانـه آمده باشـند ».



۱۱۴

۲۳ تا ۲۹ شهریور   درس دوازدهم   

رحمت محبانه

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: متی ۶: ۲۵ تا ۳۳؛ یعقوب ۱: ۵ تا ۸؛ ۲: ۱۵، ۱۶؛ اشعیا ۵۲: ۷؛ اول یوحنا 

۳: ۱۶ تا ۱۸؛ اشعیا ۵۸: ۱ تا ۱۰. 
آیــه حفظــی: « در تاریکــی، نــور بــرای صالحــان طلــوع می کنــد، بــرای شــخص فیــاض و رحیــم 
ــا انصــاف  ــه در کارهــای خویــش ب ــده، ک ــده اســت شــخص ســخاومتند و قرض دهن ــا. فرخن و پارس

اســت » ( مزمــور۱۱۲: ۴ و ۵).
هامنطـور کـه دیـده ایـم، کتـاب مقـدس پـر از توصیـف نگرانـی خداونـد بـرای فقـرا و 
سـتمدیدگان اسـت، هامنطـور کـه خداونـد از قومش می خواهد کـه از جانـب او در این زمینه 
اقـدام کننـد. بـا وجـوِد اهمیتـی کـه بـه ایـن مسـائل می دهـد، بـا ایـن حـال ایـن فرمـان کتاب 
مقدسـی، تنهـا بطـور پراکنـده و نامتـام انجـام شـده اسـت و تنهـا بـا بازگشـت مسـیح و انجـام 

وقایـع فـرا طبیعـی در روزهـای آخـر بصـورت کامـل اجـرا خواهـد شـد. 
تـا آن زمـان، رشیـر بـه گونـه هـای مختلـف به وسوسـه و سـامجتش در ایـن امور، بوسـیله 
نفـوذ روح هـای ظلامنـی شـیطان و فرشـتگانش، ادامـه می دهـد. اغلـب ایـن رشارت، در فقـر، 
خشـونت، ظلـم، بردگـی، اسـتثامر، خودخواهـی و حـرص و طمع بـه وضوح قابل رویت اسـت. 
در چنیـن دنیایـی، جوامـع مـا، کلیسـا هـای مـا، و خانـواده های مـا، بایـد در برابر ایـن رشارت 
ایسـتادگی کنند، مهم نیسـت که چقدر سـخت باشـد، ولی باید این کار انجام شـود. در پاسـخ 
بـه محبـت و دسـتورات خداونـد و زندگـی در پرتـو خدمـت و فـداکاری مسـیح و در قـدرت و 
هدایـت روح القـدس، مـا بایـد بـا مهربانـی، خالقیـت، و بـا شـجاعت در پـی آن باشـیم کـه « 
عدالـت را بجـا آوریـم و محبّـت پایـدار داشـته باشـیم و بـا مشـارکتی فروتنانـه بـا خـدای خود 

زندگـی کنیـم » ( میـکاه ۶: ۸).
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت روز ۳۰ شهریور – September ۲۱ آماده شوید.



۱۱۵

۲۴ شهریور      یکشنبه      
اُولویت های پادشاهی 

هامنطـور کـه در آمـوزه هـا و تعالیـم مسـیح و نویسـندگان عهـد جدیـد بـه روشـنی بیـان 
شـده اسـت، کسـانی کـه تصمیم مـی گیرند بـه عنوان اعضـای پادشـاهی خداوند زندگـی کنند، 

بـا یـک رسی ارزش و اولویـت هـای متفـاوت نسـبت بـه دنیـا، زندگـی می کنند. 
متـی ۶: ۲۵ تـا ۳۳ را بخوانیـد. چـه تضمیـن دوبـاره ای در ایـن آیـات بـه مـا داده می شـود؟ و 

چگونـه بایـد، ایـن تضمیـن دوبـاره در اولویـت هـای ما اثـر بگذارد؟ 
 

عیسـی تعلیـم داد کـه: « جـان از غـذا، و بـدن از لبـاس مهم تر اسـت » ( متـی ۶: ۲۵). البته 
ایـن چیزهـا اهمیـت دارنـد، اّمـا بایـد آنهـا را در پرتـو ملکـوت خداوند ببینیـم، به ایـن معنا که 
مـا بایـد زندگـی خودمـان را در روش های حقیقـی و کاربردی مجدداً اولویت بنـدی کنیم. وقتی 
مـا فراخوانـی را کـه در رسارس کتـاب مقدس برای کمک و مراقبت از دیگران شـده اسـت، درک 
کنیـم، همچنیـن ایـن دعـوت مبـدل بـه یکـی از اولویـت های مـا به عنوان کسـی می شـود که 
راه مسـیح را تعقیـب می کنـد. و بـه شـکل مطلـوب آن، ایـن دعـوت بایـد بـه مـا کمـک کند تا 

بـرروی خودمـان کمـرت و برروی دیگران بیشـرت مترکـز کنیم. 
همچنیـن ایـن مجموعـه متفـاوت از اولویـت هـا، ارتبـاط مـا را بـا کسـانی که بـر روی ما و 
سـتمدیدگان سـلطه و اقتـدار دارنـد، تغییـر می دهـد. در حالـی که کتـاب مقدس به مسـیحیان 
تعلیـم می دهـد کـه تـا آنجـا کـه ممکن اسـت بـه حکومـت هایشـان احـرتام بگذارنـد و از آنان 
اطاعـت کننـد ( ببینیـد، بـرای مثـال رومیان ۱۳: ۱ تـا ۷)، همچنین در اینجا اشـاره ای در کلامت 
پطـرس وجـود دارد کـه در چـه رشایطـی مـا « از خـدا باید اطاعت كـرد، نه از انسـان » ( اعامل 
رسـوالن ۵: ۲۹)، برعکـس عمـل کنیـم. عیسـی ایـن دو اصـل را در پاسـخ بـه کسـانی کـه بـا این 
سـوال سـعی در حیلـه و نیرنـگ او داشـتند، بیـان کـرد: « پـس آنچـه را كـه مال قیرص اسـت به 

قیـرص و آنچـه را كـه مـال خداسـت به خدا بدهیـد » ( متـی ۲۲: ۲۱).
کسانی که دارای قدرت هستند، چه در حکومت و چه در اشکال دیگر، اغلب این قدرت 
را بوسیله تهدید یا به زور حفظ می کنند. هامنطور که ما در زندگی عیسی دیده ایم، زندگی با 
ایامن همیشه و در هر رشایطی مرشوط به بی ارادگی در مقابل رش و اطاعت از رشیر نیست. 
برای مثال، با توجه به دوران برده داری در امریکا، اِلن جی وایت می نویسد: « وقتی قوانین 
انسانی با کالم خدا و قانون او منافات دارد، ما باید از دومی یعنی کالم خدا اطاعت کنیم، مهم 
نیست که عواقب آن چه خواهد بود. قانون دنیای خاکی ما، از ما می خواهد که مانند برده 
خود را تسلیم ارباب کنیم، ما نباید اطاعت کنیم؛ و ما باید عواقب ناشی از نقض این قانون 
دنیای خاکی را تحمل کنیم. برده ها جزو اموال هیچ انسانی نیستند. خداوند خودش ارباب 



۱۱۶

حقیقی است، و انسان حق ندارد که مخلوق خداوند را تحت سلطه خودش بگیرد و خود را 
مالک او بداند » جلد اول، Testimonies for the Church، صفحات ۲۰۱ و ۲۰۲. [صفحات 

فوق برگرفته شده از منت انگلیسی می باشد]

مــرز بیــن اطاعــت از مقامــات و حمایــت از آن دســته از کســانی کــه ممکــن اســت 
قربانــی یــک حکومــت ســتمگر شــده باشــند، کجاســت؟ 

۲۵ شهریور      دوشنبه      
بی تفاوتی و دلزدگی نسبت به امور خیریه و 

اعامل مشفقانه
بـا امـکان پایـامل شـدن نیـت هـای خـوب بوسـیله « متـام سـختیها و مصایـب در دنیـا »، 
بسـیاری از مـا دوسـت داریـم تـا کارهـای بیشـرتی انجـام بدهیـم تـا در زندگـی کسـانی که در 
رنـج و عـذاب هسـتند تغییـر حاصـل کنیم. مجموعـه ای از رفتارهـا و اقدامات وجـود دارند که 
بـه مـا مـی تواننـد کمـک کننـد تا به کسـانی کـه نیازمنـد کمک هسـتند، پاسـخ مثبـت بدهیم. 
که در  و رنج و همدردی درغم واندوه کسانی  که دیده ایم، درک درد  هامنطور  شفقت: 
معرض آزار و آسیب هستند اولین گام در جهت اقدام کاری برای آنها است. ما نیاز داریم که 
میزان حساسیت خودمان را نسبت به رنجیدگان، افزایش دهیم و این نگرانی و حساسیت در 
مورد آنان را از دست ندهیم. امروزه، مردم در مورد « خستگی از محبت کردن » صحبت می 
کنند، در مورد این عقیده که، ما خیلی زیاد در معرض غم و اندوه و مصیبت قرار داریم، اینکه 
بسیاری از ما به دالیل مختلفی دلزده و بیزار شده ایم، برای اینکه برای حامیت عاطفی و مالی 
فراخوانده شده ایم. عیسی آگاهانه از رشیر و درد و رنج اطرافش با خرب بود؛ با این حال، او با 

دلسوزی ایستادگی کرد به کار خود ادامه داد، پس ما هم باید مثل او عمل کنیم. 
تعلیـم و آمـوزش: از آنجـا کـه بسـیاری از وضعیـت هـای ناشـی از بـی عدالتـی و فقـر مبهم 
اسـت، بنابرایـن هـر چـه کـه مـا مـی توانیـم در ایـن مـورد بشـنویم و یـاد بگیریـم مهم اسـت. 
منونـه هـای بسـیاری وجـود دارد کـه در آن افرادی بـا نیّت خوب، هنگامی که سـعی می کردند 
بـه دیگـران کمـک کننـد، باعـث آسـیب رسـاندن به زندگـی آنان شـده انـد. در صورتـی که این 
منـی توانـد بهانـه ای بـرای کمـک نکـردن بـه آنهـا باشـد، و ما بایـد در پـی راه هـای آگاهانه و 

اندیشـمندانه بـرای مشـارکت در کمـک رسـانی به آنان باشـیم. 
دعـا: هنگامـی کـه مـا بـا یـک مشـکل مواجـه مـی شـویم، اولیـن فکـری کـه بـه ذهـن مـا 
مـی آیـد اقـدام « عملـی » در جهـت رفـع آن مشـکل اسـت. اّمـا کتـاب مقـدس به ما یـادآوری 
می کنـد کـه « دعـا » عملـی اسـت کـه مـا بایـد انجـام دهیـم. ما مـی توانیـم در زندگـی فقرا و 
مظلومیـن، بـا دعاهایـامن بـرای آنـان و کسـانی کـه بـر آنهـا ُسـلطه دارند، تغییـر ایجـاد کنیم ( 
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اول تیموتائـوس ۲: ۱ و ۲ را ببینیـد )، همچنیـن بایـد در پـی هدایـت و راهنامیـی خداوند برای 
یافـنت بهرتیـن روش در ارائـه کمـک بیشـرت باشـیم ( امثـال سـلیامن ۲: ۷ و ۸). 

توقعـات: یکـی دیگـر از عوامـل مهـم در تـالش برای تسـکین رنج و زحمت، این اسـت که با 
توجـه بـه پیچیدگـی رشایط اجتامعی، سیاسـی، و شـخصی، بایـد توقعات معقول و بجا داشـت. 
امیـد مـا بایـد ایـن باشـد، کـه بـه مـردم گزینه هـا و فرصـت هایـی بدهیم کـه ممکن اسـت از 
آن برخـوردار نبـوده باشـند. گاهـی اوقـات آنچـه مـردم بـا ایـن فرصت هـا انجام مـی دهند، ما 
را نـا امیـد می کنـد، اّمـا مـا بایـد بـه انتخـاب آنهـا احـرتام بگذاریـم. بـه هر حـال به هر روشـی 
کـه ممکـن اسـت بایـد به خاطـر رنجدیدگان تـالش کنیم، و اسـاس معیار ما این باشـد کـه: « با 

دیگـران هامن طـور رفتـار كنیـد كـه می خواهیـد آنها با شـام رفتـار كنند » (متـی ۷: ۱۲). 

ــت؟  ــیحی چیس ــای مس ــت ه ــا در فعالی ــش دع ــد. نق ــا ۸ را بخوانی ــوب ۱: ۵ ت یعق
ــا دعــا و  ــارٔه اینکــه چگونــه مــی توانیــم ب یعقــوب در بــاب ۲ آیــات ۱۵ و ۱۶ در ب
گرفتــن جــواب دعاهایمــان، بــه دیگــران کمــک کنیــم، چــه چیــزی پیشــنهاد می کنــد؟ 

۲۶ شهریور      سه شنبه      
سخاوت

« زیـرا خداونـد کسـی را دوسـت دارد، کـه بـا شـادی می بخشـد »( دوم قرنتیـان ۹: ۷)، 
بخشـش سـخاومتندانه جنبـٔه مهمـی از زندگـی مسـیحی اسـت، در حالـی کـه مـا بایـد اجـازه 
بدهیـم کـه کتـاب مقـدس بخشـش هـا و اولویـت هـای مالی مـا را به چالش بکشـد، سـخاوت 

چیـزی بیـش از کمـک مالـی مـی باشـد کـه مهـم نیسـت بـه چـه انـدازه بـا ارزش اسـت. 
در عـوض، سـخاومتند بـودن یکـی از بزرگرتیـن رفتارهـای زندگـی و رمـز خصیصه « کسـانی 
اسـت کـه خداتـرس مـی باشـند »، هامنطـور که بارها در مزمور ۱۱۲ به آن اشـاره شـده اسـت: 
« کسـی که دلسـوز و قرض دهنـده باشـد و کارهـای خـود را از روی عدل و انصـاف انجام دهد، 

سـعادمتند خواهد شـد » ( مزمـور ۱۱۲: ۵).
هـر کـدام از آیـات زیـر چه چیزهایی را در مورد سـخاوت به کسـانی که نیازمند هسـتند، می 
گوینـد؟ الویـان۲۵: ۳۵ تـا ۳۷؛ مزمـور ۱۱۹: ۳۶؛ دوم قرنتیـان ۸: ۱۲ تـا ۱۵؛ اول یوحنا ۳: ۱۶ تا 

۱۸؛ اول تیموتائـوس ۶: ۱۷ تا ۱۹. 
 

عیسی  در  که   – خداوند  سخاوت  به  مرتب  بطور  خود،  جدید  عهد  های  نامه  در  پولس 
مسیح، با بخشیدن حیات خود برای ما، این سخاوت کامل شد - به عنوان امیِد مسیحی اشاره 
می کند. همچنین به نوبٔه خود، مرگ مسیح به خاطر گناهان ما می تواند انگیزٔه ما در زندگی 
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برای گشاده دستی نسبت به دیگران باشد: « و دعای من این است كه اتّحاد ما با هم در ایامن 
باعث شود كه دانش ما به همٔه بركاتی كه در مسیح داریم، افزوده شود » ( ِفلیُمون ۱: ۶). 

سخاوت، نگرشی در زندگی است که، بزرگ، جسور و پذیرای دیگران است. در بسیاری از ما طرز 
زندگی های شخصی، اجتامعی، و فرهنگی ما باعث می شوند که ما فقط به فکر خودمان باشیم، و تا 
حد ممکن همه چیز را فقط برای خودمان بخواهیم و حفظ کنیم. اجازه بدهید این مسئله را در اینجا 

بیان کنیم، برای اکرث ما، حرف اول و ارجحیت همیشه خودمان، خودمان و فقط خودمان هستیم.
اگـر ایـامن مـا حقیقـی باشـد، باعث می شـود که ما خـود را نادیـده بگیریم و بـرای دیگران 
زندگـی کنیـم. ایـامن واقعـی بـه ما کمـک می کند تا جهان و انسـان هـا را هامنطـور ببینیم، که 
خداونـد هـر دو جنبـٔه خـوب و بـد (ضعـف ) آنهـا را می بیند، و ایـن دیدگاه مـا را موظف می 

سـازد تـا در پـی کمـک به نیازمنـدان تا جایی باشـیم کـه برای ما ممکن اسـت. 
به عنوان یک خصیصه خوب در زندگی، بخششی که از طرف مؤسسات جمع آوری کمک 
های مالی و مؤسسات خیریه است، به راحتی قابل درک است. اینگونه بخشش ها قابل ارزش 
نشان دهندٔه یک  گذاری است و بطور مستقیم اجرایی هستند. اّما بخشش های بزرگ لزوماً 
زندگی سخاومتندانه نیستند ( ببینید لوقا ۱۲: ۴۱ تا ۴۴). یک زندگی سخاومتندانه چیزی بزرگ تر 
و ارزشمندتر از هر نوع بخششی است. ما نیاز داریم تا روحیه سخاوت و بخشش را در همه 
ذاتی  بطور  بخشش  روحیه  مردم،  اکرث  در  دهیم.  ترویج  و  افزایش  دهیم،  می  انجام  که  آنچه 
در درون آنها وجود ندارد؛ این یک فضیلت است که ما باید در زندگی خودمان بطور فعال و 

هدفمند، بدون توجه به کُنش های گناهکار و خودخواه انسانی، از خود نشان دهیم. 

ــی بصــورت ســخاوتمندانه، چــه روش هــای دیگــری  ــول، حت ــر بخشــیدن پ عــالوه ب
ــم؟ ــه ســخاوتمندانه خــود را نشــان دهی ــد در آن روحی ــا بای ــه م وجــود دارد ک

۲۷ شهریور      چهارشنبه      
ایجاد صلح و دوستی 

متـی ۵:۹ را بخوانیـد. در دنیـای ایـن چنینـی کـه در آن زندگـی می کنیـم، چگونـه مـی توانیـم 
آنچـه را کـه عیسـی می گویـد، اجـرا کنیـم؟ و در نهایـت چگونـه مـی توانیـم توفیـق یابیـم؟ 

 
خشونت ناشی از مناقشه یکی از دالیل مهم غم و اندوه است. قربانیان مستقیم، زندگی های 
از هم پاشیده، از جمله هزینه های جنگ هستند، بهرت می شد، اگر توجه و اهمیت و منابع 
دامئی  های  رنج  و  انسانی  نیازهای  سایر  رفع  برای  نظامی،  آالت  ماشین  به  یافته  اختصاص 

بازماندگان و جانبازان جنگ ها، و حتی فاتحان جنگ ها اختصاص می یافت. 
در قلـب انجیـل عیسـی مسـیح، عمـل خیرخواهانـه و عظیـم خداونـد در اقـدام بـه آشـتی 
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دادن، انسـان های گناهـکار بـا خالـق آنـان قـرار دارد ( دوم قرنتیـان ۵: ۱۸ تـا ۲۱). مصالحـه ای 
کـه بـا مـا شـد، الگوئـی برای ما شـد تا ما هم « سـفیران » این صلح و آشـتی به دیگران باشـیم. 

چگونه می توانیم مانند آنچه که در اشعیاء ۵۲: ۷ آمده است، زندگی کنیم؟ 
 

همچنین انجیل، پیام آورصلح و دوستی، برای ما انگیزه، الگو، و مرجعی در راستای ایجاد صلح 
و دوستی در این دنیای خشونت آمیز شد. « قلبی که در هامهنگی با خداست ، یکی از طرفداران 
صلحِ آسامنی است و اثرات متبارک خود را به همٔه اطراف خود منتقل خواهد کرد. روحِ صلح 
طلب مانند شبنم بر قلب های خسته و مضطرب از نزاع های دنیوی می نشیند و به آنان تسکین 

می بخشد » اِلن جی وایت، Thought From the Mount of Blessing، صفحه ۲۸. 
مسـیح در موعظـٔه کـوه فرمـود، « خوشـا به حـال صلح كننـدگان، زیرا ایشـان فرزنـدان خدا 
خوانـده خواهنـد شـد » ( متـی ۵: ۹). دقـت کنیـد، حتـی بیـش از بایـد انجـام داد، او نـه تنهـا 
فرمـان قتـل در برابـر قتـل را تائیـد نکـرد، او گفـت مـا نبایـد نسـبت بـه دشـمنامنان عصبانـی 
شـویم و یـا کینـه آنهـا را بـه دل بگیریـم ( ببینیـد، ۵: ۲۱ تـا ۲۶) و اینکـه مـا باید دشـمنان خود 
را دوسـت داشـته باشـیم و بـرای کسـانی کـه مـا را آزرده خاطـر کرده انـد دعـا کنیـم ( ببینیـد، 
متـی ۵: ۴۵ تـا ۴۸)، بـه ایـن معنـا کـه ما بایـد در پـی اقدامـات خیرخواهانه بـرای خیریت آنان 
باشـیم. بسـیاری حکایـت هـای الهـام بخـش در مورد افـرادی که زندگـی خود را بـه ایجاد صلح 
و دوسـتی در نقـاط دشـوار دنیـا اختصـاص داده انـد، وجـود دارد، نـگاه اجاملـی بـه صلـح و 
دوسـتی نشـان می دهـد، کـه اغلـب بسـیاری از بی عدالتـی ها و رنجهـا و مصیبتهایـی را که در 

اثـر ایـن مناقشـه هـا بوجـود آمده اند را تسـکین داده اسـت. 

کلیســای محلــی شــما از چــه راه هایــی مــی توانــد در محــدودٔه محــل ســکونت شــما، 
در جهــت برقــراری صلــح و دوســتی ایفــای نقــش کنــد؟ 

۲۸ شهریور      پنجشنبه      
صدایی برای بی صدایان 

 .(۷  :۳ جامعه   ) گفنت »  سخن  برای  زمانی  سکوت،  برای  زمانی  که «  نوشت  نبی  سلیامن 
او درست می گفت، برای هر یک از ما پیدا کردن توازون مناسب برای زمان حرف زدن و یا 
سکوت، آسان نیست. به هر حال، زمانی باید به خاطر ستمدیدگان حرف زد و صدای خاموشان 
و بینوایان بود و در پی غلبه بر ّرش بوسیلٔه نیکویی بود، آیا امکان دارد که به عنوان کلیسا با 
سکوت بیش از حد خود در خطا و گمراهی بیفتیم، در زمانی که باید صدای ما شنیده شود؟ 
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مسیحیان اغلب با توجه به دعوت برای خدمت عملی و تالش برای خدمت به دیگران، هامنطور 
که مسیح برای ما انجام داد، در مورد اینکه باید دستان و پاهای عیسی برای یاری رسانی به دیگران 
باشند، صحبت می کنند. اّما در وظیفه نبوی، هامنطور که در کتاب مقدس بیان شده است، اولین 
دعوت خداوند از مردان و زنان این است که صدای او باشند و از جانب خدا، و همچنین کسانی 

که خداوند می خواهد از آنان دفاع شود، سخن گویند ( ببینید مزمور ۱۴۶: ۶ تا ۱۰).
اشـعیاء ۵۸: ۱ تـا ۱۰ را بخوانیـد. ایـن آیـات چه پیامی در زمان و مـکان و رشایط خاِص دوران 
خـودش و همینطـور در مـورد زمـان و مکان و وضعیـت فعلی جهان به مـا می گوید؟ و چقدر 

از زمانـی کـه اشـعیا این را نوشـت تـا زمان حال دنیـای ما تغییر بوجود آمده اسـت؟ 
 

دعوِت انبیاء برای اجرای عدالت هرگز راهی برای رسیدن به محبوبیت نبود. اما بوسیله 
برای  خداوند  اشتیاق  درک  برای  یافتند  ای  انگیزه  بود،  سپرده  آنان  به  خداوند  که  ماموریتی 
اجرای عدالت، همدردی و جانبداری از وضعیت فقرا و مظلومان، و در پی ایجاد رشایط بهرت 
جرات  انبیاء  این  خطرات،  و  ها  سختی  و  ها  مخالفت  وجود  با  باشند،  خودشان  جامعه  برای 

یافتند تا صدای بینوایان خاموش دوران و مکان زندگی خودشان شوند ( اول پطرس ۳: ۱۷). 
بر اساس درک ما از انجیل و دعوت به معرفی عیسی به دنیا، همچنین کلیسای روز هفتم 
ادونتیست در رابطه با برخورد و مقابله با رشیر در دنیا، راهکارهای خوبی دارد که ارائه دهد. 
بـه عنـوان مثـال: « ادونتیسـت هـا اعتقـاد دارنـد، اقداماتـی کـه بـرای کاهـش فقـر و بـی 
عدالتـی هـا در جامعـه صـورت می گیـرد بخـش مهمی از مسـئولیت هـای اجتامعی مسـیحیان 
اسـت. کتـاب مقـدس بـه وضـوح عالقـٔه خـاص خداونـد بـه فقـرا و انتظـارت او از پیروانـش در 
حامیـت ومراقبـت از کسـانی کـه قـادر بـه مراقبـت از خودشـان نیسـتند را بیان می کنـد، همٔه 
انسـان ها، صـورت و تصویـر خداونـد را در بردارنـد و دریافت کنندگان برکت خداوند هسـتند ( 
لوقـا ۶: ۲۰). در کار کـردن بـرای فقـرا، از تعالیم و الگوهایی که مسـیح به ما داده اسـت پیروی 
می کنیـم ( متـی ۲۵: ۳۵ و ۳۶). بـه عنـوان یـک جامعـٔه روحانـی، ادونتیسـت هـای روز هفتـم، 
از عدالـت و فقـرا حامیـت می کننـد  و از جانـب کسـانی که منـی توانند صـدای عدالت خواهی 
خـود را بـه گـوش دیگـران برسـانند، سـخن مـی گوینـد ( امثـال سـلیامن ۳۱: ۸) و از عدالـت و 
 فقـرا در برابـر کسـانی کـه فقـرا را از حقـوق خود محـروم می کنند دفـاع می کنند ( اشـعیا ۱۰: 
۲). مـا بـا خداونـد در گرفـنت حـق مظلومـان از ظاملان ( مزمـور ۱۴۰: ۱۲) مشـارکت می کنیم ». 

بیانیـه رسـمی کلیسـای روز هفتـم ادونتیسـت در مورد فقـر جهانـی، ۲۴ ژوئن ۲۰۱۰. 

۲۹ شهریور      جمعه      
تفکری فراتر: بخوانید، اِلن جی وایت، A Higher Experience، صفحات ۵۰۳ تا ۵۱۶، در کتاب 
The Ministry of Healing ؛ Duty to Unfortunate و Man’s Duty to His Fellow Men، صفحات 
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۵۱۱ تا ۵۲۶، در Testimonies for the Church، جلد ۳؛ Doing for Christ صفحات ۲۴ تا ۳۷، در 
Testimonies for the Church، جلد ۲. [صفحات ارائه شده مربوط به منت انگلیسی کتاب ها می باشد]

« اگـر آسـامن و زمیـن را جسـتجو کنیـم، هیـچ حقیقتـی تاثیـری قوی تـر از آنچـه که باعث 
رسـیدن رحمـت و شـفقت بـه کسـانی کـه نیازمند همـدردی و کمک ما هسـتند، وجـود ندارد. 
ایـن حقیقتـی اسـت بـه هـامن انـدازه کـه عیسـی مسـیح اسـت. زمانـی کـه کسـانی ادعـا مـی 
کننـد کـه در نـام عیسـی مسـیح بایـد اصـول قانـون طالیـی او را اجـرا کننـد، هامننـد دوران 
رسـوالن، قـدرت انجیـل و روح القـدس در میـان آنـان حضـور پیـدا خواهـد کـرد » اِلـن جـی 

وایـت،Thoughts From the Mount of Blessing، صفحـه ۱۳۷. 
« محبـت عظیـم بـه خداونـد و محبـت متواضعانه بـه یکدیگـر، بهرتین هدیه ای اسـت که 
فقـط پـدر آسـامنی مـا مـی توانـد به ما عطـا کند. ایـن محبت رضر منی رسـاند، بلکـه یک اصل 
الهـی و قدرتـی ابـدی اسـت. یـک قلـب غیـر روحانـی و دنیـوی منی توانـد محبـت را موجب یا 
بـارور کنـد. فقـط در قلبـی که در آنجا عیسـی مسـیح سـلطنت می کند، یافت می شـود … این 
محبـت، محبـوب جـان اسـت، زندگـی را شـیرین می کنـد، و تاثیـرات ایـن تولـد نو بـه اطرافیان 

مـی رسـد » اِلن جـی وایت، اعـامل رسـوالن، صفحه ۵۵۱.   

سواالتی برای بحث
۱. همانطور که در مطالعٔه درس این هفته دیده ایم، انجیل همچنان به عنوان الگو و 
انگیزه دهنده برای کفالت از جانب دیگران ادامه می دهد، همانطور که عیسی از جانب 
ما کفیل شد. چگونه این، درک و شکرگزاری شما را از مژدٔه خوب به خاطر آنچه که خداوند 

برای ما انجام داد و نحوه ای که او این محبت را نشان داد، گسترش داده است؟ 
۲. سخن گفتن از جانِب کسانی که صدایی از خود ندارند ، دخیل شدن در فعایت های 
هائی در  می تواند ما را به جایگاه  صلح طلبانه و آشتی جویانه، و فعالیت های مشابه، 
عرصه های اجتماعی و سیاسی برساند. با این حال کلیسای روز هفتم ادونتیست، مدافع 
مشارکت  بین  تفاوتی  چه  است،   ( سیاست  از  دین   ) یا  حکومت  از  کلیسا  جدایی  عقیدٔه 
سیاسی نامناسب و سخن گفتن و تالش برای صلح به روش های اجتماعی آن، وجود دارد؟ 

۳. گام یا اقدام مورد بحث در درس این هفته که شما مایل هستید در زندگی و جامعٔه شما 
اجرا شود، چیست؟ شما چگونه می توانید باعث شوید که این ایده، عملی شود؟

۴. شــما بــرای چــه مســئلٔه شــر و ظلمــی در جامعــٔه خــود و یــا جهــان پهنــاور، تصمیــم 
گرفتــه ایــد کــه دعــا کنیــد؟ 

خالصـه: در اثـر متابعـت از مسـیح ، جنبـه هـای مختلـف زندگـی مـا تغییر پیـدا خواهد 
کـرد، ازجملـه در ما شـوق پیوسـنت به خداوند در توّجـه و اهمیت دامئی برای فقرا و مسـکینان 
بوجـود مـی آیـد، هرگز این کار سـاده ای نیسـت و بندرت متداول و محبوب اسـت، این شـوق 
باعـث تغییـر اولویـت هـای ما در زندگی خواهد شـد و ما را وادار می سـازد کـه گام های موثر 

در جهـت بهبـود زخم هـا و آسـیب ها در جهـان اطراف خودمـان برداریم. 
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داستانهای ایامنداران
۳۰ شهریور

دوچرخه سوار آمریکایی به سبت اعتقاد پیدا 
می کند

توسط اندرو مک چسنی، مبرش ادونتیست

دعـوت، ریچـارد اسـمیت را ترسـاند وقتیکـه در مرکز سـاملندان ایسـتاد تا وعده 
هـای غذایـی را جمع آوری کند و روی موتور سـیکلت هارلی دیویدسـونش بگذارد 

و بـرای  بازنشسـتگان آمریکایـی در ویرجینیای غربی بربد.
روت کـه همچنیـن در مرکـز سـاملندان  کار مـی کرد پرسـید: «آیا دوسـت داری 

بـا من به کلیسـای ادونتیسـت روزهفتـم بیایی؟»
ریچارد گفت: «منی دانم. من چیزی راجع به کلیسای ادونتیست منی دانم»

ریچـارد کـه ۷۲ سـاله اسـت و در طـی دو ازدواجـش و دو شـغل مختلفـش 
چندیـن کلیسـای یکشـنبه ای را بازدیـد کرده بـوّد اما هرگز تعمیـد نگرفته بود. منی 
دانسـت کـه بایـد بـه کـدام کلیسـا بپیونـدد؛ و اغلـب بـا خـود فکـر مـی کـرد «اگر 
خـدا روزی مـرا بیـدار کنـد و بگویـد که به کلیسـای متفـاوت برو، مـی خواهم این 

توانایـی را داشـته باشـم کـه نقـل مـکان کنم».
بنـا برایـن، وقتـی کـه روت او را به کلیسـا دعوت منـود، او پاسـخ داد: « بیا اول 

بـه کلیسـاهایی کـه من مـی روم برویم ».
ــد  ــنبه بازدی ــا در روز یکش ــن کلیس ــراه روت از اولی ــه هم ــه ب ــس از آنک او پ
ــت،  ــرت اس ــال از او جوان ــش س ــه و ش ــتار مطلق ــه پرس ــد، از روت ک ــرده بودن ک

ــید. ــرش را پرس نظ
روت در مـورد دونـات و آب میـوه کلیسـا گفـت: «اگرتنهـا دمل صبحانـه مـی 

خواسـت، برایـم خـوب بـود».
در پاسـخ بـه نظـر ریچـارد در مورد رفنت به دومین کلیسـا، روت متوجه شـد که 

شـبان آنجا بیشـرتین وقـت را براعالنات گذارده بـود تا به موعظه.
مشاهدات روت دیدگاه دیگری به ریچارد داد، و رسانجام موافقت کرد تا با او 
به یک کلیسای ادونتیست برود. طولی نکشید که او با شبانش، بیل هانت، در مورد 

کتاب مقدس پرس و جو کرد و با پاسخ های متحیر کننده ای روبرو شد.
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ریچـارد گفـت: « بـه ماننـد ایـن اسـت کـه مـن پـرده ای را بـر رس داشـتم؛ می 
توانسـتم از میـان آن ببینـم، امـا همـه چیـز را مبهـم مـی دیـدم. بیل آن پـرده را از 

رسم برداشـت و مـن گفتـم کـه وای! همـه چیـز مثـل روز روشـن اسـت!»
ریچـارد همچنیـن در مـورد عالقـه مشـرتک با شـبان صحبت کرد؛ و ایـن که هر 

دو دوچرخه سـوار بودند.
سـپس شـبان از ریچـارد دعـوت کـرد تـا در یـک رسی از فعالیـت های بشـارتی 
رشکـت کنـد — یکـی از رسی فعالیت های بشـارتی در ویرجینیای غربی که توسـط 
هدایـای سـیزدهمین سـبت در سـال ۲۰۱۵ بنیـان گـذارده شـد. ریچـارد بـه همـراه 
روت رشکـت کـرد و تعمیـد گرفـت. به طور کلی هشـت نفر بعـد از هامیش ۲۰۱۶ 

در کلیسـای هانتیگننت تعمیـد گرفتند.
امروز ریچارد که در سـمت چپ تصویر اسـت  ۷۲ سـال دارد و در مورد عشـق 

و عالقه اش نسـبت به عیسـی برای کسـانی که مایل هسـتند صحبت می کند.
او گفـت: «خداونـد بـه ایـن خوبـی از مـن مراقبت مـی کند، و مـن از خود می 
پرسـم چـرا؟ مـی دانـم کـه خداونـد درمـورد مراقبـت نسـبت بـه همـه سـخن مـی 
گویـد؛ امـا چـرا؟ ایـن بـه ماننـد ایـن اسـت کـه من پشـت میـز نشسـته باشـم و به 
بشـقابم زُل بزنـم و همـه چیـز در آن اسـت و مـن دوسـت دارم بخـورم. چـه چیـز 

بیشـرتی مـی توانـم از او بخواهـم؟ ».
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۳۰ شهریور تا ۵ مهر   درس سیزدهم   

جامعه ای از خادمان

بعد از ظهر روز سبت
۱۲؛   :۲ پطرس  اول  ۱۴؛  تا   ۱  :۳۲ خروج  ۱۶؛  تا   ۱۴  :۲ قرنتیان  دوم  هفته:  این  مطالعه 

فیلیپیان ۲: ۱۵؛ افسیسان ۲: ۱۹؛ عربانیان ۱۰: ۲۳ تا ۲۵. 
آیـه حفظـی: « بیاییـد بی تزلـزل، امیـدی را کـه بـه آن معرتفیـم همچنـان اسـتوار نـگاه 
داریـم، زیـرا وعده دهنـده امیـن اسـت. و در فکـر آن باشـیم که چگونـه می توانیـم یکدیگر را 

بـه محبـت و انجـام اعـامل نیکـو برانگیزانیـم » ( عربانیـان ۱۰: ۲۳ و ۲۴). 
در پی تالش برای تحقق رسالت مسیحی، ما نباید قابلیت های کلیسا را به عنوان یک اجتامع 
سازمان یافته از ایامنداران، نادیده بگیریم. تا کنون به چالش هایی که می توانیم در پی مقابله 
با بی عدالتی و فقر با آن برخورد کنیم، اشاره کردیم. اّما با همکاری ایامنداران در یک جامعٔه 

ایامنی، می توانیم برای کسانی که در اطراف ما هستند، باعث برکت باشیم. 
وسوسـه و آزمـون زمانـی پیـش مـی آیـد، که ما بـه عنوان یک کلیسـا دور هم جمع شـویم، 
و کلیسـا درگیـر مسـائل خـودش بشـود و به راه خودش بـرود، و فراموش کنیم که وجود کلیسـا 
بـرای خدمـت بـه جهـان اسـت که به موجـب آن خداوند آن را تاسـیس منوده اسـت. بـه عنوان 
بـدن کلیسـا نبایـد رنـج و درد و بـدی کـه در اطرافـامن وجـود دارد را نادیـده بگیریـم. چنانچه 
عیسـی نسـبت بـه آن بـی تفـاوت نبـود، مـا نیـز نبایـد بـی تفـاوت باشـیم. مـا بایـد نسـبت به 
وظیفـه ای کـه بـه ما واگذار شـده، وفادار باشـیم و انجیـل را به همگان معرفـی کنیم، و همراه 
بـا موعظـه آن، کار کمـک بـه سـتمدیدگان، گرسـنگان، برهنه هـا و بینوایان را نیـز ادامه دهیم. 
همٔه ما با هم به عنوان یک جامعه ای کلیسائی و سازمان یافته، بدن مسیح هستیم ( ببینید 
اول قرنتیان ۱۲ تا ۲۰). به همین ترتیب، ما به عنوان یک جامعه باید هامنطور که عیسی عمل 
می کرد ما نیز عمل کنیم، و هامنطور که عیسی به کمک دیگران می شتافت، به عنوان دستان، 

پاها، و صدا و قلب او در این جهان عمل کنیم وبه کمک دیگران بشتابیم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۶ مهر – September ۲۸ آماده شوید.
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۳۱ شهریور      یکشنبه      
عوامل تغییر

در نخسـتین بـاب هـای کتـاب اعـامل رسـوالن دیدیم کـه چگونه ایامنـداران مسـیحی اولیه 
نـوع متفاوتـی از جامعـه را بنـا کردند، مراقبت از کسـانی کـه در جامعٔه آنـان نیازمند بودند، و 
بـا کمـک هـم، یافـنت آن گـروه افـرادی که خـارج از جامعٔه آنـان بودنـد، و کمک کـردن به آنها 
در جاهایـی کـه نیازمنـد کمـک بودنـد و دعوت از آنـان برای پیوسـنت به آنان بوسـیله آنچه که 

خداونـد در میـان آنان انجـام داده بود. 
پولـس بـا اضافـه کـردن چندیـن متثیـل دیگـر بـه توصیـف مسـیح از منـک و نـور، از آن 
اسـتعاره ها بـرای نشـان دادن عملکـرد کلیسـا در جهان اسـتفاده کـرد. در میان آنها، او کسـانی 
را توصیـف مـی کنـد کـه بـه عنوان قوم خداوند و به عنـوان قربانی ( رومیـان ۱۲: ۱)، به عنوان 
بـدن مسـیح ( اول قرنتیـان ۱۲: ۱۲ تـا ۲۰)، بـه عنـوان سـفیران ( دوم قرنتیـان ۵: ۱۸ تـا ۲۰)، و 
بـه عنـوان عطـر خوشـبو( دوم قرنتیـان ۲ : ۱۴ تـا ۱۶) زندگی مـی کنند. هریـک از این متثیل ها 
دربـارٔه نقـش ایـن انسـان ها بـه عنـوان مناینـدگان و یـا عوامـل ملکـوت خداوند حتـی در زمان 

حـارض، و در میـان دنیایـی کـه در اثـر نـربد عظیـم ویران شـده اسـت، صحبت مـی کنند. 
هر یک از این توصیف هایی که در باال در مورد این « مناینده ها » آمده است را مرور کنید. کدام 
بهرتین توصیف را از چگونگی خواست شام در معرفی خدا و راههای او را در جامعٔه شام می کند، چرا؟

 
هـر یـک از متثیـل ها،عملکـردی دارنـد کـه بـه آنهـا مرتبـط اسـت، نـه بـه معنـای اینکه در 
نـزد خداونـد قابـل پذیـرش باشـند، بلکـه به عنـوان مردمی کـه از پیـش از طریق قربانی شـدن 
مسـیح، از طـرف خداونـد پذیرفتـه شـده اند، کسـانی کـه بـه محبـت و فیـض خداونـد پاسـخ 

مثبـت داده انـد، و بـه منایندگـی از طـرف او در دنیـا رنـج و زحمـت کشـیده انـد. 
اّما همچنین، آنها می توانند در مقام واالتری در نظر گرفته شوند: زیرا که پادشاهی خداوند در 
بارٔه محبت و فیض اوست، هنگامی که رفتار ما به گونه ای باشد که بیان کنندٔه محبت و فیض او 

در برابر دیگران باشد، ما در این ملکوت ابدی حتی در زمان حارض، دخیل و سهیم هستیم. 
عنوان  به  که  است  کشور  آن  از  بخشی  کشور  یک  ملی  سفارتخانه  امللل،  بین  حقوق  در 
منایندگی از آن ملّت در نظر گرفته شده است، حتی زمانی که در یک فاصله دور از کشورش، 
از لحاظ مکانی در یک کشور خارجی دیگر قرار دارد. مشابه آن، اجرای طرق پادشاهی خداوند 
است که، چشم اندازی از این حقیقت ابدی را در اینجا و در زمان حارض نشان می دهد، به 
عنوان مثال، اشاره و پیش بینی شکست نهایی رشیر است. به عنوان سفیران و منایندگان مسیح، 
با اجرای طرق پادشاهی خداوند، ما می توانیم حقیقت محبت او را در زندگی های خودمان، 

و در کلیسا، و در زندگی کسانی که به آنان خدمت می کنیم، تجربه کنیم. 
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دوم قرنتیــان ۲: ۱۶ را بخوانیــد. چــه تفاوتــی بیــن ایــن دو رایحــه وجــود دارد، 
چگونــه مــی توانیــم، بدانیــم کــه کدامیــک از آن دو هســتیم؟ 

۱ مهر      دوشنبه      
خادم بازمانده

تعریف مناسب از بازماندگان در نبوت کتاب مقدس، در کتاب مکاشفه ۱۲: ۱۷ یافت می شود « 
تا با بقیٔه فرزندان او كه فرمانهای خدا را نگاه می دارند و به عیسی شهادت می دهند » ( همچنین 
ببینید مکاشفه ۱۴: ۱۲). در حکایت کتاب مقدس، این را به عنوان ویژگی های قوم خدا در مراحل 
بعدی تاریخ کرٔه زمین مشخص کرده است. اّما، همچنین می توانیم در حکایات کتاب مقدس، 

منونه های از چنین اَعامل ماندگار و به ویژه چگونگی خدمت این افراد به دیگران را پیدا کنیم.
مثـال موسـی در ایـن خصـوص مرعـوب کننده و برطـرف کردن آن مسـئله کار سـاده ای نبود. 
خـروج ۳۲: ۱ تـا ۱۴ را بخوانیـد. مشـابهت موسـی را در ایـن حکایـت و بازمانـدگان کـه در 

مکاشـفه ۱۲: ۱۷ رشح آنهـا آمـده اسـت، در چیسـت؟ 
 

خداونـد بـه خاطـر خشـم خـود نسـبت به قـوم بنـی ارسائیـل، تهدید کرد کـه آنـان را نابود 
خواهـد کـرد و وعـدٔه داده شـده بـه ابراهیـم که نسـل او را به امـت بزرگی مبـدل خواهد کرد 

را بـه موسـی و خانـوادٔه او واگـذار خواهد کـرد ( ببینید خـروج ۳۲: ۱۰).
اّما موسی چنین چیزی منی خواست. در عوض، او نزد خداوند التامس کرد، و به خداوند 
گفت که، تهدید و اقدام او در جهت از بین بردن قوم بنی ارساییل باعث می شود که او نزد قوم 
ارسائیل، ناخوشایند به نظر آید ( خروج ۳۲: ۱۱ تا ۱۳). اّما موسی در این حد منی ماند و خود 

را در موقعیتی که با ارصار از خداوند این مسئله را درخواست کند قرار می دهد. 
موسی تالش کرده بود که این افراد را درطول گذر از بیابان رهربی کند. تقریباً، آنها از لحظه 
ای که موسی رهربی آنان را در جهت نجات از مرصیان به عهده گرفته بود، رشوع به شکایت 
و ناله و گالیه کرده بودند. با این حال، موسی به خداوند می گوید: خداوندا اگر منی خواهی 
آنان را ببخشی، « پس اسم مرا هم از دفرتی که نوشته ای، پاک کن » (خروج ۳۲: ۳۲). موسی از 

ابدیت خود می گذرد تا جان کسانی که با آنان همسفر بود را نجات دهد.  
چـه مثـال قدرمتنـدی از شـفاعت فداکارانـه برای کسـانی که سـزاوار آن نیسـتند! و یک مناد 

قدرمتنـد از کّل نقشـٔه نجات برش!
« هامنطورکـه موسـی بـرای قـوم بنی ارسائیـل در برابر خداوند شـفاعت می کـرد، کمرویی 
و تـرس او بـه خاطـر عالقـه و محبـت او بـه کسـانی کـه در معـرض تهدیـد و نابـودی خداونـد 
بودنـد، از بیـن رفـت، و ایـن مفهـوم کار بـزرگ او بـود. خداونـد بـه شـفاعت طلبـی او گـوش 



۱۲۷

داد و دعـای ایثارگرانـٔه او را اجابـت منـود. خداونـد خدمتگـزارش را تائیـد کرد؛ موسـی وفاداری 
و محبـت خـود را بـه خاطـر اشـتباهات آن افـراد ناسـپاس، کـه او را متحمـل چنیـن آزمونـی 
کـرده بودنـد، در معـرض آزمایـش قـرار داد. عالقـه او بـه قـوم بنی ارساییـل ناشـی از انگیزه ای 
فداکارانـه بـود. کامیابـی قـوم منتخب خداوند بـرای او عزیزتر و مهم تر از افتخار شـخصی بود 
و همینطـور بـا ارزش تـراز افتخـار، پـدِر یـک قوم قدرمتنـد بودند، بـود. خداوند از وفـاداری او، 
از بـی آالیشـی قلـب او، و درسـتی او خرسـند بـود بـرای همیـن وظیفه بـزرگ رهربی قـوم بنی 
ارساییـل بـه سـوی رسزمیـن موعـود را به او به عنوان یک شـبان وفادار سـپرد » اِلـن جی وایت، 
مشـایخ و انبیـاء، صفحـه ۳۱۹. [صفحـات ارائه شـده مربوط به منت انگلیسـی کتاب می باشـد]

ایــن مطلــب در مــورد اینکــه چگونــه تــا حــد امــکان بــا اشــتباهات اطرافیــان خــود 
مــدارا کنیــم، بــه مــا چــه می گویــد؟ 

۲ مهر      سه شنبه      
دست یافنت به جان ها

برخـی مواقـع بـه نظـر می رسـد کـه، گفتگو های کلیسـا بـر انتخـاب بین مترکز بـر خدمات 
اجتامعـی یـا کار انجیـل دچـار گرفتـاری مـی شـود؛ یـا امـور خیرخواهانـه یـا کار بشـارت، کار 
عدالـت یـا امـور تبلیغی مسـیحیت؛ کدامیـک. اّما زمانی که مـا هر کدام از ایـن مفاهیم را بهرت 
درک کنیـم و بـه رسـالت عیسـی دقـت کنیـم، ایـن اختالف نظرهـا از بیـن می رود و مـا متوجه 

مـی شـویم کـه موعظـٔه انجیـل و تـالش برای کمـک به دیگـران به هـم مرتبط هسـتند. 
خانـم اِلـن جـی وایـت در یکـی از اظهـارات معروفـش، ایـن مسـئله را به این گونـه توضیح 
می دهـد کـه: « تنهـا طریـق مسـیح می توانـد مـردم را بـه پیـروزی حقیقـی برسـاند. نجـات 
دهنـده جسـم پوشـید و بـر روی زمیـن آمـد و خـود را بـا انسـان یکسـان کـرد، بـه عنـوان تنهـا 
کسـی کـه خیریـت آنهـا را میخواسـت. او همـدردی خـود را به آنهـا نشـان داد، و نیازهای آنان 
را تامیـن کـرد و اعتـامد آنـان را بدسـت آورد. و سـپس از آنـان خواسـت تـا‘ مـرا پیـروی کن. ...

« فقـرا بایـد تسـکین یابنـد، بیـامران بایـد مـداوا شـوند، غمگینـان و محرومـان باید تسـلی 
یابنـد، جاهـالن بایـد هدایـت شـوند، و سـاده دالن مشـورت گیرنـد. ما بایـد با آنانی کـه در غم 
وانـدوه هسـتند همـدردی کنیـم، و بـا کسـانی کـه شـادی مـی کننـد، شـادی کنیـم » اِلـن جـی 

وایـت، The Ministry of Healing، صفحـه ۱۴۳.
هامنطــور کــه مشــاهده کردیــم، عدالــت و بشــارت مســیح، دو عملــی هســتند در جهــت 
آمــدن ملکــوت خداونــد کــه نــه تنهــا در خدمــت و رســالت مســیح، بلکــه در اولیــن ماموریتی که 
عیســی بــه شــاگردانش داد، نشــان می دهــد کــه خیلــی بهــم مرتبــط هســتند: « هامنطــور کــه 
مــی رویــد، ایــن پیــام را اعــالم کنیــد: پادشــاهی آســامن نزدیــک اســت. بیــامران را شــفا دهیــد، 
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مــردگان را زنــده کنیــد، جذامیــان را پــاک ســازید و دیوهــا رابیــرون کنیــد. ُمفــت یافته ایــد، ُمفــت 
بدهیــد » (متــی ۱۰: ۷ و ۸). بطــور خالصــه، یکــی از بهرتیــن روش هــای رســاندن پیــام خودمــان 

بــه گــوش دیگــران، تامیــن نیازهــای آنــان اســت.
اول پطـرس ۲:۱۲ و فیلیپیـان ۲: ۱۵ را بخوانیـد. پطـرس و پولس در مورد قدرِت شـهادت دادن 

بـرای اعـامل نیکوئـی که توسـط قوم خدا انجام شـده اسـت چه مـی گویند؟ 
 

حتـی بـا درک عمیـق از خربخوش خداوند، تبلیغ مسـیحیت بدون داشـنت محبت نسـبت به 
مـردم، مفهـوم و ارزشـی نخواهـد داشـت. آیاتـی مانند اول یوحنـا ۳: ۱۶ تـا ۱۸ و یعقوب ۲: ۱۶ 
تاکیـد دارنـد کـه موعظـه انجیل، بـدون عمل کردن بـه آن مفهوم نـدارد و با هـم تناقض دارند. 
دربهرتیـن طریـق آن، تبلیـغ مسـیحیت – بشـارت مـژدٔه نیکـو خداونـد در مـورد امیـد، نجـات، 

توبـه، تحـول، و همـٔه عشـق خداوند به انسـان – بیـان و اجرای عدالت اسـت. 
هـم تبلیـغ مسـیحیت و هـم اشـتیاق بـرای پارسـائی از شـناخت و درک محبـت خداونـد 
نسـبت بـه افـراد گمـراه، در هـم شکسـته و آسـیب دیـده رسچشـمه می گیـرد – محبتـی که در 
قلـب هـای مـا نیـز، تحـت تاثیر و نفـوذ خداونـد در زندگی ما رشـد می کند، ما یکـی را انتخاب 
منـی کنیـم و بـه آن یکـی عمـل کنیـم ( تبلیـغ مسـیحیت، اجـرای عدالـت)؛ در عـوض، مـا بـا 
خداونـد ودر میـان قـوم او کار می کنیـم، و بـا اسـتفاده از هـر آنچـه خـدا به ما داده اسـت در 

تامیـن نیازهـای واقعـی انسـان ها بـا خداونـد همـکاری کنیم. 

چگونه می توانیم اطمینان حاصل کنیم که همانطور که مشغول انجام کارهای خوب 
برای مردم هستیم، در موعظه خبرخوش در مورد رستگاری، غفلت نکنیم؟

۳ مهر      چهارشنبه      
فیض در کلیسا

دادن  نشان  عنوان  به  خداوند  به  او  وفاداری  و  ایوب  به  خداوند  ایوب،  کتاب  ابتدای  در 
نیکویی راههای خداوند در تعامل با برشیت سقوط کرده در گناه، اشاره می کند (ایوب ۱: ۸). 
قابل توجه است که خدا اجازه می دهد تا اعتبارش به خاطر وضعیت زندگی قومش برروی زمین 
زیر سؤال برود. اّما پولس، ایامنی که خداوند به برخی از« مقدسین » خود از جمله در جامعٔه 
کلیسایی دارد، را بسط می دهد: « تا اینکه در حال حارض، خدا جنبه های گوناگون حکمت خود 

را به وسیلٔه كلیسا به قدرتها و حكمرانان عامل آسامنی بشناساند »(افسسیان ۳: ۱۰). 

ــوان « اهــل  ــه عن ــدٔه توصیــف جامعــٔه کلیســا ب ــد. در مــورد عقی افسســیان ۲: ۱۹ را بخوانی
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خانــواده » خداونــد، چــه فکــر مــی کنیــد؟ چگونــه ایــن توصیــف بایــد بــر چگونگــی ســازمان 
دهــی کلیســا، تاثیــر بگــذارد؟

 

در هـر جامعـه و یـا سـازمان، چگونگـی رفتـار اعضـای آن در ارزش های بنیـادی آن جامعه 
انعـکاس مـی یابـد. به عنـوان خانوادٔه خداوند، بدن مسـیح و جامعٔه روحانی، کلیسـا بیشـرتین 
فراخـوان و دعـوت از انسـان ها را بـرای زندگـی کـردن در ایـن جامعه و نجات زندگی ها داشـته 
اسـت: « زیـرا خـدا، نـه خـدای بی نظمـی، بلکه خـدای صلح و آرامش اسـت، هامن گونـه که در 

همۀ کلیسـاهای مقدسـین چنین اسـت » ( اول قرنتیان ۱۴: ۳۳).
ارزش های عدالت، فیض، محبت – هامنطور که در عدالت خداوند، فیض و محبت او منایان 
می شود – باید بر همٔه سطوح مختلف کلیسا حاکم باشند. از جامعٔه کلیساهای محلی گرفته تا 
کلیساهای سازمان یافته در رسارس جهان، این اصول باید رهربان کلیسای را در چگونگی هدایت، 
تصمیم گیری و مراقبت از« کوچکرتین اینها » در میان جامعٔه کلیسای راهنامیی کنند. همچنین 
این ارزش ها باید در حل اختالفات گاه به گاه اعضای کلیسا به آنان کمک کنن. اگر نتوانیم 

عدالت را در میان خودمان اجرا کنیم، چگونه می توانیم با عدالت با دیگران رفتار کنیم؟ 
در محلی که تشکیالت کلیسایی، انسان ها را در استخدام خود دارد، باید کارفرما سخاومتند 
باشد، قبل از سنجش با هر معیار دیگر، باید به کارکنان خود ارزش و بها دهد و در رفع رفتارهای 
ناعادالنه اعضای خود تالش کند. کلیساها باید مکان های امنی برای متامیه اعضای خود باشند 
و هر آنچه که می توانند انجام دهند تا از آنان محافظت و حامیت کنند. و هامنطور که در 
کلیسای اولیه مشاهده کردیم، اعضای جامعٔه کلیسا امروزی هم آماده باشند که از دسته از« 

خانواده » که در رنج و سختی هستند و یا نیازمندی دارند، حامیت کنند. 
عیسـی، ایـن را بـه عنـوان یـک حکـم اعـالم کـرد و فرمـود کـه نـه تنهـا ایـن باعـث تحـول 
جامعـٔه ایامنـی می شـود، بلکـه واقعیـت و ماهیـت ایامنـی کـه آنـان دارنـد را بـه دنیـا نشـان 
می دهـد: « بـه شـام فرمـان تـازه ای می دهـم: یكدیگـر را دوسـت بداریـد، هامن طـور کـه مـن 
شـام را دوسـت داشـته ام شـام نیـز یکدیگـر را دوسـت بداریـد. اگر نسـبت بـه یكدیگـر محبّت 

داشـته باشـید، همـه خواهنـد فهمیـد كـه شـاگردان مـن هسـتید » ( یوحنـا ۱۳: ۳۴ و ۳۵).

۴ مهر      پنجشنبه      
تشویق یکدیگر در انجام کار نیکو

حتی اگر ما با بهرتین انگیزه ها، نیت ها و اعتقادات در کنار خداوند و نیکویی قراربگیریم، 
کار برای خداوند می تواند سخت و دشوار و دلرسد کننده باشد. غم واندوه و درد و سختی در 
دنیا واقعی هستند، و این یکی از دالیلی است که ما به جامعٔه کلیسایی نیاز داریم. عیسی 
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حال  به  را  شاگردانش  بندرت  او  داد.  نشان  شاگردانش  به  را  حامیتی  جامعٔه  این  از  ای  منونه 
خودشان می گذاشت، حتی اگر زمانی این مسئله پیش می آمد، آنها خیلی زود دور هم گرد 
می آمدند تا حکایت خود را برای یکدیگر تعریف کنند و به هم نیرو و دلگرمی می بخشیدند. 
عربانیان ۱۰: ۲۳ تا ۲۵ را بخوانید. عربانیان ۱۰: ۲۵ مشهورترین آیه از این آیات است، بنابراین چه 
چیزی را دو آیه قبل از آن، به درک ما از این آیه مشهور اضافه می کنند؟ برخی از راه هایی که ما 
می توانیم یکدیگر را در جهت « محبت کردن و انجام اعامل نیکو » تشویق کنیم، چه هستند؟ 

 

تقریبـاً در انجـام هـر وظیفـه ای کـه افـراد بطـور گروهـی بـا هـم کار مـی کننـد، مسـلامً 
نسـبت بـه کسـانی کـه بطور انفـرادی فعالیت می کننـد، به موفقیت بیشـرتی نائل شـوند. این 
بـه مـا دوبـاره تصویـر کلیسـا را بـه عنـوان بـدن مسـیح یـادآوری می کنـد ( ببینـد، رومیـان ۱۲: 
۳ تـا ۶)، کـه در آن همـٔه مـا نقشـهای متفـاوت ولـی مکمـل نقـش یکدیگـر را بـازی مـی کنیم. 
وقتـی کـه هـر کـدام از مـا کارمـان را بـه نحـو اَحسـن انجـام مـی دهیـم، امـا آن را بـه طریقی 
انجـام دهیـد کـه اجـازه دهـد اثـر کار ما، مثرٔه مشـرتک داشـته باشـد، ما بـا ایامن مـی توانیم به 
یکدیگـر اعتـامد کنیـم تـا زندگـی هـای مـا و اثـر کار مشـرتک مـا، عاقبـت و ابدیـت متفاوتی را 

بـرای مـا رغـم بزند. 
هنگامـی کـه مثـرٔه کاری کـه مـا انجـام مـی دهیـم، مهـم باشـد پـس مـا بایـد در پـی انجـام 
کارهـا بـه صـورت درسـت و صحیـح باشـیم – نتیجـه کار مـا مربـوط بـه مـردم و زندگـی آنـان 
اسـت – مـا گاهـی اوقـات بایـد به خداونـد و آنچه که نتیجه کار ما ممکن اسـت باشـد، اعتامد 
کنیـم. هنگامـی کـه مـا بـرای کاهش فقر تـالش می کنیـم، برای محافظـت از افراد آسـیب پذیر 
اقـدام مـی کنیـم، بـرای آزادی سـتمدیدگان فعالیـت مـی کنیـم و صـدای بینوایـان جامعـه مـی 
شـویم، ممکـن اسـت موفقیـت کمـی بدسـت آوریـم، اّمـا امیدواریم کـه در یک کار بـه مراتب 
بزرگ تـر، پیـروزی اجتنـاب ناپذیـری خواهیـم داشـت: « از انجام نیكوكاری خسـته نشـویم زیرا 
اگـر دسـت از كار نكشـیم، در وقـت مناسـب محصـول خـود را درو خواهیـم كـرد. پس تـا آنجا 
كـه فرصـت داریـم، بـه همـه نیكـی كنیـم مخصوصاً بـه کسـانی که در ایـامن، با مـا اعضای یک 

خانـواده هسـتند » ( غالطیـان ۶: ۹ و ۱۰).
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه مـا بـرای تشـویق یکدیگـر – بـه معنـای واقعـی کلمـه، بـا الهام 
گرفـنت را شـجاعت – دعـوت شـده ایـم. زندگـی با ایامن، هم شـادی بخش اسـت و هم سـخت 
اسـت. خـدای عـادل مـا و جامعـٔه عدالـت خواه مـا، بزرگرتیـن حامیان مـا هسـتند، و به همین 

علـت مـا از دیگـران دعـوت مـی کنیم که بـه مـا بپیوندد. 

شــما چــه کســانی را مــی شناســید یــا مــی دانیــد چــه کســی، بطــور مرتــب در رفــع 
درد و رنــج دیگــران تــالش مــی کنــد؟ چطــور مــی توانیــد ایــن شــخص یــا گــروه را در 

کار خوبــی کــه انجــام مــی دهنــد، تشــویق کنیــد؟ 
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۵ مهر      جمعه      
 The Acts of the در ،A Faithful Witness “،۵۵۶ تفکری فراتر: بخوانید، صفحات ۵۴۶ تا

. Welfare Ministry ؛“ مهربانی کلید قلب ها ”، صفحات ۸۱ تا ۸۶، در Apostles
« کاری کـه شـاگردان مسـیح انجـام دادنـد، مـا هـم بایـد انجـام دهیـم. هر مسـیحی باید یـک ُمبَلغ 
مسـیحی باشـد. مـا بایـد در زمـان نیاز به همـدردی و محبت، به آن کسـانی کـه نیاز دارنـد کمک کنیم، 
و بدنبـال یـک دوسـتی متواضعانـه بـی قیـد و رشط بـرای تسـکین پریشـانی هـای انسـان های در رنج و 
عذاب باشـیم. ... « ما باید در جهت سـیر کردن گرسـنگان، پوشـاندن برهنگان، آسـایش مصیبت دیدگان 
و رنـج دیـدگان تـالش کنیـم. مـا بایـد در خدمـت به نـا امیدان بکوشـیم و امید بخـش نیازمندان باشـیم.  
« محبـت مسـیحی، کـه در خدمـت متواضعانـه منایـان می شـود، مسـلامً در اصـالح گناهـکاران بیشـرتاز 
اسـتفاده از شمشـیر یا دادگاه عدلیه مؤثر واقع می شـود. ... اغلب قلبهایی که در اثر نکوهش و مالمت 
 The Ministry of ،سـخت شـده اند، تحـت تاثیـر محبـت مسـیحی نـرم خواهند شـد » اِلـن جـی وایـت

Healing، صفحـات ۱۰۴ تـا ۱۰۶. 
« بـرده داری، نظـام طبقاتـی، تعصبـات نـژادی ناعادالنـه، سـتم به فقـرا، نادیده گرفـنت بینوایان – 
اینهـا همـه بـه عنـوان مخالفت با اصول مسـیحیت و مخاطرات جـدی برای رفاه برشیـت، و به عنوان 
رشارت هایـی هسـتند کـه کلیسـای مسـیح از طـرف خداوند منصوب شـده تـا آنان رسنگـون و از میان 
بـردارد » رئیـس مجمـع عمومـی اِ. جـی. َدنیالز، در مـورد فعالیت های خانم اِلن جی وایت در مراسـم 
تشـیع جنـازه ایشـان ایـراد کـرد، Life Sketches، از خانـم اِلن جی وایت، صفحـه ۴۷۳. [صفحات فوق 

مربـوط به منت انگلیسـی می باشـد]

سواالتی برای بحث
۱. بســیاری از مــردم، گــروه هــا و ســازمان هــا در جهــان در تــالش بــرای کمــک بــه نیازمنــدان 
هســتند. چــه قواعــد، نگــرش هــا و منابــع منحصــر بــه فــردی را کلیســای روز هفتــم ادونتیســت 

مــی توانــد در رابطــه بــا ایــن وظیفــه ارائــه بدهــد؟ 
قرار  حمایت  و  تشویق  مورد  خود  کلیسای  توسط  که  آورید  یاد  به  را  موردی  توانید  می  آیا   .۲
گرفته اید؟ آنچه که شما از این تجربه یاد گرفته اید، چگونه می تواند باعث شود که شما هم به 

همان صورت دیگران را مورد تشویق و حمایت قرار دهید؟
۳. عــالوه بــر حمایــت جامعــٔه کلیســائی از شــما، چــه چیزهــای دیگــری می تواننــد بــه شــما کمــک 

کننــد تــا از انجــام کارهــای خیرخواهانــه « دلــزده و خســته » نشــوید؟ 
۴. شــما در بــارٔه برخــی از پــروژه هــا و اقدامــات عدالــت گســتر و خیریــه، کــه کلیســای روز هفتــم 
ادونتیســت در حــال حاضــر در سراســر جهــان از آنــان پشــتیبانی می کنــد، چــه مــی دانیــد؟ چگونــه 

شــما مــی توانیــد در ایــن جنبــه از کاِر کلیســا کمــک کنیــد؟ 

خالصـه: بلـه، بـه عنوان افراد معتقـد به مسـیحیت، فراخوانده شـده ایم تا به یـاری نیازمندان 
بشـتابیم، بـه ویـژه کسـانی کـه در معـرض آسـیب، رنج و درد، ظلم و سـتم هسـتند. اگرچه مـا در این 
زمینـه دارای مسـئولیت هـای فـردی هسـتیم، همچنیـن بایـد بـه عنـوان یـک جامعـه بر روی مسـئله 
خدمـت بـه دیگـران مترکـز و توجـه کنیـم، ما مـی توانیـم کارآمدتـر و موثرتر باشـیم، زمانی کـه با هم 

بـه عنوان یـک خانوادٔه کلیسـای فعالیـت کنیم.



۱۳۲

داستانهای ایامنداران
۶ مهر

رساندن مسافران به مقصد مسیح
توسط اندرو مک چسنی، مبرش ادونتیست

بیونِگئـون او، راننـده تاکسـی در روسـتای کـره جنوبـی، پـس از گذشـت سـالها 
هیـچ کسـی را بـه کلیسـا هدایـت نکـرده بـود و تصمیـم گرفـت کـه چنیـن کند.

بیوگئـون مشـرتیان تکـراری زیـادی را مـی دیـد و رشوع کـرد بـه رابطـه برقـرار 
کـردن. اوشـامره تلفـن مسـافران را از آنـان مـی خواسـت و همـرسش آنـان را بـه 
بیـرون مـی بـرد تـا با هم غـذا بخورند و آنان را در خانه هایشـان مالقـات می کرد.

در یـک بعـد از ظهـر سـبت، بیونگئـون و همـرسش، میهیـون یـون، از خانـه 
مسـافری بـه نـام آقـای چـوی بازدیـد منودنـد. آنهـا دمـی بـا هـم صحبـت کردند و 
بیونگئـون از آن مـرد خواسـت تـا بـرای شـام بـه بیـرون برونـد. وقتـی کـه خانـه را 
تـرک مـی کردنـد؛ آقـای چـوی به یک کلیسـای کوچـک در آن نزدیکی اشـاره کرد و 

گفـت کـه یکبـار در آنجـا بـرای عبـادت رفته اسـت.
بیونگئون آنرا به عنوان فرصت دید و در مورد ایامنش شهادت داد.

ــا از آن  ــل هســتید ت ــا مای ــم. آی ــی داری ــی زیبای ــا کلیســای خیل او گفــت: «م
ــد؟» ــد کنی بازدی

آقای چوی قبول کرد تا از کلیسا که در شهر چونِچئون بود بازدید کند.
بیونگئـون بـا اتومبیـل خـود بـه یک رسـتوران محلی رفـت. صاحب ادونتیسـت 
آن رسـتوران بـا مـرست ابـراز داشـت کـه آقای چـوی برای حضـور در کلیسـا برنامه 
ریـزی منـود و بیـان کـرد کـه غـذای رشـته فرنگـی بـا گنـدم سـیاه در خانـه دارد. 
مهربانـی او آقـای چـوی را متحیـر سـاخت و او بـه او دلگرمـی داد تـا بتوانـد از 

کلیسـا بازدیـد کند.
پــس از آن اولیــن ســبت، آقــای چــوی هرهفتــه بــه کلیســا مــی رفــت و بعــد 

تعمیــد گرفــت.
بیونگئـون کـه بـه اولیـن نفر بشـارت داده بود توانسـت به مسـیح ایـامن آورد 

و او قصـد داشـت تـا از کار بشـارت باز نایسـتد.
یکـروز وقتـی او بـا ماشـین می گذشـت، پیرمـردی را دید که از خانـه ای بیرون 

مـی آیـد. آن مـرد را یکبـار دیـده بـود پس ایسـتاد تا به او سـالم کند. 



۱۳۳

آن مرد گفت: «می خواستم همین االن یک تاکسی صدا کنم»
پیشـنهاد کـرد تـا مـرد را بـه مقصـدش برسـاند. وقتـی کـه  بیونگئـون رسیعـاً 
رانندگـی مـی کـرد، افهمیـد کـه آن مـرد اسـمش آقای پارک اسـت و تصمیـم گرفت 

تـا عـرص او را در خانـه مالقـات کنـد.
بیونگئـون و همـرسش بـه همـراه چندیـن هدیـه با آنـان مالقات داشـتند. آقای 
پـارک آنـان را بـه اتـاق نشـیمن هدایـت کـرد و همـرسش چونهـا آن را بـه آنـان 
معرفـی منـود. بیونگئـون فهمیـد کـه همـرسش مشـکلی دارد. او منـی توانسـت در 
روزهـای یکشـنبه بـه کلیسـایش بـرود چونکه شـش روز هفته کار می کـرد و فقط 

شـنبه هـا تعطیـل بود.
بیونگئون گفت: «ما معموال شنبه ها به کلیسا می رویم. چرا با ما منی آیی؟»

طولی نکشید که تعمید گرفت.
در طـول دو سـال، بیونگئـون کـه در سـمت چـپ تصویـر اسـت، بـه سـه نفـر 
بشـارِت مسـیح را داده اسـت. او متقاعـد شـد کـه اگـراو بـه عنـوان راننده تاکسـِی 

۵۸ سـاله مـی توانـد ایـن کار را بکنـد؛ پـس همـه مـی تواننـد.
او گفـت: «کارهایتـان را کاهـش دهیـد تـا کار خـدا را بتوانیـد انجـام دهیـد. 

زندگیتـان را سـاده کنیـد، و بعـد آنـرا بـا بازدیـد از جانهـا بـا لـذت پرکنیـد».


