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ایجاد دوستی
برای خدا:
خوشی مشارکت
در ماموریت
خداوند
مواقعـی پیـش مـی آیـد کـه جرقـه ای کوچـک در ذهـن ،تفـاوت شـگرفی در زندگـی مـا
ایجـاد مـی کنـد .چنـد سـال پیش با برخـی از همکارانم در جلسـه ای مشـورتی حضور داشـتم.
گفتگـوی مـا بـه جلسـه ای بـرای بـه مشـارکت گذاشتن ایمان ،شـهادت ،و بشـارت تبدیل شـد.
یکـی از دوسـتانم ایـن ایـن اندیشـه را ابراز منـود که« ،ماموریت بشـارتی در درجه نخسـت کار
خداسـت .متامـی ملکـوت بـرای نجـات سـیاره ما مشـغول به کارنـد .و وظیفه ما این اسـت تا با
مسرت بـرای نجـات گمگشـتگان با او همـکاری کنیم .به نظر میرسـید که گوئی باری سـنگین
از روی دوش مـن برداشـته شـده باشـد .ایـن وظیفـه مـن نبـود که دنیای گـم گشـته در گناه را
نجـات دهـم .ایـن کاری بـود کـه پیش از ایـن خداوند انجـام داده بود .مسـئولیت من همکاری
بـا او در کاری بـود کـه او از قبـل انجـام میداده اسـت.
ایـن ایـده کـه کار ماموریـت بشـارتی ،کار خداسـت ،در رسارس کتـاب مقـدس آشـکارا بیـان
شـده اسـت .سـلیامن ایـده فـوق را اینگونـه بیـان میکند«،خداونـد ابدیـت را در دلهای ایشـان
نهـاده اسـت»( .جامعـه  .)۱۱ :۳وقتـی فـردی در ایـن دنیـا متولد میشـود ،خدا متایـل به ابدیت
را در اعماق وجـود او قـرار میدهـد .هامنطـور کـه آگوسـتین گفتـه اسـت«،پروردگارا ،مـا بـه
خاطـر تـو خلـق شـده ایـم ،و قلبهـای مـا هرگـز آرام نخواهـد گرفـت تازمانـی کـه در تـو آرام
بگیریـم» .مطابـق بـا انجیـل یوحنـا ،مسـیح نـوری اسـت کـه بـه هـر کـس که بـه ایـن دنیا می
آیـد ،مـی تابـد ( .)۹ :۱خداونـد نـه تنهـا در وجـود هـر کـدام از ما شـوق رسـیدن به خـودش را
قـرار داد ،بلکـه روح القـدس خـود را فرسـتاد تـا مـا را بـه سـوی او هدایـت کنـد.
هرگونـه متایـل بـه نیکـوکاری و محکومیـت از گناه توسـط روح القـدس القا میشـود .انگیزه
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هرگونـه اشـتیاق بـه نیکـی ،مهربانـی ،و از خودگذشـتگی ،در ابتـدا توسـط روح القـدس در مـا
ایجـاد میشـود .حتـی اگـر مـا آنـرا کاملاً درک نکنیم و متوجـه نشـویم ،روح القـدس در زندگی
مـا کار مـی کنـد تـا مـا را بسـوی مسـیح سـوق دهـد (یوحنـا  ۷ :۱۶تـا  .)۱۵لیکـن خود مسـیح
بزرگرتیـن هدیـه بـرای همه ماسـت.
هنگامیکـه بشر نومیدانـه در گنـاه سـقوط کـرد ،و بـه مـرگ ابـدی محکـوم شـد ،محبـت
خداونـد پیشـقدم شـد .لوقـا مینویسـد« ،زیرا پرس انسـان آمده اسـت تا گمشـده را پیـدا کند و
نجـات دهـد» (لوقـا  .)۱۰ :۱۹پولـس رسـول اضافـه میکنـد« ،اما خـدا محبت خود را نسـبت به
مـا کاملا ثابـت کـرده اسـت .زیـرا در آن هنـگام کـه ما هنـوز گناهکار بودیم مسـیح بـه خاطر
مـا ُمـرد» (لوقـا  .)۸ :۵خداونـد در راه نجات ما پیشـقدم شـد .مسـیح جالل و شـکوه آسمان را
رهـا کـرد و بـرای انجـام ماموریـت نجـات مـا به ایـن جهـان تاریک قدم گذاشـت.
قبـل از اینکـه همچـون کودکـی آهسـته بـه سـوی او گام برداریـم ،او بـا یـک جهـش بزرگ
بسـوی مـا آمـد .قبـل از اینکـه مـا بـرای همیشـه زندگـی خـود را تسـلیم او بکنیم ،او با تسـلیم
جـان خـود آزادی مـا را تضمیـن کـرد .مـا دشـمن او بودیـم ،امـا او دوسـت مـا بـود .مـا بـه او
پُشـت کردیـم ،امـا او بـا روی گشـاده بـه سـوی مـا آمـد .مـا توجهـی بـه او نداشـتیم ،امـا او به
شـدت نگـران مـا بود.
مسـیح در کتـاب لوقـا بـاب  ،۱۵ماننـد یـک چوپـان خـوب و مهربـان کـه در پـی گوسـفند
گمشـده خود میباشـد ،و زنی که دیوانه وار به دنبال سـکه گمشـده جهیزیه خود می گردد ،و
پـدری پیـری کـه مشـتاقانه و شـتابان بـرای دیدار پرس گمشـده خود میـدود ،به تصویر کشـیده
شـده اسـت .خانـم اِلـن جـی وایـت در یـک جملـه شـگفت انگیـز و قابـل تفکـر ،اینطـور بیان
میکند« :نقشـه بزرگ رسـتگاری پیش از بنیاد جهان از طرف خداوند طرح شـد .مسـیح در این
طـرح شـگفت انگیـز برای پرداخت فدیه انسـان گناهکار در کناری نایسـتاد و بـی تفاوت مناند.
در شـورای ملکـوت ،قبـل از آفرینـش جهـان ،پـدر و پسر بـا هـم متعهـد شـدند که اگر انسـان
نسـبت بـه خـدا وفـادار مبانـد ،مسـیح ،او که با پـدر یکی بـود ،در جایـگاه گناهکار قـرار گیرد،
و مـرگ کـه مجـازات گنـاه بود را از جانب انسـان متحمل شـود “The Advent Review and .
 ۱۵ ،Sabbath Heraldنوامبر سـال .۱۸۹۸
بـرای لحظـه ای فکـر کنید .مـا امتیاز و افتخـاری باورنکردنی ،مسـئولیتی بـزرگ و همچنین
ِ
شـادیِ ابـدیِ مشـارکت بـا مسـیح و همکاری بـا او را در ماموریتـش داریم .وایـن
مبحث متامیِ
درسهـای این سـه ماهه اسـت کـه مـورد مطالعه قـرار خواهیم داد.
مـارک فینلـی ،اهـل کانتیکـت ایالـت متحـد امریکا ،مبرش مشـهور بیـن املللی ،معـاون دبیر
مجمع عمومی [کلیسـای ادونتیسـتهای روز هفتم] ،از سـال  ۲۰۰۵تا سـال  ۲۰۱۰بوده اسـت .او
بعـد از بازنشسـتگی ،بـه عنوان دسـتیار رئیس مجمع عمومی کلیسـای ادونتیسـتهای روز هفتم
مشـغول بکار شـد .کشـیش فینلی و همرسش ،ارنسـتین ،دارای سـه فرزند و پنج نوه میباشـند.
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درس یکم 

چرا شاهد؟

 ۱۳ – ۷تیر

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :یعقوب ۲۰ ،۱۹ :۵؛ لوقـا ۶ :۱۵؛ صفنیا ۱۷ :۳؛ یوحنـا ۳۸ ،۳۷ :۷؛ اول
تیموتائـوس ۴ ،۳ :۲؛ دوم قرنتیـان .۱۵ ،۱۴ :۵
آیه حفظی« :زیرا انجام اینکار در حضور خدا ،نجات دهند ٔه ما ،نیکو و پسندیده است .او
مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند» (اول تیموتائوس .)۴ ،۳ :۲
خداوند برای همه مردم جهان شوقی عظیم دارد تا به محبت او پاسخ داده ،فیض او را بپذیرند،
و توسط روح القدس متحول گردیده ،و نجات یافته و وارد پادشاهی او شوند .او آرزویی بزرگتر
از رستگاری ما ندارد .عشق او نسبت به ما بی حد و مرز است .رحمت او بیکران است .شفقت او
بی پایان است .بخشش او غیر قابل توصیف است .قدرت او نامتناهی است .در مقایسه با خدایانِ
بت پرستان که خواستار قربانی بودند ،خداوند ما بزرگرتین ایثار را برای ما انجام داده است .فارغ
از این که چقدر به رستگاری متایل داشته باشیم ،خداوند بیشرت مشتاق نجات ما است« .زیرا ،انجام
اینکار در حضور خداوند ،نجات دهنده ما ،نیکو و پسندیده است .او مایل است همه آدمیان
نجات یابند و حقیقت را بشناسند» (اول تیموئاوس  .)۴ ،۳ :۲آرزوی قلبی او نجات شام و من است.
بطور کلی کار شاهدان مسیح درباره عیسی مسیح است .درباره آنچه که در کل ،شهادت دادن
در باره عیسی می باشد .در این باره است که او به خاطر نجات و تغییر زندگی ما چه کرده است
و درباره حقایق شگفت انگیز کالم اوست که از او و رسشت زیبای او سخن میگوید .چرا شاهد؟
هنگامیکه ما درک میکنیم که او کیست و شگفتی های فیض و قدرت محبت او را تجربه کنیم،
منی توانیم در مقابل آن ساکت مبانیم .چرا شاهد؟ برای اینکه در حالیکه با او مشارکت میکنیم،
با مشاهده مردمی که با فیض او رستگار گردیده و با محبت او متحول گردیده اند در شادی او
سهیم می گردیم.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۴تیر –  ۴جوالی آماده شوید.
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فراهم آوردن فرصتهایی برای نجات

 ۸تیر

خداوند هر روزه فرصتهایی را برای همه مردم ایجاد میکند تا او را بشناسند .او از طریق
روح القدس در قلبهای آنان نفوذ میکند .او خود را از طریق زیبایی ها و پیچیدگی های جهان
طبیعی آشکار میکند .عظمت ،نظم ،و تعادل جهان ،همه از خدائی سخن می گویند که در
حکمت او حدودی نیست و قدرتی بیکران دارد .او موقعیت ها و فرصتهایی را در زندگی ما
فراهم می آورد تا ما را به سمت خود بکشاند.
با اینکه خداوند خود را با تاثیرات روح القدس ،شکوه و عظمت طبیعت و مشیت الهی
خود بر ما آشکار می سازد ،اما شفاف ترین مکاشفه محبت او در زندگی و خدمت عیسی
مسیح آشکار میشود .وقتی در خصوص عیسی با دیگران صبحت میکنیم ،بهرتین فرصت را برای
نجات آنها فراهم میکنیم.
لوقـا بـاب  ۰۱ :۹۱را بخوانیـد و بـا یعقـوب بـاب  ۰۲ ،۹۱ :۵مقایسـه کنید .انجیـل لوقا درباره
هـدف مسـیح از آمـدن بـرروی زمیـن چـه تعلیـم میدهد؟ چگونـه ما بـا مسـیح در کار ِ
نجات
گمراهـان همکاری مـی کنیم؟

به گفته یعقوب « که هرکس گناهکاری را از گمراهی بازگرداند ،جان او را از مرگ نجات
بخشیده و گناهان بی شامری را پوشانیده است» (یعقوب  .)۲۰ :۵کتاب رومیان این طرز
فکر را قوت میبخشد .در رومیان باب  ۱و  ،۲چه غیر یهودیان که مکاشفه خدا را در طبیعت
دیدهاند ،و چه یهودیان که مکاشفه نبوی خدا را از طریق کالم خدا دریافت کردهاند ،بدون
مسیح محکوم به گمراهی هستند .در رومیان باب  ۳تا  ،۵رسول خدا بیان میکند که نجات تنها
با فیض مسیح و از طریق ایامن حاصل میشود .او در رومیان  ۶تا  ،۸رشح میدهد که چگونه
فیضی که هر ایامندار را [از گناه تربئه] و عادل میشامرد ،فیضی تقدیس کننده نیز هست .او
در رومیان باب  ،۱۰اظهار میدارد «هر که نام خداوند را بخواند ،نجات خواهد یافت» (رومیان
 ،)۱۳ :۱۰و سپس او اشاره میکند« ،اما چگونه کسی فراخوانده شود که به او ایامن نیاورده
باشد؟ و آنها ایامن نخواهند آورد مگر اینکه آنها از او شنیده باشند ،و آنها چگونه بشنوند ،اگر
کسی برای آنان موعظه نکند» (رومیان  .)۱۴ :۱۰ما زنجیره های ارتباطی خدا در طرح نجات
او برای دستیابی به افراد گمشده با شکوه و جالل انجیل هستیم.

مــا بــه مــردم شــهادت نمــی دهیــم ،کــه تنهــا فرصــت نجــات را بــه مــردم بدهیــم .مــا
شــاهدان او هســتیم ،کــه بــه آنــان بهتریــن فرصــت را بدهیــم .نقــش مــا در طــرح
نجــات خداونــد بـرای رســتگاری بشــر چیســت؟ همچنیــن در ایــن مــورد فکــر کنیــد:
چــه نفــر مــژده انجیــل را از زبــان خــود شــما شــنیده انــد؟
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     دوشنبه     

مرسور ساخنت مسیح

 ۹تیر

آیـا تا به حال کسـی از شما سـؤال کرده اسـت ،روز شما چگونـه میگذرد؟ آیـا امروز همه
چیـز بـه خوبـی بـرای شما پیـش رفتـه اسـت؟ چـه میشـود اگـر شما ایـن سـؤاالت را از خـدا
بپرسـید« :خدایـا ،روز شما چگونـه میگـذرد؟ فکـر میکنیـد ،چه جوابـی از طرف خـدا دریافت
خواهیـد کـرد؟ احتماال جوابهایـی شـبیه بـه اینهـا را از او خواهید شـنید .روز بسـیار سـختی
را گذرانـدم .چشمان مـن پـر از اشـک شـده اسـت ،هنگامیکـه هـزاران اردوگاه پناهنـدگان را
دیـدم کـه مملـو از کودکانـی بـود کـه از رسمـا میلرزیدنـد،واز گرسـنگی گریـان بودنـد .مـن در
خیابانهـای شـهرهای شـلوغ جهـان قـدم زدم و همـراه بـا بـی خامنـان هـا و افراد بـی بضاعت
گریـه کـردم .قلـب مـن بـه خاطـر آزار و اذیـت زنـان و بچههـای وحشـت زده ایـی کـه بـرای
بردگـی جنسـی فروختـه میشـوند شکسـته شـده اسـت .مـن شـاهد ویرانـی حاصـل از جنـگ،
اثـرات مخـرب بالیـای طبیعـی و عـذاب دردنـاک بیامریهای ناتـوان کننده و کشـنده بودهام».
امـا خداونـدا ،آیـا چیـزی وجـود دارد که تو را شـاد کرده باشـد؟ آیا چیزی وجـود دارد که باعث
شـادی قلـب شما شـده باشـد؟ آیـا چیـزی وجـود دارد که شـده باشـد تا نغمـه خوانـی کنی؟
لوقـا بـاب  ۱۰ ،۹ ،۷ ،۶ :۱۵و  ۲۲تـا  ۳۲ ،۲۴را بخوانیـد .چگونـه ایـن داسـتانها خامتـه مـی
یابنـد و ایـن خامتـه هـا در بـاره خـدا بـه شما چـه مـی گویند؟

هنگامیکـه گمشـده ای نجـات مـی یابـد ،کل کائنات شـادمان می گـردد .در دنیایی مملو از
بیامرهـا ،بالیـا ،مـرگ و میـر ،ما میتوانیم با اشتراک گذاشتن «خرب خوش» رسـتگاری بـا دیگران،
قلـب خداونـد را شـاد سـازیم .یکـی از بزرگرتیـن انگیزههـا بـرای بـه مشـارکت گـذاردن محبت
مسـیح ،فهمیـدن ایـن موضـوع اسـت که شـهادت دادن دل خدا را شـاد مـی سـازد.هر زمانیکه
مـا محبـت او را آشـکار میکنیـم ،کل عـرش نغمه رسائـی می کند.
صفنیـا بـاب  ۱۷ :۳را بخوانیـد .هنگامـی که فیض نجـات را می پذیریم ،عکـس العمل خداوند
چیست؟

ایـن صحنـه را تجسـم کنیـد کـه در نتیجـه شـهادت شمامرد یا زنـی ،پرس یا دخرتی ،عیسـی
را بـه عنـوان منجـی خـود بپذیـرد .عیسـی مسرور میشـود .همه بهشـتیان رسود مـی خوانند و
ناجی مقتدر ما با آواز خواندن از نجات آن شـخص شـادمان میشـود .چه پاداشـی ارزشـمندتر
و محقـق تـر از آن میتوانـد باشـد که دانسـت ،شـهادت شما در جهانی رسشـار از غم توانسـته
قلب خداوند را شـاد سـازد؟
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     سه شنبه     

 ۱۰تیر

رشد روحانی با بخشیدن
دریـای مـرده [یـا بحـر املیـت] پسـت تریـن سـطح زمین را از سـطح دریـا نشـان میدهد .با
ارتفـاع  ۴۲٣متر زیـر سـطح دریا ،پسـت ترین منطقه از سـطح دریا در جهان اسـت .رود اردن
کـه از دریـای جلیـل رسچشـمه میگیـرد ،در طـی مسـیر خـود از طریـق دره اردن به بن بسـت
دریـای مرده رسازیر میشـود.
آب و هـوای گـرم و خشـک ،همـراه بـا تابش شـدید آفتـاب و رشایـط بیابانی ،باعـث تبخیر
بسـیار رسیـع آب میشـود .از آنجائیکـه منـک و مـواد معدنـی دریـای مـرده  ۳۳.۷درصد اسـت،
جانـوران یـا گیاهـان زیـادی منیتواننـد به طور دامئـی در آن زندگی کنند .ماهـی و گیاهی در آن
وجـود نـدارد؛ فقـط بعضی از موجودات میکروسـکوپی و باکرتی ها در اعماق آن وجود دارند.
اگـر لطـف و رحمـت خداونـد کـه در زندگـی مسـیحی مـا در جریـان اسـت ،وارد زندگـی
دیگـران نشـود ،مـا ماننـد دریـای مـرده راکـد و بی جان خواهیم شـد .بـه عنوان یک مسـیحی،
مـا نبایـد اینگونـه زندگـی کنیم.



یوحنا باب  ۳۸ ،۳۷ :۷و لوقا  ۳۸ :۶را بخوانید .در مقایسه با دریای مرده ،چه دلیل طبیعی
باعث میشود که هر کس به مسیح ایامن بیاورد نهرهای آب حیات از وجود او جاری شود؟

« خداونـد میتوانسـت بـدون کمـک ما به هـدف خود یعنی نجـات گناهکاران دسـت یابد؛
امـا بـه منظـور پـرورش صفاتی همچون مسـیح ،بایـد در کار او رشیک شـویم .بـه منظور ورود
در خوشـی او - ،خوشـی دیـدن جانهـای رهایـی یافتـه بـا قربانـی او - ،بایـد در زحمات او
بـه منظـور رسـتگاری آنـان رشیـک شـویم » .اِلـن جـی وایـتFundamentals of Christian ،
 ، Educationصفحـه .۲۰۷
« کسـانی غالـب خواهنـد شـد کـه از الک خـود بیـرون بیاینـد؛ و تنها چیـزی که ایـن امر را
میسر میسـازد ،شـدت اشـتیاق برای نجـات دیگران اسـت » .اِلن جـی وایـتFundamentals ،
 ، of Christian Educationصفحـه .۲۰۷
مـا بـا مشـارکت آنچـه کـه مسـیح در زندگیمان انجـام داده ،در ایمان خـود رشـد میکنیم.
بـا توجـه بـه متامـی آنچـه کـه از طریـق عیسـی مسـیح بـه مـا عطـا شـده ،چـه چیـزی بـه غیر
از خودخواهانـه تریـن دلیـل میتوانـد مـا را از بـه اشتراک گـذاری آنچـه کـه بـه ما داده شـده،
بـاز دارد؟ در عیـن حـال ،اگـر مـا در مشـارکت ایاممنـان غفلـت کنیم ،زندگـی روحانی مـا مانند
دریـای مـرده راکـد و گنـداب خواهد شـد.

تجربیات شما در زمینه بشارت به دیگران ،دعا کردن با دیگران ،و تامین نیازهای
دیگران چیست؟ این تجربیات چه تاثیری بر ایمان شما و قدم زدن با خداوند میگذارد؟
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     چهارشنبه     

وفاداری به فرمان مسیح

 ۱۱تیر

وفـاداری بـه مسـیح مسـتلزم تعهـد به انجام اراده اوسـت .ایـن امر اطاعت بـه فرامین او را
ملـزم مـی دارد .وفـاداری به مسـیح سـبب میشـود که قلب ما همراه قلب مسـیح بـرای نجات
گمگشـته بتپـد .ایـن امـر در اولویت امـوری کـه او در ا ُولویت قرار میدهد جـا میگیرد.
اول تیموتائـوس  ۴ ،۳ :۲و دوم پطـرس  ۹ :۳را بخوانیـد .ایـن آیـات در مـورد خواسـته قلبـی
خداونـد چـه چیـزی بـه مـا میگوینـد؟ اولویـت او چیسـت؟

خداونـد مشـتاق نجـات همـه مـردم اسـت .هیـچ چیزی بـرای او مهمتر از این امر نیسـت.
اشـتیاق او بـرای «همـه» ایـن اسـت نجـات یابنـد و «بـه معرفـت حقیقـت نائـل شـوند» (اول
تیموتائـوس  .)۴ :۲او «منیخواهـد کسـی هلاک شـود بلکه میخواهـد همگان توبـه کنند» (دوم
پطـرس  .)۹ :۳کتـاب مقـدس تفسـیری ادونتیسـتهای روز هفتـم در مورد این آیه نشـان میدهد
کـه کلمـه یونانی مورد اسـتفاده برای «خواسـت او» boulomai ،اسـت ،که بیانگـر متایل ذهن،
بـه عنـوان «خواسـت» یـا «آرزوی» اوسـت .سـپس کتـاب تفسـیری بررسـی روشـنگرایانه ای را
بـرروی کلمه«امـا» دارد .کلمـه یونانـی بـرای «امـا»  allaاسـت ،و در اینجـا بـرای ایـن منظـور
بـکار بـرده شـده تـا تاکیـد بـرروی تضاد بین تفسـیر غلـط از رسشـت خداوند که معموالً شـاید
او بخواهـد برخـی هلاک شـوند ،ولـی حقیقـت اینسـت کـه او میخواهد تـا همه نجـات یابند.
( ، The SDA Bible Commentaryجلـد  ،۷صفحـه  .)۶۱۵فرمـان مسـیح بـرای هـر یـک از
مـا مشـارکت در رسـالت او بـه عنـوان شـادهدان محبـت و رحمت او میباشـد ،و ایـن حقیقت
برآمـده از متایـل او بـرای نجـات متامـی برشیت می باشـد.
اعمال  ۴۷ :۱۳را بخوانیـد و بـا اشـعیا بـاب  ۶ :۴۹مقایسـه کنیـد .ایـن آیـه در اصـل در مـورد
چـه کسـانی صحبـت میکنـد؟ چگونـه پولـس رسـول از آن اسـتفاده میکند؟

مواقعی وجود دارد که نبوت عهد عتیق بیش از یک کاربرد دارد .در اینجا پیش بینی پولس
رسول را می بینیم که ،ابتدا به ارسائیل و نبوت در مورد مسیح اشاره دارد(نگاه کنید به اشعیا
 ،۸ :۴۱اشعیا  ۶ :۴۹و لوقا  )۳۲ :۲و سپس در کلیسای عهد جدید بوقوع می پیوندد .کلیسایی که
از فرمان مسیح غفلت کند یا آنرا کم اهمیت در نظر بگیرد ،در رسیدن به هدف بوجود آمدنش
شکست خورده است و فراخوان نبوی خود را برای جهان از دست داده است.

چه خطراتی برای کلیسا ،حتی برای کلیسای محلی ،وجود دارد ،اگر آنقدر درگیر
مسایل درونی شود که فراموش کند هدف از تاسیس آن چه بوده است؟
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     پنجشنبه     

 ۱۴فروردین

با انگیزه محبت
در ایـن هفتـه بـرروی پاسـخ بـه این سـؤال «چرا شـهادت»  ،متمرکـز شـدیم و فهمیدیم که
هامنطـور کـه ایمان خـود را بـه اشتراک میگذاریـم ،از همـکاری بـا خداونـد در رسـالت او بـه
دنیـا شـادمان میشـویم .شـهادت مـا از محبـت او فرصتهـای بزرگتری را بـرای رسـتگاری فراهم
مـی آورد ،از آنجائـی کـه آنـان مـی تواننـد روشـن تـر فیـض و حقیقـت او را ببینند.
در عین حال ،شـهادت دادن نیز یکی از روشـهای خدا برای رشـد روحانی ماسـت .کوتاهی
در خدمـت بـه دیگـران و بـه اشتراک گذاشتن آنچـه کـه مسـیح بـرای مـا انجـام داده اسـت،
زندگـی روحانـی اصیـل را تبـاه می سـازد.
مشـارکت بـا مسـیح مـا را بـا کسـی مرتبـط میکنـد کـه نجـات همـه برشیـت آرزوی قلبـی
اوسـت .ایـن پاسـخی بـه اطاعـت از فرمـان اوسـت .در درس امـروز ،عالیرتیـن انگیـزه را بـرای
شـهادت دادن مطالعـه خواهیـم کـرد.



دوم قرنتیـان  ۱۸ ،۱۵ ،۱۴ :۵تـا  ۲۰را بخوانیـد .چـه عاملـی باعـث شـد تـا پولـس بـه خاطـر
انجیـل ،مشـقات ،رنجهـا ،و مشـکالت را متحمل شـود؟ چگونـه همین انگیزه میتوانـد ما را در
راه خدمامتـان بـرای مسـیح ترغیـب کند؟

پولـس رسـول توسـط محبـت انگیـزه یافـت .چیزهایـی وجود دارند که شما فقـط به خاطر
عشـق و محبـت انجـام میدهیـد ،بـدون اینکـه نیـاز بـه دلیـل دیگـری بـرای انجـام آنها داشـته
باشـید .وقتـی پولـس رسـول بیان میکند «محبت مسـیح مـا را وادار می سـازد»  ،او در باره یک
حقیقـت جـاودان صحبـت میکنـد .کلمـه وادار بـه مفهـوم «ارصار کـردن ،پیـش رانـدن ،کنترل
کـردن ،یـا در حـد اعلـی ،انگیـزه دادن و ترغیـب کـردن اسـت .محبـت مسـیح اعمال پولـس را
کنترل میکـرد و او را ترغیـب میکـرد که شـاهد او باشـد .او با عزمی بی پروا و اندیشـه ای یکتا،
نقشـه نجـات و رسـتگاری خداونـد را در رسارس ماملـک مدیرتانـه به اشتراک گذاشـت.
« محبـت بایـد در قلـب سـاکن شـود .یک مسـیحی متـام و کمال ،انگیزههـای فعالیت خود
را از اعماق دلـی کـه آکنـده از محبت باشـد برای رسور خویش بدسـت می آورد .رسشـاخه ها
از ریشـه های شـور و عشـق برای مسـیح با عالقه ای غیرخودخواهانه برای برادران اسـت که
جوانـه میزنـد » .اِلـن جی وایـت ،خانه ادونتیسـت ،صفحه .۴۲۵
هنگامیکـه مـا براسـتی فـداکاری عظیم مسـیح را درک کنیـم ،با محبت او مسـتغرق و وادار
مـی شـویم تـا آنچه کـه او برای مـا انجـام داده را با دیگـران به اشتراک بگذاریم.
کسـیکه متام مخلوقات را آفریده اسـت (کهکشـانها ،سـتارگان ،لشـکریان آسمانی ،کل کیهان،
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جهانهـای دیگـر) ،کسـی بـود کـه بـرای مـا بـرروی صلیـب جـان خـود را داد .چگونـه ایـن
حقیقـت حیـرت انگیـز مـی تواند در ما محبت و اشـتیاق به خدا و اشـتیاق به اشتراک گذاری
آن محبـت را ایجـاد نکند؟

     جمعه     

 ۱۳تیر

اندیشـه هایـی فراتـر :بخوانید از اِلـن جی وایت ”،فصـلِ «هدف خدا برای کلیسـای
خویـش»  ،صفحـات  ۹تـا  ۱۶در اعامل رسـوالن ،و صفحات  ۸۲۲تـا  ۸۲۸از کتاب آرزوی اعصار.
کلیسـای عهـد جدیـد بـا ایـن خطـر روبـرو شـده بـود کـه نتوانسـته بـود هـدف از بوجـود
آمدنـش را درک کنـد .اِلـن جـی وایـت ایـن خطـر را چنیـن توصیـف میکنـد «:جفایـی کـه بـر
کلیسـا در اورشـلیم واقـع شـد ،باعـث انگیـزهای بزرگ برای بشـارت انجیل شـد .پیـروزی با کالم
خـدا بـود و ایـن خطـر وجـود داشـت که شـاگردان مسـیح بـرای مدتی طوالنـی تردیـد منوده و
درنـگ کننـد ،و نسـبت بـه فرمـان منجـی بـرای رفتن و بشـارت دادن به متـام جهان بـی تفاوت
شـوند .و فرامـوش کننـد کـه قدرت کالم در مقابل رشارت بهرتین مثره اسـت که بوسـیله خدمت
پرتکاپـو حاصـل میشـود ،آنهـا رشوع بـه ایـن فکـر کردند کـه هیـچ کاری مهمتر از محافظت از
کلیسـای اورشـلیم در برابـر حملات دشـمن نیسـت .آنهـا بـه جـای تعلیم کسـانیکه تـازه ایامن
آورده بودنـد بـرای رسـاندن پیـام انجیـل به آنانیکـه پیغام را هنوز نشـنیده بودند ،بـا این خطر
مواجـه بودنـد کـه فکـر کنند آنچه که انجام شـده کافی اسـت و به آن راضی باشـند و بسـنده
کننـد » .اعمال رسـوالن ،صفحه .۱۰۵

سؤاالتی برای بحث
 .۱بــه اظهــارات خانــم اِلــن جــی وایــت در بــاال بــه خصــوص بــه آخریــن ســطر توجــه
کنیــد .چـرا حتــی امــروزه مــا بایــد مراقــب همیــن خطــر بالقــوه باشــیم؟ در مواجهــه
بــا چالشــهای بشــارتی کــه در پیــش روی ماســت ،چـرا چنیــن رفتــاری بســیار تاســف
بــار ،حتــی بطــور غــم انگیــزی میتوانــد اشــتباه میباشــد؟

 .۲چـرا فکــر میکنیــد همــه انجیــل هــا بــا یــک فرمــان مشــابه بــه پایــان میرســند؟
متــی بــاب  ۱۸ :۲۸تــا  ،۲۰مرقــس ۱۶ ،۱۵ :۱۶؛ لوقــا  ۴۶ :۲۴تــا ۴۹؛ و یوحنــا ۲۱ :۲۰
را بخوانیــد .ایــن ب ـرای ایمانــداران قــرن اول بــه چــه معنــا بــود ،و امــروز ب ـرای مــا
بــه معنــا اســت؟
 .3آیــا شــهادت دادن و خدمــت میتوانــد جایگزیــن روحانــی بــودن واقعــی شــود،
اگــر چنیــن اســت ،چطــور اســت و چگونــه میتوانیــم مراقــب باشــیم تــا در دام آن
نیافتیــم؟
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 .4در کالس ،در مــورد پاســخ ســؤال پایانــی مبحــث روز ســه شــنبه ،و درمــورد
چگونگــی تاثیرگــذاری خدمــت و شــهادت دادن در رشــد روحانــی خودتــان صحبــت
کنیــد .برخــی از آموختــه هــای شــما کــه میتوانــد بــه دیگ ـران کمــک کننــد ،چــه
هســتند؟ چــه اشــتباهاتی مرتکــب شــدهاید کــه میتوانــد بــه دیگـران کمــک کنــد کــه
از انجــام آنهــا اجتنــاب ورزنــد؟
 .5بــرروی ایــن واقعیــت شــگفت انگیــز کــه خداونــد هریــک از مــا را تــک تــک
دوســت دارد ،متمرکــز شــوید .چطــور معنــی آنــرا درک مــی کنیــد؟ شــاید ایــن
مهمتریــن حقیقــت در تمــام جهــان باشــد ،ایــن قضیــه چــه تاثیــری بــر زندگــی شــما
دارد؟
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داستانهای ایامنداران
توقف در فرودگاه
توسط گلن ارنفورد الی

تنهـا یـک سـوال در روز داوری پرسـیده خواهـد شـد .ایـن مطلـب را وقتـی
شـنیدم هواپیامیـم پـس از پرواز خارجی که داشـتم در شـهر پورتلنـد ایالت اورگان
آمریـکا بـر زمیـن نشسـت .افسر مهاجرتی آمریـکا در فـرودگاه بین املللـی پورتلند
نگاهـی بـه پاسـپورت نـروژی ام انداخـت بعـد بـه خـود مـن نـگاه کـرد و پرسـید:
«هدف شما از آمدن به اینجا چیسـت؟ پاسـخ دادم :قرار اسـت دوسـتم را مالقات
کنم.او پرسـید :آدرسـش کجاسـت؟
گفتـم :منـی دانـم .او قرار اسـت در این فرودگاه به دنبامل بیایـد .افرس مهاجرتی
از اینکـه آدرس را منـی دانسـتم زیـاد راضـی بـه نظر منی رسـید .بعد گفـت :خوب،
قبلاً او را کجـا مالقـات کـردی؟ گفتـم :در دانشـکده ای خـارج از لنـدن .آنجـا چه
رشـته ای درس مـی خواندی؟ رشـته الهیات.
افسر مهاجرتـی بـر چهـره ام تامـل کرد و گفت :آیـا ایامندار هسـتی؟ بله .به
پاسـپورتم کـه در دسـتش بود نـگاه کرد و بعد برگشـت به من نـگاه کرد.
پرسـید :خـوب ،چـرا نجـات یافتـه ای؟ جـواب بـدون اینکـه تفکـر کنم فـورا ً از
دهانـم بیـرون آمـد .گفتم:چـون عیسـی برایم مرد .افسر به من نگاه کـرد و گفت:
پاسـخ خوبـی بود .مـی توانید وارد شـوید.
اهمیـت گفتگـو تاثیری شـدید بر من گذاشـت در حالی که وارد سـالن دریافت
چمدانهـا شـدم .تنهـا یـک سـوال در روز داوری پرسـیده خواهـد شـد:چرا نجـات
یافتـی؟ جـواب در اول یوحنـا بـاب  ۵آیـات  ۱۱تا  ۱٣یافت می شـود کـه می گوید:
وآن شـهادت ایـن اسـت کـه خـدا به ما حیـات جاویدان بخشـیده ،و ایـن حیات در
پسر اوسـت.آن کـه پسر را دارد ،حیـات دارد و آن کـه پسر خدا را نـدارد از حیات
برخـوردار نیسـت .اینهـا را بـه شما نوشـتم کـه بـه نـام پسر خدا ایمان داریـد ،تا
بدانیـد کـه از حیـات جاویـدان برخورداریـد .چـرا نجـات یافتـه ای؟ بـا اطمینان به
نجـات ،مـی توانیـد بـا اطمینـان بگوئید :چون عیسـی برای مـن ُمرد .و پاسـخی که
دریافـت مـی کنیـد دلپذیـر خواهـد بود ،پاسـخ خوبی بود ،مـی توانید وارد شـوید.
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گلـن ارنفـورد الی کـه  ۵۵سـال سـن دارد در شـهر ا ُسـلو واقـع درکشـور نـروژ
در مدرسـه متعلـق بـه ادونتیسـت روز هفتـم بـه نـام اوسـتامرکا بـه شـغل معلمی
مشـغول اسـت و همچنین عضو و شـبان رسـمی جوانان کلیسـای ادونتیسـت روز
هفتـم اسـت کـه بخشـی از سـیزدهمین قسـمت هدایـای سـال  ۲۰۱۷را جهـت
بازگشـائی مرکـز اجتماع جوانـان دریافـت کـرده اسـت.
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  درس دوم  

 ۲۰ – ۱۴تیر

شهادتهای عالی :قدرت شهادت
شخصی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :مرقـس  ۱۵ :۵تـا ۲۰؛ مرقـس  ۱ :۱۶تـا ۱۱؛ اعمال  ۱ :۴تـا ۲۰؛ اول
یوحنـا  ۱ :۱تـا ۳؛ غالطیـان ۲۰ :۲؛ اعمال  ۱ :۲۶تـا .۳۲
آیه حفظی« :زیرا ما منی توانیم آنچه دیده و شنیده ایم ،باز نگوییم» (اعامل .)۲۰ :۴
قدرتـی خـارق العـاده در شـهادت شـخصی وجـود دارد .هنگامیکـه قلبهـای مـا بـا محبـت
مسـیح گرمـا مـی پذیـرد و بـا فیـض او تحـول می یابیـم ،مطلبـی قابل توجـه برای گفتن درباره
او داریـم .و آن مطلـب ایـن اسـت کـه آنچـه را کـه مسـیح انجـام داده اسـت را بـا دیگـری بـه
مشـارکت بگذاریـم .چیـزی کاملاً منحرصبفـرد کـه او شـخصاً بـرای مـا انجام داده اسـت.
بحـث و اسـتدالل بـر علیـه تجربـه شـخصی دشـوار اسـت .ممکـن اسـت افـراد بطـور کلـی
دربـاره عقایـد و یـا تفاسـیر شما از یـک متن بـا شما بحث کننـد و یا حتـی مذهب شما را به
سـخره بگیرنـد .امـا هنگامیکـه یـک فـرد بگویـد «،من زمانـی ناامیـد بودم امـا حال امیـد دارم؛
مـن پـر از إحسـاس گنـاه بـودم و اکنـون آرامـش دارم؛ مـن بی هدف بـودم و حـاال هدفی دارم
» ،حتـی شـک گرایـان میتواننـد تحـت تاثیـر قـدرت انجیـل واقع شـوند.
گرچـه ممکـن اسـت برخـی افـراد ماننـد پولـس رسـول در راه دمشـق ،بطـور ناگهانـی و
شـورانگیز تغییـرات چشـمگیری را در زندگیشـان تجربـه کننـد ،امـا اکثر اوقـات تغییـر و تحول
فـرد همزمـان بـا رشـد شـناخت او از ارزشـهای مسـیح ،و احسـاس قدردانـی و سـپاس عمیـق
نسـبت بـه فیـض عظیـم او و هدیـه رایـگان نجـات او رخ میدهـد .مسـیح بطـور ریشـه ای بـر
زندگـی مـا مجـددا ً مترکـز مـی کنـد .این شـهادتی اسـت کـه جهـان عاجزانه بـدان نیاز داشـته و
در انتظـار آن بـوده اسـت.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۱تیر –  ۱۱جوالی آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۵تیر

شاهدان غیر محتمل


مرقـس بـاب  ۱۵ :۵تـا  ۲۰را بخوانیـد .فکر میکنید چرا عیسـی آن مرد را بـه رسزمین دکاپولیس
فرسـتاد تـا در میان خانواده و دوسـتانش شـاهدی باشـد ،به جـای اینکه او را نـزد خویش نگه
دارد و ایمان تـازه او را پرورش دهد؟

کلمـه دکاپولیـس از دو کلمـه رسچشـمه میگیـرد :دکا بـه معنـای َده ،و پولیـس بـه معنـای
شـهرها اسـت .منطقـه دکاپولیـس در قـرن اول میلادی منطقـه ای شـامل ده شـهر در سـواحل
جلیـل بـوده اسـت .ایـن شـهرها بـا یـک زبـان و فرهنـگ مشترک بهـم پیونـد خـورده بودنـد.
شـیطان بـرای بسـیاری از مـردم در آن منطقـه شـناخته شـده بـود .او بـا رفتار خشـونت آمیز و
غیـر مرتقبـه اش تـرس را در قلبهـای آنـان ریخته بود .مسـیح در وجود آن مرد ،کسـی را دید که
در آرزوی بدسـت آوردن چیـزی بهتر بـود ،بنابرایـن او بطـور معجـزه آسـایی آن مـرد از عذاب
اهریمنـان رهایی داد.
هنگامیکـه اهالـی شـهر شـنیدند که مسـیح به ارواح پلید اجـازه داده تـا درون گله خوکها
برونـد و متـام گلـه بـزرگ از رساشـیبی تپه بـه دریاچـه ریخته و خفه شـدهاند ،آنها دور عیسـی
جمـع شـدند کـه ببیننـد کـه ماجـرا چیسـت .بـر اسـاس انجیـل مرقـس «وقتـی آنها نزد عیسـی
آمدنـد و آن دیوانـه را کـه گرفتـار گروهـی از ارواح پلیـد بـود دیدنـد ،کـه لبـاس پوشـیده و بـا
عقل سـامل در آنجا نشسـته اسـت ،بسـیار هراسـان شـدند» (مرقس  .)۱۵ :۵مرد کامالً سلامتی
جسمانی و عقالنـی و عاطفـی و روحانـی خـود را بدسـت آورده بـود .ماهیـت وجـودی انجیل
اینسـت کـه افـراد آسـیب دیـده در اثـر عواقـب مخـرب گنـاه ،بـه کاملـی بازگردانـد که مسـیح
آنـان را بـرای آن آفریده اسـت.
چه شـخصی میتوانسـت به این ده شـهر دکاپولیس یعنی کل منطقه ،بهرت از کسـیکه ارواح
پلیـد از او خـارج شـده بودنـد ،دسـت یابـد و شـهادت زندگـی خود در میـان بگـذارد؟ اِلن جی
وایـت ایـن مسـئله را بدرسـتی اینطـور بیان میکند «:ما به عنوان شـاهدان مسـیح بایـد آنچه را
کـه میدانیـم ،دیـده ایـم و احسـاس کرده ایم بیـان کنیم .اگر گام بـه گام عیسـی را پیروی کرده
باشـیم بایـد حرفـی بـرای گفنت داشـته باشـیم کـه چگونه مسـیح مـا را هدایت منوده اسـت .ما
میتوانیـم از چگونگـی وفـاداری او و صحـت و تاییـد دریافـت وعـده او بگوییـم .مـا میتوانیـم
شـاهد آنچـه کـه از طریـق فیـض دریافت کـرده ایم باشـیم .این شـاهد بودن و مشـارکت برای
مسـئله ای اسـت کـه خداونـد مـا را بـرای آن فراخوانـده اسـت ،و بخاطـر اینکـه جهـان درحال
نابـودی اسـت» (آرزوی اعصـار صفحـه  .)۳۴۰خداونـد اغلـب از شـاهدان غیـر محتملـی کـه با
فیـض او متحـول شـدهاند اسـتفاده میکنـد تـا دنیـا را تغییـر دهد و متفاوت سـازد.
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حکایــت شــما چیســت؛ یعنــی داســتان تحــول شــما چگونــه بــوده اســت؟ شــما در
مــورد چگونگــی ایمــان آوردن خــود چــه داریــد کــه بــا دیگـران در میــان بگذاریــد؟
چــه چیــزی را میتوانیــد بــا کســی کــه ایمــان نیــاورده در میــان بگذاریــد ،کســیکه
بتوانــد از تجربــه ای کــه شــما بــه اشــتراک میگذاریــد ،بهرمنــد شــود؟

     دوشنبه     

 ۱۶تیر

اعالم خرب مسیح قیام کرده از قرب
سـحرگاه روز یکشـنبه بود ،و هر دو مریم با عجله راهی قرب مسـیح شـدند .آنها منی رفتند
کـه چیـزی از او تقاضـا کننـد .چـه چیـزی ممکـن اسـت کـه یـک مـرده بتوانـد بـه آنهـا بدهد؟
آخریـن بـاری کـه او را دیدنـد ،بـدن وی خونیـن ،کبـود ،و تکیده بـود .صحنه صلیـب عمیقاً در
ذهنشـان حـک شـده بـود .اکنـون آنها تنها وظیفـه ای را انجام مـی دادند که بر عهده داشـتند.
غمگینانـه ،آنهـا راهـی آرامـگاه شـدند تـا بـدن او را بـا عطـر و روغن تدهیـن کنند .سـایه های
تیـره نومیـدی آنهـا را ظلمـت ناامیـدی فـرو برد .آینـده برای آنـان مبهـم و نومیدانه بود.
هنگامیکـه آنـان بـه قبر رسـیدند ،مبهـوت شـدند زیـرا آنـرا را خالـی یافتنـد .متـی وقایـع
صبـح رسـتاخیز مسـیح را اینگونـه بیـان میکند« :آنگاه فرشـته به زنان گفت :هراسـان مباشـید!
میدانـم کـه در جسـتجوی عیسـای مصلوب هسـتید .او اینجا نیسـت ،زیرا هامنگونـه که فرمود
بـود ،برخاسـته اسـت! » (متـی .)۶ ،۵ :۲۸
اینـک زنـان غـرق در شـادی شـده بودند .ابرهـای تیره غم و انـدوه آنها در روشـنایی طلوع
صبـح رسـتاخیز محـو گردیـد .شـب انـدوه آنان پایـان گرفت .چهره ایشـان به شـادمانی آراسـته
شـد ،و رسودهـای شـادی جـای اشـک های حـزن و اندوه آنهـا را گرفت.



مرقـس بـاب  ۱ :۱۶تـا  ۱۱را بخوانیـد .واکنـش مریـم وقتـی فهمیـد کـه مسـیح از مـرگ قیـام
کـرده چـه بود؟

پـس از آنکـه مریـم مسـیح زنـده را مالقـات کـرد ،بـا عجلـه بـه اورشـلیم بازگشـت تـا بـه
دیگران خرب دهد .مژده نیکو برای اشتراک گذاری اسـت ،و او منیتوانسـت سـکوت کند .مسـیح
زنـده بـود! قبر او خالـی بـود و جهـان باید ایـن موضـوع را بداند .بعـد از اینکه ،ما نیز مسـیح
زنـده را در طـول زندگیمان مالقـات کنیـم ،مـا نیـز باید برای گفتن این حکایت تلاش کنیم زیرا
کـه خرب خـوش برای به مشـارکت گذاشتن اسـت.
بسـیار جالـب توجـه اسـت کـه علیرغـم همـه دفعاتی که عیسـی در مـورد آنچه کـه اتفاق
خواهـد افتـاده بـا آنـان سـخن گفته بود ،و به آنان گفته بود که او کشـته خواهد شـد و سـپس
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زنـده خواهـد شـد ،حواریون(همان کسـانیکه عیسـی مسـیح آنـان را مخصوصـا برگزیـده بود)
شـهادت مریـم مبنـی بـر زنـده بـودن مسـیح را نپذیرفتنـد «.امـا آنهـا بـاور نکردنـد که عیسـی
زنـده شـده و در برابـر مریم ظاهر گشـته اسـت »(مرقـس  .)۱۱ :۱۶بنابرایـن ،از آنجاییکه خود
شـاگردان مسـیح بالفاصلـه بـاور نکردنـد ،اگـر دیگـران فـورا ً کالم مـا را نپذیرنـد ،مـا نیـز نبایـد
تعجـب کنیم.

آخریــن زمانــی کــه شــهادت شــما پذیرفتــه نشــد ،چــه زمانــی بــود؟ واکنــش شــما
چگونــه بــوده ،و از آن تجربــه چــه آموختهایــد؟

     سه شنبه     

 ۱۷تیر

زندگی متحول شده ،تغییر ایجاد میکند
« وقتـی آنـان جسـارت پطـرس و یوحنـا را مشـاهده کردنـد و پـی بردنـد کـه افـرادی درس
نخوانـده و معمولـی هسـتند ،متعجـب شـدند و دانسـتند کـه از یـاران عیسـی بودهانـد »
(اعمال .)۱۳ :۴
کلیسـای عهـد جدیـد با رشـد یافتـه و توسـعه یافـت .در روز پنطیکاسـت  ۳۰۰۰نفر تعمید
گرفتند(اعمال  .)۴۱ :۲چنـد هفتـه بعـد هـزاران نفـر دیگـر بـه اعضـای کلیسـا اضافـه شـدند
(اعمال  .)۴ :۴خیلـی زود اولیـای امـور تشـخیص دادنـد کـه چـه اتفاقـی افتـاده اسـت .ایـن
ایامنـداران عهـد جدیـد بـا مسـیح همـراه بودنـد .زندگـی آنها تغییـر کرده بـود .آنها بـا فیض او
متحـول شـده بودنـد ،و دیگـر منیتوانسـتند سـکوت کننـد.
اعمال بـاب  ۱ :۴تـا  ۲۰را بخوانیـد .در اینجـا چـه اتفاقـی مـی افتـد؟ چـه اتفاقـی افتـاد کـه
رهبران یهـود سـعی کردنـد پطـرس و یوحنـا را مجبور به سـکوت کننـد؟ واکنش آنهـا چه بود؟

اینـان ایامنـداران جدیـد در مسـیح بودنـد کـه باید داسـتان خود را بیـان میکردنـد .پطرس،
یـک ماهیگیـر پرحـرف بـود کـه از طریـق فیـض خـدا تغییـر کـرد .یعقـوب و یوحنـا ،ملقب به
پسران رعـد کـه خشـم خـود را بـه سـختی کنترل میکردند ،نیـز از طریـق فیض مسـیح متحول
شـدند .تومـای شـکاک هـم بـه لطـف خداوند تغییـر کـرد .حواریون و اعضـای اولیه کلیسـا هر
کـدام داسـتانهایی دربـاره خـود داشـتند که بیـان کنند و منی توانسـتند سـکوت کننـد .به این
سـخن قدرمتنـد اِلـن جـی وایـت در کتـاب گام بـه سـوی مسـیح توجـه کنیـد « :هیچکسـی بـه
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سـوی مسـیح منـی آیـد مگـر اینکـه ابتـدا در قلبـش اشـتیاق شناسـاندن دوسـتی گرانبهائـی که
در مسـیح یافتـه بـه دیگـران بوجـود آمده باشـد؛ نجـات و حقیقـت تطهیر منیتوانـد در قلب او
مبحـوس مبانـد » .صفحه .۷۸
بـه آنچـه رهبران مذهبـی در آیـه  ۱۶گفته اند ،توجه کنید .آنها آشـکارا بـه واقعیت معجزه
اذعـان میکننـد کـه نشـان میدهـد ،مرد شـفا یافتـه درسـت در مقابل آنها ایسـتاده بوده اسـت.
حتـی بـا ایـن وجـود ،آنهـا از تغییـر رفتـار و برخـورد خـود را تغییـر منـی دهنـد .بـا اینحـال ،بـا
وجـود ایـن مخالفـت آشـکارا ،پطـرس و یوحنـا از موضع خـود عقب نشـینی نکردند.

بیــن شــناخت مســیح و بشــارت او چــه ارتباطــی وجــود دارد؟ چـرا شــناختن شــخصی
مســیح بـرای اینکــه شــاهد او باشــیم ،حیاتــی اســت؟

     چهارشنبه     

 ۱۸تیر

به مشارکت گذاردن تجربه خودمان
در اعمال بـاب  ،۲۶متوجـه میشـویم کـه پولـس رسـول بـه عنـوان یـک زندانـی در برابـر
اغریپـاس پادشـاه قـرار میگیـرد .در اینجـا ،پولـس بـا صحبـت مسـتقیم بـا پادشـاه ،شـهادت
شـخصی خـود دربـاره زندگیـش را بیـان مـی کنـد؛ او نه تنهـا به عنوان یـک آزار دهنـده پیروان
مسـیح ؛ بلکـه بـه عنـوان کسـی که به مسـیح ایمان آورده و شـاهد زندگـی و وعده قیـام او از
مـرگ بـوده ،صحبـت میکنـد (اعمال .)۸ :۲۶
هنگامیکه پولس در راه دمشـق متحول شـد و به مسـیح ایامن آورد ،مشسـح با او صحبت
کـرد و بـه او گفـت « ،حـال برخیـز! چـون مـن بـه تـو ظاهـر شـدهام تـا تـو را انتخـاب کنم که
خدمتگـزار و شـاهد مـن باشـی .تـو بایـد واقعـه امـروز و امـوری را کـه در آینـده بـه تو نشـان
خواهـم داد ،بـه مـردم اعلام کنـی »(اعمال  .)۱۶ :۲۶بـه مشـارکت ایمان بـا دیگران همیشـه
تجربـه ای پویاسـت .یعنـی در میـان گذاشتن داسـتان آنچـه کـه مسـیح بـرای مـا در گذشـته و
حـال حـارض انجـام میدهـد ،و آنچـه کـه در آینـده انجام خواهـد داد.
شـهادت هرگـز در بـاره مـا نبـوده اسـت ،بلکـه همیشـه در مـورد اوسـت .او خدایی اسـت
کـه گناهـان مـا را عفـو میکنـد ،بیامریهـای مـا را شـفا مـی بخشـد ،بـا محبـت و رحمـت خود
تـاج حیـات بـر رس مـا میگـذارد ،و بـا چیزهـای نیکـو مـا را خرسـند میسـازد (مزامیـر  ۳ :۱۰۳تا
 .)۵شـاهد بـودن اینسـت کـه بـه سـادگی حکایـت خـود از فیـض شـگفت انگیـز او نسـبت بـه
خودمـان را بـا دیگـران بـه اشتراک بگذاریـم .ایـن شـهادتی از مواجهـه شـخصی مـا بـا خدایـی
اسـت کـه فیـض او شـگفت انگیز اسـت.
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اول یوحنـا بـاب  ۱ :۱تـا  ۳را بخوانیـد و بـا غالطیان باب  ۲۰ :۲مقایسـه کنید .چه شـباهتهایی
مـی بینیـد؟ تجربـه یوحنا با تجربـه پولس چه شـباهتی دارد؟

بـا اینکـه یوحنـا و پولـس هـر کـدام تجربـه هـای متفاوتـی در زندگـی داشـتند ،امـا هر دو
تجربـه شـخصی مالقـات با عیسـی را داشـتند .تجربـه مواجهه آنان با مسـیح این نبـود که فقط
یکبـار در یـک مرحلـه خـاص در زندگـی آنـان اتفـاق افتـاده باشـد و دیگر بـا او برخـورد نکرده
باشـند .ایـن تجربـه ای مـداوم و روزانـه همـراه بـا لذت چشـیدن محبـت او و گام برداشتن در
پرتـو حقیقـت او بود.
آیـا تغییـر و تحـول همیشـه اتفاقـی اسـت کـه در گذشـته مـی افتـد؟ بـه بیانـات اِلـن جی
وایـت در مـورد آن کسـانیکه فکـر میکردنـد تجربـه تحـول آنـان در گذشـته بسـیار مهم اسـت،
توجـه کنیـد «:گویـی ،اگـر یکبـار آنها چیـزی درباره مذهـب فهمیدند ،دیگـر نیاز ندارنـد تا هر
روزه تغییـر کننـد؛ امـا هـر یـک از مـا باید هـر روز متحـول شـویم »،Manuscript Releases .
جلـد  ،۴صفحه .۴۶

صــرف نظــر از هــر آنچــه کــه تجربیــات شــما در گذشــته بــوده اســت ،حتــی اگــر
قــوی و چشــمگیر بــوده اســت ،چ ـرا مهــم اســت کــه هــر روزه بــا خداونــد ارتبــاط
داشــته باشــیم تــا حقیقــت ،نیکویــی ،و قــدرت او را حــس کنیــم؟ پاســخ خــود را در
روز ســبت در کالس مطــرح کنیــد.

     پنجشنبه     

 ۱۹تیر

قدرت شهادت شخصی

بیاییـد دوبـاره بـه پولـس کـه در مقابـل اغریپـاس قرار گرفتـه بود نـگاه کنیم .پولس رسـول
در مقابـل مـردی کـه ،آخریـن نسـل شـاهان یهـودی ،خانـدان مکابیـان ،و مجلـس هیـرود بود،
ایسـتاده اسـت .اغریپـاس ادعـا میکرد که یهودی اسـت ،امـا قلباً خود را رومی میدانسـت(.نگاه
کنید به کتاب مقدس تفسـیری ادونتیسـت ،جلد  ،۶صفحه  .)۴۳۶رسـول سـالخورده ،خسـته از
سـفرهای بشـارتی خویـش و رنجیـده از نبرد در مجادله بین خیـر و رش در آنجا ایسـتاده ،قلب
او رسشـار از محبـت خـدا و چهـره اش تابنـاک از نیکویـی خداونـد اسـت .حتـی بـا وجـود هـر
آنچـه کـه در زندگـی او رخ داده اسـت و هرگونـه آزار و اذیـت و دشـواری کـه او در زندگیـش
تجربـه کـرده اسـت ،او میتوانـد اعالم کنـد که خدا نیکوسـت.
اغریپـاس بدبیـن ،شـکاک ،بـی حـس و بی تفاوت نسـبت به هر نظام ارزشـی واقعی اسـت.
در مقابـل پولـس کـه پُـر از ایمان و متعهـد بـه حقیقـت اسـت ،و در دفـاع از عدالـت اسـتوار
و راسـخ اسـت .تفـاوت بیـن ایـن دو مـرد از ایـن مشـهودتر منیتوانـد باشـد .پولـس در جلسـه
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محاکمـه خـود درخواسـت کـرد کـه اجـازه دهنـد صحبـت کنـد و اغریپـاس بـه او اجـازه اینکار
را داد.



اعمال بـاب  ۱ :۲۶تـا  ۳۲را بخوانیـد .چگونه پولس در برابر اغریپاس شـهادت داد؟ از سـخنان
او چـه می توانیـم بیاموزیم؟
در جایی که خشم و نفرت قلبها را مسدود می کند ،در مقابل ،محبت و مهربانی آنها را
می گشاید .در اینجا پولس با نهایت مهربانی و احرتام با اغریپاس رفتار می کند .او اغریپاس را
چنین خطاب کرد«از این خوشوقتم که آن جناب به همه آداب و رسوم یهودیان و اختالفات بین
آنان آشنایی کامل دارید» (اعامل  .)۳ :۶۲سپس او درباره نحوه تغییر و تحول خود سخن گفت.

داسـتان تحـول پولـس در اعمال  ۱۲ :۲۶تـا  ۱۸را بخوانیـد و سـپس تاثیـر آن بـرروی اغریپاس
کـه در اعمال  ۲۶ :۲۶تـا  ۲۸بیـان شـده اسـت را بـا دقـت مـورد توجـه قـرار دهیـد .چـرا فکر
میکنیـد اغریپـاس هامنگونـه واکنـش نشـان داد که باید میـداد؟ چه چیزی در شـهادت پولس،
اغریپـاس را تحـت تاثیر قـرار داد؟

شـهادت پولـس از چگونگـی تغییـر زندگیـش بوسـیله عیسـی ،تاثیـر قدرمتنـدی بـرروی
پادشـاه کافـر داشـت .هیـچ شـهادتی بـه انـدازه زندگـی متحول شـده منیتوانـد تاثیرگذار باشـد.
شـهادت زندگـی حقیقی متحول شـده ،تاثیر شـگفت انگیزی بـرروی دیگـران دارد .حتی زندگی
پادشـاهان کافـر بـا فیـض خداونـد متحـول میشـود .حتـی اگـر مـا بـه انـدازه پولـس حکایتـی
شـورانگیز در مـورد تحـول خـود نداشـته باشـیم ،با اینحـال همه باید قادر باشـیم تا بـا دیگران
درمـورد مفهـوم نجـات و رسـتگاری بوسـیله خـون عیسـی مسـیح صحبـت کنیـم.

     جمعه     

 ۲۰تیر

اندیشـه ای فراتـر :بخوانیـد از اِلـن جـی وایـت« ،تقریبـاً مـرا متقاعـد کـرده ای» ،
صفحـات  ۴۳۳تـا  ،۴۳۸در اعمال رسـوالن.
بـه هـر انـدازه کـه کتـاب مقـدس بـرای ایمان مـا رضوری باشـد ،ولـی بـه تنهایـی ارزش
روحانـی واقعـی بـرای مـا نخواهـد داشـت ،اگر هنگامـی کـه آن را مطالعه می کنیـم تاثیر روح
القـدس در قلـب و ذهـن مـا نباشـد.
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اسـاس زندگـی مسـیحی ،رابطـ ٔه محکـم و عمیـق بـا مسـیح اسـت که ما مشـتاق هسـتیم تا
تعلیـم درسـت مهم باشـد ،امـا منیتوانـد جایگزین
آنـرا بـه اشتراک بگذاریـم .هـر قـدر هم کـه
ِ
زندگـی کـه توسـط فیـض و محبـت مسـیح متحـول شـده بشـود .اِلـن جی وایـت این مسـئله را
بـا کالم سـاده اینطـور بیـان میکنـد «:منجـی مـی دانسـت کـه هیـچ اسـتداللی ،هر چقـدر هم
کـه منطقـی باشـد منیتوانـد قلبهای سـخت را مجذوب خود کند یا پوسـته سـخت دنیاپرسـتی و
خودخواهـی آنـرا درهـم شـکند .او میدانسـت که شـاگردانش بایـد عطایای آسمانی را دریافت
کننـد؛ انجیـل فقـط زمانـی میتواند تاثیرگذار باشـد که توسـط قلبهـای گرم از محبـت او و لبانی
کـه توسـط دانـش جـاودان او شـیوا و سـخنور شـده اعلان شـود ،او کـه راه حقیقـت و حیـات
اسـت »(اعمال رسـوالن ،صفحـه  .)۳۱در کتـاب آرزوی اعصـار ،او ایـن تفکـر عمیـق رااضافـه
میکنـد« :محبـت شـگفت انگیـ ِز مسـیح قلبهـا را مجـذوب و تسـخیر میکنـد ،در حالیکـه رصفـاً
تکـرار تعالیـم هیـچ چیـزی را منیتوانـد محقـق کند » .صفحـه .۸۲۶
کسـانی هسـتند کـه اعتقـاد دارند ،شـهادت شـخصی ،تلاش بـرای متقاعد کـردن دیگران در
مـورد حقایـق موجـود در کالم خـدا اسـت .بـا اینحال اهمیـت دارد که در زمان مناسـب حقایق
کالم خـدا به اشتراک گذاشـته شـود ،شـهادت شـخصی مـا ارتباط زیـادی دارد با رهایـی از گناه،
صلـح و آشـتی ،رحمـت ،بخشـش ،قـدرت ،امیـد ،و شـادی کـه عیسـی مسـیح در هدیـه حیـات
ابـدی بطـور رایـگان بـه ما می بخشـد.

سؤاالتی برای بحث
 .۱چ ـرا فکــر مــی کنیــد کــه شــهادت شــخصی مــا بســیار قدرتمنــد و تاثیرگــذار بــر
دیگ ـران اســت؟ چگونــه شــهادت دیگ ـران بــر شــما و تجربــه شــخصی شــما تاثیــر
میگــذارد؟

 .2در کالس ،در مــورد پاســخ خــود بــه آخریــن ســؤال روز چهارشــنبه صحبــت کنیــد.
چـرا تجربــه شــخصی روزانــه بــا خداونــد بســیار مهــم اســت ،نــه تنهــا بـرای شــاهد
بــودن مــا ،بلکــه بـرای ایمــان شــخصی خودمــان نیــز مهــم اســت؟
 .3البتــه کــه یــک شــهادت قدرتمنــد میتوانــد گــواه قــوی باشــد .در عیــن حــال ،چـرا
یــک زندگــی خداگونــه اینقــدر در بشــارت مــا نقــش مهمــی دارد؟

 .4شــهادت شــخصی خــود را در کالس بــه اشــتراک بگذاریــد .بــه یــاد داشــته باشــید
کــه شــما آنچــه را کــه مســیح ب ـرای شــما انجــام داده اســت را بــه مشــارکت مــی
گذاریــد و مفهومــی کــه او امــروز ب ـرای شــما دارد.مســیح چــه تغییــری در زندگــی
شــما ایجــاد کــرده اســت؟
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داستانهای ایامنداران
احیای کلیسایی در اوهایو
توسط اندرو مک چسنی

وینـس والـن کـه یـک برنامـه ریـز مالـی بـود اعتبـار کار خـود را مدیـون روح
القـدس و یـک ا ُرگ بـادی مـی دانـد ،بـه ایـن علـت کـه توانسـت کلیسـایی را در
ایالـت اوهایـوی امریـکا ،کـه بـه  ۱۵نفـر تقلیـل یافته بود ،در طی مدت سـه سـال
بـه جامعتـی پـر جنـب و جـوش متبـدل سـازد کـه بالـغ بـر  ۸۵نفـر می شـد.
معجـزات هنگامـی رخ دادنـد کـه وینس در کلیسـاهای مختلـف کوچک رشوع
هفتم همیلتون
بـه موعظـه کرد که یکی از این کلیسـاها ،کلیسـای ادونتیسـت روز ِ
بـود کـه از کودکـی بـه همـراه والدین خود بـرای عبادت بـه آنجا رفته بـود .وینس
گفـت :در واقـع ،مشـارکت مـردم در آنجـا تقلیـل یافتـه بـود .هیـچ کسـی در آنجـا
نبود که پیانو بنوازد .همرسم با اسـتفاده از موسـیقی یک سـی دی رسود پرستشـی
مـی خواند.
عصر یـک روز کـه همسرش دارال از مراسـم [جشـن کوچـک قبـل از
عروسـی] کـه در کلیسـای همیلتـون برگـزار شـده بـود برمـی گشـت اعالم کـرد که
شـبان کلیسـا دارد آنجـا را تـرک مـی کنـد.
همرسش به شوخی گفت :می توانی شبان آنجا بشوی.
تـا دو هفتـه وینـس منـی توانسـت کلیسـا را فرامـوش کنـد .اوشـب هنـگام بـا
حرفهـای همسرش بیـدار شـد کـه در گوشـش نجوا مـی کرد« ،تـو می توانی شـبان
آنجا بشـوی».
رسانجام ،وینس داوطلب شـد تا برای مدت شـش ماه به کلیسـای همیلتون
کمـک کنـد .مـورد بعـدی که او می دانسـت این بود کـه اعضای شـش نفره هیئت
مدیـره کلیسـای همیلتـون بـرای او دعـا مـی کردنـد تـا شـبان غیـر رسـمی ۱آنـان
بشود.
[ .۱منظور از شبان «غیر رسمی» این است که فرد برای شبانی دوره خاصی ندیده ولی بواسطه مطالعه و هدایت روح
القدس به سطحی رسیده که می تواند با رای و نظر بزرگان کلیسا به عنوان شبان خدمت مناید]
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وینـس گفـت :در طـی مدتـی کـه مـن همـواره شـبها از خـواب مـی پریـدم آن
دعاهـا در حقیقـت ادامـه داشـته اسـت .یقینـاً ایـن کار روح القـدس بـوده اسـت.
وینـس بـا نقـش جدید خـود ،از یک نوازنـده حرفه ای بازنشسـته ارگ بـه نام جِری
تیلـور دعـوت کـرد تـا بـه عنوان رهبر موسـیقی کمک کند .یکـروز جری بـا هیجان
وینـس را صـدا زد تـا بگویـد که یـک خانه بازنشسـتگی اعیانی یک ارگ بـادی را به
ارزش  ۷۵۰۰۰دالر بفـروش مـی رسـاند .وینـس گفـت :ما از عهده خریـد آن بر منی
آئیـم! حتـی  ۵۰۰۰دالر نیـز بـرای مـا خیلـی زیـاد اسـت .جـری گفت :حـاال برویم
یـک نگاهـی بیندازیم.
دینیـار آن خانـه بازنشسـتگی ،مفتـونِ شـنیدنِ خرب درباره کلیسـای همیلتون
شـده بـود .او عـذر خواسـته وبرای لحظـه ای کوتاه ما را ترک کرد و بعد بازگشـت
و گفـت :مـن همیـن االن بـا مدیـر اینجـا صحبـت کـردم .مـا بـه دنبـال کلیسـایی
بودیـم تـا ایـن ارگ بـادی را بـه آنجا اهـدا کنیم .تنها رشط آن این اسـت که کلیسـا
را بـروی مـردم بـاز کنید.
پـس کلیسـای همیلتـون ارگ بـادی را رایـگان دریافـت کـرد .معجـزات متـام
شـدنی نـــبود .کارگـران سـاختامنی محـراب را بـا هزینـه ای که در بر داشـت برای
ا ُرگ بـادی تغییـر شـکل دادنـد .آب چاه کلیسـا قابـل رشب نبود ،از ایرنو مهندسـان
کمـک کردنـد تـا آب شـهری بـه کلیسـا وصـل شـود .بسـیاری از ایامنـداران از فرقه
هـای مختلـف به گـروه کُر کلیسـا پیوسـتند.
لحظـه هیجـان انگیـز هنگامـی رخ داد کـه دو زن در صبـح روز سـبت بـه
کلیسـا آمدنـد و اعلام منودنـد که می خواهند سـبت کتاب مقدسـی را نگـه دارند،
پـس از آنکـه خودشـان کتـاب مقـدس را مطالعـه کـرده بودند .یک زن و شـوهرش
بعدهـا تعمیـد گرفتند.
ونیـس  ۶۵سـاله گفـت کـه ارگ بـادی در هـر حال تنها وسـیله ای بـود که خدا
توسـط آن مـردم را بـه کلیسـا جـذب کـرد .او گفـت کـه ما داریـم همینطـور مردم
را جـذب مـی کنیم.
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  درس سوم  

 ۱۷ – ۲۱تیر

عیسی مردم را چگونه می بینند

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :مرقـس  ۲۲ :۸تا ۲۶؛ یوحنا  ۳ :۴تـا۲۴؛ یوحنـا ۴۱ ،۴۰ :۱؛ مرقس :۱۲
 ۲۸تـا ۳۴؛ لوقـا  ۳۹ :۲۳تـا ۴۳؛ اعمال  ۲۶ :۸تا .۳۸
آیه حفظی :بدیشان گفت «:از عقب من آیید تا شام را صیاد مردم گردانم » (متی .)۱۹ :۴

مسـیح اسـتاد صید جانهاسـت .با مشـاهده طریقی که او با مردم رفتار میکرد ،یاد میگیریم
که چگونه دیگران را به سـوی شـناخت رسـتگاری از طریق عیسـی مسـیح سـوق دهیم .وقتی
بـا او همـراه مـی شـویم تـا بـا او از کوچـه هـای شـلوغ بیـت املقـدس و از مسـیرهای خاکـی
یهـودا ،و در دامنههـای مرتفـع جلیـل گـذر کنیـم ،در می یابیم کـه او چگونه اصـول ملکوت را
بـرای جسـتجوی جانها آشـکار میکند.
عیسـی متامـی زنـان و مـردان را شایسـتۀ ملکوت خویش دید .او همه انسـانها را با چشـم
رحمـت و شـفقت الهـی مـی دیـد .او پطـرس را نـه بـه عنـوان یـک ماهیگـر خشـن و حـراف،
بلکـه بـه عنـوان یـک واعـظ قدرمتنـد انجیل دیـد .او یعقوب و یوحنـا را نه به عنوان دو انسـان
تنـد خـو و آتشـین مـزاج ،بلکـه بـه عنـوان مشـتاقان بیـان کننـده فیـض خـود دیـد .او اشـتیاق
عمیـق را در قلبهـای مریـم مجدلیـه ،زن سـامری و مریم مادر عیسـی به منظـور پذیرش محبت
حقیقـی دیـد .او تومـا را نـه بـه عنوان یک شـکاک بدبین ،بلکـه به عنوان یک مخلـص صادق با
سـؤالهای صادقانـه و بـی ریـا دید .چـه یهودی یا غیر یهـودی ،مرد یا زن ،دز ِد بـر روی صلیب،
فرمانـده نظامـی ،یـا مـرد دیوانـه ای کـه روح پلیـد داشـت؛ عیسـی مسـیح در آنـان اسـتعداد
خدادادیشـان را دیـد و بـه آنـان از دیدگاه رسـتگاری نـگاه کرد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۸تیر –  ۱۸جوالی آماده شوید.
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     یکشنبه 

 ۲۲تیر

دومین ملس
در کل کتاب مقدس فقط یک معجزه از طرف عیسی موجود است که او در دو مرحله آنرا
به انجام میرساند .و این شفای فرد نابینا در بیت صیدا است .این حکایت درسهائی را بدون
محدویت زمانی در تاریخ ،در اختیار کلیسای مسیح میگذارد .این برنامه خداوند برای هر یک
از ایامنداران است تا با بهره گرفنت از آن فرد دیگری را به سوی مسیح سوق دهند .کالم خداوند
میگوید« ،و چون به بیت صیدا رسیدند ،عده ای مردی نابینا را نزد عیسی آوردند ،متنا کردند
بر او دست بگذارد» (مرقس  .)۲۲ :۸در اینجادو کلمه مهم و کلیدی «آوردند» و «متنا کردند»
وجود دارد .مرد نابینا با میل خویش برای شفا نزد عیسی نیامده بود .دوستانش نیاز او را به
شفا دیدند پس او را آوردند .اگرچه ممکن است مرد نابینا ایامن زیادی به مسیح نداشت ،اما
دوستانش او را نزد مسیح آوردند .زیرا آنان ایامن داشتند که مسیح میتواند آن مرد نابینا را
شفا بخشد.
در عهد جدید حدودا ً  ۲۵معجزه شفابخش جدا از هم وجود دارد که توسط مسیح انجام
گرفته است .در بیش از نیمی از آنها یکی از بستگان یا دوستان فرد او را برای بهبودی نزد مسیح
آوردهاند .بسیاری از مردم هرگز نزد مسیح نخواهند آمد مگر اینکه کسانیکه ایامن آوردهاند
آنان را نزد او بیاورند .نقش ما در اینجا «معرفی» مسیح و آوردن مردم نزد اوست.
دومین کلمه ای که در مرقس باب  ۲۲ :۸مورد توجه ما قرار میگیرد ،کلمه «متنا» است که
میتواند به معنای التامس ،درخواست ،ترغیب باشد .این مطلب حاکی از یک خواهش مالیم،
مهربانانه و مؤدبانه است تا اینکه تقاضائی گستاخانه و طلبکارانه باشد .دوستان این مرد نابینا
با مهربانی به عیسی متوسل شدند ،و معتقد بودند که عیسی هم متایل و هم قدرت این را
دارد که به او کمک کند .ممکن است این مرد آنقدر ایامن نداشته باشد که عیسی بتواند او را
شفا بخشد ،اما دوستانش ایامن داشتند و اینکار را کردند .گاهی اوقات ما باید دیگران را سوار
بر بال ایامن خود بسوی عیسی مسیح بربیم.



مرقـس بـاب  ۲۲ :۸تـا  ۲۶را بخوانیـد .چـرا فکـر میکنید مسـیح در دو مرحله مرد نابینا را شـفا
داد؟ ایـن حکایـت ،امـروز برای ما به عنوان شـاهدان مسـیح چه درسـهایی دارد؟

آیـا امـکان دارد مـا هـم ،مـردم را بـه دیده روشـن نبینیـم؟ آیا ما نیـز گاهی اوقـات به جای
دیـدن آنهـا بـه عنـوان کاندیدهـای ورود بـه پادشـاهی خداوند ،آنان را بیشتر شـبیه «درختانی
متحـرک» در سـایه ای از ابهـام مـی بینیـم؟ بـه نظـر شما چـه چیـزی باعـث میشـود تـا هر از
گاهـی مـردم را به وضـوح نبینیم؟
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عــاوه بــر ایــن درس مشــهود و روشــن دربــاره نحــوه بــکار گیــری خداوند از مــا برای
دســتیابی بــه انســانها ،چــه چیــز دیگــری میتوانیــم از ایــن حکایــت بیاموزیــم؟ بــه
عنــوان مثــال ،چگونــه میتوانیــم بیاموزیــم کــه هــم علــم پزشــکی و هــم مســائل
روحانــی میتواننــد هــر دو ســهمی در بهبودی[شــفا] و هدایــت انســانهای گمـراه
داشــته باشــند؟

     دوشنبه     

 ۲۵فروردین

درسی از پذیرش
عیسـی بـا الگـو بـودن بـرای حواریـون میخواسـت تـا آنـان هـم بـا نگرشـی جدیـد هـر فرد
را ببیننـد .مسـیح بـه حواریـون آموخـت کـه چگونـه مـردم را از منظر الهـی ببینند .نـگاه او به
مـردم ریشـه ای و عمیـق بـود .او آنـان را میدیـد ،امـا نـه آنطـور که بـه نظر می رسـیدند ،بلکه
بـه صورتـی کـه ممکـن بود درآیند .مسـیح در متـام تعامالتش با مـردم ،با آنها با عـزت و احرتام
رفتـار کـرد .او اغلـب بـا طـرز رفتـار و برخـورد خـود با مـردم ،حواریـون را شـگفت زده میکرد.
ایـن امـر بـه ویـژه در برخـوردش با زن سـامری صادق اسـت.
مطالعـات باستانشناسـی کتـاب مقـدس ایـن نظریـه جالـب در مـورد رابطه بیـن یهودیان و
سـامریان را بیـان میکنـد « :شـکاف میـان سـامریان و یهودیـان از همان دوران اولیه اسـت .بر
اسـاس دوم پادشـاهان بـاب  ،۱۷سـامریان از نـوادگان مردمـی بودنـد کـه در بیـن النهریـن می
زیسـتند ،کسـانیکه توسـط پادشـاه آشـوری در  ۷۲۲قبـل از میلاد تبعیـد شـده و مجبور شـدند
تـا در رسزمینهـای شمالی ارسائیـل مسـتقر شـوند .آنان پرسـتش یهـوه را با عبادات بت پرسـت
در هـم آمیختنـد [( The Archaeological Study Bibleانتشـارات زاندرونـد ،)۲۰۰۵ ،صفحـه
 .]۱۷۲۷آنهـا علاوه بـر ایـن شـیوه هـای بـت پرسـتی بـه منظور شـبیه سـازی ،کهانـت رقیب را
بوجـود آورده و معابـدی رقیـب را بـرروی کـوه جرزیـم سـاختند .بـا توجـه بـه چنیـن اختلاف
عقیدتی با سـامریان ،شـاگردان مسـیح میبایسـتی متعجب شـده باشـند زمانیکه عیسـی مسـیر
راه سـامره را بـرای رفتن بـه سـمت جلیـل انتخـاب کـرد .آنهـا تعجب کردنـد که عیسـی خود را
درگیـر بحـث مذهبـی منیکنـد .او بـی درنـگ درخواسـت زن سـامری بـرای پذیـرش ،محبـت ،و
بخشـش را اجابـت منود.
یوحنـا بـاب  ۳ :۴تـا  ۳۴را بخوانیـد .چگونـه عیسـی بـه زن سـامری نزدیـک شـد؟ واکنـش زن
سـامری بـه گفتگـوی مسـیح بـا او چه بـود؟ واکنـش حواریون به ایـن ماجرا چه بـود و چگونه
عیسـی دیـدگاه آنـان را تغییر داد؟
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درس مانـدگاری کـه عیسـی آرزو داشـت تـا بـه شـاگردانش و هـر یـک از مـا تعلیـم دهـد،
به همین سـادگی اسـت« :کسـانیکه روح مسـیح را دارند ،همه انسـانها را از دیدگاه شـفقت
الهـی مـی بیننـد» (اِلـن جی وایت ،نشـانه هـای زمـان ۲۰ ،ژوئـن.)۱۸۹۲ ،

افرادیکــه شــما بــه خاطــر تاثی ـرات فرهنگــی و اجتماعــی خودتــان ،گرایــش داریــد
بــه آنــان بــه دیــده تحقیــر یــا عــدم احتـرام نــگاه کنیــد ،چــه کســانی هســتند؟ چـرا
بایــد نگــرش خــود را تغییــر دهیــد ،و چگونــه میتــوان ایــن تغییــر را بوجــود آورد؟

     سه شنبه     

 ۲۴تیر

از جائیکه هستید رشوع کنید
شـخصی ایـن سـخن بجـا را گفتـه اسـت« ،تنهـا نقطه ای کـه در زندگـی بایـد از آنجا رشوع
کـرد ،جایـی اسـت کـه شما در آن آنجـا هسـتید ،زیرا مـکان دیگری بـرای رشوع وجـود ندارد».
عیسـی در اعمال بـاب  ۸ :۱ایـن اصـل را تاکیـد میکنـد« ،امـا وقتـی روح القـدس بـر شما نازل
شـود قـدرت خواهیـد یافـت و در اورشـلیم و متـام یهودیه و سـامره و تـا دور افتادهترین نقاط
عامل شـاهدان مـن خواهیـد بود».
پیـام مسـیح بـه شـاگردانش بسـیار روشـنتر و واضحتر از آن بـود کـه فهمیـده نشـود :از
جایی رشوع کنید که در آنجا هسـتید .در آنجایی که خداوند شما را قرار داده ،شـاهد باشـید.
بـه جـای آنکـه در رویـای بدسـت آوردن فرصت های بهرت باشـید از اطرافیان خـود رشوع کنید.
فرصتهایـی کـه در نزدیکـی شما می باشـد را با چشمان الهـی ببینید!
نیـازی نیسـت کـه شما تحصیـل کـرده تریـن ،سـخنورترین و بـا اسـتعدادترین فـرد جهـان
باشـید .در هـر حـال بـا بهـره گیـری درسـت از برخـی از ایـن عطایـا میتـوان مفیـد بـود ،و در
آخـر اینکـه ،در کآلنچـه کـه بـدان نیـاز داریـد ،عشـق بـه خداوند و عشـق و عالقه بـرای نجات
جانهاسـت .اگـر مایلیـد تـا شـاهد مسـیح باشـید ،خداونـد راه انجـام اینـکار را بـرای شما بـاز
میکند .
یوحنـا بـاب ۴۱ ،۴۰ :۱؛ یوحنـا  ۵ :۶تـا  ،۱۱و یوحنـا  ۲۰ :۱۲تـا  ۲۶را بخوانیـد .ایـن آیـات چـه
چیـزی را در مـورد بینـش روحانـی اندریـاس و عملکـرد او بـرای شـاهد مسـیح بـودن ،بـه مـا
میگویند؟

تجربـه و حکایـت اندریـاس بـه روشـنی با ما سـخن میگویـد .او با خانواده خـودش رشوع
کـرد .او ابتـدا بـا بـرادرش دربـاره مسـیح صحبـت کـرد .اندریـاس بـا پرس بچـهای که نـان جو و
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دو ماهـی داشـت ایجـاد دوسـتی و ارتباط برقرار کرد و سـپس برای مسـیح مـواد غذایی متعلق
بـه او را فراهـم کـرد تـا معجـزه خود را نشـان دهـد ،در اینجا اسـتعداد اندریاس فقـط این بود
کـه میدانسـت چگونـه بایـد بـا یونانیان رفتار کـرد .به جای بحـث در مورد مسـائل عقیدتی ،او
نیـاز مـردم را حـس کـرد و آن را با مسـیح در میان گذاشـت.
هنر موثـر صیـد جانهـا ،هنر برقـراری روابـط مثبت و دلسـوزانه اسـت .بـه افـراد نزدیک
خود که ممکن اسـت عیسـی را نشناسـند فکر کنید .آیا آنان وجود شـخصی مهربان و دلسـوز
را در زندگـی شما حـس میکننـد؟ آیـا در شما آرامـش و هدفـی را مـی بیننـد ،کـه آرزوی آنـرا
داشـته باشـند؟ آیـا زندگـی شما تبلیغـی برای انجیل اسـت؟ ما با شناسـاندن عیسـی مسـیح به
دیگـران ،بیـن آنـان و خداونـد دوسـتی ایجـاد میکنیـم .آنـان دوسـتان مسـیحی میشـوند و رس
انجـام ،هامنطـور کـه مـا پیـام زمـان آخر خداونـد در مـورد حقایق کتاب مقدسـی را بـا آنان به
اشتراک میگذاریـم ،شـاید آنـان به عضویت مسـیحیان کلیسـای روز هفتم ادونتیسـت در آیند.

چـرا هدایــت اعضــای فامیــل و بســتگان خودمــان بــه ســوی مســیح در برخــی مواقــع
بســیار دشــوار اســت؟ آیــا تــا بــه حــال در معرفــی مســیح بــه یکــی از اعضــای
خانــواده یــا دوســتان نزدیــک خــود موفــق بودهایــد؟ اصولــی را کــه ممکــن اســت
ب ـرای کالس مفیــد باشــد بــه اشــتراک بگذاریــد.

     چهارشنبه     

 ۲۵تیر

رس و کار داشنت با افراد سختگیر
عیسـی ،اسـتاد برخـورد بـا افـراد سـخت گیـر بـود .او بـا کالم و اعمال خـود ثابـت کـرد که
پذیـرای آنـان اسـت .او با دلسـوزی و حساسـیت به دل نگرانیها و سـواالتی که مطـرح میکردند
گـوش میـداد ،و بـا حوصلـه و صبورانه حقایق الهی را بـرای آنان بیان میکرد .او اشـتیاق درونی
سـخت تریـن قلبهـا را تشـخیص میـداد و نیـروی پنهانـی شـیطان را در بدتریـن گناهـکاران می
دیـد .از نظـر مسـیح هیچکـس دور از دسـتیابی انجیـل نبـود .مسـلامً مسـیح بـاور داشـت که:
«هیچکـس آنقـدر در گنـاه نیافتـاده ،و هیچکـس آنقـدر بدطینـت و فاسـد نشـده کـه نتوانـد
رسـتگار شـود ،بلکـه آنهـا میتواننـد در عیسـی مسـیح نجـات یابنـد» (اِلـن جـی وایـت ،آرزوی
اعصـار ،صفحـه  .)۲۵۸مسـیح بـه انسـانها بـا دیدگاه متفاوتی نسـبت بـه بقیه ما نـگاه میکرد.
او در همـه انسـانها درخشـش جلال اولیـه و اصیـل خلقت را میدیـد .او حیطه فکـری آنان را
بـاال بـرد تـا بتواننـد امـکان تحولـی را درک کنند که ممکن اسـت در آنها بوجود آید ،و بسـیاری
بـرای کسـب آنچـه کـه او بـرای زندگـی آنـان در نظر داشـت ،نـزد او آمدند.
متـی بـاب ۱۹ ،۱۸ :۴؛ مرقـس  ۲۸ :۱۲تـا ۳۴؛ و لوقـا  ۳۹ :۲۳تـا  ۴۳را بخوانید .چه شـباهتی را
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در دعـوت مسـیح از پطـرس و یوحنـا ،یکـی از علمای دینـی ،و دزد برروی صلیـب می بینید؟
رویکـرد مسـیح را بـا هـر یک از این افـراد ،به دقت مطالعـه کنید .چه چیزی برایتان برجسـته
اسـت و توجه شما را جلب میکند؟
مسـیح بـه هـر جـا کـه مـی رفـت ،توانایی هـای روحانـی را مـی دیـد؛ وی اسـتعداد درونی
نامزدهـای احتاملـی بـرای ورود بـه پادشـاهی خداونـد را در بعید ترین و محتمـل ترین رشایط
میدیـد .مـا ایـن توانایـی را «رشـد دیـدگاه کلیسـا» مـی نامیـم .بینـش رشـد یافتـه کلیسـا یـک
حساسـیت پـرورش یافتـه در کلیسـا بـرای دیـدن مـردم از هامن دیدگاهی اسـت که مسـیح می
دیـد ،یعنـی دیـدن آنـان بـه عنوان فاتحـان و شایسـتگان ورود به پادشـاهی خداونـد .همچنین
ایـن مسـتلزم «رشـد روحانـی گـوش هـای کلیساسـت» ،یعنـی شـناخت و درک نیازهـای بیـان
نشـده از سـوی اطرافیان ماسـت .یعنی شـنیدن صـدای اشـتیاق قلبهای آنان بـرای چیزهایی که
آنـان ندارنـد ،حتـی اگـر آنـان آشـکارا و رصاحتـاً آن نیازها را بیـان نکنند.
از پـروردگار بخواهیـد تـا شما را نسـبت بـه کارگردانـی و هدایـت روح القـدس در زندگـی
دیگـران حسـاس کنـد .دعـا کنیـد که خداوند شما را دوباره ملس کند و چشمان شما را باز کند
تـا فرصتهـای روحانـی را ببینیـم کـه هـر روزه او برای مـا فراهم میکنـد تا ایاممنان را بـا دیگران
بـه اشتراک بگذاریـم .در پـی خداونـد ،بـرای داشتن چشـم بینـا ،قلـب حسـاس شـنوا ،و شـوق
معرفـی مسـیحی کـه شما او را شـناخته و دوسـت داریـد ،بـرای دیگران باشـید ،و آنوقت شما
در مسـیر خـود بسـوی سـفر هیجـان انگیـز حیـات خواهید بـود .زندگـی معنای کاملاً جدیدی
بـه خـود میگیـرد .شما چنـان احسـاس رضایت خاطـر و شـادمانی خواهید کـرد که هرگـز آنرا
قبلاً تجربـه نکـرده اید .تنها کسـانی که بـرای جانها کار مـی کنند می تواننـد رضامندی را درک
کننـد کـه از آن حاصل می شـود.

     پنجشنبه     

 ۲۶تیر

درک فرصتهای زودگذر
کتـاب اعمال رسـوالن مملـو از داسـتانهایی اسـت کـه نشـان میدهدکـه چگونه شـاگردان
مسـیح از فرصتهـای زودگـذر بـرای پیرشفت ملکوت خداونـد بهره گرفتند .یکی پـس از دیگری،
رشح حالهـای شـگفت انگیـزی را در مورد کلیسـای اولیـه و چگونگی رشـد آن میخوانیم ،حتی
با وجود چالش هایی که کلیسا چه در داخل و چه از خارج با آنها روبرو بود.
بـه عنـوان مثـال ،در دوم قرنتیـان بـاب  ،۱۳ ،۱۲ :۲پولـس رسـول در مـورد تجربـه خـود در
تـروآس میگویـد« :پـس چون برای بشـارت انجیل مسـیح به تـروآس رفتم ،دریافتـم که خداوند
در آنجـا دری بـزرگ بـه روی مـن گشـوده اسـت .امـا باز آرام نداشـتم زیـرا برادر خـود تیطوس
29

را نیافتـم .پـس بـا اهالـی آنجـا وداع کرده ،بـه مقدونیه رفتم» .خـدا به طرز معجزه آسـایی راه
را بـرای پولـس بـاز کـرد تـا انجیـل را در قـاره اروپا موعظـه کنـد ،و او میدانسـت درهایی را که
امـروز خداونـد بـاز کـرده ،شـاید فـردا بسـته شـوند و دیگـر فرصتی بـرای تبلیـغ انجیل نباشـد.
او بـا اسـتفاده از فرصـت پیـش آمـده و دیـدن امکانـات موجـود بالفاصلـه بـه سـوی مقدونیـه
حرکـت کرد.
خداونـد عهـد جدید ،خدای گشـاینده درهای بسـته اسـت [خدایی که فرصتهـای کوتاهی را
بـرای مـا فراهـم میکنـد تا ایمان خود را به اشتراک بگذاریـم] .در رسارس کتاب اعامل رسـوالن،
خـدا در تلاش اسـت .در همـه جـا ،شـهرها ،والیـات ،کشـورها و مهمتر از همـه در قلـب افراد
مختلـف ،درهـای بازی بـرای کالم خدا وجـود دارند.
اعمال بـاب  ۲۶ :۸تـا  ۳۸را بخوانیـد .ایـن آیـات در خصـوص راه هایـی کـه فیلیپـس بـرای
هدایـت خداونـد میگشـاید و واکنـش او بـه فرصتهـای الهـی ،چـه چیـزی بـه مـا مـی آموزند؟

«فرشـته خداوند فیلیپس را بسـوی کسـیکه در پی نور و آماده پذیرش انجیل بود راهنامیی
کـرد ،و امـروز فرشـتگان قـدم بـه قـدم آن دسـته از کارگـران خداونـد را هدایـت مـی کنـد کـه
اجـازه میدهنـد تـا روح القـدس زبانهـای آنـان را تقدیـس و قلبهایشـان را تطهیـر و ملـس کنـد.
فرشـته ای کـه بـرای راهنامیـی فیلیپـس بسـوی مرد حبشـی فرسـتاده شـد ،خودش میتوانسـت
پیغـام خداونـد را بـه مـرد حبشـی برسـاند ،امـا خداونـد بدین طریق عمـل منی کند .این نقشـه
اوسـت کـه انسـانها بـرای همنوعـان خـود تلاش کننـد »(اِلـن جـی وایـت ،اعمال رسـوالن،
صفحـه .)۱۰۹
اگـر مـا هـم گـوش شـنوا و چشمان بینـا داشـته باشـیم ،توسـط فرشـتگان نادیـده خدوانـد
هدایـت میشـویم تـا حقایـق ملکـوت او را بـه جوینـدگان حقیقـت برسـانیم.

توجــه کنیــد کــه چگونــه کتــب مقــدس ،اســاس ایــن داســتان بودنــد .همچنیــن توجــه
داشــته باشــید کــه چگونــه ایــن مســئله بســیار مهــم بــود تــا کســیکه کالم خــدا را
میدانســت ،بتوانــد آنـرا بــه تفصیــل شــرح دهــد .چــه درسهایــی در اینجــا بـرای مــا
وجــود دارنــد؟

     جمعه     

 ۲۹فروردین

تفکـری فراتـر:از خانـم اِلن جـی وایت بخوانیـد« ،انجیل در سـامره» ،صفحـات  ۱۰۳تا
 ،۱۱۱اعامل رسـوالن.
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همه مردم اطراف ما در پی یافنت حقیقت جاودان هسـتند .هامنطور که عیسـی بدرسـتی
آنـرا بیـان میکنـد« ،پس به شـاگردان خود گفـت :در حقیقـت محصول فراوان اسـت ولی کارگر
کـم» .مشـکل ،کمبـود محصـول نبود .عیسـی با چشمان الهیِ مسـح شـده ،فراوانـی محصول را
میدیـد در حالیکـه شـاگردان او فقـط تضادهـا را مـی دیدنـد .راه حل عیسـی مسـیح بـرای این
مشـکل چـه بـود؟ «بنابرایـن شما بایـد از صاحب محصول درخواسـت مناییـد تـا کارگرانی برای
جمـع آوری محصـول خـود بفرسـتد» (متـی  .)۳۸ :۹راه حل این اسـت که دعا کنیـد ،تا خداوند
شما را برای برداشـت محصول خود بفرسـتد.
چـرا اینگونـه دعـا نکنیـم؟ «پـروردگارا ،مـن میخواهم از من بـرای پیرشفـت ملکوت خودت
اسـتفاده کنـی .چشمان مـن را بـاز کـن تا بتوانـم هـر روزه فرصتهـای کوتاهی را کـه در مقابل
مـن قـرار میدهـی ببینـم .بـه مـن بیاموز که نسـبت بـه اطرافیـان خودم حسـاس باشـم .به من
کمـک کـن تـا سـخنان امیـدوار کننـده و تشـویق کننده بیـان کنم و محبـت و حقیقت تـو را با
آنانیکـه هـر روزه بـا آنان در متاس هسـتم به اشتراک بگذارم» .اگر شما مشـتاق باشـید که این
دعـا را بکنیـد ،خداونـد کارهـای فـوق العـاده ای در زندگی شما خواهد کرد.

سؤاالتی برای بحث
 .۱اگــر تــاش کــرده ایــد تــا جانهایــی را بــه ســوی مســیح بیاوریــد ،از یــک چیــز

آگاه هســتید :همیشــه اینــکار آســان نیســت ،اینطــور نیســت؟ بلــه ،مطمئنـاً ،فقــط
خداونــد میتوانــد قلبهــا را تغییــر دهــد ،امــا او بــا حکمــت خــود تصمیــم گرفتــه
اســت تــا مــا هــم بخشــی از ایــن رونــد باشــیم .حتــی کار بـرای نجــات یــک انســان
نیارمنــد زمــان ،تــاش ،صبــر ،و محبتــی اســت کــه از آســمان داده شــده باشــد .چــه
تصمیماتــی میتوانیــد بگیریــد کــه بــه شــما کمــک کنــد تــا بــه منظــور شــاهد مســیح
بــودن خویشــتن انــکاری و ایثــار کنیــد؟
 .۲برخــی از افـرادی کــه پبــا آنــان در تمــاس هســتید و مســیح را نمیشناســند ،چــه
کســانی هســتند؟ چــه کاری انجــام دادهایــد ،یــا در حــال انجــام دادن هســتید ،یــا
بایــد انجــام دهیــد ،تــا ب ـرای آنــان شاهد[ســفیر مســیح] باشــید؟
 .3در مــورد پولــس از شــهر طرســوس بیندیشــید .در اینجــا کســی وجــود دارد کــه
بــه نظــر میرســد خیلــی ســختگیر باشــد کــه تغییــر کنــد! ولــی بــا اینحــال ،میدانیــم
کــه چــه اتفاقــی بـرای او رخ داد .ایــن مطلــب چــه چیــزی را در مــورد خطــر پیــش
قضاوتــی دیگـران بــر اســاس ظواهــر آنــان بــه مــا مــی گویــد؟
 .4بــا یــادآوری حکایــت شــائول ،نظــر مــا در مــورد آیــه ای ماننــد متــی بــاب ۶ :۷
 «آنچــه مقــدس اســت بــه ســگان ندهیــد و مرواریدهــای خــود را جلــوی خوکهــانریزیــد .مبــادا آنهــا را زیــر پــا لگدمــال کننــد و برگشــته شــما را بدرنــد ،چــه مــی
توانــد باشــد؟
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داستانهای ایامنداران
خانواده فیلیپینی تحول یافتند
توسط استیون دراگو

یـک مبشر نوشـتجات و ادبیـات در خیابانهـای گـرم و خاکـی فیلیپین در شـهر
بوتـوآن راه مـی رفـت .بـا آن همـه زحمتـی کـه متحمل شـد ،هیـچ چیز نتوانسـت
بفروشـد .ایـن تنهـا منبـع درآمـدش بـود؛ پـس کمـی دلسرد شـد .امـا عـزم خـود را
جـزم کـرد تـا درب یـک خانـه دیگـر را بکوبـد .وقتـی نزدیک شـد دعا کـرده و بعد
در زد.
زنـی نحیـف بـا چشمانی مشـتاق بـا لبخنـد بـا مرد خسـته سلام واحوالپرسـی
کـرد .او گام آسمانی خـود را برداشـت و آن زن مـی توانسـت صداقـت و خلوص را
در چشمان او ببیند و از صدایش بشـنود .و بسـان این می مانسـت که خود روح
القـدس دارد بـا زن حـرف مـی زند.
او یـک زن مسـیحی بـود ،امـا سـالها در دلسردی عمیقـی بـه رس مـی بـرد
درحالیکـه هیـچ اشـتیاقی برای پیروی از مسـیح نداشـت .وقتی وضعیـت اقتصادی
خانـواده رو بـه رکـود گـذارد ،زن بسـان یـک فـرد گرسـنه مشـتاق بود تا از عیسـی
بشـنود .امـا جیبهایـش همیشـه خالـی بـود .ده فرزند داشـت و سـه تـای دیگر نیز
در راه بـود.
او چگونـه مـی توانسـت کتـاب بشـارتی آن مـرد را بخـرد تـا فقـط آنـرا خوانده
و بـه اشتراک بگـذارد؟ عنـوان کتـاب «نبرد عظیـم» بود که توسـط خانـم الن جی
وایـت نوشـته شـده بود.
بـدون معطلـی ،او کتـاب را بـا بودجـه کمی که داشـت خرید .بیش از  ۵۰سـال
از آن روز مـی گـذرد امـا مثـره آن کتـاب همچنـان احسـاس مـی شـود .آن زن کـه
اسـمش اِپفانیـا تـای اسـت تـک تک فرزندانش را به سـوی مسـیح هدایـت منود .او
یقینـاً بـاور داشـت بـه نوشـته الن جـی وایت در کتـاب «شـهادتهایی برای کلیسـا»
جلـد شـش صفحـه  ۴۲۹اعتقاد داشـت« :کار ما برای مسـیح بایـد از خانواده رشوع
شـود و در خانـه ... .هیـچ حـوزه بشـارتی مهـم تـر از ایـن نیسـت» .یکـی از
پرسهایـش بـه نام فلورنته تای شـبان شـد و هم اکنون متصدی موسسـه انتشـارات
کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم در شـهر مانیـل واقـع در فیلیپیـن اسـت .دیگـر
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شماس وخادمـه معلـم در کلیسـای ادونتیسـت و
فرزندانـش بـه عنـوان مشـایخ ّ ،
موسسـات آموزشـی شـدند .تقریبـاً همگی از دانشـکده ویو مانتین فـارغ التحصیل
شـدند و هـر یـک بـه دیگـری بـرای رفنت بـه آن دانشـکده کمـک کرد.
مـن ایـن زن را بـه عنـوان «مامـان» مـی شناسـم .با یکـی از دخرتهایـش به نام
دورکاس ازدواج کـردم کـه متـام عمـرش را وقف تعلیم در آکادمی ادونتیسـت کرده
است.
مامـان قبـل از اینکـه او را مالقـات کنم سـکته کرده بود .او الل ،کور و بستری
بـود .او از صمیـم قلبـش تلاش کـرد تـا در اولیـن مالقامتـان بـا مـن حـرف بزنـد اما
نتوانسـت .اصلاً مهـم نیسـت .اوهـم اکنـون با قلبـم خیلـی وقتها حرف زده اسـت
چونکه او سـالها پیش به روح القدس پاسـخ داد .مامان در آگوسـت  ۲۰۱٣در سـن
۸۹سـالگی درگذشت.
بسـیاری از مـردم تنهـا بـه خاطر آن مبرش ادبیاتـیِ تنها ،به مسـیح روی آوردند؛
از طریـق کتـاب قدرمتنـد و از طریـق زنـی که جذب روح القدس شـده بود.
مامان من دوباره تو را در آن روز تعین شده خواهم دید.
اسـیتون دراگـو در تصویـر بـه همـراه دورکاس ،خـادم کتـاب مقـدس و مبشر
درکریسشـین بِـرگ ایالـت ویرجینیـا اسـت.

33

  درس چهارم   

 ۲۸تیر –  ۳مرداد

قدرت دعا :شفاعت برای دیگران

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :مکاشـفه ۷ :۱۲تـا۹؛ افسسـیان ۱۲ :۶؛ عربانیـان ۲۵ :۷؛ افسسـیان :۱
 ۱۵تـا ۲۱؛ دانیـال  ۱۰ :۱۰تـا ۱۴؛ اول یوحنـا  ۱۴ :۵تـا .۱۶

آیـه حفظـی«: :نـزد یکدیگـر به گناهـان خود اعتراف مناییـد و بـرای یکدیگر دعـا کنید تا
شـفا یابیـد .دعـای صمیامنـه شـخص عادل و نیک بسـیار مؤثر اسـت» (یعقـوب .)۱۶ :۵

اعضای کلیسای عهد جدید نیاز خود را به دعا احساس کردند.
«پـس از دعـای ایشـان ،مکانـی که در آن جمـع بودند به لرزه درآمد و همـه از روح القدس
پُـر گشـته ،کالم خـدا را بـا شـهامت بیان می کردنـد» (اعمال  .)۳۲ :۴توجه کنید :شـاگردان دعا
کردنـد .آنهـا بـا روح القـدس پر شـدند ،و سـپس کالم خدا را با جسـارت و اعتامد بـه نفس برای
دیگران بیـان کردند.
بیـن دعـای آنـان و پُر شـدن با روح القدس و بشـارت قدرمتندانه کالم خدا رابطه مسـتقیمی
وجـود داشـت« .شـاگردان  .....در دعـا بـرکات را فقـط برای خودشـان درخواسـت نکردند .آنان
بـا بـار مسـئولیت نجـات جانهـا محـک و سـنجیده مـی شـدند .آنهـا فهمیدنـد که انجیـل باید
بـه جهـان معرفـی شـود ،و آنهـا مدعی قدرتی بودند که مسـیح وعـده آنرا داده بـود» (اِلن جی
وایـت ،اعامل رسـوالن ،صفحه .)۳۷
زمانیکـه بـرای شـفاعت دیگـران از خداونـد مسـئلت منائیـم ،او از طریـق قلبهـای مـا کار
میکنـد تـا مـا را بـه خـود نزدیکتر کنـد و بـه مـا حکمـت الهـی بخشـد تـا بـرای ملکـوت او بـه
دیگـران دسـت یابیـم (یعقـوب  .)۵ :۱همچنین او با قـدرت در زندگی آنان عمـل میکند و آنان
بسـوی خـود مـی کشـاند ،بـه طریقـی کـه مـا منیتوانیـم ببینیـم یـا حتـی کاملاً درک کنیـم(اول
یوحنـا  ۱۴ :۵تـا .)۱۷
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۴مرداد –  ۲۵جوالی آماده شوید.
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     یکشنبه 

جدال کیهانی

 ۲۹تیر

مکاشـفه بـاب  ۷ :۱۲تـا  ،۹افسسسـیان  ،۱۲ :۶و دوم قرنتیـان  ۴ :۱۰را بـا هـم مقایسـه کنیـد.
چگونـه ایـن آیـات در درک مـا از دعای شـفاعت تاثیـر میگذارد؟

کتاب مقدس پرده را از بین دنیای پیدا و ناپیدا از برابر چشامن ما بر میدارد .بین رش و خیر،
بین نیروهای تاریکی و عدالت ،و بین مسیح و شیطان نزاع وجود دارد .در این مجادله کیهانی،
خداوند به آزادی برش احرتام میگذارد .او هرگز در اراده آزاد انسان مداخله منیکند و ضمیر او
را مجبور به عملی منیکند .او روح القدس خود را می فرستد تا جهان را در مورد گناه ،عدالت
و داوری متقاعد کند(یوحنا  .)۸ ،۷ :۱۶فرشتگان آسامنی وارد این نربد میشوند ،تا به افرادی که
مایلند نجات الهی را دریافت منایند کمک و مراقبت منایند(عربانیان  .)۱۴ :۱همچنین خداوند
وقایع موقتی را در زندگی افراد ترتیب می دهد تا آنان را بسوی خویش هدایت مناید.
آنچه که خدواند انجام نخواهد داد ،تحمیل و اجبار است .زور و اجبار بر خالف قانون
ملکوت خداوند است .تهدید و اجبار با قاعده محبت که اساس پادشاهی اوست ،بیگانه
است .در اینجا دعا نقش بسیار مهمی دارد .با اینحال خداوند متام تالش خود برای دستیابی به
انسانها را قبل از دعا آغاز کرده است ،اما دعاهای ما قدرت خداوند توانا را آشکار میکند .او
به آزادی انتخاب ما در مورد دعا کردن برای دیگران احرتام میگذارد ،هنگامیکه ما دعا میکنیم
او میتواند در پرتو مجادله بین نیکی و بدی کار بیشرتی نسبت به زمانیکه ما دعا منی کنیم
انجام دهد.
این جمله را با دقت در نظر داشته باشید« ،این بخشی از نقشه خداوند است که ما را در
پاسخ به دعای از روی ایامن سهیم کند ،تا از طریق دعا ،آنچه را که او به ما نداده است طلب
کنیم» (اِلن جی وایت ،نربد بزرگ ،صفحه  .)۵۲۵در نربد میان نیکی و بدی ،دعا دگرگونی ایجاد
میکند .وقتی ما برای کسانیکه که مسیح را منی شناسند دعا میکنیم ،دعای ما مجرای برکات
الهی را برای جاری شدن در زندگی آنان باز میکند .خدا به انتخاب ما در زندگی برای دعا کردن
برای دیگران احرتام میگذارد و حتی به مراتب قدرمتندتر به سود آنان عمل میکند.
در پرداخنت به موضوع دعای شفاعت ،ما باید با فروتنی اعرتاف کنیم که کامالً عملکرد
خداوند را درک منیکنیم ،اما این موضوع نباید مانع ما از دعای مستمر برای برکات دعای
شفاعت برای خود و دیگران شود.

چـرا فکــر مــی کنیــد ،زمانیکــه مــا دعــا میکنیــم خداونــد با قــدرت بیشــتری نســبت به
زمانیکــه از دعــا کــردن غفلــت میکنیــم ،عمــل مــی کنــد؟ حتــی اگــر مــا بطــور کامــل
درک نمــی کنیــم کــه چگونــه ایــن مســئله اتفــاق مــی افتــد ،چـرا بایــد توصیــه کتــاب
مقــدس بـرای دعــا کــردن دیگـران باعــث شــود کــه مــا ایــن کار راانجــام دهیــم؟
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 ۳۰تیر

عیسی :شفاعت کننده توانا

لوقـا بـاب  ،۲۱ :۳لوقـا  ۱۶ :۵و لوقـا  ۱۸ :۹را بخوانیـد .ایـن آیـات در مورد رابطـه بین زندگی
عبـادی مسـیح و مثمـر مثـر بودنـش در خدمت چـه چیزی به مـا میگویند؟

زندگـی عیسـی مسـیح یـک ارتبـاط مسـتمر الهـی بـا پـدرش بـود .عیسـی در زمـان تعمیـد
هنگامیکـه رسـالت وابسـته بـه مسـیح موعود بـودن خویـش را رشوع کرد ،او بـرای قدرت الهی
در جهـت کامـل کـردن هـدف ملکوتیش دعـا کرد .او مجهز بـه قدرت روح القدس شـد تا اراده
پـدر و وظیفـه ای کـه از قبـل بـه او محـول شـده بـود را بـه انجـام رسـاند و کامل کنـد .چه در
هنـگام خـوراک دادن بـه پنـج هزار نفـر ،چه در حال شـفای جذامی ،و یا در نجـات فرد دیوانه
از ارواح پلیـد ،عیسـی تشـخیص داد کـه در نبرد بیـن خیـر و ّش ،دعـا یـک سلاح قدرمتند برای
شکسـت نیروهـای جهنمـی اسـت .دعـا ،روش مق ّدر شـده ملکوتی اسـت که مـا در آن ناتوانی
هـا و ضعـف هـای خـود را بـا قـدرت قـادر مطلـق ،یعنـی خداونـد تلفیـق میکنیم .این وسـیله
ای اسـت بـرای نزدیـک شـدن بـه خداوند ،تنها کسـیکه میتواند قلبهـای آنانیکه ما برایشـان دعا
میکنیـم را ملـس کند.
لوقـا بـاب  ۳۱ :۲۲تـا  ۳۴و عربانیـان بـاب  ۲۵ :۷را بخوانیـد .عیسـی چـه اطمینانـی بـه پطرس
داد تـا او را بـرای وسوسـه هایـی کـه در آینـده بـا آنهـا مواجه خواهد شـد آماده کنـد؟ او چه
تضمینـی بـه هریـک از مـا در هنـگام روبـرو شـدن با وسوسـه ها مـی دهد؟

مـردان و زنانـی کـه دعـا مـی کننـد ،فاتحـان تاثیر گذار روح هسـتند .عیسـی مسـیح با ذکر
نـام پطـرس بـرای او دعـا کـرد .او به پطـرس اطمینان داد کـه در زمان بزرگرتین وسوسـه اش ،او
برایـش دعـا خواهـد کـرد .شـیطان خیلـی خوب بـا اسـتعدادهای درونـی پطرس بـرای پیرشفت
ملکـوت خداونـد آشـنا بـود .او قصـد داشـت تـا هـر کاری کـه ممکـن اسـت انجـام دهـد تـا
تاثیـرات مثبـت نقـش پطـرس در کلیسـای مسـیح را از بیـن بربد .امـا در طی متام وسوسـه های
شـیطان ،مسـیح در حـال دعـا بـرای پطـرس بـود ،و بـه دعاهـای اسـتاد او پاسـخ داده شـد .چه
واقعیـت هیجـان انگیـزی کـه بدانیـم منجـی برشیـت بـرای ما نیـز دعا میکنـد .او مـا را دعوت
میکنـد تـا بـا دعـای شـفاعت بـرای دیگـران و بلنـد کردن آنـان در حضور عـرش خداونـد با ذکر
نـام در اینـکار بـه او بـه پیوندیم.
اسـتمرار و پایـداری مـا در دعـا ،وابسـتگی کامـل و مطلـق مـا بـه خداونـد در دسـتیابی به
آنانیکـه برایشـان دعـا میکنیـم را اعلام و تاییـد میکنـد.
36

در حــال حاضــر شــما بـرای چــه کســی دعــا مــی کنیــد؟ چـرا بســیار مهــم اســت کــه
هرگــز ناامیــد نشــوید ،هرچنــد کــه اوضــاع دشــوار بــه نظــر میرســد؟

     سه شنبه     

 ۳۱تیر

دعاهای شفاعت پولس
دعـای شـفاعت ،کتـاب مقدسـی اسـت .پولـس در طـول خدمـت خود ،بـرای تولد تـازه در
کلیسـاهائی کـه در طـی خدمـت بشـارتی خـود تاسـیس کـرده بـود دعـا میکـرد .پولـس بـاور
داشـت کـه وقتـی دعـا مـی کنـد اتفاقـی خواهد افتاد کـه اگر دعـا نکند ،اتفـاق نخواهـد افتاد.
بـا اینکـه او را از عزیزانـش جـدا کـرده بودنـد ،او درک کرد که آنها میتواننـد هامنطور که برای
یکدیگـر دعـا میکننـد در قلبهایشـان بـا هم متحد شـوند.
افسسـیان بـاب  ۱۵ :۱تـا  ۲۱را بخوانیـد .در سـطرهای زیر ،فهرسـت درخواسـت های مختلف
پولـس از خـدا بـرای افسسـیان را ذکـر کنیـد .او بطـور خاص چه چیـزی را از خدا خواسـت که
به آنهـا بدهد؟



دعـای پولـس بـرای ایامنـداران افسـس قابـل توجـه اسـت .او دعـا کـرد تـا خداونـد بـه آنها
خـرد و حکمـت روحانـی بخشـد ،ذهـن آنـان را بـا حقیقـت الهـی روشـن کنـد و بـه آنـان امید
حیـات ابـدی ببخشـد .همچنیـن او دعـا کـرد کـه آنهـا عملکـرد قدرمتنـد ،قـدرت خداونـد را در
زندگـی خـود تجربـه کننـد .خداوند آنقدر قادر و توانا اسـت که عیسـی را از بین مـردگان زنده
کـرد ،و وقایعـی را رقـم مـی زنـد کـه اسـاس امیـد آنهـا بـرای حیـات ابدی در اوسـت .دعـای او
بـا یـادآوری «میـراث غنـی و پـر جلال مسـیح» پایـان می گیرد .مسـیحیان افسـس بایـد با روح
تشـویق پـر شـده باشـند و دانسـته باشـند که پولس بـرای آنها دعا مـی کرد تا بداننـد که دعای
پولـس در مـورد چـه چیزی اسـت.
فیلیپیـان بـاب  ۳ :۱تـا  ۱۱و بـهلحـن دعـای پولس توجه کنید .اگر شما عضو کلیسـای فیلیپی
بودیـد و نامـه ای شـبیه بـه ایـن از پولـس دریافـت مـی کردیـد ،کـه در آن نـه تنهـا برای شما
دعـا مـی کنـد بلکـه همچنیـن محتـوا و چارچـوب دعـای او با شما در میان گذاشـته میشـد،
چـه احساسـی داشـتید و چـرا؟ چه وعـده هایی در این سـخنان یافت میشـوند؟ در عین حال،
چـه تذکراتی نیز وجـود دارد؟
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اینهـا برخـی از برجسـته تریـن و دلگـرم کننـده تریـن کلمات موجـود در کتـاب مقـدس
هسـتند ،پـر از وعـده هـا و همچنین دعـوت برای پُر شـدن از محبت ،دانـش و عطایای حاصل
از شـناخت مسـیح ،کـه پـس از آن میتوانیـم شـخصی باشـیم کـه خداونـد در نظر داشـت تا در
اتحـاد با مسـیح باشـیم.

     
     چهارشنبه 

 ۱مرداد

قدرتهای غیبی در کار
در نبرد بیـن خیـر و رش دعـای شـفاعت یـک سلاح قدرمتند اسـت که مـا آنرا «نبرد بزرگ»
مـی نامیـم .یکـی از روشـنترین مکاشـفه ها در مـورد این نبرد در دانیال باب  ۱۰آمده اسـت.
شما بـه یـاد مـی آوریـد کـه ارمیـاء نبی پیـش بینی کـرده بود کـه یهودیـان هفتاد سـال در
نبوتی اسـارت یهودیـان رو به پایان
بنـد بابلیـان خواهنـد بـود .در پایـان عمر دانیـال ،این دوره ُ
بـود .دانیـال نگـران بـود ،او شـواهد کمـی در ارتبـاط بـا تحقـق نبـوت ارمیـا می دیـد و قوم او
هنـوز در اسـارت بودند.
دانیـال بـاب  ۱۰ :۱۰تـا  ۱۴را بخوانیـد .چـه هنـگام دعاهـای دانیـال شـنیده شـد ،و چه چیزی
موقتـاً مانع آنهـا بود؟

ایـن آیـه ای شـگفت انگیـز اسـت .بـرای درک کامل آن بگذاریـد با برخی از شـخصیتهای آن
آشـنا شـویم .چـه کسـی شـاهزاد ٔه پادشـاهی پـارس اسـت؟ مطمئنـاً کوروش نیسـت .او پادشـا ِه
امپراتـوری پـارس اسـت .بـه احتمال زیاد عبارت «شـاهزاده پادشـاهی فارس» منایانگر شـیطان
اسـت .مسـیح او را «رئیـس ایـن جهـان» نامیـد (یوحنـا  ،۳۱ :۱۲یوحنـا  .)۳۰ :۱۴پولـس او را
«رئیـس قـدرت هـوا» (افسسـیان  )۲ :۲لقـب مـی دهـد .اگـر شـاهزاده پـارس منایانگر شـیطان
اسـت ،پـس چـه کسـی میکائیل اسـت؟ اصطالح میکائیـل پنج بـار در کتاب مقدس آمده اسـت
(مکاشـفه ۷ :۱۲؛ یهـودا ۹؛ دانیـال ۲۱ ،۱۳ :۱۰؛ و دانیـال  .)۱ :۱۲مطالعـه دقیـق بـر روی ایـن
آیـات نشـان میدهـد کـه میکائیـل (کـه به معنای «کسـیکه شـبیه خداسـت») اصطلاح دیگری
بـرای توصیـف عیسـی بـه عنـوان فرمانـده همـه فرشـتگان در نبرد مسـتقیم با شـیطان اسـت.
مسـیح پسر ابـدی ،ازلـی ،قـادر الهـی ،خداونـد اسـت .یکـی از عملکـرد هـای او بـه عنـوان
کل فرشـتگان ،شکسـت شـیطان و در نهایـت نابـودی اوسـت.
فرمانـده ّ
دانیـال بـاب  ۱۰پـرده را کنـار مـی زنـد و آشـکار میکنـد که این نبرد میان خیر و رش اسـت.
هامنطـور کـه دانیـال دعـا مـی کنـد ،میکائیل ،مسـیح قـادر متعـال ،از ملکـوت نازل میشـود تا
نیروهـای تاریکـی جهنمـی را شکسـت دهـد .بـا اینکه ممکن اسـت مـا آن را نبینیم ،اما عیسـی
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در تلاش اسـت تـا بـه دعاهـای شـفاعت مـا پاسـخ دهـد .او ناجـی قـادر ماسـت .و هیچیک از
دعاهـای مـا بـه دور از توجه و پاسـخ او منـی ماند.

واقعیــت نقــش نبــرد بــزرگ را در زندگــی خودتــان چگونــه مــی بینیــد؟ واقعیــت ایــن
نبــرد در مــورد نــوع انتخابهایــی کــه نیــاز اســت شــما در زندگیتــان بکنیــد ،چــه
چیــزی بــه شــما مــی گویــد؟

     
     پنجشنبه 

 ۲مرداد

مترکز دعا
در رسارس کتـاب مقـدس بطـور خـاص بـرروی دعـا تاکید شـده اسـت .دعا ،چند خواسـت و
آرزوی مبهـم و غیـر مشـخص روح نیسـت .دعا آوردن درخواسـت های ویـژه و خاص به حضور
خداونـد اسـت .مسـیح بطـور خـاص برای شـاگردانش [حواریـون] دعا کـرد .پولس رسـول بطور
خیلـی خـاص بـرای مسـیحیان افسسـس ،فیلیپـی ،و کولسـیه دعـا کـرد .او بـرای دوسـتان جوان
خـود ماننـد تیموتائـوس ،تیطـس ،و یوحنای مرقـس دعا کرد.



اول سـموئیل بـاب  ۲۲ :۱۲تـا  ۲۴و ایـوب بـاب  ۲۱ :۱۶را بخوانیـد .چـه چیـزی در ایـن آیـات
مشترک اسـت؟ آنهـا چـه چیـزی را در مـورد دعـای شـفاعت به مـا میگویند؟

ِ
شـفاعت صمیامنـه ،قلبـی ،و خالصانـه
هـم سـموئیل و هـم ایـوب هـر دو بـر نیـاز دعـای
تاکیـد مـی کننـد .سـخنان سـموئیل کاملا قدرمتندانـه بیان شـده اسـت .او فریـاد بر مـی آورد،
«حاشـا از مـن کـه بـا دسـت کشـیدن از دعـا برای شما ،بـه خداوند گنـاه ورزم» (اول سـموئیل
 .)۲۳ :۱۲مـا تقریبـاً مـی توانیم طنین صدای دعای سـموئیل را در سـخنان ایوب بشـنویم «کاش
کـه کسـی میـان من و خـدا میانجیگری کند» (ایـوب  .)۲۱ :۱۶شـفاعت و میانجیگری برای زنان
و مردانـی کـه مسـیح را منـی شناسـند ،وظیفه همه ماسـت.



اول یوحنـا بـاب  ۱۴ :۵تـا  ۱۶را بخوانیـد .وقتـی بـرای دیگـران شـفاعت میکنیـم چـه اتفاقـی
مـی افتد؟
وقتـی بـرای دیگـران دعـا می کنیم ،مـا پل ارتباطیرسـیدن بـرکات خداوند به آنان میشـویم.
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او از طریـق مـا جریـان آب حیـات را از بـارگاه ملکوتـی خویـش در آسمان وارد زندگـی آنـان
کل لشـگر شـیطان بـا نـوای صمیامنـه شـفاعت بـه لـرزه در مـی آیـد .خانـم اِلـن جـی
میکنـدّ .
وایـت قـدرت دعـا را بـا ایـن سـخنان قابـل توجـه توصیـف مـی کنـد« :شـیطان تحمل نـدارد تا
در برابـر قـدرت و عظمـت رقیـب قدرمتنـد خـود به هـراس و لرزه بیفتـد و عقب نشـینی کند.
کل سـپاه شـیطان بـه لـرزه در می آیـد» (اِلن جـی وایت ،شـهادت ها
بـا صـدای صادقانـه دعـاّ ،
بـرای کلیسـا ،جلـد  ،۱صفحـه  .)۳۴۶دعـا ،مـا را بـه منشـاء قـدرت الهـی در نبرد بـرای نجـات
جانهـای زنـان و مـردان گمشـده متصـل مـی کند.

متــی بــاب  ۱۹ ،۱۸ :۱۸را بخوانیــد .ایــن آیــات چــه ارتباطــی بــا دعای شــفاعت دارند،
و چگونــه ایــن آیــات تشــویق میکننــد تــا ب ـرای دعــای رســتگاری ب ـرای کســانیکه
پــروردگار را نمــی شناســند ،بــا دیگـران هــم صــدا شــد؟

     
     جمعه 

 ۳مرداد

اندیشـه ای فراتر:بخوانیـد ،از خانـم اِلـن جـی وایـت« ،مزیـت دعا»  ،صفحـات  ۹۳تا
 ،۱۰۴از کتاب گامهایی بسـوی مسـیح ؛ «کار برای اعضای کلیسـا» ،صفحات  ۱۹تا  ،۲۴از کتاب
شـهادت هایـی برای کلیسـا ،جلد .۷
وقتـی مـا بـرای دیگـران دعـا میکنیـم ،خداونـد به تعهـد و اتکاء ما نسـبت بـه او و قدرتش
ارج مـی نهـد و بـا بکارگیـری متامـی عوامـل آسمان ،انسـان را تغییـر میدهـد .هامنطـور کـه
دعاهـای مـا بسـوی عـرش او بـاال میرونـد ،فرشـتگان درگاه او به دسـتور او وارد عمل میشـوند.
«فرشـتگان خـادم در عـرش او در انتظـار هسـتند تـا فورا ً از فرمان مسـیح پیروی کننـد و به هر
دعایـی کـه برخاسـته از ایمان زنـده و صادقانه اسـت ،پاسـخ دهنـد» (اِلن جی وایـت ،پیامهای
منتخـب ،جلـد دوم ،صفحـه  .)۳۷۷مـا اطمینـان داریـم کـه در نـزد خداوند هیچ دعایـی نه بی
جـواب مـی مانـد ،و نه فراموش می شـود .آنها در آسمان ذخیره میشـوند تا در زمـان و مکانی
کـه خـود مناسـب مـی دانـد بـه آنهـا پاسـخ دهـد« .دعایـی کـه از روی ایمان باشـد هرگـز بی
جـواب منـی مانـد؛ امـا بـا اطمینان از اینکه همیشـه بـه طریقی بـه آن مورد خاصی کـه در دعا
انتظـار آنـرا داریـم پاسـخ داده خواهـد شـد ،میتـوان اسـتنباط کـرد که هیـچ دعایی بی پاسـخ
منـی مانـد» (اِلـن جـی وایت ،شـهادتهایی برای کلیسـا ،جلد  ،۱صفحـه  .)۲۳۱ایـن موضوع ما را
تشـویق مـی کنـد تـا بـرای همرسان ،فرزنـدان ،وابسـتگان ،دوسـتان ،و همکارامنان که مسـیح را
منـی شناسـند ،شـفاعت کنیـم .یک دعـای خالصانه هیچوقـت بی جواب منی ماند .ممکن اسـت
همیشـه فـورا ً پاسـخهای دعاهایمان برای دیگـران را دریافت نکنیم ،اما خداونـد برروی قلبهای
آنـان کار میکنـد ،بـه طریقـی کـه ما فقـط در ابدیـت از آن مطلع خواهیم شـد.
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سؤاالتی برای بحث
 .۱فیلیپیــان بــاب ۱۹ :۱؛ کولســیان بــاب ۳ ،۲ :۴؛ و دوم تســالونیکیان بــاب  ۲ ،۱ :۳را
بخوانیــد .بــه علــت دعــای فیلیپیــان ،پولــس در دوران حبــس از چــه اطمینــان خاطــری
برخــوردار بــود؟ او از کولســیان و تســالونیکیان خواســت تــا از جانــب وی بـرای چــه چیــزی
دعــا کننــد؟ ایــن درخواســت هــای دعــای شــفاعت چــه ارتباطــی بــا روح پرســتش دارنــد؟

 .۲بــه واقعیــت نبــرد بــزرگ و اینکــه ایــن روایــت مهــم در پــس جهانــی کــه مــا در آن
زندگــی مــی کنیــم ،شــکل میگیــرد توجــه کنیــد .چگونــه آگاهــی شــما از ایــن نبــرد بــه
درک شــما از اهمیــت دعــا کمــک میکنــد؟ بلــه ،مســیح پیــروز ایــن نبــرد اســت ،و مــا مــی
دانیــم کــه در پایــان کســانیکه در طــرف او هســتند پیــروز خواهنــد بــود .امــا در ایــن بیــن،
چـرا بســیار مهــم اســت کــه دعــا کنیــم و در پــی آن باشــیم تــا هــر کاری کــه مــی توانیــم
بـرای وفــادار مانــدن بــه او و نجــات دیگـران انجــام دهیــم؟

 .3برخــی از موانــع داشــتن یــک زندگــی فعــال تــر در انجــام دعــای شــفاعت چــه هســتند؟
برخــی از بهانــه هــای شــما بـرای طفــره رفتــن از دعــا بـرای دیگـران چــه هســتند؟
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داستانهای ایامنداران
رسبازی وفادار در لهستان
توسط سالومیر ِ
پاسک

وقتـی ارتـش لهسـتان هواپیامهـای میـگ ۲۱را از رده خـارج کرده تـا جت های
جدیدتـر جایگزیـن شـوند ،فرصتـی یافتـم تـا شـغل مکانیکی خـود را ترک کـرده تا
شـغل جدید پیـدا کنم:
مـن کاربـرج مراقبـت را انتخـاب کـردم و بـرای همیـن بـه مـدت شـش مـاه به
طـور فشرده آمـوزش دیـدم .اما وقتی فارغ التحصیل شـدم یک دکرت چشـم پزشـک
مـرا واجدرشایـط ندانسـت و گفـت کـه ِ
دیـد چشمانم ضعیـف شـده اسـت .در
حالیکـه غـم متامـی وجـودم را فـرا گرفتـه بـود گفتـم « خدایـا چرا؟»
رسانجـام پـای مـن بـه انجـام کارهـای عجیـب و غریب در یـک پایـگاه نظامی
کشـیده شـد .کارم طـوری بـود کـه وقـت زیـاد داشـتم و سـاعتها به خوانـدن کتاب
مقـدس مشـغول مـی شـدم .اشـتیاق داشـتم بدانـم کـه خـدا در مـن ریشـه مـی
افکند.
در خانـه ،همسرم آنتـا بـه همراه مـن کتاب مقدس مـی خواند .متوجه شـدیم
کـه چندیـن متن هسـت کـه بـا چیـزی کـه در کلیسـایامن آموختیـم هامهنگـی
نداشـت .نوشـته شـده بود کـه ُمردگان در زمین مـی خوابند نه در آسمان یا جهنم
و اینکـه روز هفتـم ،روز سـبت می باشـد.
یـک روز شـنبه ،آنتـا و من تصمیم گرفتیم تا از یک کلیسـای ادونتیسـت بازدید
کنیـم .بـا همدیگـر اینگونـه توافـق منودیـم کـه اگرچیزی بر خلاف آنچـه در کتاب
مقـدس اسـت بشـنویم آنجـا را ترک کنیم .مـا هرگزآنجا را ترک نـــکردیم.
یـک شـبان بـه مـا دروس کتـاب مقـدس تعلیـم داد و مـی دانسـتم کـه تنهـا
مشـکل زمـان وجـود دارد کـه بایـد ارتـش را تـرک کنـم .من منـی توانسـتم همزمان
هـم سـبت را نگـه دارم و هـم خدمـت کنـم .اما هیچ مشـکلی در سـبت بـه وجود
نیامـد .بـه آسـانی در روز سـبت شـیفت کاری خـود را بـا دیگـران عـوض کـردم.
پـس از چندیـن سـال ،یـک فرصـت بـرای ارتقـاء بـه درجـه رسپرسـتی در بخش
رادار بـه وجـود آمـد .مـن راحـت بـا فرمانـده ام راجـع بـه ایامنـم و اینکـه چطـور
سـبتها را نگـه مـی داشـتم حـرف زدم.
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فرمانـده شـگفتزده شـد و پرسـید« :چـرا بـه مـن نگفتـی کـه شـیفت کاری ات
را بـا دیگـر دوسـتان عـوض مـی کـردی؟ تـا جائیکـه مـن مسـئول هسـتم هر شـنبه
آزادی هسـتی».
موضـوع ایامنـم همـه جـا پیچیـد و رسبـازان بـا سـواالت روحانـی نـزدم مـی
آمدنـد .امـا تاثیـر ایامنـم هنگامـی واضحتر بـود کـه پـس از  ۲۹سـال خدمـت در
ارتـش آمـاده بازنشسـته شـدن بـودم .یک فرمانـده مرا به اتـاق کارش صـدا زد تا با
مـن بطـور خصوصـی حـرف بزند.
اوگفت :من رشوع به خواندن کتاب مقدس کرده ام .از تو سواالتی دارم.
وقتـی بـه عقـب نـگاه مـی کنـم حـاال مـی فهمـم کـه چـرا خـدا در را به سـوی
کار بـرج مراقبـت برویـم بسـت .اگـر آن کار را برمـی گزیـدم ،هرگزمنـی توانسـتم
کتـاب مقـدس بخوانـم و وقـت منی شـد .آنوقـت منی توانسـتم شـیفت کاری ام را
بـا دیگـران بـرای نگه داشتن سـبت عـوض کنـم .و منی توانسـتم بـا دیگـر رسبازان
در مـورد ایامنـم حـرف بزنم.
همه چیز طبق نقشه من به پیش نرفت اما نقشه های خدا بهرتین است.
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  درس پنجم   

 ۱۲ – ۶اردیبهشت

شهادت دادن با رو ِح توامنند

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :یوحنا ۲۶ :۱۵و۲۷؛ اعامل رسـوالن ۴۲ ،۴۱ :۲؛ اعامل رسـوالن ۴ :۸؛
عربانیان ۱۲ :۴؛ اعامل رسـوالن ۳۴ ،۳۳ :۱۷؛ اعامل رسـوالن .۸ :۱۸

آیـه حفظـی« :هنگامـی کـه دعایشـان بـه پایـان رسـید ،سـاختامن محـل اجتماع آنـان به
لـرزه درآمـد و همـه از روحالقـدس پـر گشـتند و كالم خـدا را بـا شـهامت بیـان میکردنـد»
(اعمال .)۳۱ :۴
هنگامیکـه مسـیح بـه ایامنـداران اولیـه فرمـان داد« :به متـام نقاط دنیـا برویـد و این مژده
را بـه متـام مـردم اعلام کنیـد» (مرقـس  ،)۱۵ :۱۶بایـد بـه نظر می رسـید که ایـن ماموریت غیر
ممکـن باشـد .چگونـه آنهـا میتوانسـتند چنیـن چالـش بزرگی را بـه انجام رسـانند؟ تعـداد آنان
انـدک و امکاناتشـان محـدود بـود .آنـان گروهـی ایامنـدار معمولـی از طبقـه بی سـواد جامعه
بودنـد .امـا آنهـا خدایـی خارق العاده داشـتند که می توانسـت آنهـا را در ایـن ماموریت بزرگ
و خـارق العاده توامنند سـازد.
امـا عیسـی اظهـار داشـت« ،وقتـی روح القدس بر شما نازل شـود قـدرت خواهیـد یافت و
در اورشـلیم و متـام یهودیـه و سـامره و تـا دور افتـاده تریـن نقـاط عـامل شـاهدان مـن خواهید
بـود» (اعمال  .)۸ :۱قـدرت توامننـد سـازی روح القـدس آنـان را قـادر سـاخت تـا بتواننـد پیـام
صلیـب را بـا قـدرت متحـول کننـده زندگـی و تغییر دهنده جهان ،بـا دیگران در میـان بگذارند.
روح القـدس باعـث شـد تـا بشـارت آنـان موثـر واقـع شـود .تنهـا در طی چنـد دهـه ،انجیل بر
کل جهـان تاثیـر گذاشـت .در کتـاب اعمال رسـوالن آمده اسـت که ایـن ایامنداران اولیـه «دنیا
ّ
را بهـم ریختـه انـد» (اعمال  .)۶ :۱۷پولـس رسـول اضافه می کنـد که انجیل «بـه متامی خلقت
زیـر آسمان موعظـه شـده اسـت» (کولسـیان  .)۲۳ :۱در ایـن هفتـه ،بطور خاص بـر نقش روح
القـدس در توامنندسـازی کار شـهادت مـا برای مسـیح خواهیـم پرداخت.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۱مرداد –  ۱آگوست آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۵مرداد

مسیح و وعده آمدن روح القدس

عیسـی بـا وعـده آمـدن روح القـدس  ،نگرانی شـاگردان را در مورد ترک آنان و بازگشـت به
آسمان را برطـرف کـرد« .بـا این حال ،من به شما راسـت میگویم که رفتنم به سـود شامسـت.
زیـرا اگـر نـروم ،آن مدافـع نـزد شما نخواهـد آمـد؛ ا ّمـا اگـر بـروم او را نـزد شما میفرسـتم»
(یوحنـا  .)۷ :۱۶کلمـه یونانـی بـرای لغـت «پشـتیبان[مدافع]»  parakletosاسـت .و ایـن کلمه
به«کسـی کـه بـه منظـور کمـک در کنار انسـان اسـت» اشـاره دارد .یکـی از عملکردهـای مهم
روح القـدس اینسـت کـه در کنـار همه ایامنـداران برای توامنندسـازی و هدایت آنـان در جهت
فعالیتها و وظایف بشـارتی آنان قرار گیرد .وقتی شـاهدان عیسـی میشـویم ،تنها نیسـتم .روح
القـدس در کنـار ماسـت تـا مـا را بـه سـمت سـالکان صـادق او هدایـت کنـد .او حتـی قبـل از
اینکـه مـا آنـان را مالقـات کنیـم ،قلبهـای آنـان را آمـاده کـرده اسـت .او کالم مـا را هدایـت می
کنـد ،ذهنهـای سـالکان را متقاعـد سـاخته و آمـاده پذیرش مسـیح می کنـد ،و آنـان را توانایی
میبخشـد تـا بـه القائـات او واکنش نشـان دهند.
یوحنـا بـاب  ۲۷ ،۲۶ :۱۵و یوحنـا بـاب  ۸ :۱۶را بخوانیـد .ایـن آیات درباره نقـش روح القدس
در کار بشـارت ،چـه چیـزی به ما مـی گویند؟

روح القدس گواه یا شاهد مسیح است و او را تایید می کند .هدف غایی او هدایت بسیاری
از انسانها بسوی مسیح است .رسالت او جالل عیسی مسیح است .با توجه به این نقش ،او کلیه
ایامنداران را نسبت به مسئولیتی که به عنوان شاهد دارند ،متعهد میسازد .او چشامن ما را باز می
کند تا امکانات و فرصتهای موجود در اطرافامن را ببینیم و در پس صحنه تالش می کند تا قابلیت
پذیرش برای پیام انجیل را ایجاد کند.
انجیل یوحنا این موضوع را به روشنی بیان می کند .او «می آید تا جهان را در مورد گناه،
عدالت و داوری متقاعد سازد» (یوحنا  .)۸ :۶۱به عبارت دیگر ،او حس بیگانگی از خدا را از قلبها
می زداید و در عمق وجود ،حس نیاز به توبه را ایجاد کند .او همچنین جهان را به «عدالت»
متقاعد میکند .روح القدس نه تنها گناه را برمال و آشکار میسازد ،بلکه ما را بسوی عدالت و درستی
هدایت می کند .او عظمت و شکوه درستی و عدالت عیسی در مقابل پلیدی[گناه] ما را آشکار
میسازد .نقش روح القدس رصفاً این نیست که نشان دهد چقدر ما بد هستیم؛ بلکه اینست که
نشان دهد ،چقدر عیسی خوب ،مهربان ،دلسوز و دوست داشتنی است ،و ما را شبیه او سازد.
بطور ساده شهادت رصفاً همکاری با روح القدس برای جالل عیسی مسیح است .با قدرت روح
و تحت هدایت او ،ما مسیح شگفت انگیز را تایید می کنیم و شهادت می دهیم که او چگونه
زندگی ما را دگرگون کرده است.
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در تمایــل بــرای نجــات جانهــا ،چــرا بایــد همیشــه بخاطــر داشــته باشــیم کــه
نمیتوانیــم کســی را متقاعــد کنیــم ،بلکــه تنهــا روح القــدس اســت کــه مــی توانــد؟

     دوشنبه     

 ۶مرداد

کلیسای قدرمتند
کتـاب اعمال رسـوالن بطـور شایسـته ای« ،اعمال روح القـدس» خوانـده شـده اسـت .این
یک ماجراجوئی مهیج در شـهادت دادن ،بشـارت انجیل ،و رشـد کلیسـا اسـت .اعامل رسـوالن،
حکایـت ایامنـداران وقـف شـده ای اسـت کـه از روح القـدس پُـر شـده انـد  ،که جهـان را برای
مسـیح تحـت تاثیـر قـرار میدهنـد .آنهـا بـرای دسـتیابی بـه نتایـج معجـزه آسـا ،کاملاً بـه روح
القـدس وابسـته بودنـد .آنـان منونـه ای بودنـد از آنچـه کـه روح القـدس مـی توانـد از طریـق
مـردان و زنانـی کـه کاملاً خـود را وقـف او کردهانـد ،انجـام دهـد.



اعمال بـاب ۴۲ ،۴۱ :۲؛ اعمال ۳۱ ،۴ :۴؛ اعمال ۴۲ ،۱۴ :۵؛ اعمال ۷ :۶؛ اعمال  ۵ :۱۶را
بخوانیـد .چـه چیـزی در ایـن آیـات شما را تحـت تاثیر قرار مـی دهـد؟ لوقا ،نویسـنده کتاب
اعمال ،بـا ثبـت چنیـن رشـد رسیعـی ،چـه پیامـی را مـی خواسـت تـا به اشتراک بگـذارد؟
هـدف لوقـا از نوشتن کتـاب اعمال این اسـت تـا رسـالت روح القـدس در کلیسـای اولیه را
بـا هـر خواننده کتـاب در میـان بگذارد.
همچنیـن توجـه داشـته باشـید کـه او از بکارگیـری ارقـام و اعـداد بـرای نشـان دادن میزان
رشـد رسیـع روح القـدس در قـرن اول تردیـد منیکند .یعنـی او تعداد تعمید ها را حسـاب کرده
و ثبـت میکنـد .او در اعمال  ،۴۱ :۲ایـن واقعیـت کـه  ۳۰۰۰نفـر در یـک روز و در یـک مـکان
تعمیـد یافتنـد را بیـان مـی کنـد .او در اعمال بـاب  ،۴ :۴دربـاره  ۵۰۰۰نفـری که تعمیـد یافته
انـد صحبـت میکنـد .و در اعمال بـاب  ۱۴ :۵بیـان میکنـد کـه بسـیاری از مـردم نـزد خداونـد
آمدنـد و تعمیـد یافتند.
لوقـا هیـچ یـک از افـرادی را کـه دلهایشـان بـا روح القـدس تحت تاثیـر قرار گرفته باشـد را
از قلـم منـی انـدازد ،خـواه یک فـرد تنها مانند لیدیـه ،زندانبان اهـل فیلیپی ،یا دختری دیوزده
کـه کنیـز بـود ،و یا خـواه آن فرد یـک خواجه اتیوپیائی باشـد.
نکتـه مهـم در اینجـا اینسـت کـه در پس هر یـک از این اعـداد و ارقام بزرگ انسـانی ،برای
هـر یـک از ایـن فرزنـدان خـدا ،مسـیح اسـت کـه جـان خـود را بـرای آنـان بخشـید .بلـه ،ما از
ارقـام بـزرگ تعمیـد خرسـند میشـویم ،اما رسانجام ،بشـارت غالبـاً مجاهدت تک به تک اسـت.
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بـرای کمـک بـه رشـد رسیع کلیسـا در عهد جدید ،کلیسـاهای جدیدی تاسـیس شـدند .یکی
از دالیلـی کـه کلیسـاهای اولیـه خیلـی رسیـع رشـد کـرد ،اینسـت کـه کلیسـا بطـور مسـتمر بـا
تاسـیس کلیسـاهای جدیـد ،تکثیـر میشـد .ایـن موضـوع چه پیـام مهمی بـرای امروز مـا دارد؟

تمرکــز اصلــی کلیســای عهــد جدیــد تبلیــغ و بشــارت بــود .چگونــه میتوانیــم اطمینان
حاصــل کنیــم کــه در کانونهمــه کارهایــی کــه در کلیســای محلــی مــا انجــام میگیــرد،
کارهــای بشــارت همیشــه در نقطــه کانونی آن باشــد؟

     سه شنبه     

 ۷مرداد

روح القدس و شهادت دادن
در رسارس کتاب اعامل رسـوالن ،روح القدس قدرمتندانه حضور داشـته اسـت .او ایامنداران
را هدایـت میکـرد و از طریـق آنـان هامنگونـه کـه بـه طـرق مختلـف آنـان شـاهدان پـروردگار
خویـش بودنـد ،امـور کلیسـا را بـه پیـش برد .او آنها را قوت بخشـید تا با مشـقات و چالشـهای
شـهادت دادن در فرهنگـی کـه بـا کلیسـا ضدیـت داشـت مقابلـه کننـد .او آنـان را بسـوی
جوینـدگان واقعـی و صـادق حقیقـت هدایـت کـرد .قبـل از ورود ایامنـداران به شـهرها ،او در
متامـی شـهرها ،قلبهـای مـردم را برای پذیـرش آنان آماده میکـرد .وی درهای فرصـت را در برابر
آنـان گشـود ،هرگـز آنـان در خـواب هم منی توانسـتند توامنندی سـخنان و اعامل خـود را تصور
کنند .
اعمال رسـوالن بـاب ۵۵ :۷؛ اعمال رسـوالن ۲۹ :۸؛ اعمال رسـوالن ۱۵ :۱۱؛ اعمال رسـوالن
۲۹ ،۲۸ :۱۵؛ و اعمال رسـوالن  ۶ :۱۶تـا  ۱۰را بخوانیـد .چگونـه روح القـدس در هـر یـک
از تجربیـاتذکـر شـده در ایـن آیـات مقـدس ،بـه حواریـون در کار بشـارت کمـک و آنـان را
هدایـت کـرد؟ بـه عبـارت دیگر ،برخـی از کارهای مختلفـی که روح القـدس در چنین رشایطی
انجـام داد ،چـه بودند؟

خدمـات مختلـف روح القـدس در قـرن اول واقعـاً شـگفت انگیـز بـود .تجربیات ذکر شـده
در آیـات فـوق فقـط منونـه ای از فعالیتهـای او مـی باشـد .او به اسـتیفان قدرت بخشـید تا در
مواجهـه بـا ظاملـان و جمعیـت خشـمگین و غیـر قابـل کنترل کـه او را بـه مـرگ محکـوم کرده
بودنـد ،شـاهدی بـرای پروردگارش باشـد .او بطرز معجزه آسـایی ،فیلیپ را بسـوی یک حبشـی
ِ
سـالک حقیقـت هدایـت کـرد تـا درهـای قـاره آفریقا را بـرای رسـوخ انجیل بگشـاید.
پـر نفـو ِذ
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او هنگامیکـه ایامنـداران غیـر یهـودی هدیـه روح القـدس را دریافـت کردنـد ،به پطرس نشـان
تائیـد کننـده ای داد کـه ایامنـداران غیریهـودی نیـز مـی تواننـد روح القـدس را دریافـت کنند.
در حالیکه مسـئله ختنه براحتی میتوانسـت در کلیسـا شـکاف ایجاد کند ،وی در کلیسـا اتحاد
کل قـاره اروپـا از طریـق پولـس رسـول،
و یکپارچگـی بوجـود آورد و وی راه را بـاز کـرد تـا در ّ
انجیـل را موعظـه کند.
روح القـدس در کلیسـای عهـد جدیـد فعـال بـود ،و امـروز هـم او در حیـات کلیسـا فعـال
اسـت و کار مـی کنـد .او متایـل دارد تـا مـا را توامننـد سـازد ،قوت بخشـد ،تعلیم دهـد ،هدایت
کنـد ،متحـد سـازد ،و مـا را بـرای انجـام مهمتریـن ماموریـت در جهـان ،کـه هدایـت مـردان و
زنـان بـه سـمت عیسـی مسـیح و حقیقت اوسـت بفرسـتد .نکته ای کـه در اینجا بایـد به خاطر
بسـپاریم اینسـت ،کـه او امـروز هـم فعـال و در کار اسـت ،درسـت هامنطـور کـه او در زمـان
رسـوالن و کلیسـای اولیـه بود.

مــا هــر روزه چــه کاری میتوانیــم انجــام دهیــم ،تــا خودمــان را بیشــتر پذیــرای
دریافــت قــوت و قــدرت روح القــدس در زندگیمــان کنیــم؟ انــواع انتخابــات صحیــح
در زندگــی چــه هســتند کــه بــه وی اجــازه خواهنــد داد تــا در مــا و از طریــق مــا
کار کننــد؟

     
     چهارشنبه 

 ۸مرداد

روح القدس ،کالم ،و شهادت
کالم خـدا درسـت در کانـون شـهادت کلیسـای عهـد جدیـد بـود .موعظـه پطـرس در روز
پنطیکاسـت ،بیشتر برخاسـته از عهـد عتیـق بـود تا ثابـت کند که عیسـی هامن مسـیح موعود
اسـت .رشح حـال مـرگ اسـتیفان باعـث بازنگری تاریـخ ارسائیـل در عهد عتیق میشـود .پطرس
به«پیامـی کـه خـدا برای قـوم ارسائیل فرسـتاد» (اعامل  )۳۶ :۱۰اشـاره میکند و سـپس حکایت
قیـام مسـیح را بـا کُرنِلیـوس درمیـان میگـذارد .پولـس رسـول بارها و بارهـا به پیـش گوئی های
عهـد عتیـق در مـورد آمدن مسـیح اشـاره مـی کنـد ،و فیلیپ با دقت برای حبشـیِ جسـتجوگر،
برجسـتگی نبـوت مرتبـط بـا مسـیح موعـود را توضیـح می دهـد که در اشـعیا  ۵۳آمده اسـت.
در متامـی ایـن مثالهـا ،حواریـون کالم خدا رااعلان کردند و نه آنچه خود میدانسـتند .کالم الهام
بخـش روح ،اسـاس قـدرت و نفوذ آنـان بود.
اعمال بـاب ۳۱ ،۴ :۴؛ اعمال رسـوالن ۴ :۸؛ اعمال رسـوالن ۴۹ ،۴۸ :۱۳؛ اعمال رسـوالن :۱۷
۲؛ اعمال رسـوالن  ۲۵ ،۲۴ :۱۸را بخوانیـد .ایـن آیـات در مـورد ارتبـاط بیـن روح القدس ،کالم
خـدا ،و شـهادت کلیسـای عهـد جدیـد ،به مـا چه مـی آموزند؟
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همان روح القـدس کـه کالم خـدا را الهـام بخـش می سـازد ،از طریـق کالم خدا بـرای تغییر
زندگیهـا کار مـی کنـد .در کالم خـدا قـدرت حیـات بخـش زندگـی وجـود دارد زیـرا کالم زنـدۀ
مسـیح از طریـق روح کار مـی کند.



دوم پطـرس بـاب  ۲۱ :۱و عربانیـان  ۱۲ :۴را بخوانیـد .چـرا کالم خـدا آنقـدر قدرمتند اسـت که
مـی توانـد زندگـی ها را تغییـر بدهد؟

«نیـروی آفریننـده کـه جهـان را بـه وجـود آورد  ،در کالم خداونـد اسـت .کالمـی کـه بیانگر
قـدرت؛ آغازگـر زندگـی اسـت .هـر فرمـان وعـده ای اسـت؛ کـه بـا اراده پذیرفتـه میشـود ،روح
آنـرا دریافـت مـی کنـد،و ایـن زندگـی را بـه ارمغـان مـی آورد کـه جـاودان اسـت .ایـن تحـول،
طبیعـت انسـان را دگرگـون مـی کنـد و جان را به شـباهت خـدا در می آورد » (اِلـن جی وایت،
آموزش ،صفحـه .)۱۲۶
دلیلـی کـه کتـاب مقـدس از چنیـن قدرتـی بـرای تغییـر زندگـی انسـان برخـوردار اسـت
اینسـت کـه همان روح القـدس کـه از ابتـدا کتاب مقـدس را الهام بخشـید ،در حینی که کتاب
مقـدس را میخوانیـم ،بـه مـا الهام می بخشـد و تحول ایجـاد می کند .هامنطور کـه کالم خدا را
بـا دیگـران بـه اشتراک میگذاریـم ،روح القـدس در آنان کار مـی کند تا زندگی آنـان را از طریق
کالمـی کـه او الهـام منـوده تغییـر دهـد .خـدا وعـده داده اسـت کـه کالمـش را برکـت دهد ،نه
سـخنان مـا را .قـدرت و قـوت در کالم خداسـت ،و نـه در فرضیات برشی.

تمرکــز اصلــی کلیســای عهــد جدیــد تبلیــغ و بشــارت بــود .چگونــه میتوانیــم اطمینان
حاصــل کنیــم کــه در کانونهمــه کارهایــی کــه در کلیســای محلــی مــا انجــام میگیــرد،
کارهــای بشــارت همیشــه در نقطــه کانونی آن باشــد؟

     
     پنجشنبه 

 ۹مرداد

قدرت متحول کننده روح القدس
ِ
القـدس خویـش در
مطالعـه دقیـق کتـاب اعمال آشـکار مـی کنـد کـه خـدا از طریـق روح
زندگـی انسـان معجـزه مـی کند .اعامل رسـوالن ،کتابی در خصـوص پیروزیِ انجیـل بر تعصبات
فرهنگـی ،تغییـر و دگرگونـی عادتهـای کهنـه ریشـه دار ،و تعلیم همه حقایق و فضایل انسـانی
مسـیح اسـت .روح القـدس انسـانها را در همان جایـگاه و رشایطـی کـه هسـتند مالقـات می
کنـد ،ولـی هرگـز آنـان را در جایی که هسـتند رهـا منی کند .با حضـور او ،آنها متحول میشـوند
و زندگـی آنان دگرگون میشـود.
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اعمال رسـوالن بـاب  ۱۱ :۱۶تـا  ۲۳ ،۱۵تـا ۳۴؛ اعمال رسـوالن ۳۴ ،۳۳ :۱۷؛ و اعمال رسـوالن
 ۸ :۱۸را بخوانیـد .اینهـا فقـط چنـد مـورد از داسـتانهای تحـول انسـانها در کتـاب مقـدس
اسـت .ایـن رشح حـال هـای مختلـف دربـاره قـدرت متحـول کننـده خـدا در زندگـی افـراد
مختلـف بـا پیشـینه هـای متفـاوت ،بـه مـا چـه مـی آموزند؟

چـه تنـوع شـگفت انگیـزی از مـردم! لیدیـه یک تاجـر کوشـای یهـودی ،و زندانبـان فیلیپی
یـک خـادم از طبقـه متوسـط حکومت روم بـود .روح القـدس میتواند به همـه طیفهای جامعه
دسـت یابـد .او قـدرت متحـول کـردن همه مـردان و زنان ،غنـی و فقیر ،عامـی و تحصیل کرده
را دارد.
دو شـخصیت آخـر در لیسـت مـا از میـان ایـن انسـانهای متفـاوت همچنـان قابـل توجـه
هسـتند .اعمال بـاب  ۳۴ :۱۷بـه تحـول دیونیسـیوس عضـو مجمـع آریوپاگـوس اشـاره دارد.
آریوپاگـوس هـای آتـن ،عـده ای از مشـاوران قانونـی مجمـع داوری بودنـد کـه پرونـده هـای
دادگاه را بررسـی و قضـاوت مـی کردنـد .آنهـا اعضـای برجسـته و محترم جامعه یونـان بودند.
بـه واسـطه قـوت و قـدرت روح القـدس ،ماموریت پولس رسـول حتی توانسـت بـه طبقات
مرفـه جامعـه هـم برسـد .سـیالس (اعمال )۸ :۱۸حاکـم کنیسـه یهودیـان بـود .او یـک رهبر
مذهبـی بـا نفـوذ در تفکـرات عهـد عتیـق یهـود بـود ،و روح القـدس در او رخنه کـرد و زندگی
او را تغییـر داد .ایـن مـوارد تاریخـی آشـکار مـی کنـد ،هامنطـور کـه ما شـاهد مسـیح هسـتیم
و سـخنان او را بـا دیگـران در میـان مـی گذاریـم ،روح القـدس کارهـای برجسـته ای در زندگی
همـه مـردم بـا انـواع پیشـینه هـا ،فرهنگها ،تحصیلات ،و عقاید انجـام می دهد .ما منـی توانیم
و نبایـد فـرض کنیـم کـه چه کسـی مـی تواند یا چه کسـی منـی توانـد توسـط روح القدس ملس
شـود .وظیفـه مـا اینسـت تـا سـفیر مسـیح بـرای هـر کسـی و آنانیکـه وارد زندگی ما شـده اند
باشـیم .خداونـد بقیـه کار را انجـام خواهد داد.

کل جهــان بــود؛ یعنــی ،ب ـرای همــه نــوع بشــر
مــرگ مســیح بــر روی صلیــب ب ـرای ّ
و بـرای همیشــه بــود .ایــن حقیقــت حیاتــی در خصــوص اینکــه چطــور هرگــز نبایــد
فــرض کنیــم کــه هیچکــس فراتــر از امیــد رســتگاری نیســت چــه چیــزی بــه مــا مــی
آمــوزد؟
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     جمعه 

 ۱۰مرداد

تفکـری فراتـر :بخوانیـد از اِلـن جـی وایت«،مثـره روح القـدس»  ،صفحـات  ۴۷تـا  ،۵۶از
کتـاب اعامل رسـوالن؛ «دل شما مضطرب نشـود» ،صفحـات  ۶۶۷تا  ،۶۷۲از کتـاب آرزوی اعصار.
روح القـدس در جریـان نجـات و رسـتگاری انسـان ،بـا پـدر و پسر همکاری می کنـد .ما از
طریـق متـام فعالیـت های بشـارتیامن در کار نجات انسـانها بـه او ملحق میشـویم .او قلبها را
متعهـد مـی سـازد .او درهـای فرصـت را بـاز می کنـد .او از طریـق کالم خود ،ذهن را روشـن و
حقیقـت را آشـکار میسـازد .او بندهـای غـرور و تعصبـی را پـاره مـی سـازد کـه ما را بـه بردگی
مـی کشـند .و بـر تعصبـات فرهنگـی که چشمان مـا را از دیدن حقیقـت ،تیره و تار میسـازند،
پیـروز میشـود ،و مـا را از قیـد زنجیرهـای عـادات شـیطانی کـه اسـیر سـاخته انـد ،رهایـی مـی
بخشد .
هامنطـور کـه مـا شـاهد مسـیح هسـتیم ،یـادآوری این نکتـه رضوری اسـت که مـا در حال
همـکاری بـا روح القـدس هسـتیم .او قبـل از مـا در آنجـا حضـور دارد و قلبها را بـرای دریافت
پیـام انجیـل آمـاده مـی کنـد .هامنطـور کـه مـا تصادفـاً به کسـی محبت مـی کنیـم ،رشح حال
زندگـی خـود را بـه اشتراک مـی گذاریـم ،جلسـه مطالعه کتـاب مقدس برگـزار می کنیـم ،یا در
یـک سـفر بشـارتی رشکـت مـی کنیـم ،او همـراه ماسـت و برفـراز ذهنهـا حرکـت مـی کنـد و
آنهـا را آمـادۀ پذیـرش مسـیح مـی کنـد .حتـی بعد از اینکـه ما فردی را تـرک کنیـم ،او کار نفوذ
بـر قلبهـا را ادامـه خواهـد داد و هـرکاری کـه الزم باشـد برای هدایت آن شـخص بسـوی علم و
آگاهـی از نجـات انجام مـی دهد.

سؤاالتی برای بحث
 .۱بــا اعضــای گــروه مطالعــه کتــاب مقــدس ،زمانهایــی کــه حــس کردهایــد روح القــدس

بــا قــدرت و قــوت از طریــق بشــارت در شــما کار مــی کنــد را در میــان بگذاریــد.
 .۲ایــا تــا بــه حــال از بــه اشــتراک گذاشــتن ایمــان خــود احســاس نگرانــی یــا تــرس
کردهایــد؟ چگونــه آگاهــی از هدایــت روح القــدس ایــن تــرس را کاهــش مــی دهــد و
همانطــور کــه کار خــود را انجــام میدهیــد بــه شــما اطمینــان خاطــر مــی بخشــد؟
.3در درس ایــن هفتــه ،مــا دربــاره « فعالیتهــای» روح القــدس در شــهادتهایمان صحبــت
کردیــم .در مــورد برخــی از روشــهای مختلفــی کــه روح القــدس در تالشهــای مــا ب ـرای
شــهادت دادن بــا مــا همــکاری مــی کنــد ،بحــث کنیــد .چگونــه روح القــدس مــا را آمــاده
میســازد کــه شــهادت بدهیــم و بــرروی زندگــی دیگ ـران همانطــور کــه شــاهد هســتیم،
کار کنیــم؟
 .4ایــن درس در مــورد محوریــت کتــاب مقــدس در کار شــهادت دادن صحبــت کــرد .چـرا
کتــاب مقــدس عنصــر و عامــل حیاتــی در ایــن کار و ایمــان مــا اســت؟ چگونــه میتوانیــم
از دام کســانیکه بــا وجــود ادعــای اعتقــاد بــه کتــاب مقــدس ماهرانــه از اعتبــار و اقتــدار
آن میکاهنــد ،برحــذر باشــیم؟
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داستانهای ایامنداران
چهار رویای پیاپی
توسط اندرو مک چسنی

اولیـن رویـا بـه وقـوع پیوسـت پـس از ایـن کـه ابراهـام کیتـا در سـاعت ٣
صبحـگاه طبـق سـنت از خـواب بیدار شـد تا بر روی سـجاده دعای خـود دعا کند.
او در روسـتائی بنـام بوفـا در گینـه در غـرب آفریقـا زندگـی می کرد.
ابراهـام در دعـا گفـت :بیـش از  ۴۰سـال دارم و نـه همسری نـه فرزنـدی و نه
کار و نـه پـول دارم .لطفـاً کمکـم کـن .مـی خواهـم مـرا به یـک نبی تبدیـل کنی تا
بتوانـد از طـرف تـو بـا دیگران حـرف بزند.
همینطورکـه در دعـا بـود بـادی وزیـدن گرفـت .احسـاس ضعف کـرد و روی
سـجاده بـه خـواب رفت.ناگهـان ،یـک نفـر او را تـکان داد و گفت :پرسم بـرو و در
رختخوابـت بخواب".
دقایقـی بعـد ،او بـر روی رختخـواب در حال خواب بود و خوابـی دید .دررویا،
شـخصی بـا چشمانی شـبیه آتـش بـه او نزدیـک شـد .ابراهام فکـر کـرد دارد به او
حملـه مـی شـود و وحشـت کـرد و گفت :تو که هسـتی؟
آن مـرد گفـت :من عیسـی مسـیح هسـتم .در صبـح ابراهام نگران بـود که بعد
چـه اتفاقی خواهـد افتاد.
شـب بعـد خوابـی دیگـر دیـد .آن مـرد را یکبـار دیگـر دیـد .ایـن دفعـه هر
دو مسـیر کوهسـتانیِ کوهـی بلند راه می رفتند .در شـب سـوم ابراهـام در خواب
دیـد کـه بـه دنبـال کار اسـت و عیسـی کارگران را اسـتخدام مـی کنـد .ابراهام دید
که عیسـی پشـت میزی نشسـته اسـت و اسـامی مردم را می پرسـد و بر روی کاغذ
می نویسـد.
در شـب چهارم ابراهام عیسـی را دید که تا سـینه در آبهای عمیق اقیانوس
آتالنتیـک فـرو رفتـه اسـت .عیسـی بـه او نـگاه مـی کـرد و او نیـز بـه عیسـی .سـه
سـال گذشـت .ابراهـام بـه پایتخـت کشـور گینـه ،کُناکـری رفـت و به عنـوان کارگر
سـاختامن اسـتخدام شـد .وقتی از رس کار به خانه بر می گشـت با یکی پیشـگامان
بشـارت جهانـی بـه نـام ترانکول فاسـینادونو را در راه مواجه شـد.
ترانکول پرسـید :حالت چطور اسـت؟ من یک مسـیحی ام .آیا دوسـت داری
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از کلیسـایم دیدن کنی؟
ابراهـام پاسـخ داد :چگونـه؟ مـن بـه مذهبی دیگر تعلـق دارم .حتـی منی دانم
راجـع بـه چـه چیـز صحبت مـی کنی؟ در خانه خوابـی را که در آن عیسـی را دیده
بـود بـه خاطـرآورد .تصمیـم گرفـت تا به کلیسـای آن پیشـگام بشـارت جهانی برود
تـا ببینـد دربـاره چه چیزی می باشـد.
او در کلیسـا از ابراهام به گرمی اسـتقبال کرد و از آنچه که شـنید خوشـش
آمـد .بعـد از آن هـر سـبت رفت و بعد قلبش را به عیسـی سـپرد.
امـروز ابراهـام ۴۸ ،سـاله ،در گینـه ،نگهبـان سـاختامن هـای مرکـزی کلیسـای
ادونتیسـت روز هفتـم و متولـی مدرسـه مجـاور اسـت .قسـمتی از هدایـای
سـیزدهمین سـبت بـه توسـعه مدرسـه ای وابسـته در کُناکـری کمـک خواهـد کرد.
ابراهـام گفـت :خوابهایـم مرا به عیسـی رهنمون کـرد .حال دارم بـا او راه می روم؛
مثـل یکـی از خوابهـا کـه راه مـی رفتـم .مـن در سـفری بـا عیسـی هسـتم.
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امکانات نامحدود

 ۱۷ – ۱۱مرداد

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اول قرنتیـان ۱۲ :۱۲؛ متـی  ۱۶ :۳تـا ۱۸؛ اول قرنتیـان ۷ :۱۲؛ اول
قرنتیـان  ۴ :۱تـا ۹؛ متـی  ۱۴ :۲۵تـا .۳۰

آیـه حفظـی« :ا ّمـا كلّیـهٔ ایـن عطایـا كار یـک روح واحد اسـت و او آنهـا را بر طبـق اراد ٔه
خـود بـه هرکـس عطـا میفرمایـد» (اول قرنتیـان .)۱۱ :۱۲
خداونـد مـا را فراخوانـده تـا شـاهدان او باشـیم (اعمال ۸ :۱؛ اشـعیا  .)۱۰ :۴٣شـاهد بـودن
هدیـه روحانـی ویـژه بـرای تعـداد معـدودی از منتخبیـن خداونـد نیسـت کـه فقـط آنـان از آن
برخـوردار باشـند .شـاهد مسـیح بـودن ،دعوتـی الهـی از هـر مسـیحی اسـت.
کتـاب مقـدس از عبـارت مختلفـی بـرای توصیـف فراخوانـی مـا به حضـور خداوند اسـتفاده
میکنـد .مـا بایـد «نور جهان» «،سـفیران مسـیح» و «کاهنـان ملوکانـه» (متـی  ،۱۴ :۵اول قرنتیان
 ،۲۰ :۵اول پطـرس  )۹ :۲باشـیم .همان خدایـی کـه ما را به عنوان شـاهدان بـرای خدمت فرا می
خوانـد ،خـودش هـم مـا را بـرای انجـام ایـن وظیفه مجهـز و آمـاده میسـازد .او هدایـای روحانی
را بـه همـه ایامنـداران عطـا مـی کنـد .خـدا صالحـان را فرا منـی خواند ،بلکـه او به کسـانیکه فرا
خوانـده اسـت ،صالحیـت عطـا مـی کنـد .درسـت هامنطـور کـه او بـه همـه مؤمنـان نجـات و
رسـتگاری را رایـگان مـی بخشـد ،هدایـای روحانـی خـود را هـم به رایگان بـه آنان عطـا می کند.
هامنطـور کـه مـا خـود را تسـلیم خدا می کنیـم و زندگی خـود را وقف خدمـت او می کنیم،
توانایـی هـای مـا بـرای خدمـت نامحـدود و بـی انتهـا اسـت« .هیـچ محدودیتـی بـرای مثمر مثر
بـودن کسـیکه از خـود مـی گـذرد ،و در قلـب خـود جـای بـرای کار روح القـدس بـاز مـی کنـد
وجـود نـدارد ،او زندگـی خـود را کامالً بـه خدا تقدیم می کنـد» (اِلن جی وایـتThe Ministry ،
خدمت شـفا  ،صفحـه .)۱۵۹
در درس ایـن هفتـه ،ماامکانـات و توانایـی هـای نامحـدود بـرای خدمـت از طریـق هدایـا
روحانـی روح القـدس را مـورد مطالعـه قـرار خواهیـم داد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۸مرداد –  ۸آگوست آماده شوید.

54

     
     یکشنبه 

عطایای متفاوت :متحد در خدمت



 ۱۲مرداد

آیـا تاکنـون توجـه کـرده ایـد کـه چقـدر حواریـون بـا یکدیگـر متفـاوت بودهاند؟ پیشـینه،
شـخصیت ،خلـق و خـو ،و عطایـای آنـان بسـیار از هـم متفـاوت بـود .امـا ایـن موضـوع بـرای
کلیسـا اِشـکال و ضعفـی محسـوب منیشـد ،بلکـه نقطـه قـوت کلیسـا بـود .متـی ،مامـور جمـع
آوری مالیـات ،انسـانی کـم حـرف و رصیـح ،درسـت ،و دقیـق بـود .در مقابل پطـرس ،پر حرف
و بـی مالحظـه ،مشـتاق ،احساسـی و بـی پـروا بود،امـا دارای صالحیت ذاتی رهربی بـود .یوحنا
نیـز فـردی مهربـان و رحیـم اما رصیح و بی پروا و جسـور بـود .اندریاس ،فردی مردمی ،بسـیار
آگاه بـه امـور اطـراف ،و نسـبت بـه دیگـران بـی تفـاوت نبـود .تومـا ذاتـاً متایل داشـت تا همه
مسـائل را بـه زیـر سـؤال ببرد و در اغلـب مـوارد شـکاک بـود .بـا اینکـه هـر یـک از شـاگردان
مسـیح شـخصیتها و عطایای متفاوتی داشـتند ،اما مقتدرانه توسـط خداوند به عنوان شـاهدان
او بـکار گرفته شـدند.
اول قرنتیـان  ۱۸ ،۱۳ ،۱۲ :۱۲تـا  ۲۲رابخوانیـد .مـا از ایـن آیـات دربـاره نیاز مـردم به عطایای
مختلـف در بدن مسـیح ،کلیسـا ،بـه چه چیزی پـی میربیم؟
خداونـد از بکارگیـری افـراد بـا پیشـینه هـا ،اسـتعدادها ،و تواناییهـای متفـاوت مسرور
اسـت ،و آنـان را بـا عطایـای روحانـی بـرای خدمـت مفیـد و موثـر مجهز میسـازد .بدن مسـیح
از گروهـی متجانـس تشـکیل نشـده اسـت .کلیسـا یـک انجمـن و کلـوپ متشـکل از افـرادی با
پیشـینه فـردی نیسـت کـه یکسـان فکـر مـی کنند .بلکـه این جنبـش پویـای مردمی بـا عطایای
متفـاوت میباشـد کـه بـا محبت مسـیح و کالم خدا متحد و متعد هسـتند ،تـا محبت و حقیقت
او را بـا جهـان بـه اشتراک بگذارنـد (رومیـان  ،۴ :۱۲اول قرنتیـان  .)۱۲ :۱۲اعضـای بدن مسـیح
هدایـای روحانـی متفاوتـی دارنـد ،امـا همـه ارزشـمند هسـتند؛ هـر یک بـرای عملکـرد صحیح
بدن مسـیح بسـیار حیاتی و مهم هسـتند .هامنطور که چشـمها ،گوشـها ،و بینی عملکردهای
متفاوتـی دارنـد ،در عیـن حـال ،همه بـه یک اندازه برای بدن انسـان مهم و الزم هسـتند ،همه
عطایـای روحانـی نیـز الزم و حیاتـی هسـتند (اول قرنتیـان .)۲۲ ،۲۱ :۱۲
اگـر بـا دقـت بـدن انسـان را در نظـر بگیریـد ،حتـی کوچکرتین اعضـای بدن هم از نقشـی
حیاتـی و مهـم برخـوردار میباشـند .مـژه هـای چشـم را در نظـر بگیریـد .چه اتفاقـی پیش می
آیـد اگـر چیـزی هامننـد این مـژه های ناچیز و کم اهمیت را نداشـته باشـیم؟ ذرات گرد و غبار
جلـو دیـد مـا را تیـره و تـار می کننـد و عواقب ناشـی از آن بطـور بالقوه می تواند آسـیبهای
جبران ناپذیـری را بـه همراه داشـته باشـد .عضوی از کلیسـا که بـه نظر می رسـد «ناچیزترین»
جـزو بـدن مسـیح اسـت ،عضـوی مهـم از بـدن مسـیح میباشـد و توسـط روح القدس پیشـکش
شـده اسـت .هنگامیکـه ایـن هدایـا را بطـور کامـل بـه خداونـد تقدیـم میکنیـم ،هر یـک از ما
میتوانیـم تفاوتـی ابدی را ایجـاد کنیم.
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مهــم نیســت کــه چقــدر ممکــن اســت بــا اســتعداد باشــید ،یــا در مــواردی
عملکردهــای خیلــی خوبــی نداشــته باشــید ،امــا اعضــای دیگــر کلیســا در آن مــوارد
عملکــرد بهتــری دارنــد؟ چگونــه ایــن مطلــب کمــک میکنــد تــا شــما در جایــگاه
مناســبی کــه بایــد باشــید ،قــرار بگیریــد؟

     دوشنبه     

 ۱۳مرداد

همه عطایای خوب
خدا :بخشنده ٔ
بر اسـاس اول قرنتیان باب ۱۸ ،۱۱ :۱۲؛ افسسـیان  ۸ ،۷ :۴و یعقوب  ،۱۷ :۱خدا رسچشـمه
همـه هدایاسـت ،و «همـه هدایـای کامـل» از طـرف او میباشـد .بنابرایـن ،میتوانیـم اطمینـان
داشـته باشـیم کـه او مـا را بـه بهرتین وجه و مناسـب با شـخصیت مـان با هدایـای روح القدس
مجهـز میسـازد ،و او بـه بهرتیـن وجـه از مهارتهای مـا در جهت خدمت به آرمان خود و شـکوه
و جلال نام عیسـی مسـیح اسـتفاده خواهد کرد.



مرقـس بـاب  ۳۴ :۱۳و اول قرنتیـان  ۱۱ :۱۲را بخوانیـد .خداونـد بـه چـه کسـانی هدایـای
روحانـی را عطـا مـی کنـد؟

کتـاب مقـدس در ایـن مـورد خیلی شـفاف اسـت .خدا بـرای هر یـک از ما برای به اشتراک
گذاشتن انجیـل بـا دیگـران وظیفـه ویـژه ای در نظـر دارد .در حکایـت پندآمـوز مسـیح ،از
صاحبخانـه ای کـه خانـ ٔه خـود را بـه خادمانش واگذار مـی کند و از آنها مـی خواهد که مراقب
باشـند ،صاحبخانـه از هـر کـس میخواهـد تـا کار خـود را انجام دهـد (مرقـس  .)۳۴ :۱۳وظیفه
ای بـرای هـر فـرد وجـود دارد و خداونـد هدایـای روحانـی را بـه همـه عطـا می کند تـا وظیفه
الهـی یـا خدمتـی را کـه بـرای انجـام فراخوانده شـده انـد ،انجـام دهنـد .وقتی مـا زندگی خود
را بـه مسـیح تسـلیم مـی کنیـم ،و از طریـق تعمیـد بـه عضویـت بـدن او یعنـی کلیسـا در می
آییـم ،روح القـدس هدایـای روحانـی را بـه مـا عطـا می کنـد تا بتوانیـم در خدمت بدن مسـیح
و شـاهد او در جهان باشـیم.
در سـال  ،۱۹۰۳اِلـن جـی وایـت ،نامـه ای را بـرای شـخص خاصـی مـی نویسـد تـا او را در
بکارگیـری هدایـای روحانـی کـه خـدا بـرای خدمـت بـه او بخشـیده بـود ،ترغیـب کنـد« .مـا
همـه اعضـای خانـواده خداونـد هسـتیم ،بـه همـه مـا کم و بیـش به یک انـدازه اسـتعدادهای
خـدادادی داده شـده اسـت ،تـا آنهـا را بـرای انجـام مسـئولیتی کـه بـه مـا واگـذار شـده بـکار
گیریـم .اسـتعداد مـا چـه مهم یا ناچیز باشـد ،باید از آن بـرای خدمت خدا اسـتفاده کنیم ،و ما
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بایـد حـق دیگـران را در بکارگیری عطایایی که به آنان داده شـده اسـت به رسـمیت بشناسـیم.
هرگـز نبایـد کوچکرتیـن رسمایـه هـای روحانـی ،عقالنـی و جسـمی را بـی ارزش تصـور نکنیم»
(رسـاله  ۲ ،۲۶۰دسـامرب سـال .)۱۹۰۳
اعمال رسـوالن بـاب  ۳۶ :۱۰تـا  ۳۸و متـی بـاب  ۱۶ :۳تـا  ۱۸و اعمال رسـوالن بـاب  ۳۸ :۲تا
 ۴۲را بخوانیـد .ایـن آیـات در مـورد وعـده روح القـدس در هنـگام غسـل تعمیـد بـه مـا چـه
تعلیـم میدهند؟

درسـت هامنطـور کـه عیسـی در تعمید خود توسـط روح القدس مسـح شـد تا بـرای انجام
خدمـت خـود بـه جهانیـان کاملاً آمـاده و مجهز شـود ،به هامنگونـه او به هر یـک از ما وعده
دریافـت روح القـدس را در هنـگام تعمیـد مـی دهـد .خداوند میخواهـد تا ما اطمینان داشـته
باشـیم ،کالم او محقـق شـده و عطایـای روحانـی روح القـدس به ما داده شـده تـا باعث برکت
کلیسـای او و جهان باشـد.

     سه شنبه     

 ۱۴مرداد

هدف از عطایای روحانی
اعمال بـاب  ۱۶ :۱۷تـا  ۳۲را بخوانیـد .در اعمال بـاب  ،۱۷پولـس سـعی میکند تا پیـام انجیل
را در متنـی جدیـد بـه شـنونده انتقـال دهـد :فلسـفه فرهنـگ یونـان .چگونـه پیشـینه هـای
فرهنگـی مختلـف بـر ارزیابـی مـا از اهمیـت نظریـات مختلـف تاثیـر میگذارد؟

هدایـای روحانـی بـه منظـور اهـداف مختلفـی عطـا میشـود .خداونـد ایـن عطایـا را بـرای
قـوت و رشـد کلیسـای خـود و محقـق منـودن رسـالت خویـش عطـا مـی منایـد .آنها بـه منظور
ایجاد کلیسـایی متحد و آماده برای انجام رسـالت و ماموریت او طراحی شـدهاند .نویسـندگان
کتـاب مقـدس ،منونـه هایـی بـارز از هدایـای روحانـی ماننـد خدمـت ،کمـک ،آگاهـی ،تعلیـم،
تشـویق ،و بخشـش را بیـان مـی کنـد کـه خداونـد به کلیسـای خود عطـا میکند .کتـاب مقدس
همچنیـن دربـاره عطایـای مهامنـوازی ،رحمـت ،یاری ،و دلشـاد کـردن دیگران صحبـت میکند،
تـا فقـط بـه چنـد مـورد اشـاره کـرده باشـد .بـرای یـک لیسـت کامـل رومیـان بـاب  ۱۲و اول
قرنتیـان بـاب  ۱۲را مطالعـه کنید.
ممکـن اسـت در مـورد رابطـه بیـن هدایـای روحانـی و اسـتعدادهای ذاتـی تعجـب کنیـد.
هدایـای روحانـی خصوصیاتـی هسـتند کـه از سـوی روح القـدس بـه همـه ایامنـداران عطـا
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میشـود تـا آنـان را بـرای خدمتـی ویژه در کلیسـا و خدمت به جهـان تجهیز کنـد .همچنین آنها
ممکـن اسـت شـامل اسـتعدادهای ذاتـی برشی باشـند کـه توسـط روح القدس تقدیس شـده و
در جهـت رسـالت مسـیح بکار گرفته شـدهاند .همـه اسـتعدادهای طبیعی ،خدادادی هسـتند،
امـا همـه آنهـا در جهـت خدمـت بـکار گرفته منی شـوند.
«هدایـای ویـژه روح ،تنهـا اسـتعدادهای گفتـه شـده در متثیـل ها نیسـتند .این شـامل همه
هدایـا و موهبتهـا ،اعـم از ذاتـی یـا اکتسـابی ،دنیـوی یـا روحانـی میباشـد .همـه آنهـا بایـد در
جهـت خدمـت مسـیح بـکار گرفتـه شـوند .بـرای اینکـه جزو شـاگردان مسـیح شـویم باید خود
را بـا همـه آنچـه کـه داریـم تسـلیم او بکنیـم .هدایایـی کـه او تقدیس و مبـارک کـرده و به ما
میدهـد ،بایـد بـرای جلال نـام او بـا برکـت دادن همنوعـان مـا بـکار گرفتـه شـود» (اِلـن جـی
وایـت ،حکایـات پندآموز مسـیح ،صفحـه .)۳۲۸
همچنیـن ،خداونـد هدایـای خاصی ماننـد عطیه نبوت و کارهای دفرتی خاص در کلیسـا ،از
جملـه بـرای کشـیش هـا و بـزرگان کلیسا[مشـایخ] در کلیسـا ایجاد کـرده اسـت ،معلامنی برای
تعلیـم در درون بـدن مسـیح هسـتند تـا بتواننـد هـر یـک از اعضـا را بـرای خدمـت پـرورش و
مجهـز سـازند (افسسـیان  ۱۱ :۴و  .)۱۲وظیفـه همـه اعضـای رهبری کلیسـا کمـک بـه هر یک
از اعضـا در کشـف عطایـای روحانـی خـود و تعلیـم آنهـا بـرای بکارگیـری این هدایـا در جهت
بناکـردن و تقویت بدن مسـیح اسـت.

چــه اســتعدادهای ذاتــی در شــما وجــود دارنــد ،کــه هــم در محیــط ســکوالر(دنیوی)
مفیــد و ســودمند هســتند ،و هــم میتواننــد باعــث برکــت در کلیســا باشــند؟

     
     چهارشنبه 

 ۱۵مرداد

عطایای خود را کشف کنید
اول قرنتیـان بـاب  ۴ :۱تـا  ۹را بـا دوم قرنتیـان بـاب  ۲۰ :۱تـا  ۲۲مقایسـه کنیـد .ایـن آیـات
دربـاره وعـده هـای خداونـد و بـه ویـژه هدایـای روحانی پیـش از آمـدن دوباره مسـیح به ما
چـه مـی گویند؟

خداونـد وعـده مـی دهـد کـه کلیسـای او همـه عطایـای روح القـدس را درسـت قبـل از
بازگشـت مسـیح آشـکار خواهـد کـرد .وعده های او مسـلم و قطعـی هسـتند .او در قلبهای ما
شـهادت روح القـدس را قـرار داده اسـت تـا هـر کدام از مـا را در درک عطایائی کـه به ما داده
اسـت راهنامیـی کنـد .ایـن خداوند اسـت که هدایـا را به ما عطا مـی کند و این خداوند اسـت
کـه از طریـق روح القـدس آنهـا را بـرای ما آشـکار مـی کند.
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لوقـا بـاب  ،۱۳ :۱۱یعقـوب بـاب  ،۵ :۱و متـی  ۷ :۷را بخوانیـد .اگـر مـا مشـتاق باشـیم تـا
هدایائـی را در خـود کشـف کنیـم کـه خـدا بـه مـا عطـا کـرده  ،او مـا را بـه انجـام چـه کاری
دعـوت مـی کند؟

مـا عطایـای روح القـدس را هنگامـی دریافـت می کنیم کـه خود را به خداوند تسـلیم کنیم
و از او بخواهیـم کـه عطایایـی کـه بـه مـا داده اسـت را بـر ما آشـکار کنـد .هنگامیکـه قلبهای
مـا از خودسـتایی و خـود بـزرگ بینـی پـاک شـود و ا ُولویـت مـا خدمـت به مسـیح باشـد ،روح
او مـا را بـا هدایـای روحانـی کـه بـرای مـا در نظـر دارد ،مجهز و تحـت تاثیر قـرار خواهد داد.
«حواریـون بواسـطه ایمان و دعـا و رسسـپردگی کامـل بـرای خدمت بـه او پـری روح القدس را
دریافـت منودنـد .سـپس در حسـی خـاص خیـرات آسمان بـه پیروان مسـیح سـپرده شـد ....در
صلیـب ،متـام عطایـا متعلـق بـه ماسـت ،امـا متلـک واقعـی آنهـا بسـتگی بـه روح خـدا دارد که
تصمیـم بگیریـد هرکـس چـه عطایـی را دریافـت کنـد» (اِلـن جـی وایـت ،درسهـای پندآمـوز
مسـیح ،صفحه .)۳۲۷
عطایـای روحانـی (نـگاه کنیـد بـه اول قرنتیـان  ۴ :۱۲تـا  )۶خصوصیاتـی اسـت کـه خداوند
بـه مـا عطـا مـی کنـد تـا بتوانیـم بطـور موثرتـری بـه او خدمـت کنیـم .خدمـات ،حـوزه هـای
عمومـی هسـتند کـه میتوانیـم عطایای خـود را در آن بـروز دهیـم ،و فعالیتهـا و عملکردهای
مـا اتفاقـات خاصـی هسـتند کـه این امـکان را به ما مـی دهند تا عطایـای خـود را در آنها بکار
گیریـم .عطایـای روحانـی بـه خـودی خـود کاملا رشـد نکـرده انـد .هامنطـور کـه روح القدس
شما را بـا برخـی حـوزه هـای خدمتـی تحـت تاثیر قـرار می دهـد و درگیر مـی کند ،دعـا کنید
کـه او شما را در جهـت رسـالتی خـاص هدایـت کند تـا در طی خدمـت بشـارتی از عطیه خود
اسـتفاده کنید.

عطایــای خــاص شــما چیســت ،و مهمتــر از آن ،چگونــه مــی توانیــد ایــن عطایــا را
ب ـرای خدمــت پــروردگار بهبــود بخشــید؟

     
     پنجشنبه 

 ۱۶مرداد

رشد عطایای ما
حکایـت سـکّه هـا [اسـتعدادها] را در متـی بـاب  ۱۴ :۲۵تـا  ۳۰را بخوانیـد .مهمترین مسـئله
ای کـه در ایـن حکایـت مـورد توجـه شما قـرار گرفـت ،چیسـت؟ چـرا دو خـادم اولـی مـورد
متجیـد اربـاب قـرار میگیرند ولـی آخرین خادم توبیخ میشـود؟ این حکایـت از بابت بکارگیری
عطایایمان ،بـه مـا چـه میگویـد؟ بطـور خاص بـه متـی  ۲۹ :۲۵توجـه کنید.
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اربـاب بـه هـر خـادم رسمایـه ای را «فراخـور قابلیتی» که داشـت ،اعطا کرد(متـی .)۱۵ :۲۵
هـر فـرد مبلـغ متفاوتـی دریافت کـرد .اولی پنج قنطـار ،دومی سـه قنطار و آخری یـک قنطار.
هـر کـدام از خـادم هـا خـودش در مـورد چگونگـی رسمایـه گـذاری یـا اسـتفاده از قنطارهـا
تصمیـم گرفـت .نکتـه مهـم در اینجاسـت کـه آنچـه کـه بـه آنهـا داده شـده بـود متعلـق بـه
خودشـان نبـود و فقـط بـه امانـت بـه آنان داده شـده بـود .رسمایه هـا متعلق به شـخصی بود
کـه فقـط مسـئولیت نگـه داری را بـه آنـان داده بود.
دغدغـه و نگرانـی اربـاب ایـن نبـود کـه چـه کسـی سـکه هـای بیشتر یـا چـه کسـی کمتر
داشـت .مسـئله ایـن نبـود کـه چه تعـداد سـکه(عطایا) به هـر کدام داده شـده اسـت .دغدغه
اربـاب ایـن بـود کـه هـر کـدام از آنچـه کـه بـه او داده شـده ،چگونه اسـتفاده شـده اسـت.
پولـس در دوم قرنتیـان بـاب  ،۱۲ :۸اینگونـه بیـان مـی کند« ،زیرا اگر اشـتیاق باشـد ،هدیه
شـخص مقبـول مـی افتـد ،البتـه بر حسـب آنچـه کسـی دارد ،نـه آنچه نـدارد» .برای خـدا مهم
نیسـت کـه شما چـه عطیـه ای داریـد ،بلکـه آنچه بـا آن انجام مـی دهید مهم اسـت.
خداونـد از دو خـادم اولـی تقدیـر کـرد ،زیرا آنها در بکارگیری سـکه های خـود امین بودند.
سـکه هـای آنـان از طریـق بکارگیریشـان بیشتر شـده بودنـد .غلام «بد رسشـت و تنبل» سـکه
هایـی را کـه اربابـش بـه او داده بـود را اسـتفاده نکـرده بود ،و مقـدار آنها افزایـش نیافته بود.
ایـن یـک حقیقـت جـاودان اسـت «قانـون خدمـت ،کانـال ارتباطـی اسـت کـه مـا را بـه خدا و
همنـوع بشر پیونـد می دهد» (اِلـن جی وایت ،درسهـای پندآموز ،صفحه  .)۳۲۶غالم سسـت
پیمان فرصـت خدمتـش را از بیـن برده بـود و در نهایت قابلیت خدمت کردن را هم از دسـت
داد.
هنگامیکـه عطایائـی را کـه خـدا بـه مـا داده اسـت ،برای جلال نام او بـکار می بریـم ،آنها
افرایـش و توسـعه مـی یابنـد و رشـد مـی کننـد .چگونه مـی توانید عطایائـی را کـه خداوند به
شما داده ،در خـود کشـف کنیـد؟ فروتنانـه از خداوند بخواهید تا حوزه هایی را که او مشـتاق
اسـت تـا شما در آن خدمـت کنیـد ،بـه شما نشـان دهـد .هامنطور کـه او شما را تحـت تاثیر
قـرار میدهـد ،خـود را درگیـر خدمـت کنیـد .عطایای شما در اثر بکارگیـری آنها رشـد می کنند
و شما در خدمت به او خرسـند و خشـنود خواهید شـد.

دربــاره ایــن داســتان اخالقــی فکــر کنیــد و آن را در زندگــی خــود بــکار ببندیــد .اگــر
عطیــه ای از طــرف خداونــد در زندگیتــان وجــود دارد ،دربــاره نحــوه اســتفاده از آن
چــه داریــد کــه بگویید؟(یادتــان باشــد ،هــر چــه کــه شــما داریــد هدیــه ای از طــرف
خداونــد اســت).

     
     جمعه 

 ۱۷مرداد

تفکـری فراتـر :از اِلـن جـی وایـت بخوانید«،عطایـا»  ،صفحـات  ۳۲۵تـا  ،۳۶۵از کتـاب
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درسهـای پندآموز مسـیح.
درک صحیـح تعلیـم کتـاب مقدسـی از عطایای روحانی موجب وحدت و یگانگی در کلیسـا
میشـود .شـناخت این مسـئله که هر یک از ما عضو ارزشـمند و رضوری بدن مسـیح هسـتیم،
یـک عقیـده مشترک اسـت .وجـود هر عضو کلیسـا برای تحقق رسـالت مسـیح رضوری اسـت.
خداونـد بـه هـر عضـو از بدن مسـیح ،عطیه ای را برای خدمت بخشـیده اسـت.
« بـه هـر فـردی وظیفـه ای داده شـده کـه بایـد بـرای اربـاب خود انجـام دهد .بـه هر یک
از خادمیـن او عطیـه یـا اسـتعدادی خـاص عطـا شـده اسـت .بـه یکـی ،پنـج سـکه؛ بـه دیگری،
دو سـکه؛ و بـه آن یکـی ،یـک سـکه؛ بـر حسـب توانایی هـای مختلفی کـه هر فـرد دارد ،عطیه
ای داده شـده اسـت .بـه هـر خـادم عطیـه ای بـرای انجـام مسـئولیتی کـه دارد امانتـی سـپرده
شـده اسـت؛ و امانـت های[عطایـا] متفـاوت متناسـب و بـر حسـب قابلیـت هـای متفـاوت ما
بـه مـا سـپرده میشـوند .خداونـد در توزیـع عطایای خـود با جانبـداری و غرض برخـورد نکرده
اسـت .او اسـتعدادها را مطابـق قابلیتهـای شـناخته شـده بندگانـش بـه آنان عطا کرده اسـت و
انتظـار بازدهـی متناسـب از آنهـا را دارد »(اِلـن جـی وایتTe ،شـهادتهایی برای کلیسـا ،جلد ،۲
صفحه .)۲۸۲
همچنیـن بـه یـاد داشـته باشـید کـه عطایـای روحانی بـرای جالل خداونـد عطا شـدهاند نه
بـرای اینکـه بـه خـود ببالیـم .خداونـد آنهـا را عطـا مـی کنـد تـا نـام او جلال یابـد و آرمـان او
تحقـق یابد.

سؤاالتی برای بحث
 .۱به این عقیده که از طرف خداوند عطیه ای به هر یک از ما عطا شده است ،توجه کنید.

این چه پیامدهایی برای کلیسای محلی شما دارد؟ این عقیده در بکارگیری هر یک از اعضا
در کار خدمت چه تفاوتی می تواند ایجاد کند؟

 .۲با اعضای کالس سبت درباره اینکه چگونه عطایای عضو دیگری باعث برکت شما بوده،
صحبت کنید .نحوه شناسایی عطایای روحانی خود را با اعضای کالس به اشتراک بگذارید.
به نظر شما عطایای روحانی شما چه هستند ،و چگونه از آنها در جهت برکت دادن دیگران
استفاده می کنید؟

.۳ .۳در ایـن درس اشـاره شـد کـه عطایـای مـا بـا بکارگیریشـان رشـد مـی کنند .بـه زندگی
خـود نـگاه کنید.آیـا شـما میتوانیـد بگوییـد کـه عطایائی کـه خدا بـه شـما داده ،همانطور
کـه شـما آنهـا را بـرای جلال نـام او بـکار بردهایـد ،رشـد کردهانـد؟ همزمـان ،سـوال پایانی
مطالعـه روز پنجشـنبه را دوبـاره از خـود بپرسـید ،در آنچـه خداونـد بـه شـما عطـا کـرده
اسـت ،چقـدر امیـن بودهاید؟
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داستانهای ایامنداران
او فقط کارلوس است

توسط اندرو مک چسنی

اگر جی کارلوس سـانچز روییز رئیس اتحادیه ادونتیسـت روز هفتم درکشـورش
پـرو بـود ،اعضـای کلیسـا محرتمانه او را شـبان  -رئیسـصدا می زدند .اما در کشـور
اوروگوئـه کـه در آنجـا سـانچز روییـز رئیـس اتحادیه کلیسـاها اسـت فقط به اسـم
«کارلوس»شـناخته می شود.
مـردان او را «کارلـوس» صـدا مـی کننـد .زنـان او را «کارلـوس» صـدا مـی کنند.
حتـی بچـه هـا هـم او را «کارلـوس» صـدا مـی کننـد .هیـچ کس منـی گویـد رئیس.
هیـچ کـس عنـوان «شـبان» را بـه کار منـی بـرد .او فقـط «کارلوس» اسـت.
او کـه از کشـور پـرو مـی آمد؛ جائیکه مردم از سلسـله مراتب شـغلی و مقامی
آگاهنـد ،تقریبـاً یکسـال طـول کشـید تـا سـانچز روییز خـود را بـا کشـور اوروگوئه
وفـق دهـد وقتـی او در سـال  ۲۰۱۱بـرای اولیـن بـار بـه عنـوان مدیـر یـا رئیـس
انتخـاب شـد .سـانچز روییـز گفـت« :اوروگوئـه بـا دیگـر کشـورهای قـاره آمریکای
جنوبـی فـرق دارد .بـا وجـود آنکـه اهالـی اوروگوئه مـی توانند رهربان را تشـخیص
بدهنـد ،آنهـا سلسـله مراتـب را منـی پذیرنـد .یـک رهبر با افـراد دیگر برابر اسـت.
رهبران کلیسـا مـی گوینـد ، ،کـه سـانچز روییز با طـرز فکر اروگوئـه ای بطوری
قـوی بـا تاثیـر اروپائـی هـا پیونـد خـورده اسـت وکشـور را به حـوزۀ بشـارتی نوید
بخشـی مبدل سـاخته اسـت .کلیسـای ادونتیسـت در کشـوری بـا جمعیتـی بالغ بر
سـه و نیـم میلیـون نفر تنها  ۷٣۵۸نفر عضو کلیسـای ادونتیسـت دارد ،یا می شـود
گفـت یـک ادونتیسـت بـرای هـر  ۴۷۰نفـر ،کـه رقمـی بسـیار ناچیـز در آمریـکای
جنوبـی اسـت .تقریبـاً نصـف جمعیـت اوروگوئـه در مونتـه ویدئـو کـه پایتخـت
اوروگوئـه مـی باشـد زندگی مـی کنند.
دبیرکل کلیسـای ادونتیسـت ،تد ان سـی ویلسـون ،طی مالقاتی در سـال ۲۰۱۹
از شـبانان پرسـید« :مـا چگونـه مـی توانیـم بـه مونته ویدئـو و دیگر شـهرهای دنیا
دسرتسی داشـته باشیم؟»
او کتـاب مقـدس را گشـود و ارمیـا بـاب  ٣۲آیـه  ۲۶را خوانـد« ،مـن خداونـد،
خـدای متـام انسـانها هسـتم! هیـچ کاری بـرای مـن دشـوار نیسـت» ویلسـون در
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حالیکـه بـه ارمیـا بـاب  ٣٣آیـه  ٣اشـاره مـی کـرد گفـت« :خـدا بـه سـوال خـود
قدرمتندانـه پاسـخ مـی دهـد ،مـرا بخـوان که تـو را اجابـت خواهـم کرد و تـو را از
چیزهـای عظیـم و مخفـی کـه ندانسـته ای ،آگاه خواهـم سـاخت».
ویلسـون گفـت :ایـن وعـده رابـرای اوروگوئـه و در شـهرهایی کـه خدمـت
مـی کنیـد اعلام کنیـد .شما همچـون اروپـا بـا جامعـه سـکوالریزم و ماتریالیزم در
کشـمکش بسـیار زیـادی هسـتید .امـا هیـچ چیـز بـرای خداونـد دشـوار نیسـت.
بـا اشـاره بـه اینکـه هیـچ چیزی بـرای خدا دشـوار نیسـت ،مردم پـس از رشکت
در برنامـه هـای مراکـز هامیشـی یـا مراکز تاثیرگذار شـهری که توسـط کلیسـا اداره
مـی شـود تعمیـد مـی یابنـد .در بیـن اعضـای جدیـد یـک مـرد جـوان هسـت کـه
اسـمش فرنانـدو آگوئیـر اسـت کـه پـس از رشکـت در درس کنرتل اعصـاب ،در یک
مرکـز تاثیـر گـذاری در مونتـه ویدئو قلب خود را در سـال  ۲۰۱۹به عیسـی سـپرد.
لطفـاً بـرای اوروگوئـه و دیگـر حـوزه های بشـارتی نویـد بخش در اطـراف دنیا دعا
کنید .
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  درس هفتم   

مشارکت کالم

 ۲۴ – ۱۸مرداد

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفته :مزمور ۱۰۵ :۱۱۹؛ ارمیا۲۹ :۲۳؛ عربانیـان  ۱ :۱تا ۳؛ دوم تیموتائوس
 ۱۴ :۳تـا ۱۷؛ اول یوحنـا  ۷ :۱تـا ۹؛ جامعه ۱ :۳؛ دوم تیموتائوس .۲ :۴

آیـه حفظـی« :همچنـان خواهـد بود کالم مـن که از دهانم صادر میشـود؛ بیمثـر نزد من
بـاز نخواهـد گشـت ،بلکـه آنچه را خواسـتم به جـا خواهـد آورد ،و در آنچـه آن را به انجامش
فرسـتادم کامران خواهد شـد» (اشعیا .)۱۱ :۵۵
وقتی شهادت می دهیم ،از عیسی سخن می گوئیم .اما ،بدون کتاب مقدس چگونه
می توانستیم از مسیح آگاهی یابیم؟ در حقیقت ،اگر ما کتاب مقدس را نداشتیم ،چقدر
میتوانستیم در خصوص نربد بزرگ ،محبت خداوند ،تولد ،زندگی ،رسالت ،مرگ ،رستاخیز ،و
بازگشت پروردگار خود بدانیم؟
اگرچه طبیعت ،عظمت و قدرت خداوند را آشکار می کند ،اما نقشه نجات او را آشکار منی
سازد .عیسی از طریق شخص روح القدس «آن نور واقعی می باشد که همه آدمیان را نورانی
میکند ،که در حال آمدن بود» (یوحنا  .)۹ :۱با این وجود ،بدون کالم خداوند برای توضیح
کامل حقیقت الهی ،مکاشفه روح القدس در قلبهای ما محدود خواهد بود .کالم مکتوب خدا
روشنترین و کاملرتین مکاشفه مسیح ،کالم زنده خداوند است.
با اینکه رهربان مذهبی کالم خدا را مورد مطالعه قرار دادند ،اما بسیاری از پیامهای اصلی
آنرا نادیده گرفتند .مسیح گفت «کتاب مقدس را مطالعه می منایید ،چون خیال می کنید که
در آن حیات جاودان خواهید یافت .در حالیکه کتاب درباره من شهادت می دهد» (یوحنا :۵
 .)۳۹بدرستی دریافتند که هر تعلیمی از کتاب مقدس بازتاب دهنده زیبایی شخصیت مسیح
است .هنگامیکه کالم خدا را به اشرتاک می گذاریم ،هدف اصلی مااین نیست که اثبات کنیم،
ما درست می گوییم و دیگران در اشتباه هستند؛ هدف اینست که عیسی را در هر جنبه ای از
حقیقت که به اشرتاک میگذاریم ،آشکار سازیم و جالل دهیم.
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درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۵۲مرداد –  ۵۱آگوست آماده شوید.

     
     یکشنبه 

 ۱۹مرداد

منادهای کالم خدا


مزمـور ۱۰۵ :۱۱۹؛ ارمیـا ۲۹ :۲۳؛ لوقـا ۱۱ :۸؛ و متـی  ۴ :۴را بخوانیـد .پنـج منـادی کـه در این
آیـات بـرای توصیـف کالم خـدا اسـتفاده شـده ،چـه هسـتند؟ بـه نظر شما چـرا این پنـج مناد
بـرای نشـان دادن کالم خـدا انتخاب شـدهاند؟

در ایـن آیـات از منادهـای مختلفـی بـرای توصیـف برخـی از کاربردهـای اصلـی کالم خـدا
اسـتفاده میشـود .هنگامیکـه مـا کتـاب مقـدس را بـا دیگـران بـه اشتراک مـی گذاریـم ،ماننـد
نوریسـت کـه زندگـی دیگـران را روشـن می سـازد .مسـیح «نـور جهـان» ،تاریکی ابهـام و درک
اشـتباه آنـان در مـورد خداونـد و ماهیـت شـخصیت او را درهـم میشـکند .ذهنهـای تاریک با
درک اشـتباه از خداونـد ،توسـط روح القـدس از طریـق کالم خداونـد روشـن و آگاه میشـوند.
بـر اسـاس ارمیـا ،کالم خـدا هامننـد آتـش و پُتـک اسـت .که غبـار گنـاه را از زندگـی ما پاک
مـی کنـد و قلبهـای سـخت شـده مـا را در هـم مـی شـکند .هنگامیکـه مـا بـه مـردم کمک می
کنیـم تـا جلال مسـیح را در کتـاب مقـدس ببینند ،قلبهای سـخت آنها شکسـته میشـود ،و آتش
محبـت او غبـار خودخواهـی ،حـرص و طمع ،شـهوت ،و خودمحوری را از زندگـی ما می زداید.
کالم خـدا همچنیـن به بذر تشـبیه شـده اسـت .ویژگی اصلی بذر اینسـت کـه حیات بخش
اسـت .بـذر بـرای رشـد نیـاز بـه زمـان دارد .همـه دانـه ها بطـور همزمان رشـد منی کننـد و در
یـک زمـان جوانـه منـی زنند .همچنین رسعت رشـد همه گیاهان یکی نیسـت .امـا تحت رشایط
مناسـب ،حیـات موجـود در بـذر از طریـق خـاک رس از حیاتـی نـو در مـی آورد .هنگامیکـه ما
بـذر کالم خداونـد را در قلبهـا و ذهنهـای دیگـران میکاریم ،همیشـه نتایج آنرا فورا ً مشـاهده
نخواهیـم کـرد ،امـا بـذر آرام و سـاکت رشـد مـی کنـد ،و در زمانـی کـه خـود خداوند مناسـب
میدانـد ،اگـر آنهـا به هشـدارهای روح القدس پاسـخ دهند ،رشـد مـی کنند و محصولـی را برای
ورود بـه پادشـاهی خـدا حاصل مـی کنند.
مسـیح کالمـش را بـه نـان قـوت بخـش تشـبیه مـی کنـد .هامنطـور کـه بسـیاری از مـا می
دانیـم ،فقـط چیزهـای معـدودی به انـدازه یک نان خوب ،گرسـنگی را رفع می کننـد .کالم خدا
گرسـنگی روح را بـر طـرف مـی کنـد و عطـش روحانـی درون مـا را سـیراب می کنـد .هامنطور
کـه مـا وعـده هـای آمـده در کالم خدا را با دیگـران درمیـان میگذاریم و به آنـان کمک میکنیم
تـا دریابنـد عیسـی کالم زنـده خداوند اسـت ،زندگـی آنان با نیکویی او متحول میشـود ،شـیفته
محبـت ،و مبهـوت فیـض او میشـوند ،و از حضور وی خشـنود مـی گردند.

مجـدداً بـه حقایقـی کـه فقط از طریـق کتاب مقدس به آنهـا پی برده ایـم ،فکر کنید.
ایـن مطلـب دربـاره گرامـی داشـتن آنچه که به مـا تعلیم میدهد ،چـه می گوید؟
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     دوشنبه     

 ۲۰مرداد

قدرت خالق کالم خدا


عربانیـان بـاب  ۱ :۱تـا ۳؛ عربانیـان ۱۲ :۴؛ مزمـور  ۹ ،۶ :۳۳را بـا هـم مقایسـه کنیـد .این آیات
در بـاره قـدرت کالم خـدا بـه ما چه مـی گویند؟

کالم خـدا ،کالم زنـده اسـت .کالم خـدا در خـود توانایـی تحقق و انجام کارهایـی را که اعالم
میکنـد ،دارد .سـخنان انسـانی فقـط توانایـی ایـن را دارنـد تا از آنچه که هسـت صحبـت کنند،
امـا خداونـد از چیزهایـی صحبـت مـی کنـد کـه هنوز وجـود ندارنـد ،و او بعـدا ً آنها را توسـط
قـدرت کالم خـود خلـق مـی کنـد .کالم خـدا ،کالم حیـات بخـش اسـت .کالمـی کـه از دهـان او
بیـرون مـی آیـد و شـنیده میشـود ،قـدرت خلـق هر آنچـه را که بیـان می کنـد ،دارد.
در داسـتان آفرینـش کتـاب پیدایـش بـاب  ،۱عبـارت «خدا گفـت» مرتبـاً در (پیدایش ،۳ :۱
 )۲۹ ،۲۶ ،۲۴ ،۲۰ ،۱۴ ،۱۱ ،۶تکـرار شـده اسـت .کالم گویـا و روشـنگر خـدا چنـان قدرتـی دارد
کـه وقتـی او سـخن گفـت ،زمین خشـک و خالی پدیدار شـد ،گیاهـان جوانه زدند ،گلها شـکوفا
شـدند ،درختـان میوه شـکوفه آوردنـد ،و حیوانات بوجـود آمدند.
یـک کلمـه جالـب عبری وجـود دارد کـه در پیدایـش بـاب  ۱بـرای عمـل خلاق خداونـد
بـکار رفتـه اسـت .ایـن کلمـه  baraمـی باشـد .ایـن کلمـه در این شـکل خـاص ،حاکـی از عمل
خداونـد از «خلـق» چیـزی از هیـچ چیـز مـی باشـد .از این فعـل فقط زمانی اسـتفاده میشـود
کـه موضـوع و مبحـث خداونـد اسـت .یعنـی فقـط و فقـط خداونـد مـی توانـد( bara ،خلق)
کنـد ،و او ایـن کار(خلقـت) را بـا قـدرت کالم گفتـارش انجـام داد.
خداونـد نـه تنهـا از طریـق کالم خـود ایـن جهـان را آفریـد بلکـه آنـرا از طریـق کالم خـود
حفـظ مـی کنـد .همان قدرتـی کـه در کالم گفتـاری خداسـت ،در کالم مکتـوب او نیـز وجـود
دارد .همان روح القـدس کـه در عمـل خلقـت دخیـل بـود ،در کالم الهـام بخـش او نیـز حضور
دارد .هنگامیکـه کتـاب مقـدس را میخوانیـم یا آن را با دیگران به اشتراک مـی گذاریم ،در کنار
مـا حضـور دارد .در کالم خداونـد ،قـدرت حیـات بخـش ،متحـول کننـده و آفرینـش گر(خلاق)
وجـود دارد«.نیـروی خالقانـه ای که جهـان را خلق کرد ،در کالم خداوند اسـت .این کالم ،قدرت
می بخشـد؛ آغازگر زندگیسـت .هر فرمان یک وعده اسـت؛ که بطور ارادی پذیرفته میشـود ،و
توسـط روح دریافـت میشـود ،و یـک حیـات ابـدی را به ارمغان مـی آورد .کالم خـدا طبیعت را
متحـول مـی کنـد و روح را بـه صـورت خـدا و شـبیه او حیاتی نو می بخشـد» (اِلـن جی وایت،
آمـوزش ،صفحه .)۱۲۷
هامنطـور کـه مـا شـخصاً وعـده های موجـود در کتاب مقـدس را درک می کنیـم ،زندگی ما
تغییـر مـی کنـد ،و هامنطـور کـه بـه دیگران کمک مـی کنیم تا وعـده های شـگفت انگیز او را
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درک کننـد ،روح القـدس زندگـی آنان را نیز تغییـر خواهد داد.

تصور کنید :خدا گفت و خلق شد .چگونه می توانیم درک کنیم که این به چه
معناست؟ این واقعیت شگفت انگیز چه چیزی را در مورد قدرت او به ما می گوید؟
چرا این حقیقت در مورد قدرت خالقانه خدا برای ما تسلی بخش است؟

     سه شنبه     

 ۲۱مرداد

مزایای مطالعه کالم خدا
مطالعـه کالم خـدا مزایـای زیـادی دارد .پطـرس رسـول بـه مـا می گویـد کـه از طریق وعده
هـای کتـاب مقـدس مـا در «الوهیـت خـدا رشیـک و سـهیم مـی شـویم» (دوم پطـرس .)۴ :۱
یعقـوب در مـورد کالم خـدا مـی گویـد «کالمـی را کـه در شما نشـانده شـده و مـی توانـد
جانهـای شما را نجـات بخشـد ،بپذیریـد» (یعقـوب  .)۲۱ :۱پولـس اضافه می کند کـه «اکنون
شما را بـه خـدا و بـه کالم فیـض او می سـپارم که قادر اسـت شما را بنـا کنـد و در میان جمیع
کسـانی کـه تقدیـس شـده اند میراث بخشـد» (اعمال  .)۳۲ :۲۰هـدف کتاب مقدس رسـتگاری
انسـان اسـت .مـا بـا دیدن حضور مسـیح در کل کتاب مقـدس تغییر می کنیـم .وقتی ما حضور
او را در کالمش می بینیم ،هامنند او میشـویم و «به شـکل او مبدل می شـویم» (دوم قرنتیان
 « .)۱۸ :۳ایـن قانونـی عقالنـی و طبیعـت معنـوی اسـت کـه مـا با دیـدن تغییـر میکنیم .ذهن
بتدریـج خـود را بـا موضوعاتـی کـه بـه آنهـا اجـاره میدهـد در درونش سـاکن شـوند ،وفق می
دهـد »(اِلـن جـی وایت ،نبرد بزرگ ،صفحـه .)۵۵۵
دوم تیموتائـوس بـاب  ۱۴ :۳تـا  ۱۷و یوحنـا  ۱۴ :۱۷تـا  ۱۷را بخوانیـد .چـه مزایـای دیگـری از
طریـق مطالعـه کالم خدا بدسـت مـی آید؟

پولـس رسـول با نوشتن نامه به دوسـت و همـکار جوان خـود تیموتـاوس ،از او می خواهد
کالم الهـام بخـش خـدا را بـه اشتراک
کـه بـه کتـاب مقـدس وفـادار باشـد و مزایـای مطالعـه ِ
بگـذارد .طبـق گفتـه پولس ،کتاب مقدس «بـرای تعلیم و تأدیب و اصالح و تربیت در پارسـایی
سـودمند اسـت» .کالم خـدا حقیقـت را آشـکار و خطـا را افشـا مـی کنـد .کتـاب مقدس ،نقشـه
خـدا را بـرای نـوع بشر ترشیح می کنـد .کالم خدا گناهان مـا را مالمت می کنـد ،تفکر غلط ما
را تصحیـح مـی کنـد و مـا را بسـوی عدالت راهنامیـی و هدایت می کند .کتـاب مقدس عدالت
مسـیح را آشـکار مـی کنـد .کتـب مقدس مـا را از حامقت گناهان خـود رهایی و بسـوی زیبایی
عدالـت او سـوق مـی دهـد .هنگامیکه محبـت فداکارانه مسـیح را بر خلاف خودخواهی خود
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مـی بینیـم ،متحیـر میشـویم .هامنطـور کـه ما در کتـاب مقدس محبت و شـفقت بیکـران او را
مشـاهده مـی کنیـم ،زندگـی ما تغییـر می کنـد .هنگامیکـه کالم او را با دیگران به اشتراک می
گذاریـم ،آنهـا نیـز بطـور بنیـادی دگرگـون میشـوند .مشـاهده حضـور مسـیح در کالمـش ،ما را
بیشتر شـبیه او مـی کنـد .شـاهد بـودن به معنـای مشـارکت آنچه که فکـر می کنیـم و یا حتی
بـاور داریـم نیسـت .بلکـه همـه چیـز در مـورد به اشتراک گذاشتن حقایـق جاودانی اسـت که
در کالم خـدا یافـت میشـود .وقتـی کالم خـدا بـه طـرز بـاور نکردنـی زندگـی مـا را برکـت داده
اسـت ،بایـد ایـن مـژده نیکـو را بـا دیگـران بـه اشتراک بگذاریـم تـا بدانند کـه چگونـه میتواند
زندگـی آنـان را نیز برکـت دهد.

در مــورد دوران ســختی کــه شــما شــخصاً در زندگــی خــود داشــته ایــد و اینکــه
چگونــه کالم خــدا بــه شــما قــوت بخشــیده ،فکــر کنیــد .از ایــن تجربــه شــما چــه
آموختــه ایــد؟

     
     چهارشنبه 

 ۲۲مرداد

بکارگیری کالم خدا
شـخصی حسـاب کـرده که بیش از سـه هزار وعـده در کالم خدا وجـود دارد .هر یک از این
وعـده هـا از قلـب خـدای مهربانـی که«قادر اسـت به وسـیله آن قدرتی که در مـا کار می کند،
خیلـی بیشتر از آنچـه مـا بخواهیـم و حتـی تصـور کنیم عمـل کنـد» (افسسـیان  )۲۰ :۳برآمده
اسـت .وعـده هـای خداونـد تعهداتـی هسـتند کـه او به هـر یک از مـا می دهـد .هامنطور که
مـا انجـام ایـن وعـده هـا را طلـب می کنیـم و به دیگران هـم تعلیم مـی دهیم که آنـان نیز از
خـدا آنهـا را بطلبنـد ،برکات آسمان در زندگی ما جاری میشـوند .پولس رسـول بـر این واقعیت
الهـی در رومیـان تاکیـد مـی کنـد «آیا خدایـی که پرس خود را دریغ نداشـت ،بلکـه او را در راه
همـه مـا تسـلیم کـرد ،بـا بخشـیدن او همه چیز را با سـخاومتندی بـه ما منی بخشـد؟» (رومیان
 .)۳۲ :۸پطـرس رسـول ایـن وعـده را شـفاف سـاخته و اظهـار مـی دارد کـه «قـدرت الهـی آنچه
را کـه مـا بـرای زندگـی و خداپرسـتی نیـاز داریم ،به ما بخشـیده اسـت» (دوم پطـرس  .)۳ :۱از
طریـق مـرگ مسـیح بـر روی صلیـب و پیـروزی او بـر رشیـر و اصـول و قدرتهای جهنم ،مسـیح
هـر آنچـه کـه مـا بـرای داشتن یـک زندگـی الهـی و روحانی نیـاز داشـتیم را بـه ما بخشـید .او
همچنیـن وعـده مـی دهـد کـه نیازهای اساسـی و جسـمی ما را نیـز تامیـن خواهد کرد.
اول یوحنـا بـاب  ۷ :۱تـا  ۹و فیلیپیـان بـاب  ۱۹ ،۱۳ :۴را با هم مقایسـه کنید.اگرچه این وعده
هـا کاملاً متفـاوت هسـتند ،امـا همـه آنهـا در مـورد شـخصیت خـدا چـه چیـزی را بـه ما می
آموزنـد؟ ایـن وعـده هـا چه تاثیـری بر زندگی شما داشـته اند؟
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وعـده هایـی کـه مـا در ایـن آیـات مـی خوانیـم ،هـر یـک از مسـائل مختلفـی سـخن مـی
گوینـد ،امـا تصویـر خدایـی کـه ایـن وعـده هـا را بـه مـا نشـان مـی دهنـد بسـیار شـبیه هـم
هسـتند .آنهـا خدایـی بخشایشـگر ،قـادر مطلـق ،و نیازهای اساسـی ما را آشـکار میسـازند .آنها
بـه مـا اطمینـان مـی دهنـد خداونـد بـه مـا اهمیـت مـی دهد.



عربانیـان بـاب ۱۹ :۳؛  ۱ :۴تـا ۳؛ و متـی  ۵۸ :۱۳را بخوانیـد .ایـن آیـات در مـورد لـزوم ایمان
بـه ما چـه مـی گویند؟
بسـیاری از وعـده هـای شـگفت انگیـز خدا در کتـاب مقدس وجـود دارنـد ،و هنگامیکه ما
بـا ایمان بـرای طلـب آنهـا دعا می کنیـم ،و آنها را بـاور داریم چون مسـیح آنها را وعـده داده،
بـرکات آن وعـده هـا بـه مـا میرسـد .عـدم ایمان بـه توانایـی خـدا در انجـام و تحقـق وعـده
هـا در زندگـی مـا باعـث میشـود کـه تحقق وعـده های خـدا در زندگـی ما بطـور کامل صورت
نگیـرد .دعـا کنیـد کـه خداونـد ایـن هفته شما را به سـمت فردی سـوق دهد که نیـاز به وعده
هـای امیدوارانـه کالم خدا دارد.

     
     پنجشنبه 

 ۲۳مرداد

مشارکت کالم خدا
خبر خـوش بـرای بـه اشتراک گذاری اسـت .بـه مـواردی در زندگی خـود که از اخبـار خوب
خرسـند شـده ایـد ،فکـر کنیـد .شـاید ایـن روزی بـوده باشـد کـه شما خبر خـوب ازدواج ،تولد
فرزنـد ،شـغل جدیـد ،و یـا خریـد اتومبیـل یـا خانـه نـو را شـنیده ایـد .شما آنقدر هیجـان زده
و خوشـحال بودهایـد کـه حتـی منـی توانسـتید بـرای درمیـان گذاشتن آن بـا دیگران صبر کنید.
در میـان گذاشتن شـادی خـود بـا دیگـران بسـیارعالی و شـگفت انگیـز اسـت،اما بهرتیـن
خبر در کل جهـان ،حکایت عیسـی مسـیح اسـت .وقتـی ما بینش جدید نجات بوسـیله عیسـی
مسـیح را در کالم خـدا کشـف مـی کنیـم ،قلبهای ما از شـادی لربیز میشـود ،و مشـتاق هسـتیم
آنـرا بـا شـخص دیگـری در میـان بگذاریـم .هنگامیکـه رهبران مذهبـی سـعی می کننـد جلوی
موعظـه رسـوالن را بگیرنـد ،پطـرس اظهـار میـدارد« :اما مـا منیتوانیـم از گفنت آنچه دیـده ایم و
شـنیده ایـم ،دسـت بر داریـم» (اعمال .)۲۰ :۴
« کسـی بـه حضـور مسـیح نخواهـد آمـد ،مگـر اینکـه در قلـب خـود اشـتیاق شناسـاندن
مسـیح و دوسـتی گرانبهائـی را کـه در او یافتـه ،بـه دیگـران بـارور کنـد؛ حقیقـت نجـات و
قدوسـیت چیـزی نیسـت کـه بتوانـد در قلـب خـود محبـوس کنـد .اگـر مـا مبلـس بـه عدالـت
مسـیح شـده ایم و از شـادی سـاکن شـدن روح القدس پُر شـده ایم ،منی توانیم سـاکت مبانیم»
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(اِلـن جـی وایـت ،گامهایـی بسـوی مسـیح ،صفحـه.)۷۸
در رومیـان بـاب  ۱۴ :۱تـا  ،۱۶پولـس مـی نویسـد« :مـن خـود را چـه بـه یونانیـان و چه به
بَربَرهـا ،چـه بـه حکیمان و چـه بـه جاهلان مدیـون میدانـم .از ایـن رو ،اشـتیاق بسـیار دارم
کـه شما را نیـز کـه در روم بـه رس میبریـد ،بشـارت دهـم .زیـرا از انجیـل رسافکنـده نیسـتم،
چـرا کـه قـدرت خداسـت برای نجـات هر کس که ایمان آ َو َرد ،نخسـت یهود و سـپس یونانی».
هرگـز پولـس رسـول از گفتن حکایت تحول خود خسـته نشـد .قلب او از شـادی در مسـیح
لربیـز بـود .از نظـر او مـژده نیکـو برای به اشتراک گذاری بود ،و او منیتوانسـت سـاکت باشـد.
چـه اصـول حیاتـی را اشـعیا ۴ :۵۰؛ جامعـه ۱ :۳؛ و دوم تیموتائـوس  ،۲ :۴در مورد به اشتراک
گذاشتن کالم خـدا بـرای ما بیان مـی کنند؟

هامنطـور کـه زندگـی خودمـان را بـه مسـیح و خدمـت او تسـلیم مـی کنیـم ،او درهـای
فرصـت را بـرای «گفتن کالم خـدا» در زمان مناسـب برای کسـانی که قلبهایشـان آمـاده پذیرش
کالم اسـت ،مـی گشـاید .مـا در متامـی شـهادتهایامن بایـد سـه اصـل کتـاب مقدس را بـه خاطر
داشـته باشـیم :چـه بگوییـم ،چگونـه آنـرا بگوییـم ،و چـه زمانـی بگوییم.

برخــی از مردمــی کــه بــا آنهــا در ارتبــاط هســتید چــه کســانی هســتند ،و چگونــه
مــی توانیــد گــواه بهتــری ب ـرای آنــان باشــید؟

     
     جمعه 

 ۲۴مرداد

تفکـری فراتـر :از اِلـن جـی وایـت بخوانیـد« ،شـناخت خـدا» ،صفحـات  ۸۷تـا  ،۹۱از
کتـاب گامهایـی بسـوی مسـیح؛ مطالعـه کتـاب مقـدس بـه همـراه خانـواده ،صفحـات  ۱۹۲و
 ،۱۹۳از کتـاب کارگـران انجیـل؛ و تکنیـک هـای کار کتـاب مقدسـی ،صفحـات  ۴۸۱تـا  ،۴۸۶از
کتاب بشـارت.
خداونـد بـرروی قلبهـای اطرافیـان مـا کار مـی کنـد .اگـر مـا بینـش روحانـی داشـته باشـیم
تـا کاری را کـه خداونـد مـی کنـد ببینیـم ،قطعـاً فرصتهـای اشتراک گـذاری کالم او بـا دیگـران
را هـم خواهیـم داشـت .هامنطـور کـه خـدا باطـن را آمـاده مـی سـازد ،مـا فرصـت پیـدا مـی
کنیـم کـه بـذر انجیـل را در آن بکاریـم .روح القـدس قلـب نیقودیمـوس ،زن کنار چـاه ،زنی که
مشـکل خـون ریـزی داشـت ،دزد بـرروی صلیـب ،یوزباشـی رومـی و بسـیاری دیگـر را قبـل از
مالقـات مسـیح بـرای دریافت سـخنان او آمـاده کرد .آنهـا از طریق موقعیـت اجتامعی ،رشایط
زندگیشـان و تاثیـرات روح القـدس آمـاده پذیـرش پیـام مسـیح شـدند.
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معمـوالً ممکـن اسـت تردیـد کنیـم کـه از مـردم سـوال کنیـم کـه آیـا مـی توانیم بـرای آنان
دعـا کنیـم ،وعـده کتـاب مقدس را با آنـان در میان بگذاریـم ،و یا کمی از حقیقـت کالم خدا را
بـرای آنـان بیـان کنیـم .بیشتر اوقـات ،به غیـر از زمانی که احسـاس مـی کنیم بایـد ایامن خود
را بـا شـخص دیگـری در میـان بگذاریـم ،ایـن روح القـدس اسـت که مـا را تحت تاثیـر قرار می
دهـد تـا شـخص دیگـری را با شهادتشـخصی تحـت تاثیر قـرار دهیم.

سؤاالتی برای بحث
 .۱اگــر کســی نــزد شــما بیایــد کــه بــه شــدت نســبت بــه مســئله ای احســاس گنــاه کنــد
و نیــاز بــه بخشــش خداونــد داشــته باشــد ،چــه توصیــه هایــی بــه او مــی کنیــد ،و چــه
آیاتــی از کتــاب مقــدس را بــا او در میــان مــی گذاریــد؟ تجربــه شــخصی شــما از احســاس
گنــاه و قــدرت آمرزنــده خداونــد در زندگیتــان چیســت؟

 .۲برخـی اوقـات خـدا انسـانهایی را وارد زندگـی مـا مـی کنـد زیـرا کـه او تمایـل دارد تـا
آنـان حقیقـت را دریابنـد .چگونـه میتوانیـم نسـبت بـه ایـن عمـل خداوند پاسـخ دهیم؟

.۳ .3بر روی قدرت خدا و کالم او به عنوان آشکار کننده داستان خلقت برروی خود
آفرینش بیشتر تمرکز کنید .ما به سختی می توانیم مفهوم خود جهان را درک کنیم زیرا که
بسیار بزرگ و گسترده است .و فکر کنید ،خدایی که آنرا آفریده باید حتی از آنچه آفریده
است بزرگتر باشد .چگونه می توانیم با دانستن اینکه خدایی که به آن خدمت میکنیم،
بسیار قدرتمند است ،احساس آسایش و آرامش کنیم؟ او نه تنها قدرتمند است ،بلکه
همچنین ما را دوست دارد .دانستن این مسائل در مورد خدا ،چه امید بزرگی میتواند به ما
ببخشد؟ و چگونه این دانش میتواند به ما کمک کند تا شاهدان بهتری برای دیگران باشیم؟
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داستانهای ایامنداران
قلبی تازه برای آلکس

توسط اندرو مک چسنی

آلکـس وقتـی کـه در فنالنـد بچـه بـود دچـار بیماری مـادرزادی قلبی بـود ،که
حفـره ای در قلـب او وجـود داشـت .پزشـکان امیـدوار بودنـد کـه قلـب خـود را
ترمیـم کنـد امـا ایـن چنین نشـد .بنابرایـن وقتی  ۸سـاله بود پزشـکان عمل جراحی
بـاز قلـب را انجـام دادنـد .بعد ازآن ،مـادر به پرس کوچک اش که در بخش بستری
بـود نـگاه کـرد و گفـت :بـه دالیلـی خـدا اجـازه داد تـا ایـن اتفـاق بیفتـد .او برای
زندگیامن هدفـی دارد.
مـادردر مـورد تجربـه خـود در فیـس بـوک مطلبی نوشـت .خیلی هـا از صفحه
فیـس بـوک او خوششـان آمـد وطرفـدارش شـدند تـا اینکـه او بتواند در مـورد خدا
بـا مـردم حـرف بزنـد ،کـه در حالتـی دیگر عالقـه ای به گـوش دادن از خود نشـان
نـداده بودنـد .آلکـس داشـت بـه یک مبشر تبدیل می شـد.
پرسرسیعـاً بعـد از عمـل جراحـی بهبـود یافـت و تنها پـس از پنـج روز به خانه
برگشـت .آن یـک معجـزه بـود .رشیـر تلاش کـرده بـود تـا آلکـس را به چنـگ خود
در آورد ولـی عیسـی بـه او قلبـی تـازه داده بود.
به هر حال هوای تابسـتان داغ شـد .یکروز عرص آلکس از دردی در سـینه اش
شـکایت کـرد .در بیامرسـتان پزشـکان متوجه شـدند که بـه خاطر ورم قلـب ،اندازه
قلـب دو برابرشـده اسـت (تصویـر زیـر را نـگاه کنیـد) .آلکـس در بخـش فوریتهای
پزشـکی عمـل جراحـی شـد .پـس از سـاعتها ،پزشـکان عمـل جراحـی را موفقیـت
آمیـز توصیـف کردنـد .رشیرمـی خواسـت آلکـس را صاحـب شـود اما عیسـی به او
قلبـی تـازه داده بود.
وقتـی آلکـس بـه خانـه بازگشـت بطـور نامعمـول رفتار کـرد .معموالً سـاکت و
مهربـان بـود؛ ولـی خشـن شـد و مشـاجره مـی کـرد مخصوصـاً نسـبت بـه پـدرش.
یکـروز عصر ،آلکـس بـه طـور عجیبـی عصبانـی شـد ،حرفهـای نامهربانانـه ای بـر
زبـان آورد و عینکـش را بـه زمیـن پـرت کـرد.
وقتـی پـدرش دسـتش را بـرای دعـا بـر رس آلکس می گذاشـت پرسـید :چـرا این
طـوری رفتـار مـی کنـی؟ خیلـی وقتها پدرعادت داشـت تا دعـا کند .امـا این دفعه
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آلکس مانع شـد .او داد زد :دسـتت را از من دور کن .او با چشمانی پر از نفرت
بـه پـدرش نگریسـت .پـدرش هرگـز اینچنیـن آلکـس را ندیـده بـود .بـه آشـپزخانه
رفـت جائیکـه مادر داشـت شـام را حارض مـی کرد.
او گفـت :ایـن طبیعـی نیسـت .ایـن آلکس ما نیسـت .ما باید دعا کنیـم .پدر و
مـادر بـه طـرف آلکـس رفتند .بـدون اینکه حتی حرفـی بزند پدرش دسـتش را روی
رسش گذاشـت .مادرش نیز دسـتش را روی پیشـانی آلکس گذاشت.
پـدرش گفـت :در نـام عیسـی ،بـه تـو ای روح پلیـد دسـتور مـی دهیـم آلکـس
راتـرک کنـی .مـا آلکـس را بـه خـدا سـپرده ایـم و تـو هیـچ جائـی در زندگـی اش
نداری.
بعـد از دعـا آلکـس به حالت طبیعی اش برگشـت .او لبخند مـی زد می خندید
مثـل اینکـه اصلاً اتفاقـی نیفتـاده اسـت .رشیرمـی خواسـت تـا آلکـس را صاحـب
شـود امـا عیسـی بـه او قلبـی تـازه داده بـود .مـادرش امیـدوار اسـت کـه او بزرگ
شـده و قلـب یک مبرش را داشـته باشـد و شـهادت زندگـی اش قلبهـا را عوض کند.
مـادرش گفـت :مـن زندگـی اش را بـه خـدا سـپرده ام .احسـاس مـی کنیـم کـه
آلکـس رابطـه خاصـی بـا خـدا دارد .زندگـی اش سـخت بوده اسـت اما بـاور داریم
کـه خـدا کارهـای خـارق العـاده ای بـا او خواهـد کرد.
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  درس هشتم   

 ۳۱ – ۲۵مرداد

مانند مسیح خدمت کنید

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :متـی ۱۴ ،۱۳ :۵؛ فیلیپیـان ۱۵ :۲؛ مرقـس ۳۴ :۱۲؛ افسسـیان ۱۵ :۴؛
متـی  ۲۳ :۴تـا ۲۵؛ متـی  ۳۱ :۲۵تـا .۴۶
آیـه حفظـی« :و چـون انبـوه جامعتهـا را دیـد ،دلـش بر حـال آنان سـوخت زیـرا همچون
گوسـفندانی بیشـبان ،پریشـانحال و درمانـده بودنـد» (متـی .)۳۶ :۹
مسـیح واقعـاً بـه مـردم اهمیـت میـداد .او بیشتر از آنکه به خـود اهمیت بدهد بـه نیازها
و مسـائل مـردم توجـه داشـت و بـه آنـان اهمیـت میـداد .زندگـی او کاملاً وقف دیگـران بود.
رسـالت او رحمت و محبت بود .او نیازهای جسـمی ،روحی ،و عاطفی انسـانهای اطرافش را
تامیـن مـی کـرد و بدیـن ترتیـب قلبهـای آنـان آماده پذیـرش حقایق الهی می شـد کـه او تعلیم
میـداد .هامنطـور کـه جذامـی را شـفا میـداد ،نابینـا را بینایی و ناشـنوا را شـنوایی می بخشـید،
روح رشیـر را از جسـم بیـرون میرانـد ،گرسـنه را خوراک میـداد ،و نیازمنـدان را دلجویی میکرد،
قلبهـای آنـان ملس میشـد و زندگیشـان تغییـر میکرد.
انسـانها بـا دیـدن محبـت و دل نگرانـی واقعـی او ،قلبهایشـان را بـر روی حقایقـی مـی
گشـودند کـه او تعلیـم میـداد« .تنهـا راه رسـیدن بـه موفقیت واقعی در دسـتیابی به انسـانها
روش مسـیح اسـت .منجـی بـرروی زمیـن آمـد و بـا انسـانها یکـی شـد ،زیـرا کـه همـه چیز را
بـرای خیریـت آنـان میخواسـت .او همـدردی و محبت خود را به انسـانها نشـان داد ،نیازهای
آنـان را تامیـن کـرد ،و اعتماد آنـان را بدسـت آورد .و سـپس بـه آنـان گفـت «مـرا پیـروی کن»
(اِلـن جـی وایـت ،خدمـت شـفا ،صفحه  .)۱۴۳عیسـی تشـخیص داد کـه جهان به همان اندازه
کـه بـه اعلان پیـام انجیـل نیـاز دارد ،بـه اثبات و تجلـی آنهم نیـاز دارد .شـاهد زنده بـا زندگی
مسـیح گونـه و متعهـد خدمـت بـه دیگران ،اثبات و شـهادتی قدرمتند اسـت بـرای کالمی که ما
بیـان مـی کنیـم و به بشـارت مـا اعتبار بیشتری می بخشـد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱شهریور –  ۲۲آگوست آماده شوید.
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     یکشنبه     

طرز برخورد مسیح با مردم

 ۲۶مرداد

عیسی همیشه برای دیگران در پی دیدن خوبیها و شایستگی های آنان بود .او همیشه
بهرتین ها را از آنان استنباط میکرد .یکی از انتقادهایی که رهربان مذهبی روزگار وی نسبت
به او داشتند ،این بود که او «گناهکاران را می پذیرد و با آنان همسفره میشود» (لوقا .)۲ :۱۵
آنها نگران بودند زیرا او با «گناهکاران» معارشت می کرد .دیدگاه مذهبی آنان به جای تعامل،
جاه طلبی بود .آنها زمانیکه عیسی در مورد خود گفت «زیرا من نیامده ام تا پارسایان بلکه تا
گناهکاران را دعوت کنم» (متی  )۱۳ :۹شگفت زده شدند.
مذهب کاتبان ،فریسیان ،و صدوقیان مذهب دوری و اجتناب از گناه بود .آنها معتقد
بودند،که «هر کاری که میتوانی انجام بده تا از گناه دور باشی و آلوده آن نشوی» .اما تعلیم
عیسی بطرز چشمگیری متفاوت بود .او به گودال تاریک دنیا آمده بود تا دنیا را رهایی بخشد،
نه اینکه از آن دوری کند .او «نور جهان» است (یوحنا .)۱۲ :۸
متـی بـاب  ۱۴ ،۱۳ :۵را بخوانیـد .دو متثیلـی که عیسـی بـرای توصیف پیروانش اسـتفاده کرد،
چـه هسـتند؟ چـرا از ایـن دو تشـبیه خـاص اسـتفاده کـرد؟ همچنیـن نـگاه کنید ،یوحنـا ،۹ :۱
یوحنـا  ،۴۶ :۱۲و فیلیپیـان .۱۵ :۲

منک یکی از مهمترین منابع دنیای باستان بود .منک بسیار ارزشمند بود و در برخی مواقع
سپاهیان رومی از آن به عنوان پول استفاده می کردند .منک ،مناد دارایی بزرگی بود .همچنین
برای حفظ و طعم دادن به خوراک از آن استفاده میشد .وقتی عیسی از مناد منک برای نشان
دادن پیروان خوداستفاده کرد ،او واقعاً میخواست بگوید که ثروت واقعی جهان قدرمتندترین
و ثرومتندترین مردم آن نیستند .ثروت حقیقی جهان ،مسیحیان متعهدی هستند که برای
پادشاهی خداوند دگرگونی ایجاد می کنند .اعامل مهربانانه و خدمت به دور از خودخواهی
آنان منجر به حفظ نعمت ها و خوبی های دنیا میشود و فضای آنرا معطر میسازد.
دومین متثیلی که عیسی از آن استفاده کرد (در متی « )۱۴ :۵نور جهان» بود .جایی که نور
باشد ،در آن ،تاریکی جایی ندارد .نور در تاریکی می درخشد .نور از تاریکی دوری منی کند .نور
در تاریکی رخنه کرده و آنرا مبدل به روشنایی می کند .پیروان مسیح باید بر تاریکی این جهان
در هر محله ،روستا ،شهرک ،و شهر نفوذ کنند و آنها را با جالل و شکوه خداوند روشن سازند.

پـس از بررسـی سـخنان عیسـی در یوحنـا باب  ۵۱ :۷۱تـا  ۸۱چگونه مـی توانیم ایده
جدائـی از جهـان و پرهیـز از جهـان را درک کنیـم؟ آیـا آنهـا چیـز مشـابهی هسـتند؟
منظـور عیسـی چـه بـود ،هنگامیکـه بـرای پیروانـش دعـا کرد کـه در دنیا باشـند ولی
جـزو دنیـا نشـوند؟ چگونه مـا میتوانیـم اینگونه باشـیم؟
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     دوشنبه     

 ۲۷مرداد

رفتار عیسی با مردم
هـدف عیسـی آشـکار کـردن جنبـه هـای نیکـوی انسـانها بـود .حتـی وقتـی رشایـط بطور
غیـر معمـول چالـش برانگیـز بـود ،او بـا فیـض برخـورد کـرد .بـر اسـاس انجیـل لوقـا همـه «از
او بـه نیکویـی مـی گفتنـد و از کالم فیـض آمیـزش در شـگفت بودنـد» (لوقـا  ،)۲۲ :۴و انجیـل
یوحنـا اضافـه مـی کنـد «فیض و راسـتی به واسـطه عیسـی مسـیح آمـد» (یوحنـا  .)۱۷ :۱رفتار
و رویکـرد او باعـث میشـد کـه مـردم در برابـر او مقاومـت نکننـد .سـخنان مهربانانـه او تار و
پـود قلـب آنـان را ملـس میکرد.



متی باب  ۵ :۸تا  ۱۰و مرقس باب  ۳۴ :۱۲را بخوانید .عیسـی چه عبارات امیدبخشـی مسـیح
بـه دو فـرد متفـاوت ،یعنی یک نظامـی رومی و دیگری یک عـامل یهودی گفت؟

اظهـارات مسـیح بـه فرمانـده نظامـی رومـی تحولـی عظیـم بـود .فکـر کنیـد که ایـن افرس
نظامـی چـه حسـی بایـد داشـته باشـد وقتـی عیسـی اعلام کـرد کـه چنیـن ایامنـی را حتـی در
ارساییـل هـم ندیـده اسـت .همچنیـن در مـورد افـکار عـامل یهـودی فکر کنیـد وقتی عیسـی به
اوگفـت «شما از پادشـاهی خـدا دور نیسـتید» .مسـیح ایـن توانایـی را داشـت کـه شایسـتگی
هـای افـراد را ببینـد و بیـان کنـد .گاهـی رفتـاری کوچـک مثـره ای بـزرگ دارد ،ماننـد تعریـف
از افـراد کـه بـرای بـاز کـردن قلبهـای آنـان و پذیـرش پیـام انجیـل کافی اسـت .به دنبـال دیدن
خوبیهـای انسـانهای اطـراف خـود باشـید و اجـازه دهیـد تـا آنـان بداننـد کـه قـدردان آنـان
هستید .
اشـعیا ۳ :۴۲؛ کولسـیان ۶ ،۵ :۴؛ و افسسـیان  ۱۵ :۴را بـا هـم مقایسـه کنیـد .ایـن آیـات چـه
اصـول اساسـی دربـاره اشتراک گذاری ایمان با دیگران و رابطـه ما با آنان ،تعلیـم می دهند؟

هنگامیکـه سـخنان مـا دلگـرم کننـده و پـر از فیـض باشـد ،تاثیـرات مثبتـی بـر روی زندگی
دیگران دارد .سـخنان اشـعیا نبی آشـکار می کند که عیسـی مسـیح «نی خرد شـده را نخواهد
شکسـت» ،و «فتیلـه کـم سـو را خاموش نخواهـد کرد» .به عبارت دیگر ،عیسـی چنان دلسـوز،
مهربـان و مراقـب بـود کـه مبـادا بـدون دلیل کسـی را کـه تـازه ایمان آورده آزرده خاطر نکند
و یـا شـعله هـای کوچـک ایامن را در دلشـان خامـوش نکند.
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چـرا ،طــرز بیــان آنچــه کــه مــا میخواهیــم بگوییــم بســیار مهــم اســت ،حتــی شــاید
مهمتــر از آنچــه کــه میخواهیــم بیــان کنیــم؟ نظــر شــما در بــاره ایــن مطلــب
«حقیقــت ،حقیقــت اســت» چیســت و اینکــه مــردم یــا بایــد آن ـرا بپذیرنــد یــا آن ـرا
تــرک کننــد؟ چــه اشــکالی در ایــن بیانیــه درســت وجــود دارد؟

     سه شنبه     

 ۲۸مرداد

خدمات شفای مسیح :بخش اول
طریـق بشـارت خداونـد مـا فراتـر از موعظـه هـای از حفـظ شـده و یـا بیانـات کنسروی
اسـت؛ بشـارت او بـه غنـا و پویایـی زندگی اسـت .ما هـر روز با انسـانهایی که انواع و اقسـام
نیازهـا را دارنـد ،در متـاس هسـتیم :جسـمی ،روانـی ،عاطفـی و روحانی .مسـیح مشـتاق اسـت
کـه نیازهـای آنـان را از طریـق مـا برطرف سـازد ،یعنـی هامنطور که مـا نگرانی خود را نسـبت
بـه تنهایـی ،انـدوه و غـم دلهـای آنـان نشـان میدهیـم و عالقمنـد و شـادان از شـادی ،امید و
رویاهـای آنان هسـتیم.
مسـیح بـه انسـانهایی کـه احسـاس نیـاز مـی کردنـد خدمت میکـرد ،تـا در نهایـت بتواند
اصلـی تریـن نیـاز آنـان را برطـرف سـازد .حـس نیـاز ،بخشـی از زندگـی اسـت کـه مـردم حـس
میکننـد کـه تـا بـه حـال نتوانسـته انـد بـه تنهایـی آن را در زندگیشـان حـل کننـد .ایـن ممکـن
اسـت ،تـرک سـیگار ،کاهـش وزن ،تغذیـه بهتر ،و یا کاهش استرس باشـد .این مسـئله میتواند،
نیـاز بـه خـوراک ،مسـکن ،و یا مراقبت های پزشـکی باشـد و یا حتی نیاز مشـاوره بـرای ازدواج
یـا مسـائل خانوادگی باشـد.
بـا اینحـال ،یـک نیـاز غایی وجـود دارد که مهمتریـن و اصلی ترین نیاز انسـان اسـت ،آنهم
رابطـه شـخصی بـا خـدا و درک اهمیـت ابدیـت در زندگـی انسـان اسـت .صلح و آشـتی با خدا
در ایـن دنیـای سـقوط کـرده در گنـاه ،نیاز اصلی ما اسـت.
داسـتان مـرد فلـج در متـی بـاب  ۱ :۹تـا  ۷و حکایت زنی که مشـکل خون ریزی داشـت را در
مرقـس بـاب  ۲۵ :۵تـا  ۳۵بخوانیـد .در هـر دو حکایـت مـا چـه نشـانه هایـی داریم که نشـان
میدهنـد ،عیسـی شـفای جسـمی را بـا تامیـن نیـاز نهایـی انسـان یعنـی آشـتی بـا خـدا را بهم
ربـط میدهد؟

هـدف خدمـات شـفای مسـیح فراتـر از بهبودی جسـمی و عاطفی بود .عیسـی میخواسـت
تـا انسـانها کمال و متامیـت حیـات کـه بوسـیله گنـاه از بیـن رفتـه بـود را تجربـه کننـد .برای
مسـیح ،شـفای جسـمی بـدون شـفای روحانی کامـل نبود .اگر محبت خدا مشـوق مـا در طلب
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بهبـودی جسـمی و عاطفـی بـرای یـک فـرد اسـت ،همچنیـن خیلـی بیشتر بـه مـا انگیـزه مـی
بخشـد تا خواسـتار سلامتی روحانی آن فرد باشـیم تا او بتواند کامل زندگی را در اینجا تجربه
کنـد و از طریـق آن بـه جاودانگـی برسـد .از ایـن گذشـته ،هـر شـخصی را که مسـیح شـفا داد،
رسانجـام درگذشـت .بنابرایـن ،نیـاز واقعی آنان باالتر از شـفای جسـمی یا هر نیـاز دیگری بود،
یعنـی همان نیـاز روحانـی ،آیا اینطـور نبود؟

چــه نــوع ابتکاراتــی را کلیســاهای مــا میتواننــد در جوامــع ب ـرای تامیــن نیازهــای
مــردم بــه کار گیرنــد تــا نشــان دهــد ،مــا واقعـاً بــه آنهــا اهمیــت میدهیــم؟ بــه افـراد
جامعــه خــود فکــر کنیــد .چــه کاری را کلیســای شــما در جهــت ایجــاد تغییــر در
زندگــی مــردم میتوانــد انجــام دهــد؟

     
     چهارشنبه 

 ۲۹مرداد

خدمات شفای مسیح :بخش دوم


متـی بـاب  ۳۲ :۴تـا  ۵۲و متـی بـاب  ۵۳ :۹را بخوانیـد .شـیوه هـای سـه گانـه ای کـه اسـاس
رسـالت او را تشـکیل میدانـد ،چـه بودنـد؟ چگونه او نیازهـای مردم را برطرف میکـرد و اینکار
چـه تاثیـری در زندگی آنان میگذاشـت؟

مسـیح در خدمـت خـود بـه مـردم سـه چیـز یعنـی تعلیـم ،موعظـه و شـفا را در کنـار هم
بـکار گرفـت .او اصـول حیـات ابـدی را بـا انسـانها در میـان گذاشـت تـا همـه مـا بتوانیم یک
زندگـی بـا معنـا و هدفـدار را تجربـه کنیـم .او گفـت «مـن آمـدهام تـا ایشـان حیـات داشـته
باشـند و از آن بـه فراوانـی بهـره مند شـوند» (یوحنـا  .)۱۰ :۱۰رسـالت او بیانگـر فراوانی فیض
و رحمـت اسـت .و مسـیح آمـد تـا مـا را قـادر سـازد تـا در «فراوانـی» حیـات از حـال تـا به ابد
زندگـی کنیـم و از آن بهـره منـد شـویم.
مرقـس بـاب  ۳۲ :۱تا  ۳۹را بخوانید .عیسـی در متام روز به شـفای بیماران و دفع ارواح رشیر
مشـغول بـود .بعـد از دعـای صبحگاهـان در روز بعـد ،وقتـی بسـیاری از مـردم برای شـفا نزد
او آمدنـد ،وی آنجـا را تـرک کـرد و بـه شـهر دیگـری رفـت .چـرا او آنان را شـفا نـداد؟ به دلیل
او در آیـات  ۳۸و  ۳۹توجـه کنید.
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ایـن داسـتان حکیامنـه اسـت .بعـد از شـفای بسـیاری در روز قبـل از آن ،روز بعـد عیسـی
مسـیح جمعیتـی را تـرک میکنـد کـه در پـی او بودنـد و هنـوز نیاز به شـفا داشـتند .توضیح او
در آیـات  ۳۸و  ۳۹بـاب  ۱مرقـس اینسـت کـه او بـه ایـن جهـان آمـده اسـت تـا پیـام انجیـل را
موعظـه کنـد .مسـیح رصفـاً بـه ایـن دنیـا نیامده بـود تا نقش یـک معجزه گـر شـگفت انگیز را
بـازی کنـد .او پسر آسمانی خـدا بـود ،کسـیکه بـرای انجـام رسـالت رسـتگاری و نجات انسـان
آمـده بـود .او نیامـده بـود تـا فقـط بیامرهـای جسـمی انسـان را درمـان کنـد .او مشـتاق بـود
تـا همـه مـردم هدیـه نجـات و زندگـی ابـدی را کـه هدیـۀ او را دریافـت کننـد .او بـه روشـنی
هـدف خویـش را از آمـدن بـه ایـن جهـان را بـا ایـن کلمات بیـان مـی کنـد «زیـرا پسر انسـان
آمـده تـا گمشـده را بجویـد و نجات بخشـد» (لوقـا  .)۱۰ :۱۹هر عمل شفابخشـی کـه او انجام
داد فرصتـی بـود بـرای آشـکار سـاخنت شـخصیت خداونـد ،تسـکین آالم انسـان ،و فرصتـی برای
دریافـت حیـات ابدی.

اگــر شــما فقیــر و یــا مریــض باشــید ،آیــا هنــوز ایــن امــکان وجــود دارد کــه در
فراوانــی و بــرکات زندگــی کــه مســیح بــه شــما میدهــد ،زندگــی کنیــد؟ آیــا مســیح
چیــزی بیــش از شــفای جســمی بــه مــردم میبخشــد؟ بــا چــه روشهــای عملــی
میتوانیــم در عیــن حــال کــه بــه نیازهــای جســمی و عاطفــی مــردم توجــه و آنهــا را
تامیــن مــی کنیــم ،آنــان را بســوی حقایــق روحانــی نیــز ســوق دهیــم؟

     
     پنجشنبه 

 ۳۰مرداد

چه چیزی برای عیسی مهم است
در متـی بـاب  ،۲۴پیـام عیسـی بـه حواریـون کـه شـامل وقایـع مربـوط بـه تخریـب بیـت
املقـدس و روزهـای قبـل از بازگشـت او اسـت ،بـا بیـان سـه متثیـل در بـاب  ۲۵ادامـه مییابـد.
ایـن متثیـل هـا ویژگـی های شـخصیتی را نشـان میدهند که واقعاً برای مسـیح مهـم بودند و او
میخواسـت تـا آنهـا را در مردمـی کـه منتظر بازگشـت دوباره او هسـتند ،ببیند .متثیـل ده باکره
تاکیـد بـر اهمیـت یـک زندگـی خالـص ،قابـل اعتماد و روحانـی دارد .متثیـل ده قنطـار داللت
بـر بکارگیـری و اسـتفاده صادقانـه از هدایایـی اسـت کـه خداوند بـه هر یک از ما داده اسـت.
متثیـل گوسـفندان و بزهـا نشـانگر مسـیحیان حقیقی اسـت که واقعـاً در جهت تامیـن نیازهای
کسـانیکه خداونـد هـر روزه بـر رس راه آنـان در زندگـی قـرار میدهـد ،تالش مـی کنند.
متـی بـاب  ۳۱ :۲۵تـا  ۴۶را بخوانیـد .چگونـه مسـیح ،مسـیحیت حقیقی را توصیـف می کند؟
مـواردی از خدمـت کـه در ایـن آیـات در مـورد آنها صحبت شـده را بیـان کنید.
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گرچـه ایـن متثیلهـا از تامیـن نیازهـای واقعـی جسـم انسـانها سـخن مـی گویند[جنبه ای
از داسـتان کـه نبایـد از آن غافـل شـویم] ،آیـا ممکـن اسـت در اینجا چیـزی بیـش از این وجود
داشـته باشـد؟ عیسـی مشـتاق اسـت که گرسـنگی و تشـنگی پنهانی که در روح انسـان وجود
دارد ،بـرآورده شـود(یوحنا  ،۳۵ :۶یوحنـا  .)۱۴ ،۱۳ :۴همـه مـا تـا زمانیکـه در مسـیح هویـت
حقیقـی خـود را کشـف نکنیـم ،بیگانگانی دور از مسـیح و در آرزوی یافنت خانـواده الهی خود
هستیم(افسسـیان  .)۱۹ ،۱۳ ،۱۲ :۲ما تا لباس عدالت مسـیح را نپوشـیم،از نظر روحانی عریان
هستیم(مکاشـفه۱۸ :۳؛ مکاشـفه .)۸ ،۷ :۱۹
اغلـب انبیـای عهـد عتیـق ،اوضـاع و احـوال انسـان را بـه ناامیـد بیماری توصیـف مـی
کنند(اشـعیا ۵ :۱؛ ارمیـا ۱۲ :۳۰تـا  .)۱۵بیماری گنـاه کشـنده اسـت ،امـا ارمیای نبی علاج آن را
بـه مـا نشـان می دهـد« .من سلامت را بر تـو بازگردانده ،زخمهایت را شـفا خواهم بخشـید»
(ارمیـا  .)۱۷ :۳۰مسـیح درمـان و شـفای بیماری مهلـک روح ماسـت.
حکایـت گوسـفندان و بزهـا بـه مـا اندرز مـی دهد و آگاهی میبخشـد که نیازهای جسـمی
انسـانهای اطـراف خـود را تامیـن کنیـم ،امـا ایـن حکایـت مفهـوم بیشتری را میخواهـد بیـان
کنـد .ایـن داسـتان مسـیح اسـت ،کسـیکه مهمتریـن نیـاز روح را تامیـن میکند ،و ایـن فراخوان
او بـرای همـکاری بـا او در خدمـت بـه انسـانهای اطـراف مـا اسـت .زندگـی خودخواهانـه و
خودمحـور و کوتاهـی از تامیـن نیازهـای جسـمی ،روحی ،عاطفـی ،و روحانی دیگـران ،خطری
بـرای ازدسـت دادن ابدیـت اسـت .در ایـن حکایـت ،آن کسـانیکه حیـات خـود را بـرای چیـزی
بـه غیـر از منافـع خودشـان میدهنـد ،توسـط پروردگارشـان سـتوده میشـوند و بـا خورشویـی
در ملکـوت خـدا پذیرفتـه میشـوند .در حالیکـه کسـانیکه بـا خودخواهـی در پـی مقاصـد خود
هسـتند و نیازهـای دیگـران را نادیـده میگیرنـد توسـط پروردگارشـان محکوم میشـوند.

     
     جمعه 

 ۳۱مرداد

تفکـری فراتـر« :بسـیاری بـه خـدا ایمان ندارنـد و اعتامد خـود را به انسـان از دسـت
دادهانـد .امـا آنهـا از اعمال دلسـوزانه و مفیـد قدردانی می کننـد .هامنطور که آنهـا می بینند
کسـی بـدون چشمداشـت بـه متجیـد و قدردانـی زمینی یـا بدون دریافـت چیزی ،بـه خانههای
آنان می آید و بیامران را شـفا ،گرسـنگان را خوراک ،برهنگان را پوشـاک ،و انسـانهای غمگین
و رنجدیده را تسـلی و آرامش میبخشـد ،با مهربانی همه به او اشـاره می کنند ،کارگر انسـان،
کسـیکه بـه انسـان عشـق میـورزد و دل نگـران اوسـت ،امـا او پیـام آور خداسـت ،و هامنطـور
کـه آنهـا ایـن را مـی بینند ،قلبهـای آنان ملس میشـود .حس شـکرگزاری در آنان بارور میشـود و
ایمان آنـان مشـتعل میگـردد .آنهـا مـی بینند که خـدا به آنـان اهمیت میدهـد ،و قلبهـای آنها
آمـاده میشـود تـا کالم او را بپذیرنـد» (اِلـن جی وایـت ،خدمات شـفا ،صفحه .)۱۴۵
خدمـت فداکارانـه و غیـر خودخواهانـه عیسـی درب قلبهـا را بـروی او بـاز می کنـد ،غرور
و تعصـب را میشـکند ،و قلبهـا را آمـاده پذیـرش پیـام انجیل می کند .کلیسـا بدن مسـیح اسـت
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کـه در همـه جـا بـا مهربانـی نیازهـا را برطـرف میکنـد .مسـیح ما را بـه درون جوامـع خودمان
میفرسـتد تـا در نـام او تحـول و تغییـر ایجـاد کنیـم .گرچـه ،مسـلامً ،مـا بایـد مراقب باشـیم که
آلـوده جهـان نشـویم(و ایـن یـک تهدیـد بسـیار واقعـی و خطرنـاک برای کلیسـای ماسـت) ،ما
همچنـان بایـد یـاد گیریـم که به انسـانها در جایی که هسـتند دسـت یابیم و اجـازه دهیم که
خـدا مـا را بـکار گیـرد ،خدایـی کـه میخواهد مـا انسـانها را از جایی که هسـتند بـه جایگاهی
کـه باید باشـند هدایـت کنیم.

سؤاالتی برای بحث
 .۱چ ـرا خدمــات دلســوزانه مســیح در از بیــن بــردن غــرور و تعصــب مــردم و آمــاده
کــردن آنهــا ب ـرای شــنیدن حقایــق روحانــی بســیار قدرتمنــد اســت؟ ســعی کنیــد تصــور
کنیــد کــه چقــدر بیشــتر شــهادت مــا بــه عنــوان یــک امــت میتوانــد موثرتــر باشــد ،چنانکــه
مــا هــم همــان دل نگرانیهــا و از خودگذشــتگی هایــی را کــه مســیح ب ـرای مــردم انجــام
داد ،از خــود نشــان دهیــم.

 .2در مــورد زمانــی فکــر کنیــد کــه مطلبــی را بیــان کردهایــد کــه ممکــن اســت ،صحیــح،
حقیقــت ،یــا حتــی ضــروری بــوده ،امــا شــما آن را بــه طــرز صحیــح بیــان نکــرده ایــد،
یعنــی بــا لحــن و یــا رفتــار بــد ادا کردهایــد .چــه چیــزی را از ایــن تجربــه آموختهایــد
کــه میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد کــه اینــکار را دوبــاره تکـرار نکنیــد ،مثــا :قبــل از ســخن
گفتــن ،کمــی تامــل و صبــر کنیــد ،فکــر کنیــد ،آرام باشــید ،و یــا ماننــد اینهــا؟
 .3بــرروی ایــن عقیــده کــه ،تمــام افرادیکــه شــفا یافتنــد و یــا حتــی از میــان مــردگان
زنــده شــدند ،ســرانجام میمیرنــد ،بیشــتر بیندیشــید .ایــن مســئله در مــورد چگونگــی
دســتیابی و خدمــت بــه کســانیکه در اط ـراف مــا هســتند ،چــه مــی گویــد؟
 .4کلیســای شــما چــه نــوع خدماتــی را میتوانــد در جامعــه شــما انجــام دهــد کــه در حــال
حاضــر انجــام نمــی دهد؟
 .4چگونــه میتوانیــم از طریــق خدمتمــان در تامیــن نیازهــا ،فرصــت هــای روحانــی را
ب ـرای جوینــدگان ایجــاد کنیــم؟
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داستانهای ایامنداران
چیزی لذتبخش و غافلگیر کننده در سودان
توسط گلن میشل

زندگـی در سـودان بـرای یـک زوج ادونتیسـت که در سـازمان آژانس توسـعه و
امـداد ادونتیسـت کار مـی کردنـد چالـش برانگیز بود .گرمـای روزانه از مـاه می تا
سـپتامرب بیـن  ۱۰۲تـا  ۱۰۸درجـه فارنهایـت( ٣۹تا  ۴۲درجه سـانتیگراد) می رسـید.
یـک نوشـیدنی خنـک بـرای مـن و همرسم سـوزان پـس از یـک روز کاری یک چیز
لذتبخش محسـوب می شـد.
یکـروز بعـد از اینکـه بـه خانه برگشـتیم ،سـوزان را دنبـال که به آشـپزخانه می
رفـت و پشـت پیشـخوان نشسـتم تـا در حینـی کـه او غـذا حـارض مـی کـرد بـا او
حـرف بزنـم .وقتـی پشـت پیش خـوان نشسـتم و پاهایـم را مثل پرسبچـه ای تکان
مـی دادم ،سـوزان از مـن پرسـید کـه بـرای نوشـیدن چـه چیزی مـی خواهم.
پرسـیدم،رچه چیـز برای نوشـیدن داری؟ دسـت به کمر و با صدائـی گیرا گفت:
برایت فانتا ،نوشـیدنی ریشـه گیاهی یا نوشـابه گازدار دارم.
بـا اشـاره بـه یـک نوشـیدنی خنـک بنـام اسـکوئیرت کـه از بـدو تـرک آمریـکا
ننوشـیده بـودم بـه او گفتـم کـه رشبـت مـی خواهـم .سـوزان بـا همان تـن صـدا
گفـت :رشبـت نـدارم .از پشـت پیشـخوان بیـرون آمـده و ماننـد یک بچـه خودم
را روی کـف آشـپزخانه انداختـم و جیـغ و هـوار راه انداختـم .دسـت و پـا زدم و
نوشـیدنی خواسـتم ،مـن رشبـت مـی خواهـم! مـن رشبـت مـی خواهم!"
نداشـتیم .از اسـکوئیرت خبری نبـود .سـوزان و مـن بـه خاطـر ایـن ُخـل بـازی
هـا خندیدیـم و خندیدیـم .لحظاتـی مثـل این ،باعث می شـد تا روزهای سـخت را
راحـت تـر تحمـل کنیم.
دو سـاعت بعـد ،یکـی از دوسـتان رس رسـید و ماشـینش را در کنـار خانـه مـا
پـارک کـرد .آن خانـم بـرای یـک یـک سـازمان توسـعه بیـن املللـی آمریکائـی در
پایتخـت سـودان ،خرطـوم ،کار مـی کـرد و بـه عنوان یـک کارمند رابط بـرای پروژه
هـای رشکـت آدرا کار مـی کردکـه توسـط  USAIDتامین بودجه می شـد .او اجازه
داده بـود تـا نامـه هـای خـود را از طریـق آدرس رسـمی او دریافـت کنیـم ،و در
ایـن روز او قـرار بـود بسـته ای را دریافـت کنیـم کـه حـاوی لـوازم مـوی رس بـود
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و بـرای مدتـی طوالنـی در انتظـارش بودیـم تـا از امریـکا بدسـتامن برسـد .مـن به
خاطر اینکه می دانسـتم دوسـتان آمریکائی مان یک بسـته شـکالت کشمشـی هم
برایمان گذاشـته اند بسـته پسـتی را باز کـردم .با خاطرجمع بـودن از این موضوع،
دیدم که بسـته شـکالت کشمشـی درسـت در باالی جعبه قرار داشـت .زیر بسـته
شـکالتها دو تیـوپ کـرم مـو بـود .امـا نـه ،بگذاریـد ببینـم .چیزهـای زیـادی نیز در
بسـته بودنـد .در حالیکـه بسـته هـا ی داخل پاکت را زیر و رومـی کردم یک بطری
بـزرگ بـا شـکوه سـبز رنگ اسـکوئیرت آنجـا بود!
هرگـز هیـچ نوشـیدنی از کسـی از آمریـکا درخواسـت نکـرده بـودم .امـا در
یـک روز گـرم در سـودان ،خـدا یـک چیـز دلچسـب مخصـوص تـدارک دیـده بـود.
هفته ها پیش از اینکه از سـوزان درخواسـت نوشـیدنی کرده باشـم ،بطری در راه
بـه سـوی خرطـوم بـود .خـدا حتـی حواسـش بـه کوچکرتیـن چیزهـای زندگـی مان
اسـت و او دوسـت دارد تا ببخشـد« .بخشـیدن زندگی کردن اسـت» (آرزوی اعصار
صفحـه  .)۶۲٣خـدا وعـده مـی دهـد« ،جوینـدگان خداونـد هیـچ چیـز نیکـو کـم
نخواهنـد داشـت» (مزامیـر بـاب  ٣۴آیـه .) ۱۰وقتـی خـدا دید کـه مـن دیوانه وار
جیـغ و هـوار مـی کشـم و دسـت و پـا مـی زنم ،حتما با خـودش فکرکـرده و گفته
«صبر کـن تـا ببینـی چـه برایت تـدارک دیـده ام».
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  درس نهم   

 ۷ – ۱شهریور

پرورش طرز برخوردی جاذب

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفته :یوحنا  ۲۷ :۴تا  ۳۹ ،۳۰تا ۴۲؛ متی  ۲۱ :۱۵تا ۲۸؛ دوم تسـالونیکیان
 ۱ :۱تا ۴؛ رومیان ۷ :۱۵؛ افسسیان ۳۲ :۴؛ اول پطرس .۱۵ :۳
آیـه حفظـی« :بلکـه در دل خویش مسـیح را به عنـوان خداوند مقدس شمارید و همواره
آمـاده باشـید تـا هـر کـس دلیـل امیـدی را کـه در شامسـت بپرسـد ،او را پاسـخ گوییـد ،اما به
نرمـی و بـا احرتام» (اول پطـرس .)۱۵ :۳
هرچـه بیشتر زندگـی مسـیح را مورد مطالعه قرار میدهیم ،بیشتر در توانایـی او در پذیرش
و تاییـد مـردم متحیـر میشـویم .بـا اینکـه او رهبران مذهبـی روزگار خود را به سـختی رسزنش
و مالمـت میکـرد ،امـا بـا خوشـحالی پذیـرای متـام کسـانی بود که بـا گناه مبـارزه مـی کردند و
ناامیدانـه در دام گنـاه گرفتـار شـده بودنـد .فیـض او شـامل حـال آنان میشـد .حتـی رحمت و
برکـت او شـامل بدتریـن گناهـکاران هـم میشـد .عمـق بخشـش او بسـیار عمیق تـر از ژرفای
گنـاه آنـان بـود .محبت او بیکـران بود.
مسـیح هرگـز حتـی کوچکرتیـن رفتـاری از غـرور و برتـری از خـود نشـان نـداد .او در همه
انسـانها تصویـر یکـی را دید و آنهـم تصویر خدایی بود که آنها را خلق کرده بود ،انسـانهایی
کـه در اثـر گنـاه سـقوط کـرده و حال او آمـده بود تا آنـان را نجات دهد .محبـت او برای همه
اسـت و هیچکـس از محبـت او محـروم نیسـت .هیچکس آنقدر غرق گناه نیسـت کـه فیض او
نتوانـد شـامل حالـش نشـود .او بـا متـام کسـانیکه ارتباط داشـت با احرتام و شـأنی که شایسـته
آنـان بـود ،رفتـار کرد .مسـیح مردم را برای وارد شـدن به پادشـاهی آسمان ترغیـب میکرد ،زیرا
که شایسـتگی هـای آنان را باور داشـت.
حضـور او زندگـی آنـان را تغییـر داده بـود زیـر او عمیقاً دلسـوز آنان بود .آنان برخاسـته تا
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آن بشـوند که مسـیح باور داشـت که می توانند باشـند.
در درس ایـن هفتـه ،مـا بـه بررسـی عمیـق طـرز رفتـار و برخورد مسـیح بـا مـردم خواهیم
پرداخـت و چگونگـی بکارگیـری ایـن اصـول در زندگـی خودمـان را بررسـی خواهیـم کرد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۸شهریور –  ۲۹آگوست آماده شوید.

     یکشنبه     

 ۲شهریور

قابلیت پذیرفنت انجیل
یوحنـا بـاب  ۷۲ :۴تـا  ،۰۳و  ۹۳تـا  ۲۴را بخوانیـد .چگونـه تعامـل مسـیح با زن سـامره ای این
حقیقـت را نشـان مـی دهـد که همه انسـانها حتـی در جاهایی که انتظـار آنرا نداریـم ،آماده
پذیرش انجیل هسـتند؟

تنهـا جایـی کـه حواریـون فکـر منیکردنـد کـه در آنجـا قلبهایـی آمـاده پذیـرش پیـام انجیـل
باشـد ،سـامره بـود .سـامریان بـا یهودیـان بـر رس تعالیـم و اصـول عبـادی دامئـاً در مجادلـه و
کشـمش بودنـد .ایـن دشـمنی هـا ده سـال قدمت داشـت .سـامریان میخواسـتند تا در سـاخت
معبد در اورشـلیم مشـارکت داشـته باشـند ولی به دلیل تزویج با قبایل بت پرسـت اطرافشـان
و دیـدگاه الحـادی ،ایـن فرصـت از آنهـا گرفته شـده بـود .در نتیجه ،سـامریان معبد خـود را در
کـوه جرزیـم بنـا کردنـد .حواریـون می توانسـتند بی درنـگ از سـامره رصفنظر کننـد ،زیرا برای
اعلام انجیـل زمینـی بی حاصـل بود.
مسـیح چیـزی را مـی دیـد که حواریـون آنرا منی دیدنـد ،آنهم قلبهـای آماده پذیـرش انجیل
بـود .رشح حـال یوحنـا از حکایـت زن کنـار چـاه با این سـخنان آغاز میشـود «او یهودیه را ترک
کـرد و دوبـاره بـه جلیـل برگشـت ،ولـی الزم بـود از سـامره عبور کنـد» (یوحنا  .)۴ ،۳ :۴مسـیح
«الزم بـود» از طریـق سـامره عبـور کنـد ،زیـرا روح القـدس او را متقاعـد میکـرد کـه شـاید در
ایـن مسـیر کـه بـه دور از انتظـارش اسـت ،قلبهایـی آمـاده پذیـرش انجیل وجود داشـته باشـد.
وقتـی چشمان مـا توسـط روح القدس مسـح میشـود ،فرصتهایی را مـی بینند کـه دیگران فقط
مشـکالت آنـرا مـی بیننـد .مـا بـرای پادشـاهی خداوند خرمـن بزرگ روحهـای آمـاده پذیرش او
را مـی بینیـم در حالیکـه دیگـران مزارعـه بـی محصول را مـی بینند.
اعامل باب  ۱۴ ،۵ ،۴ :۸را بخوانید .نتیجه نهایی خدمت مسیح در سامره چه بود؟

حواریـون میتوانسـتند از سـامره عبـور کننـد بـدون اینکـه فرصتی را بـرای سـامریان فراهم
کننـد تـا حقیقـت کالم خـدا را بشـنوند .آنچـه را که آنـان منی دیدند ،مسـیح میتوانسـت ببیند.
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او میدانسـت کـه روح القـدس در قلـب زن آمادگـی پذیـرش پیـام انجیل را بوجود آورده اسـت.
تغییـر چشـمگیر آن زن بـر تعـداد زیـادی از مـردم آن شـهر تاثیر گذاشـت .اما ما همیشـه فورا ً
نتایـج تالشهـای بشـارتی خـود را نخواهیـم دیـد ،هامنطـور کـه بذرهـای کالم خـدا را در قلبها
میکاریـم ،آنهـا روزی بـرای جلال خداوند محصـول خواهند داد.

ما هرگز تاثیر سخنان و اعمال خود ،چه خوب یا بد ،را بر دیگران نخواهیم دانست.
از اینرو ،چرا همیشه باید مراقب رفتار و کردارمان در حضور دیگران باشیم؟

     دوشنبه     

 ۳شهریور

تعدیل رفتار
اغلـب طـرز برخـورد مـا بـا دیگـران تعیین کننـده توانایی مـا در تاثیرگـذاری بر آنان اسـت.
رفتـار تنـد و خشـن ،منتقدانـه ،خصامنـه باعث میشـود تا مردم از شما دور شـوند ،و حتی اگر
شما قادر باشـید شـاهد مسـیح باشـید ،سـخنان شما هرچند هم ُمحق و صحیح باشـد ،به نظر
میرسـد زیـاد از طرف آنـان پذیرفته منیشـود.
در مقابـل ،رفتـار مثبـت و خوشـبینانه و بـاور دیگـران ،باعث جلب آنان بسـوی ما میشـود.
عیسـی ایـن اصـل زیبـا را اینطـور بیـان میکنـد« ،دیگـر شما را بنـده منـی خوانـم ،زیرا بنـده از
کارهـای اربابـش آگاهـی نـدارد .بلکـه شما را دوسـت خـود مـی خوانم ،زیـرا هر آنچـه از پدر
شـنیده ام ،شما را از آن آگاه سـاختهام» (یوحنـا  .)۱۵ :۱۵دوسـتان بـا وجـود نقـاط ضعـف و
خطـا ،همیشـه پذیـرای یکدیگـر هسـتند و آزادانـه و بـا اختیـار در شـادیها و غمهـای یکدیگـر
سـهیم میشوند.



متـی بـاب  ۲۱ :۱۵تـا  ۲۸و مرقـس  ۶ :۱۴تـا  ۹را بخوانیـد .این آیـات دو زن را در دو وضعیت
بسـیار متفـاوت توصیـف مـی کننـد .بـه نظر می رسـد ،مسـیح با یکی بـا تندی و بـا دیگری با
مالیمـت برخـورد مـی کنـد .چه نشـانه هایـی در این آیـات نشـان میدهند که مسـیح با فیض
نجـات بخـش خـود بـه آنان نزدیک میشـود و اعتماد آنان را بدسـت می آورد؟

زنـی کـه در متـی بـاب  ۱۵از آن صحبـت شـده ،یـک کنعانـی اسـت .ابتـدا عیسـی عمـدا ً
درخواسـت او را رد کـرد ،بنابرایـن هامنطـور کـه او ارصار میورزید ،ایامن او هم رشـد میکرد .تا
رسانجام مسـیح خواسـته او را اعطا کرد و سـپس سـخنی شـگفت انگیز را در مورد او بیان کرد
کـه هرگـز هیـچ یـک از رهبران مذهبـی در یهـودا تـا آن زمـان در مـورد یـک زن فقیـر کنعانی
نگفتـه بودنـد«،ای زن ،ایمان تـو عظیـم اسـت! » (متـی  .)۲۸ :۱۵او از آن زن کنعانی با یکی از
بهرتیـن صفـات کـه هـر معلـم مذهبی میتوانسـت از او متجیـد کند ،تعریـف و متجید کـرد .آیا
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شما میتوانیـد تصـور کنیـد کـه بـه چه انـدازه قلب او شـاد شـد و زندگیش تغییـر کرد؟
زنـی کـه پاهـای مسـیح را بـا عطـر گرانبهـا تدهین مـی کند ،یک یهودی اسـت ،زن مشـهور
بیمار ،فـردی کـه در زندگیـش شکسـت خـورده و دایماً در گنـاه بـوده ،امـا او مـورد آمـرزش
خداونـد قـرار میگیـرد و متحـول میشـود و حیاتـی نـو را رشوع مـی گنـد .وقتـی دیگـران از او
انتقـاد مـی کننـد ،عیسـی از او تعریـف و اعمال او تصدیـق می کنـد« ،آمین ،به شما میگویم،
در متـام جهـان ،هـر جـا انجیـل موعظـه شـود ،کار ایـن زن نیـز بـه یـاد او بازگـو خواهـد شـد»
(مرقـس .)۹ :۱۴

بــا توجــه بــه دو داســتان فــوق کــه مطالعــه کردیــم ،چــه چیــزی بـرای داشــتن یــک
رفتــار مثبــت و گیـرا الزم اســت؟ چــه نــوع تعدیــل رفتــاری نیــاز داریــد تــا در رفتــار
خــود ،نــه فقــط بــه عنــوان شــاهد ،بلکــه بطــور کلــی در زندگــی ایجــاد کنیــد؟

     سه شنبه     

 ۴شهریور

بیان حقیقت با محبت
دوسـتی بـا مـردم بـه تنهایـی بـرای جلب آنان بسـوی مسـیح کافی نیسـت .ما ممکن اسـت
دوسـتان زیـادی داشـته باشـیم ،مردمـی کـه از بـودن بـا آنهـا لـذت مـی بریـم و آنـان هـم از
بـودن در کنـار مـا لـذت مـی برنـد ،امـا اگر هرگز بـه آنـان نگوییم که عیسـی برای ما چـه معنا
و مفهومـی دارد و اینکـه چگونـه او زندگـی مـا را تغییـر داده اسـت ،دوسـتی مـا ممکـن اسـت
تفـاوت زیـادی در حیـات ابـدی آنـان ایجاد نکنـد .مطمئناً ،ممکن اسـت بـا اطرافیامنان لحظات
خـوب و خوشـی را داشـته باشـیم ،اما خـدا ما را برای هدفی بیشتر از رسگرم کـردن اطرافیامنان
فراخوانـده اسـت .دوسـتی بـا مـردم بـه تنهایـی بـرای آوردن آنـان نزد مسـیح کافی نیسـت ،اما
رفتـار خصامنـه و نـا خوشـایند مـا ممکن اسـت مـردم را از مسـیح دور کند.
پولـس رسـول بـه ما یـادآوری می کند «حقیقت را بـا روح محبت بیان کنیم» (افسسـیان :۴
 .)۱۵پیوندهـای دوسـتی وقتـی ایجـاد میشـوند کـه ما تـا حد امکان بـا افراد بر رس مسـائل هم
عقیـده باشـیم ،موافقـت خـود را اعلام کنیـم ،و در جایی که متناسـب باشـد از آنـان تعریف و
متجیـد کنیـم .بسـیار مهـم اسـت کـه مـا عـادت کنیم در افـراد بـه دنبال دیـدن خوبی هـا و نه
بدیهـای آنان باشـیم.



دوم تسـالونیکیان  ۱ :۱تـا  ۴را بخوانیـد .برخـی از مـوارد خاص را ذکر کنیـد که پولس به خاطر
آنهـا از تسـالونیکیان تعریف می کند.
بـه نظر میرسـد ،کسـانی هسـتند کـه از پیدا کردن اشـتباهات دیگران خوشـحال میشـوند.
بـه نظـر میرسـد آنان خرسـند میشـوند ،اگـر بتوانند خطایی را در کسـی پیدا کننـد ،چون دلیل
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دیگـری بـه غیـر از ایـن منیتوانـد باعـث شـود کـه آنـان در مـورد خـود احسـاس بهتری داشـته
باشند.
پولـس رسـول برعکـس افـرادی کـه در بـاال از آنـان صحبت کردیـم ،نگرش متفاوتی داشـت.
او بـه دنبـال نـکات مثبـت در کلیسـاهای بـود کـه در آنجـا خدمـت میکـرد .مطمئنـاً او خطا را
مالمـت میکـرد و بـر گنـاه چشـم پوشـی منیکـرد ،امـا مترکـز و توجـه او بـر روی ترویـج و رشـد
کلیسـاهای بـود کـه تاسـیس کـرده بود .یکـی از روشهای او برجسـته و مهم نشـان دادن آنچه
بـود کـه آنها درسـت انجـام میدادند.
اظهـارات خانـم اِلـن جـی وایـت در مـورد اهمیـت روابـط خوشـایند و مثبـت قابـل توجـه
اسـت« .اگـر مـا خودمـان را در برابـر خداونـد فروتـن کنیـم ،و مهربـان ،مـؤدب و دلسـوز و
غمخوار[رسشـار از ترحـم] باشـیم ،بـه جـای اینکـه یـک نفـر متحـول شـده و بـه حقیقـت روی
بیـاورد ،صدهـا تـن متحول شـده بـه حقیقت روی خواهنـد آورد» (شـهادتنامه ها برای کلیسـا،
جلـد  ،۹صفحـه .)۱۸۹

بـرای لحظــه ای در مــورد اظهــارات بــاال تامــل کنیــد .ایــن چــه مفهومی برای کلیســای
شــما میتوانــد داشــته باشــد ،اگــر مهربانــی ،حســن نیــت ،صمیمیــت ،و ترحم(محبت)
از قلــب هــر عضــو سرچشــمه گیــرد .کلیســایی ماننــد ایــن چگونــه کلیســایی خواهــد
بــود؟ بــه قلــب خــود بنگریــد و از خودتــان بپرســید چگونــه میتوانیــد در ایــن زمینــه
رشــد کنید.

     
     چهارشنبه 

 ۵شهریور

اساس پذیرش
رومیـان بـاب  ۷ :۱۵و افسسـیان بـاب  ۳۲ :۴را بخوانیـد .پایـه و اسـاس همه روابـط مقبول را
چگونـه توصیـف مـی کنیـد؟ ماهیـت و جوهره یـک رفتار مقبول چیسـت؟

در آیـات فـوق الذکـر ،پولـس رسـول اصولـی را ارائـه مـی کند که بـرای پذیـرش و مقبولیت
مـا نسـبت به همدیگـر بنیادین هسـتند.
از آنجاییکـه مسـیح هـر یـک از مـا را بخشـیده و پذیرفته اسـت ،چطور ممکن اسـت که ما
از بخشـش و پذیرفتن یکدیگـر امتنـاع ورزیـم؟ در حقیقـت ،دقیقـاً بـه همیـن دلیل که عیسـی
مسـیح مـا را پذیرفتـه ،مـا هـم بایـد یکدیگـر را بپذیریـم حتـی بـا وجـود کاسـتی هـا و معایبی
کـه داریم.
در ایـن مـورد خـوب فکـر کنیـد ،ایـن به چـه مفهومی اسـت .فکر کنیـد ،دربـاره خودتان و
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در مـورد برخـی از کارهایـی کـه انجـام داده ایـد یـا ممکـن اسـت در حـال حـارض با آن دسـت
و پنجـه نـرم مـی کنیـد ،مسـایلی کـه شـاید فقط شما از آنهـا مطلع هسـتید ،چیزهایـی که اگر
دیگـران از آنهـا اطلاع داشـتند ،شما به هـراس بیفتید.
بـا اینحـال ،این به چه معناسـت؟ شما بوسـیله ایامن ،در مسـیح پذیرفته شـدهاید ،کسـیکه
همـه چیـز را میدانـد گرچـه ممکـن اسـت دیگـران از آن نـا آگاه باشـند .بلـه ،او همـه چیـز را
دربـاره شما میدانـد ولـی بـا اینحـال شما را مـی پذیـرد ،نه بـه خاطر خوبیهای شما یـا اینکه
سـزاوار و شایسـته هسـتید ،بلکـه به خاطـر خودش.
پـس ،طـرز برخـورد شما در قبـال دیگـران چگونـه باید باشـد؟ در اینجـا پیامی وجـود دارد
کـه درک آن بـرای برخـی دشـوار اسـت .پذیـرش واقعـی دیگـران بـدان معناسـت کـه مـردم را
هامنطـور کـه هسـتند قبـول کنیـم ،بـا وجـود متـام ُخلـق و خوهای گنـاه آلـوده آنها ،زیـرا آنان
انسـانهایی هسـتند کـه در شمائل خداونـد افریـده شـدهاند .از آنجاییکـه مسـیح بـه خاطـر
مـا ُمـرد «هنگامیکـه هنـوز مـا گناهـکار بودیـم» و «ما را خـدا آشـتی داد» هنگامیکـه هنوز ما
دشـمن او بودیـم ،پـس مـا میتوانیم دیگران را ببخشـیم و آنان را بپذیریم (رومیـان  ۶ :۵تا .)۱۰
امـا هنگامیکـه یـک رابطـه دوسـتانه و خیرخواهانـه ایجـاد شـد ،اغلـب الزم اسـت ،تـا فـر ِد
مقابـل ،بـا محبـت و مهربانـی بـا حقایـق کتـاب مقـدس آشـنا شـود .کوتاهـی در انجـام اینکار،
چشـم پوشـی از محبـت کـردن اسـت .مـا بـه عنـوان یـک دوسـت بایـد بـه دوسـتامنان اهمیت
بدهیـم و حقایـق حیـات ابـدی را بـا آنـان در میـان بگذاریـم.
بینـش مسـیح ایـن چنیـن نبـود کـه بگوید« ،هـرکاری کـه میخواهـی انجـام ده و آن صحیح
اسـت .و مـن هنـوز تـو را مـی پذیـرم» .نگـرش او ایـن چنیـن بـود« ،مهم نیسـت که شما تا به
حـال چـه کاری انجـام دادهایـد ،مـن آمـاده هسـتم کـه شمارا ببخشـم و شما را قـادر سـازم تا
تغییـر کنیـد» .وقتـی حقایق کتاب مقـدس با فروتنی مسـیح وار و رفتاری مهربانانه بیان شـود،
قلبهـا را بسـوی خـود جلـب میکنـد و باعـث متحول شـدن زندگیها میشـود.

چگونــه ممکــن اســت یــک فــرد را بــدون اینکــه رفتــار گنــاه آلــوده او را قبــول
داشــت ،پذیرفــت؟ چگونــه میتوانیــم فــردی را بپذیریــم ،در حالیکــه در عیــن حــال،
بــا گنــاه ســازش و بــر آن چشــم پوشــی نکــرده ایــم؟

     پنجشنبه     

 ۶شهریور

بیان حقیقت بطور محبت آمیز
عیسـی مسـیح «بـه خاطـر محبـت» از گفنت حقیقـت اهامل نکـرد ،زیرا در اینصـورت دیگر
محبـت نبـود .محبـت همیشـه بهرتیـن را بـرای دیگـران میخواهـد .هیـچ تضـادی بیـن محبـت
و حقیقـت وجـود نـدارد .حقیقتـی کـه بـا محبـت و فروتنـی بیـان شـود ،بیانگـر محبت اسـت.
مسـیح فرمود«،مـن راه و راسـتی و حیـات هسـتم؛ هیچکـس جـز به واسـطه من ،نـزد پدر منی
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آیـد» (یوحنـا  .)۶ :۱۴عیسـی تنهـا راه نجـات اسـت (اعمال  .)۱۲ :۴ما بوسـیله فیـض او نجات
یافتیـم تـا بتوانیـم حقیقـت را بشناسـیم و در او حیات نـو یابیم و در او زندگـی کنیم .حقیقت
بـدون محبـت منجـر به خدشـه دار شـدن رسـتگاری میشـود ،زیرا که حیـات روحانـی را از بین
میبرد .بنابرایـن «محبـت» بـدون حقیقت باعـث پیروی از عواطف و احساسـات بـدون معنا و
ِ
حقیقت بیان شـده بوسـیله
مفهـوم میشـود و فـرد را در دریـای بـی اعتمادی رها می کند .مثره
محبـت یـک تجربـه معتبر مسـیحی اسـت که یک هـدف روشـن ،معنـادار ،و مشـخص را ارائه
میدهد.



اول پطـرس بـاب ۱۵ :۳؛ دوم تیموتائـوس ۲ :۴؛ و تیطـس  ۵ ،۴ :۳را بخوانیـد .چـه عباراتـی در
ایـن آیـات بیانگـر هامهنگـی بیـن بیـان حقیقـت کتاب مقـدس و یـک روح مهربـان و فروتن
است؟

نویسـندگان عهـد جدیـد هرگـز محبـت را بر بیـان حقیقت ارجح ندانسـتند .آنهـا با لطافت
و بـه زیبایـی محبـت را بـا بیـان حقیقـت ،فیـض را بـا رشیعت ،و شـفقت را با صداقـت در هم
آمیختنـد .پطـرس بـه یـاران ایامنـدارش توصیـه مـی کند «همـواره آماده باشـید تـا هرکس دلیل
امیـدی را کـه در شامسـت بپرسـد ،او را پاسـخ گوییـد ،امـا با نرمـی و با احترام» (اول پطرس :۳
 .)۱۵بـه عبـارت دیگـر ،شما بایـد بدانیـد کـه بـه چـه چیـزی اعتقـاد دارید ،چـرا بـه آن اعتقاد
داریـد ،و قـادر باشـید تـا آنچـه را که اعتقـاد دارید ،و دلیـل آن را توضیح دهید .ایـن بدان معنا
نیسـت کـه شما همـه پاسـخها را بدانیـد و یا باید قادر باشـید تا دیگـران را به آنچـه که معتقد
هسـتید ،متقاعـد کنیـد .ایـن بـدان معناسـت کـه فقـط با«نرمی و بـا احترام» بیان کنیـد ،فقط
همیـن ،تـا بتوانیـد بـا تواضـع و مناعـت طبـع دربـاره موضوعات مـورد مناقشـه ،از ایامن خود
دفـاع کـرده و آنرا توضیـح دهید.
پولـس رسـول بـه همـکار جـوان خـود توصیـه میکنـد«،کالم را موعظـه کنـی و بـه گاه و به
بیـگاه آمـاده ایـن کار باشـی و بـا صبر بسـیار و تعلیـم دقیـق ،بـه اصلاح و توبیـخ و تشـویق
بپـردازی» (دوم تیموتـاوس  .)۲ :۴او بـه تیطـس یـادآوری مـی کنـد کـه ایـن شـفقت و محبـت
خداسـت کـه کسـانی را کـه در او حیـات تـازه یافتنـد ،نجـات یابنـد (تیطـس .)۵ :۳
مـا نیـز فراخوانـده شـده ایـم تـا حقیقـت را بـا محبـت ،صبـوری و فروتنـی بیـان کنیـم.
پـروردگار مـا از مـا دعـوت مـی کنـد تـا بـا یـک بینـش مهربانانه و گیـرا در رسـاندن پیـام او در
مـورد روزهـای آخـر بـرای دنیائـی کـه بـدون مسـیح در حـال مـرگ اسـت ،بـه او بپیوندیـم.

اگــر شــخصی از شــما ســؤال کند«،چ ـرا شــما مســیحی هســتید؟» شــما چــه پاســخ
خواهیــد داد ،و چ ـرا؟
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     جمعه 

 ۷شهریور

تفکـری فراتـر« :در مسـیح حساسـیت یـک شـبان دلسـوز ،محبت یـک پدر و مـادر ،و
فیـض بـی همتـای منجـی مهربـان وجـود دارد .او برکاتـش را بـا لحنـی جـذاب و گیـرا بیان می
کنـد .او فقـط بـا اعلان آنهـا راضی منیشـود؛ بلکـه او عطایا را با شـیواترین روش بیـان می کند
تـا در هـر کـس اشـتیاق دریافـت آنها را ایجاد کنـد .بنابرایـن ،خادمین او باید گنجینه با شـکوه
و جلال عطایـای توصیـف ناپذیـر او را معرفـی کننـد .محبـت شـگفت انگیـز مسـیح قلبهـای
سـخت را نـرم و تسـلیم میسـازد ،در حالیکـه تکرار اصـول تعالیم کاری را از پیـش منی برد«.قوم
مـرا تسـلی دهیـد ،آنهـا را تسـلی دهیـد! ...... ،صهیـون اعلام کـن! فریـاد بـزن و ترسـان نباش،
بـه شـهرهای یهـودا بگـو کـه خـدای آنهـا مـی آیـد! خداونـد قـادر متعـال میآیـد تـا بـا قدرت
حکومـت کنـد ،او بـا خـودش قومـی را کـه نجـات داده اسـت ،خواهـد آورد .او مثل یک شـبان
از گلّـ ٔه خـود محافظـت خواهـد کـرد .او ب ّرههـا را با هم جمـع میکند و آنهـا را درآغوش خود
بـه آغـل م یبَـرد .و میشهـا را هـم با مالیمـت ،هدایـت میکند» (اشـعیا  ۹ ،۱ :۴۰تـا  .)۱۱اِلن
جـی وایـت ،آرزوی اعصار ،صفحـات .۸۲۷ ،۸۲۶

سؤاالتی برای بحث
 .۱متاســفانه ،برخــی بــا بیــان و اشــاره بــه خطایــای دیگ ـران ،احســاس بهتــری دربــاره
خــود مــی کننــد .چگونــه میتوانیــد مطمئــن باشــید کــه در زمــره ایــن اف ـراد نیســتید؟

 .۲ایــن موضــوع را در نظــر بگیریــد :دوســتی ،تــازه از مراســم تشــیع جنــازه برگشــته
اســت و اظهــار میــدارد« :مــن بســیار خوشــحالم کــه االن عمــه ام در بهشــت اســت و
مــرا را نظــاره مــی کنــد .و مــن از ایــن مطلــب احســاس خوبــی دارم» .براســاس اصولــی
کــه در ایــن هفتــه در ایــن درس مطالعــه کردیــم ،عکــس العمــل شــما چگونــه خواهــد
بــود؟ یعنــی ،بــا اینکــه وضعیــت انســان بعــد از مــرگ مســئلهٔ مهمــی اســت ،چــرا
ممکــن اســت زمــان خوبــی بــرای صحبــت کــردن بــا شــخص در مــورد موضــع کتــاب
مقــدس دربــاره ایــن موضــوع نباشــد؟
 .3بــا توجــه بــه وظیفــه شــاهد بــودن مــا ،بــه بحــث در مــورد موضــوع زیــر بپردازیــد:
کنــکاش پلیــدی در دیگـران ،منجــر بــه شــکل گرفتــن پلیــدی در تفحــص کننــدگان میشــود.
بــا تمرکــز بــرروی خطایــای دیگـران ،مــا هــم شــبیه آنــان میشــویم .امــا بــا دیــدن چهــره
مســیح کــه از محبــت و کمــال ذات آنــان صحبــت مــی کنــد ،مــا متحــول میشــویم و
بــه شــکل مســیح در مــی آییــم .بــا اندیشــیدن بــه ایــده واالیــی کــه او در اختیــار مــا
گذاشــته ،مــا بــه عالــم پــاک و مقــدس ملکــوت ،حتــی تــا بــه حضــور خداونــد تعالــی مــی
یابیــم .هنگامیکــه مــا بــرروی زمیــن ســاکن هســتیم ،نــوری کــه از مــا ســاطع میشــود،
بــرروی تمــام کســانیکه بــا آنــان در ارتبــاط هســتیم ،مــی تابــد» (اِلــن جــی وایــت ،کارگـران
انجیــل ،صفحــه .)۴۷۹
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داستانهای ایامنداران
گستاخانه حرف زدن در فنالند
توسط اندرو مک چسنی

سـیمو وکاووری  ۱۹سـاله در حالیکـه از عمـو و خالـه ادونتیسـت روز هفتمـی
اش کـه در سـوئد بودنـد دیـدن مـی کـرد رشوع کـرد بـه مرورکـردن دوبـاره زندگی
اش .نوجـوان فنالنـدی بـه خاطـر آورد کـه سـه سـال پیـش در اردوی تابسـتانی
نتوانسـته بـود بـه عهـدی کـه با خدا بسـته بود وفـادار مبانـد و ازخود پرسـید« :آیا
فیـض خـدا را از دسـت داده ام؟
یـک شـب او بـه پشـت بـاغ رفتـه و در کنـار یـک بوتـه بزرگ یـاس بنفـش زانو
زده و بـا گریـه گفـت :ای عیسـی ،اگـر هنـوز مـرا مـی پذیری ،اگرامشـب آن شـبی
اسـت کـه قلبـم را بایـد بـه تـو تسـلیم کنـم ،لطفـاً بـه من نشـان بـده .شـاید اجازه
دهـی شـهاب سـنگی از آسمان فـرو افتد.
همینکـه بلنـد شـد یک شـهاب سـنگ بـزرگ در تاریکی شـب عبور کـرد .وقتی
سـیمو بـه خانـه نـزد خانواده بازگشـت که مزرعـه تهیه لبنیـات در فنالند داشـتند
 ،طولـی نکشـید کـه مـردم روسـتا تصمیـم او را بـرای پیـروی از خداونـد شـنیدند.
برخـی نیشـخند زدنـد و سـیمو بـا خـود فکـر کـرد کـه آیـا بایـد ایامنـش را مخفـی
نکند .
یـک عصر وقتـی سـیمو در حـال دوشـیدن گاوها در اسـطبل آجری پـدرش بود
یـک بـازرس دولتی برای بازرسـی های همیشـگی رسوکله اش پیدا شـد .او در مورد
تسـلیم شـدنش به عیسـی شـنیده بود و با او با متسـخر حرف زد .درحالیکه سـیمو
گاوی را مـی دوشـید بـا حالتی اسـتهزا آمیز به او گفت :گـوش کن،پرنده ای کوچک
شـایعه ای را پخـش مـی کنـد .امیـدوارم کـه در سـوئد مسـیحی نشـده باشـی .آیـا
بهتر نیسـت کـه بـروی دنبال هرنپیشـگی مثـل رقـص و خوانندگی با دیگـر جوانان
از دنیـا لـذت بربی؟
سـیمو در حالیکـه بـه آن خانـم زل زده بـود گفـت :دوسـت مـن مـی توانـم به
تـو بگویـم کـه مـن عیسـی را به عنـوان منجی شـخصی ام در سـوئد مالقـات کردم
و هـر کجـا که مـرا رهبری کند مـی روم.
سـیمو حـرف زدنـش را متـام کـرده بـود وقتـی یـک انفجـاری مهیب به اسـطبل
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خـورد و گاوی را کـه او مـی دوشـید بـه زمیـن افتاد و مـرد .گاوهای دیگـر به زمین
افتادنـد .سـکوتی اسـطبل را فـرا گرفـت .بعـد گاوهـا چنـان مـاو مـاو کردنـد مثـل
اینکـه سـگها پـارس کرده باشـند.
یـک گلولـه رعـد و بـرق به اندازه یک تـوپ گلف بین سـیمو و گاو افتاده بود.
چکمه های سـیمو او را از شـوک الکرتیکی محفوظ کرده بود.
بـازرس در حالیکـه شـوکه شـده بـود بـر روی زمین بتنـی مبهوت و بـی حرکت
ایسـتاده بـود .صورتـش از تـرس رنـگ باختـه بـود .ابزارآالتش بـه داخـل گودالی پر
از رسگیـن گاو فـرو رفتـه بـود .او رسانجـام لـب بـه سـخن گشـوده و گفـت :سـیمو
مـرا بـه خاطـر حرفهـای بـدی کـه گفتم ببخـش؟ لحن متسـخر آمیـز او تغییـر کرده
بود.پـس از لحظـه ای مکـث پرسـید :چطـور مـی توانـم بـه ماننـد تـو در ایـن راه
قدم بگـذارم؟
سـیمو در آن لحظـه مصمـم شـد کـه نبایسـتی در مـورد بـه اشتراک گـذاردن
ایامنـش خجـل باشـد .او آن شـب در اتاقـش دعا کرد :متـام قلب و زندگـی ام از آن
توسـت و هـر جـا رهبری ام کنی مـی روم.
سـیمو کـه حـال  ۸۴سـاله اسـت بـه عنـوان شـبان و رهبر کلیسـا در فنالنـد
خدمـت مـی کنـد.
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  درس دهم  

 ۱۴ – ۸شهریور

راهی جالب برای مشارکت

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفته:پیدایـش ۲۶ ،۲ ،۱ :۱؛ خروج  ۲۱ :۱۸تـا ۲۵؛ اول قرنتیان  ۱۲ :۱۲تا ۲۵؛
اعامل رسـوالن  ۱۱ :۱۶تا ۴۰ ،۱۵؛ اعامل رسـوالن ۳۱ :۴؛ اعامل رسـوالن .۱۲ :۱۲

آیـه حفظـی« :پـس به شـاگردانش گفـت :محصول فراوان اسـت ،ا ّمـا کارگر انـدک .پس ،از
مالـک محصـول بخواهیـد کارگـران برای در ِو محصول خود بفرسـتد» (متـی .)۳۸ ،۳۷ :۹
شـخصی گفتـه اسـت ،قـدرت در تعداداسـت .از طرفـی ،ایـن مطلـب صحیـح اسـت .آیـا تا
بـه حـال توجـه کردهایـد که هنگامیکه شما در یک گـروه ورزش میکنیـد ،انگیزه بیشتری برای
اینـکار داریـد ،نسـبت بـه زمانیکه مجبور هسـتید هـر روزه بـه تنهایی ورزش کنید؟ بسـیاری از
مـردم بـه عضویـت کلـوپ های سلامتی ،بدنسـازی ،و مراکز ورزشـی در مـی آیند زیـرا معتقد
هسـتند آنـان در صـورت ورزش بـا یـک گـروه بیشتر فعالیـت مـی کننـد و از آن بیشتر لذت و
بهـره میربنـد .بـه همیـن ترتیب ،خداوند مـا را برای مصاحبت و مشـارکت با یکدیگـر آفرید .ما
موجـودات اجتامعـی هسـتیم و هامننـد موضـوع ورزش ایـن موضع در بسـیاری دیگـر از جنبه
هـای زندگـی مـا صادق اسـت :مـا عملکرد بهتری داریم اگر نظـام اجتامعی از مـا حامیت کند.
ایـن امـر بـه ویژه در مـورد مسـائل روحانی صادق اسـت.
در رسارس کتـاب مقـدس ،گروههـای کوچـک بـه عنـوان یکـی از روشهـای خداونـد بـرای
تقویـت ایمان ،ارتقـاء دانـش مـا در مورد کالم خدا ،تعمیـق زندگی عبادی ما ،و آماده سـازی ما
بـرای شـاهد بـودن شـناخته شـدهاند .پدر ،پسر ،و روح القـدس در یک گروه کوچـک خدمتی،
بـا هـم مشـارکت کردنـد .موسـی ،رهرب یک گـروه کوچک بود .مسـیح گروه کوچک خـود را که
متشـکل از حواریـون بـود ایجـاد کـرد ،و پولـس رسـول بـه همراه یک گـروه کوچک متشـکل از
یـاران انجیلـی بـه دنیای روم باسـتان سـفر کرد.
مـا در طـی مطالعـه ایـن هفتـه بـر روی اصول کتـاب مقدس بـرای گروههـای کوچک مترکز
خواهیـم کـرد ،و شما بـه روش انگیـزه بخش برای مشـارکت پـی خواهید برد.
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درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۵۱شهریور –  ۵سپتامرب آماده شوید.

     یکشنبه     

 ۹شهریور

گروههای کوچک :اولین ایده خدا


پیدایـش بـاب ۲۶ ،۲ ،۱ :۱؛ عربانیـان باب ۲ ،۱ :۱؛ و افسسـیان بـاب  ۹ ،۸ :۳را بخوانید .چگونه
ایـن آیـات وحدت را در الوهیت نشـان میدهد؟
روح القـدس بـا هـم در آفرینش مشـارکت داشـتند .هر کـدام وظایفی متفاوت داشـتند ،اما
هـر سـه بـا هـم یکـی و از هـم جـدا نبودنـد .پـدر ،اسـتاد طـراح و معامر بـزرگ بود .او نقشـه
هـای خـود را از طریـق مسـیح ،کسـیکه در عمـل آفرینـش دخیل بـود ،و با قـدرت روح القدس
عملـی کـرد .ایـن کار خـارق العـاده عظیـم ،فراتر از قـدرت درک ماسـت .آنچه که مـا میتوانیم
درک کنیم ،روشـن اسـت ،و آن تنها واقعیت خلقت جهان و کهکشـانها نیسـت ،بلکه این اسـت
کـه همـه اینهـا را خداونـد خلق کرده اسـت ( نـگاه کنید بـه رومیـان  ۱۸ :۱تا .)۲۰
گـروه هـای کوچـک ،از همان ابتـدا ،ایـده خداونـد بـود .بـا اینحـال ،بـا توجـه به بسـیاری
از جنبـه هـای ارسارآمیـز خداونـد ،بایـد هنگامیکـه از ایـن متثیـل هـا اسـتفاده میکنیـم مراقب
باشـیم ،اجـازه دهیـد منونـه ای را بیـان کنیـم ،و اینسـت کـه پـدر ،پسر ،و روح القـدس اولیـن
ِ
آفرینش نسـل انسـان و
«گـروه کوچـک» را در تاریـخ رسـتگاری تشـکیل دادنـد .آنهـا با هم در
سـپس در رسـتگاری او پـس از سـقوط در گنـاه مشـارکت کردنـد.

یوحنـا بـاب  ۸۱ ،۷۱ :۰۱را بـا رومیـان ۱۱ :۸؛ و اول قرنتیـان  ۵۱ :۵۱مقایسـه کنیـد .رسـتاخیز
مسـیح ،چگونـه یگانگـی پـدر ،پسر ،و روح القـدس را در برنامـه نجـات نشـان میدهد؟

پـدر ،پسر ،روح القـدس در «گروهـی کوچک» با یک هدف روشـن و مشـخص یعنی نجات
نسـل بشر بـا هـم متحـد شـدند« .نقشـه نجـات جایـگاه خـود را از ازل در اندرزهـای خالـق
رسمدی داشـت».
(اِلـن جـی وایـت ،اصـول بنیادیـن آموزش مسـیحی ،صفحـه  .)۱۸۶بـرای خداونـد هیچ چیز
مهمرت از نجات هر چه بیشتر انسـانها نیسـت (اول تیموتائوس ۴ :۲؛ دوم پطرس  .)۹ :۳ممکن
اسـت گروههـای کوچـک اهـداف متعـددی داشـته باشـند کـه مـا در درس ایـن هفتـه آنهـا را
مـورد مطالعـه قـرار خواهیـم داد ،امـا هـدف اصلـی آنهـا متمرکـز بـر جلـب و تسـخیر قلبهـای
انسـانهای گمشـده بـرای مسـیح اسـت .یعنـی بـا مشـارکت در گروههـای کوچـک ،نـه تنها به
خودمـان ،بلکـه بـه دیگـران هـم کمـک میکنیـم .یعنـی هـدف غایـی گروههـای کوچـک بایـد
صیـد جانها باشـد.
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بــر راز وحــدت خداونــد تامــل کنیــد .درک ایــن مســئله دشــوار اســت ،اینطــور
نیســت؟ بــا اینحــال ،همچنــان میتوانیــم آنچــه را کــه کام ـاً درک نمــی کنیــم ،بــاور
داشــته باشــیم و بــه آن اعتمــاد کنیــم ،اینطــور نیســت؟ چـرا مســیحیان ایــن چنیــن
اصــول مهــم را بایــد بــا ایمــان پیــروی کننــد؟

     دوشنبه     

 ۱۰شهریور

گروههای کوچک در کتاب مقدس

کتـاب مقـدس منونـه هـای زیـادی از گروههای کوچـک دعا ،مشـارکت ،تشـویق یکدیگر ،و
کار بـرای مسـیحرا معرفـی مـی کنـد .ایـن گـروه ها بـرای قوم خـدا فرصتـی را فراهم مـی کنند
تـا در انجـام مسـئولیت هـا بـا هـم مشـارکت کننـد و عطایـای مختلف خودشـان را کاملاً بکار
گیرنـد .بـه ایـن معنـا کـه ،گروههـای کوچـک میتواننـد فرصتـی را برای پـروردگار فراهـم کنند
تـا هـر یـک از مـا بطـور کامل بـکار گیرد.
خـروج بـاب  ۱۲ :۸۱تـا  ۵۲بخوانیـد .چـه توصیه دوراندیشـانه ای را پدر زن موسـی ،یرتون به
موسـی داد کـه تفـاوت چشـمگیری را در زندگـی موسـی ایجاد کـرد؟ چرا این طـرح از اهمیت
حیاتی برخـوردار بود؟

هـر فـرد در اردوگاه ارسائیـل عضوی از یک گروه ده نفره بود ،که توسـط یک شـخص صالح
و پرهیـزگار رهبری میشـد .ایـن گروههـای کوچک مکانـی برای حـل اختالفات بودنـد ،اما این
گـروه هـا بـرای اهدافـی فراتـر از این ها بودند .آنها شـوراهای مشـورتی بودند که میتوانسـتند
از مشـکالت جلوگیـری کننـد و حیـات روحانـی را پـرورش دهنـد .آنهـا مـکان بیـان دیـدگاه هـا
بودنـد کـه طـرح هـای خداوند بـرای مردم ارسائیل میتوانسـت در آنجـا با آنان درمیان گذاشـته
شـود .در گروههـای کوچـک ماننـد ایـن ،مـردم میتواننـد روابـط محکـم و مهربانـه ای بـا هم
برقـرار کننـد ،کـه میتوانـد بـه همـه اعضـا کمک کنـد تا از پـس هر مسـئله ای که بـا آن مواجه
هسـتند ،برآینـد .پـس بـدون تردیـد ،حتـی در حـال حـارض ،مـردم بـا مسـائل مختلفی دسـت و
پنجـه نـرم مـی کننـد که دیگـران میتواننـد به آنان کمـک کنند .گـروه های کوچـک فرصتهایی
را بـرای همیـاری گـرم و دلسـوزانه ،رشـد روحانـی  ،و حل مشـکالت فراهـم می کنند.
قابـل توجـه اسـت که کارشناسـان گروههای کوچـک به ما میگوینـد که اندازه ایـدهال برای
تعامـل گروهـی بیـن شـش تـا دوازده نفـر اسـت .این دقیقاً معیاری اسـت که موسـی و عیسـی
هـر دو در تشـکیل گروههـای خود بـکار گرفتند.
لوقا باب ۱۳ ،۱۲ :۶؛ متی باب ۱ :۱۰؛ مرقس باب  ۱۳ :۳تا  ۱۵را بخوانید .دو هدف عیسی در
فراخوانی حواریون و انتخاب آنان به عنوان بخشی از گروه کوچک خدمتی خود ،چه بودند؟
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هـدف عیسـی در دعـوت از حواریـون ایـن بـود کـه آنـان را هـم از لحـاظ روحانـی و هـم
عملـی بـرای ماموریـت آنـان در جهان آمـاده کند .در مشـارکت با او ،آنها میتوانسـتند در فیض
رشـد کننـد .آنـان در چارچوب جلسـات کوچـک گروهی خود ،میتوانسـتند بیاموزنـد که چگونه
خدمتـی موثرتـر داشـته باشـند .هـر روزه ،هامنطـور کـه آنـان کار مسـیح در خدمـت بـه مردم
و در تامیـن نیازهـای آنـان را مشـاهده مـی کردنـد ،میتوانسـتند نحـوه بکارگیـری عطایای خود
را یـاد بگیرنـد .هـدف مسـیح از گروههـای کوچـک ،هـم پـرورش روحانـی و هـم دسـتیابی بـه
دیگـران بودکـه هنـوز جذب مسـیح نشـده بودند.

بــه زمانــی فکــر کنیــد کــه بــا یــک گــروه کوچــک از افـراد در موضوعــی ،مشــارکت
و همــکاری داشــته ایــد و در آن از یکدیگــر حمایــت کــرده ایــد و همــه بـرای یــک
هــدف مشــترک تــاش کردهایــد .چــه چیــزی ف ـرا گرفتــه ایــد کــه ممکــن اســت در
درک ارزش گروههــای کوچــک در زمینــه ایمانتــان بــه شــما کمــک کنــد؟

     سه شنبه     

سازماندهی شده برای خدمت

 ۱۱شهریور

اول قرنتیـان بـاب  ۱۲ :۱۲تـا  ۲۵را بخوانیـد .چگونه بدن انسـان یک تصویـر عالی از همکاری
هامهنـگ اعضـا در گروههای کوچک را نشـان میدهد؟

پولـس نـه تنهـا اهمیـت عطایای روحانـی را در حیات کلیسـا بیـان میکند ،همچنیـن الگویی
را بـرای نحـوه هامهنگـی و سـازماندهی اعضـا نشـان میدهـد .او در خصـوص چگونگـی کارکرد
عطایـای روحانـی در بـدن مسـیحبه بحث می پـردازد.
مطالعـه آناتومـی و فیزیولوژی بدن نشـان میدهـد که اعضای بدن در سیسـتم های مختلف
ولـی مرتبـط بـا هـم همـکاری می کننـد .بـرای مثال ،دسـتگاه گـوارش ،قلبـی عروقی ،تنفسـی و
اسـتخوان بنـدی تنها معدودی از سیسـتم پیچیده اعضای بدن هسـتند .عطایـای روحانی هامنند
بخشهـای مختلـف بـدن هسـتند .آنهـا بهرتین عملکـرد را خواهند داشـت اگر در سیسـتم ها یا
گروههـا سـازماندهی شـوند .در حقیقـت ،در اکثر مـوارد آنهـا منی تواننـد به تنهایـی عمل کنند.
بـد ن مـا فقـط مجموعـه ای از اعضای جداگانه نیسـت که آنها برای خود مسـتقل و بدون ارتباط
بـا اعضـای دیگـر عمـل کننـد .هـر عملکـرد جسـم در ارتبـاط تنگاتنـگ و مرتبط با یک سیسـتم
اسـت کـه بـا هـم در جهـت پیش بردن یـک هدف مشترک عمل مـی کنند.
همـه اینهـا مطلبـی را در مـورد محلی کـه در آن میتوانیم از عطایـای روحانی خود به بهرتین
نحـوه اسـتفاده کنیـم ،بیـان مـی کننـد .هنگامیکـه بـه تنهایـی کار مـی کنیـم ،براحتـی میتوانیـم
ناامیـد شـویم ،امـا زمانیکـه بـه عضویت یک گـروه کوچک از افـرادی با عالئق و اهداف مشترک
در آییـم ،تالشهـای مـا میتواند بسـیار منسـجم تر باشـد و عملکرد بهرتی داشـته باشـد.
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گروههـای کوچـک میتواننـد بهرتیـن محیـط را بـرای بکارگیری عطایـای روحانـی فراهم می
کنند ،و می توانند به هسـته مرکزی خدمت بشـارتی یک جامعت کلیسـای محلی تبدیل شـوند.
خانـم اِلـن جـی وایـت ارزش گروههـای کوچـک را اینطـور بیـان میکند«:تشـکیل گروههـای
کوچـک بـه عنـوان بنیـان تلاش مسـیحی توسـط آن کسـی کـه منیتوانـد خطـا کنـد به من نشـان
داده شـده اسـت .اگـر تعـداد زیـادی در کلیسـا وجـود دارنـد ،بگذاریـد گروههـای کوچکـی را
تشـکیل دهنـد ،تـا نـه تنهـا به اعضای کلیسـا بلکـه به غیـر ایامنداران هـم خدمت کننـد .اگر در
یـک مـکان فقـط دو یا سـه نفر هسـتند که حقیقـت را میداننـد ،بگذارید آنها یک گـروه کارگری
تشـکیل دهنـد .بگذاریـد آنهـا اتحـاد و وحـدت خـود را دامئـاً حفـظ کننـد ،بـا محبـت و وحدت
همبسـتگی خـود را نگـه دارنـد و یکدیگـر را ترغیـب و تشـویق به پیرشفـت کنند و هـر کدام از
کمـک دیگـری بـه دلیـری و قـوت دسـت یابند» .شـهادتهایی بـرای کلیسـا ،جلد  ،۷صفحـات ،۲۱
.۲۲
گـروه هـای کوچـک خدمتـی توسـط خداونـد مقـرر شـدهاند ،تـا هـر عضـو کلیسـا از نظـر
روحانـی رشـد کنـد و مشـارکتی صمیامنـه را تجربـه کنـد ،و عطایـای خـدادادی آنهـا در خدمت
بـکار گرفته شـود.

در مــورد ســخنان خانــم اِلــن جــی وایــت بیندیشــید .عبــارت بــه عبــارت آنـرا تجزیــه
و تحلیــل کنیــد .چگونــه میتــوان ایــن توصیــه الهــی را در کلیســا بــکار گرفــت؟

     
     چهارشنبه 

گروههای کوچک در عهد جدید



 ۱۲شهریور

کلیسـای عهـد جدیـد در اثـر رشـد بسـیار رسیـع گسترش یافـت .و در مـدت کوتاهـی از
یـک جامعـت کوچـک ایامنـدار بـه ده هـا هـزار نفر از عابـدان گسترش یافت .عوامل بسـیاری
وجـود دارنـد کـه بـه ایـن پدیـده رشـد رسیـع کلیسـا کمـک کردند .رسـالت مسـیح کاشتن بذر
انجیـل و آمـاده کـردن مخاطبیـن بـرای پذیـرش موعظـه حواریـون بـود .پـس از صعود مسـیح،
در روز پنطیکاسـت در هنـگام دعـا روح القـدس بـر شـاگردان ایامنـدار مسـیح نـازل شـد .یکی
از عوامـل موثـر در رشـد رسیـع کلیسـای عهـد جدید سـاختار سـازمان یافتـه گروه کوچـک آنها
بـود .گروههـای کوچـک تاثیـرات زیـادی داشـتند.
اعمال رسـوالن بـاب  ۱ :۱۸تـا  ،۵و اعمال رسـوالن بـاب  ۱ :۲۰تـا  ۴را بخوانیـد .چـرا لوقـا نام
برخـی از کسـانی را کـه بـا پولـس از نزدیـک همـکاری مـی کردنـد را ذکر کرده اسـت؟
جالـب اسـت کـه بـه ایـن نکتـه توجه کنید کـه لوقا فقـط نام برخی از کسـانی کـه با پولس
کار مـی کردنـد را ذکـر مـی کنـد .برای او همـه آنها مهم بودنـد .او نام همه آنان را میدانسـت.
آنهـا در کار بشـارت از یکدیگـر حامیـت مـی کردنـد .بـا اینحـال تعـداد اسـامی کـه وی بـه آنها
98

اشـاره مـی کنـد اندک اسـت ،و این به اثبات اهمیت داشتن همـکاری نزدیک بـا یکدیگر ،حتی
بـا تعـداد اندک کمک مـی کند.
مطمئنـاً هـر یـک از ایـن افـراد دارای عطایایـی بودنـد کـه با آنچـه دیگری داشـت متفاوت
بـود .آنهـا دارای پیشـینه هـا و فرهنگهای متفاوتی بودند .دیدگاه آنان نسـبت به امور همیشـه
یکسـان نبود ،اما هر یک سـهم ارزنده ای در راه رسـالت مسـیح داشـتند .همه عطایا ،پیشـینه
هـا ،و تجربیـات مختلـف آنـان در رشـد کلیسـا نقـش مهمـی را ایفـا کـرد .هـر کـدام از آنها در
انجـام رسـالت مسـیح ،سـهم خـود را از سـابقه و تجربـه ارزشـمند شـخصی زندگی با مسـیح را
به مشـارکت گذاشـت.
اعمال بـاب  ۱۱ :۱۶تـا ۴۰ ،۱۵؛ اعمال  ۱۲ ،۱۱ :۱۲را بخوانیـد .لیدیـا بالفاصلـه بعـد از ایمان
آوردن چـه دعوتـی از پولـس کـرد؟ پولـس و پطـرس پـس از آزادی از زنـدان هـر دو بـه کجـا
رفتند؟

ایامنـداران عهـد جدیـد معمـوالً یکدیگـر را در خانـه هـا مالقـات مـی کردنـد .خانـه هـای
مسـیحیان بـه مراکـز تاثیرگـذار و کانـون گروههـای کوچـک خدمتـی تبدیـل شـده بودنـد.

آیــا تــا بــه حــال فکــر کردهایــد کــه یــک گــروه کوچــک بشــارتی را در خانــه خودتــان
شــروع کنیــد و یــا بــا پیوســتن بــه یــک دوســت ،یــک گــروه کوچــک خدمتــی را در
خانــه او تشــکیل دهیــد؟ اگــر شــما در حــال حاضــر جزیــی از یــک گــروه کوچــک
بشــارتی هســتید ،فکــر کنیــد ،چــه مزایائــی از آن را میتوانیــد در ایــن هفتــه بــا کالس
در میــان بگذاریــد.

     
     پنجشنبه 

 ۱۳شهریور

جنبشهای گروه کوچک
گروههای کوچک وسـیله ای هسـتند که خداوند برای رشـد کلیسـا از آنها اسـتفاده میکند.
آنهـا «پناهـگاه امـن» بـرای مـردم هسـتند تـا بتواننـد مشکالتشـان را بیـان کننـد و دربـاره دل
نگرانیهـای یکدیگـر بحـث و گفتگـو کنند .آنها فرصتهایی را برای رشـد روحانـی در قالب روابط
دلسـوزانه و یـاری رسـان فراهـم مـی کننـد .بسـیاری از غیـر مسـیحیان در ابتـدای آشـنایی بـا
مسـیحیت ،رشکـت در جلسـات خانگـی را نسـبت بـه حضـور در یـک جلسـه کلیسـایی ترجیح
داده و احسـاس راحـت تـری دارند.
اعمال بـاب  ،۳۲ :۴و اعمال  ،۱۲ :۱۲و اعمال  ۱۷ :۲۰تـا  ۲۷ ،۱۹تـا  ۳۲را بخوانیـد .فهرسـتی
از متـام عوامـل مختلـف در ایـن گروههـای عهـد جدیـد تهیـه کنیـد .ایـن گروههـا در چـه
فعالیتهائـی دخیـل بودنـد؟
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مسـیحیان اولیـه در کنـار هـم جمع میشـدند ،تا بـرای دیگران دعـا کنند ،در یک مشـارکت
گـرم و صمیامنـه دل نگرانیهـا و مشکالتشـان را بـا یکدیگـر در میـان میگذاشـتند و بـرای آنهـا
دعـا میکردنـد ،کالم خـدا را مطالعـه میکردنـد ،بـرای خدمـت آمـاده میشـدند ،و از یکدیگر در
برابـر معلمان دروغیـن محافظت منوده و بـا یکدیگر در فعالیتهای بشـارتی همکاری میکردند.
گروههـای کوچـک باعـث تغییـر میشـوند .مـردم در اتحـاد بـا یکدیگـر عطایای خـود را در
جهـت خدمـت بـکار میگیرنـد ،و در کار بشـارت بـر قدرت روح القـدس تکیه می کننـد ،و آنان
سلاحی قدرمتند در دسـتان خداوند هسـتند.
متـی بـاب  ۳۸ ،۳۷ :۹را بخوانیـد .عیسـی در مـورد محصـول چـه گفت ،و راه حـل او برای این
مشـکل چه بود؟

حواریـون فقـط احتماالت ضعیـف را بـرای پیرشفـت و اعلان پیـام انجیـل مـی دیدنـد ،اما
عیسـی فرصتهـای بسـیار عالـی را بـرای ایـن امـر میدیـد .او ایـن خبر خـوب را بـا آنـان درمیان
گذاشـت کـه «در حقیقـت محصـول فـراوان اسـت»  ،سـپس او بـه مشـکل اشـاره مـی کنـد،
کـه« کارگـر کـم اسـت» (متـی  .)۳۷ :۹راه حـل مسـیح ایـن بـود که«،شما بایـد از صاحـب
محصـول درخواسـت مناییـد تا کارگرانی برای جمـع آوری محصول خود بفرسـتد» (متی .)۳۸ :۹
گروههـای کوچـک پاسـخی بـه دعـای مسـیح هسـتند و بطـور تصاعـدی تعـداد کارگـران بـرای
برداشـت محصـول مسـیح را افزایـش میدهنـد.
ِ
کوچـک تاثیرگـذار ،خدمـت و بشـارت اسـت .رسـالت گـروه هـای
هـدف متـام گروههـای
کوچـک اگـر فقـط متمرکـز بـرروی مسـائل داخلـی باشـد و نـه خـارج از گـروه بـزودی از بیـن
مـیرود .اگـر گـروه کوچـک کمـی بیشتر از یک گـروه بحث و گفتگو باشـد و فقـط به خدمت
در داخـل خـود بپـردازد ،در هـدف خـود نـاکام خواهـد ماند و از هـدف اصلی بوجـود آمدنش
دور خواهـد شـد .گروههـای کوچـک بوجـود مـی آینـد تـا مردم را بسـوی مسـیح سـوق دهند،
تاایامن آنان را در مسـیح بنا و پرورش دهند و آنها را آماده سـاخته تا سـفیران مسـیح بشـوند.

آیــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه خداونــد شــما را فـرا خوانــده تــا یــک گــروه کوچــک
را در خانــه تشــکیل دهیــد؟ چ ـرا دربــاره آنچــه کــه ممکــن اســت خــدا شــما را در
خصــوص آن تحــت تاثیــر قـرار دهــد تــا انجــام دهیــد ،دعــا نمــی کنیــد؟ شــما ممکــن
اســت در آســتانه زمــان دریافــت اجــر معنــوی زندگــی خــود باشــید.

     
     جمعه 

 ۱۴شهریور

تفکـری فراتـر :چندیـن سـال پیـش در حومـه یکی از شـهرهای بـزرگ اروپا ،یک کلیسـای
کوچـک ،تصمیـم گرفـت کـه بایـد کاری بزرگ و چشـمگیر بـرای خداونـد انجام دهد .کلیسـا فعال
نبـود و سـالها بـود کـه کسـی در آن تعمیـد نیافتـه بود .اگـر هامن رونـد ادامه می یافت ،کلیسـا
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آینـده درخشـانی نداشـت .کشـیش و مدیریـت کلیسـا با جدیـت دعا کردنـد و آنچـه را که ممکن
بـود بتواننـد انجـام دهند ،بـا دقت مورد بررسـی قـرار دادند.
هامنطـور کـه آنـان عهـد جدیـد را مـورد مطالعه قـرار دادند ،تصمیـم گرفتند کـه یک گروه
کوچـک بشـارتی تشـکیل دهنـد .نـه نفر از میـان حضار کلیسـا در انجـام این عقیده مشـارکت
کردنـد .آنهـا خـود را متعهـد سـاختند تـا بـا یکدیگـر دعـا کننـد و نحـوه تشـکیل گروههـای
کوچـک بشـارتی تاثیرگـذار را مـورد بررسـی قـرار دهند .طولی نکشـید کـه آنها تصمیـم گرفتند
کـه هریـک از آنهـا خانـه خـود را بـه یـک مرکـز بشـارت تبدیل کنـد .ایـن گروههـا آموختند که
عطایـای خـود را در راههـای مختلـف بـکار گیرند .آنها جلسـات دعا و مهامنـوازی را راه اندازی
کردنـد .آنهـا روابـط دوسـتانه را در جامعـه توسـعه دادنـد .و بـا رفتار دوسـتانه و شـفقت آمیز
نسـبت بـه فامیـل ،دوسـتان ،و ادونتیسـت هـای سـابق ،روابـط خـود بـا آنـان را احیـا کردنـد.
رهبران گروههـای کوچـک بشـارتی ،مطالعـه کتـاب مقـدس را در نـه[ ]۹خانـه با چهـل مهامن
رشوع کردنـد .آنهـا از آنچـه روح القـدس در حال انجام بود ،در شـگفتی بودنـد .رسانجام هفده
ِ
کوچک غیـر فعال و بی روح،اینسـت که
نفـر از چهـل نفـر تعمیـد یافتند .شـهادت آن کلیسـای
گروههـای کوچـک بشـارتی میتواننـد تغییـرات بزرگـی ایجـاد کنند .آنهـا یکی از ابـزار خداوند
بـرای مشـارکت اعضای کلیسـا در ماموریت کلیسـا هسـتند.

سؤاالتی برای بحث
 .۱در کالس ،دربــاره عناصــر الزم در هــر گــروه کوچــک ،همانطــور کــه در درس روز

پنجشــنبه بطــور اجمالــی از آن صحبــت شــد ،بیشــتر بحــث کنیــد .انــواع دیگــر فعالیتهــا
کــه گروههــای کوچــک میتواننــد در آنهــا فعــال باشــند ،چــه هســتند؟ چــه روشهایــی
هســتند کــه یــک گــروه کوچــک میتوانــد بــه کســانیکه عطایــای ویــژه ای دارنــد کمــک
کنــد تــا بتواننــد آنهــا را طــوری بــکار گیرنــد کــه هرگــز در قبــل بــکار نگرفتــه انــد؟
 .2چـرا بســیار مهــم اســت کــه گروههــای کوچــک ،دائمـاً متوجــه خدمــت خــارج از خــود
و بشــارت باشــند؟ بــدان معنــا کــه ،هــر چقــدر هــم کــه گــروه مســئول کمــک بــه اعضــای
خــود و حمایــت از آنــان باشــد ،امــا بایــد همیشــه هــدف اصلــی خــود یعنــی گســترش و
بشــارت انجیــل را فرامــوش نکنــد؟ چـرا اینقــدر ایــن مســئله مهــم اســت؟
 .3آیــا تــا بــه حــال عضــو گروههــای کوچکــی بودهایــد و یــا شــنیده ایــد کــه بطــور موثــر
عمــل نکــرده باشــند و ســر انجــام منحــل شــده باشــند؟ دربــاره دالیــل آن بحــث کنیــد و
فکــر کنیــد چـرا ایــن اتفــاق افتــاده اســت.
.4در مــورد حکایــت فــوق یعنــی ،در مــورد آنچــه در اروپــا بـرای گــروه کوچــک بشــارتی
اتفــاق افتــاد ،فکــر کنیــد .بــه نظــر شــما چـرا آنــان بــه خوبــی در اینــکار موفــق شــدند؟
چــه کاری انجــام دادنــد کــه از بســیاری جهــات خیلــی ســاده بــود و در عیــن حــال بســیار
موثــر واقــع شــد؟ چـرا ممکــن اســت کار کــردن از محیــط «امــن تــر» خانههــا ،بــر خــاف
ســاختمان کلیســا ،راهــی موثــر بـرای شــروع بشــارت در محلــه و جامعــه اســت؟
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داستانهای ایامنداران
بخشیده شده در تیمور رشقی

توسط اندرو مک چسنی

فـردی کـه مـی خواسـت کارمنـد فروشـگاه ادونتیسـت روز هفتـم را بـه قتـل
برسـاند بـا مجـازات روبرو نخواهد شـد ،پـس از اینکه مقامـات رشق تیمور تصمیم
کارمنـد مغـازه را مبنـی بـر بخشـش او پذیرفتنـد در عـوض اینکـه بـرای اجـرای
عدالـت او را مـورد پیگـرد قـرار دهنـد .پرونـده کیفـری باعـث شـوکه شـدن شـهر
لـوس پالـوس شـد ،جائیکـه مجـازات و کیفـر چیـزی معمولی اسـت ،و حتـی پلیس
بـاور بـه بخشـش ادو واچومـو را نـدارد .فـرد حملـه کننـده ،یوئینیـل آنانیـاس ،در
سـال  ۲۰۱۷در حالیکـه مسـت بـود تلاش مـی کـرد تا بـا فرو کـردن نیـزه ای به در
مغـازه و وارد شـدن بـه مغـازه ،ادو را بکشـد .نیـزه تنها تـا بینـی ادو را خراش داده
بود.
ادو یوئینیـل را در ایسـتگاه پلیـس در سـال  ۲۰۱۹مالقـات کرد و با نوشتن نامه
ای اعلام منـود کـه او را بخشـیده اسـت .یوئینیل بـه آرامی اظهـار ندامت کرد.
او گفـت« :مـن متاسـفم .ممنونـم» .یوئینیـل پیشـنهاد کـرد کـه یـک خـوک را
ذبـح کـرده و جشـنی بـرای افتخـار ادو بـر پـا کنـد؛ امـا ادو رسبـاز زد و گفـت کـه
گوشـت خـوک منـی خـورد .افرسهـای پلیـس بـا شـگفتی در حالیکـه ادو کاغـذ را
امضـاء مـی کـرد نـگاه مـی کردند .یـک افرس بـه یوئیل گفت :تـو حداقـل باید یک
هدیـه بـه ادو بدهـی یـا یـک گاو قربانـی کنی.
حمله مذکور ،که به عنوان داسـتان مدرسـه سـبت در فصل چهارم سـال ۲۰۱۸
در نظـر گرفتـه شـد ،اتفـاق افتـاد وقتی یوئینیل با مسـتی قـدم به داخل فروشـگاه
گـذارده و قصـد جـان ادوی  ۲۸سـاله را کـرده بود که پشـت پیشـخوان مغازه بود.
ادو ،کـه پـس از آنکـه دروس کتاب مقدس را از صاحب مغـازه اش زلیندو یوائو
الی گرفـت و بـه کلیسـای ادونتیسـت پیوسـته اسـت ،بـه آرامـی او را رسزنـش کرد.
یوئینیـل بـا خشـم می خواسـت ادو را بکشـد اما وقتـی دیگر مشتریها را در مغازه
دیـده بود از کشـتنش رسبـاز زده بود.
وقتـی داشـت از در مغـازه بیـرون مـی رفـت گفـت « :امشـب تـو را خواهـم
کشـت» .آن شـب ادو شـنید که کسـی در فلزی را می کوبد که پشـت مغازه بود.
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او بـه طـرف در رفـت کـه بـا زنجیـر قفل شـده بـود و از بیـن زنجیر بیـرون را نگاه
کـرد تـا ببینـد چـه کسـی بیـرون اسـت .در آن لحظه ،یـک نیـزه از الی در به داخل
فـرو رفـت .در یـک چشـم بـه هم زدن ،ادو دسـتش را بلنـد کرد و نیـزه را به طرف
دیگـر فشـار داد و نیـزه تنهـا بینـی اش را مجروح کـرد .دو روز بعـد پلیس نزد ادو
آمـده و پرسـید کـه آیـا مـی خواهد تا فـرد متخلف به زنـدان برود یا نـه .ادو رسش
را بـه نشـانه نـه تـکان داده و گفـت :من او را بخشـیده ام.
درهرحـال پلیـس یوئینیـل را بـه مـدت یـک هفته بازداشـت کرده و سـپس آزاد
کـرد .رونـد قانونـی تا سـال ۲۰۱۹به طـول انجامید تـا اینکه یوئینیل به طور رسـمی
توسـط مقامات تربئه شـد.
زلینـدو امیدواراسـت کـه جامعـه محلـی بفهمنـد کـه خـدا مـی خواهد آنـان را
ببخشـد— درسـت هامنطورکه ادو یوئنیل را بخشـید .بعد از حادثه حمله ،خواهر
و بـرادر ادو تعمیـد گرفتنـد و زلینـدو امیـدوار اسـت بسـیاری از مردم الگـوی آنان
را دنبـال کنند.
او گفـت« :همـه دربـاره تصمیـم ادو در مـورد بخشـیدن صحبـت مـی کننـد و
هیـچ کـس آنـرا درک منـی کنـد .قـدرت بخشـش از سـوی خداسـت.
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 ۲۱ – ۱۵شهریور

داستان مسیح را به مشارکت گذاشنت

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :افسسـیان  ۱ :۲تـا ۱۰؛ اول یوحنـا  ۷ :۴تـا ۱۱؛ مرقـس  ۱ :۵تـا ۲۰؛
عربانیـان  ۱۹ :۱۰تـا ۲۲؛ غالطیـان ۲۰ :۲؛ اول قرنتیـان .۳۰ :۱

آیـه حفظـی« :اینهـا را بـه شما نوشـتم که به نـام پرس خـدا ایامن داریـد ،تا بدانیـد که از
حیـات جاویدان برخورداریـد» (اول یوحنا .)۱۳ :۵
هامنطور که در درسهای قبلی گفته شد ،هیچ چیزی شیواتر از تغییر زندگی نیست که
بتواند درباره قدرت انجیل بگوید .ممکن است ،مردم با شام بر رس عقایدتان بحث کنند ،تعالیم
شام را به چالش بکشند و یا درک شام از کتاب مقدس را زیر سؤال بربند ،اما آنها به ندرت
میتوانند شهادت شخصی شام بخاطر مفهومی که مسیح برای شام دارد و آنچه برای شام انجام
داده است را زیر سؤال بربند.
شهادت دادن یعنی در میان گذاشنت آنچه که در باره مسیح میدانیم .یعنی بگذاریم تا
دیگران بدانند که عیسی چه مفهومی برای ما دارد و چه کاری برای ما انجام داده است .اگر
شهادت ما رصفاً به تالش برای اثبات درستی ایاممنان و غلط بودن باور دیگران منتهی شود ،با
مخالفت شدید روبرو خواهیم شد .اگر شهادت ما در باره عیسی از دل بر آمده باشد که به
فیض او دگرگون گشته ،و مفتون محبت او گردیده،و از حقیقت وی متحیر شده ،دیگران هم از
حقیقتی که زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده ،تحت تاثیر قرار خواهند گرفت .آنگاه حقیقت
بیان شده در قالب یک زندگی متحول شده ،باعث تغییر در دیگران میشود.
وقتی مسیح در کانون هر اصول اعتقادی باشد ،و هر آموزه کتاب مقدسی منعکس کننده
شخصیت او باشد ،آن کسانیکه ما کتاب های مقدس را با آنان به اشرتاک میگذاریم ،بیشرت
احتامل دارد که کالم او را بپذیرند.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۲شهریور –  ۲۱سپتامرب آماده شوید.
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عیسی :اساس شهادت ما

همـه مـا بـه عنـوان باورمنـدان مسـیحی ،حکایتی بـرای گفنت داریـم ،حکایتی دربـاره اینکه
چگونـه مسـیح زندگـی مـا را عـوض کرده و چـه کاری بـرای ما انجام داده اسـت.

افسسـیان بـاب  ۱ :۲تـا  ۱۰را بخوانیـد .مـا قبـل از اینکـه مسـیح را بشناسـیم ،چگونـه بودیم؟
از زمانـی کـه مسـیح را پذیرفتـه ایم ،چگونه هسـتیم؟
الف :قبل از شناخت مسیح(افسسیان  ۱ :۲تا .)۳

ب :بعد را شناخت مسیح(افسسیان  ۴ :۲تا .)۱۰

چه تغییر شگفت انگیزی! ما قبل از اینکه مسیح را بشناسم«،به علّت خطاها و گناهان خود
ُمرده بودیم .و در مسیر این جهان قدم میگذاردیم و از حكمران قدرتهای هوا[شیطان] ،یعنی
هامن روحی كه اكنون در اشخاص نافرمان و رسكش عمل میکند ،پیروی میکردیم .در آن زمان،
ما دستخوش شهوات جسامنی و اسیر متایالت و افكار نفسانی خود بودیم .درست مانند سایر
آدمیان ،ما نیز طبیعتاً سزاوار خشم و غضب خدا بودیم» .به بیان ساده ،ما قبل از اینکه مسیح
را بشناسیم در زندگی بی هدف ،گمشده و رسگردان بودیم.
ممکن است ما فکر کنیم آنچه را که ظاهرا خوشبختی بوده است ،در زندگی تجربه کرده
ایم ،اما در زندگی ما یک هدف تحقق نیافته و یک احساس روحی ترس و بیم وجود داشته
است .با آمدن نزد مسیح و تجربه محبت او همه چیز در زندگی ما تغییر می کند .حال در
مسیح ما واقعاً «زنده» هستیم« .اگرچه به علّت خطاهای خود مرده بودیم ،ما دوباره با مسیح
زنده شدیم (از راه فیض خداست كه شام نجات یافتهاید) .و بهخاطر ات ّحادی كه با مسیح
داریم ،ما را رسافراز فرمود و در قلمرو آسامنی با مسیح نشانید .تا ثروت عظیم و بیقیاس فیض
خود را ،با مهربانی نسبت به ما ،در عیسی مسیح در زمانهای آینده منایان سازد .زیرا بهسبب
فیض خداست كه شام از راه ایامن نجات یافتهاید و این كار شام نیست بلكه بخشش خداست
»« .زندگی جاويد در اوست و اين زندگی به متام مردم نور میبخشد» (یوحنا )۴ :۱و
افسسـیان بـاب  ۱۰ :۲را بخوانید.ایـن متن در مورد اینکه کردار نیک در کانون ایامن مسـیحی
را قـرار دارد ،چـه میگویـد؟ چگونـه میتوانیـم این اعتقاد «بـدون اجرای رشیعـت» را در بطن
نجات بوسـیلهایامن درک کنیم؟

چگونــه زندگــی شــما بوســیله مســیح تغییــر کــرده ،تغییــری کــه احتمــاالً بــه شــخص
دیگــری هــم کمــک مــی کنــد تــا نــزد مســیح آیــد؟
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قدرت متحول کننده شهادت شخصی
یعقوب و یوحنا ،پرسان زبدی ،که به«پرسان رعد» (مرقس  )۱۷ :۳معروف بودند .در
حقیقت ،این لقب را عیسی به آنان داده بود .لقب یوحنا به رفتار تند و آتشین مزاج او در
حین سفر عیسی و حواریون به اورشلیم و عبور از شهر سامره مربوط میشود .هنگامیکه آنان
سعی می کردند محلی را برای اقامت شبانه پیدا کنند ،به دلیل خصومت و ضدیت سامریان
علیه یهودیان با مخالفان روبرو شدند .سامریان حتی از دادن محقرترین اقامتگاههای خود به
آنان امتناع کردند.
یعقوب و یوحنا فکر کردند که راه حلی برای این مسئله دارند« .وقتی یعقوب و یوحنا،
شاگردان او ،این جریان را دیدند ،گفتند«:خداوندا ،آیا میخواهی بگوییم از آسامن آتشی ببارد
و همه آنان را بسوزاند؟» (لوقا  .)۵۴ :۹مسیح آن دو برادر را رسزنش کرد ،و آنان بی رس و صدا
دهکده را ترک کردند .طریق عیسی ،طریق محبت و دوستی است ،نه مجادله و دعوا و زور.
در محرض محبت مسیح ،تند خویی و خشم یوحنا ،به مهربانی و روحیه مالیم و رحیامنه
تبدیل میشود .در رساله اول یوحنا ،واژه محبت نزدیک به چهل بار آمده است؛ و در اشکال
مختلف ،پنجاه بار ذکر شده است.
اول یوحنـا بـاب  ۱ :۱تـا ۴؛ اول یوحنـا ۱ :۳؛ اول یوحنـا  ۷ :۴تـا ۱۱؛ و اول یوحنـا  ۱ :۵تـا  ۵را
بخوانیـد .ایـن آیـات دربـاره شـهادت یوحنـا و تحولـی که در زندگیـش در اثر تعامل با عیسـی
رخ داد ،بـه مـا چه مـی گویند؟

یک اصل جاودانه وجود دارد ،که قانون جهان است .خانم اِلن جی وایت این اصل را به
خوبی بیان می کند« :بکارگیری نیروی زور و اجبار بر خالف اصول دولت خداوند است؛ او فقط
مشتاق به مهرورزی است؛ محبت منیتواند تحکم کند؛ و زور ،اجبار و تحکم منیتواند پیروز
شود .تنها با محبت میشود حس محبت را برانگیخت» (آرزوی اعصار ،صفحه .)۲۲
هنگامیکه ما خود را به مسیح میسپاریم ،پرتو محبت او از طریق ما بر دیگران می تابد.
بزرگرتین شهادت مسیحیت ،زندگی متحول شده است .این بدان معنا نیست که ما هرگز اشتباه
نخواهیم کرد و یا اینکه ،ما در بعضی از مواقع در جایی که میبایستی کانال ارتباطی محبت و
رحمت او باشیم ،نبوده ایم .اما این بدان معناست که در رشایط مناسب ،از طریق زندگی ما
محبت مسیح به دیگران خواهد رسید ،و ما باعث برکت اطرافیامنان خواهیم بود.

چقــدر میتوانیــد بــه خوبــی منعکــس کننــده محبــت مســیح باشــید؟ در مــورد
پیامدهــای پاســخ خــود فکــر کنیــد.
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گفنت حکایت مسیح

اولیـن مبلغینـی کـه مسـیح نـزد مردم فرسـتاد ،چـه کسـانی بودند؟ آنـان از میـان حواریون
مسـیح نبودنـد؟ آنـان حتـی جزو پیـروان طوالنی مدتـاو هم نبودنـد .اولین مبلغانی که مسـیح
نـزد دیگـران فرسـتاد مـردان دیوزده ای که گرفتـار ارواح ناپاک بودند ،و در قربسـتانی در حومه
شـهر زندگـی میکردنـد و آنقـدر خطرنـاک بودنـد که کسـی جـرات نداشـت از آن منطقـه عبور
کنـد و همـه از آنان ترس و وحشـت داشـتند.
حتـی یکـی از ایـن مـردان ،بوسـیله قـدرت شـیطانی فـوق طبیعـی ،زنجیرهایی را کـه به او
بسـته بودنـد ،گسـیخته و پابندهـای آهنین را شکسـته بود ،و بـا صدائی وحشـتناک فریاد میزد
و بـا سـنگ هـای برنـده و تیـز خـود را زخمـی میکـرد .درد و رنجـی کـه در صـدای آنـان بـود،
تنهـا میتوانسـت بیانگـر عـذاب عمیـق تـر درونـی و روحـی آنـان باشـد(مرقس  ۱ :۵تـا ۵؛ متی
.)۲۹ ،۲۸ :۸
امـا آنـان بـه نـزد مسـیح آمدنـد و زندگیشـان متحـول شـد .آنـان دیگـر انسـانهای قبلـی
نخواهنـد بـود .عیسـی اجـازه داد تـا ارواح پلیـد از آنـان بیـرون رفتـه و وارد خوکهـا شـوند و
سـپس گلـه خوکهـا بـا رسعـت از رساشـیبی تپـه به طـرف دریـا دویـده و در دریا غرق شـدند
(مرقـس ۱۴ ،۱۳ :۵؛ متـی  ۳۲ :۸تـا .)۳۴

مرقـس بـاب  ۱ :۵تـا  ۱۷را بخوانیـد .چـه اتفاقـی بـرای ایـن مـردان رخ میدهـد ،و مـردم شـهر
هنگامیکـه آمدنـد تـا ببیننـد کـه چـه اتفاقـی افتـاده اسـت ،بـه چه چیـزی پـی بردند؟

آن دیـوزدگان اکنـون بـا قـدرت مسـیح متحـول و انسـانهای جدیـدی شـده بودنـد .مـردم
دیدنـد کـه مـردان دیوزده آرام در کنار مسـیح نشسـته و با دقت متام به سـخنان اسـتاد خویش
گـوش میدهنـد .در اینجـا بایـد توجه داشـته باشـیم کـه انجیل متـی دربـاره دو دیوانه صحبت
مـی کنـد ،در حالیکـه انجیـل لوقـا فقط برروی حکایت یکـی از آن دو معطوف اسـت .اما نکته
مهـم در اینجاسـت کـه مسـیح آنـان را از نظـر جسـمی ،عقلی ،عاطفـی و روحانی شـفا داده و
حیاتـی نو بـه آنان بخشـیده بود.
مرقـس بـاب  ۱۸ :۵تـا  ۲۰را بخوانیـد .مسـلامً این دیوزدگان متحول شـده ،این افـراد نو ایامن،
میخواسـتند در کنـار مسـیح مباننـد ،امـا مسـیح آنـان را بـرای انجـام چـه کاری نـزد دیگـران
میفرستد؟

«بـرای لحظاتـی ایـن مـردان ،افتخـار داشـتند کـه تعالیـم مسـیح را گـوش دهنـد .آنـان متام
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موعظـه هـای او را شـنیدند و هیـچ کـدام را از دسـت ندادنـد .آنـان قـادر نبودنـد هامننـد
حواریـون مسـیح مـردم را هدایـت کننـد ،زیـرا کـه حواریـون هـر روزه بـا مسـیح زندگـی کرده
بودنـد .امـا ایـن مردان شـفا یافته ،خـود بیانگر شـواهدی بودند که اثبات میکرد ،عیسـی هامن
مسـیح موعـود اسـت .آنـان میتوانسـتند آنچه را کـه فهمیده بودنـد؛ آنچه را که خـود از قدرت
مسـیح دیـده ،شـنیده و حـس کـرده بودند ،را بیـان کنند .این هامن کاری اسـت کـه هرکس که
مسـیح ،قلـب او را بـا فیـض خـود ملـس کـرده اسـت ،میتوانـد انجـام دهـد »( .اِلـن جـی وایت،
آرزوی اعصـار ،صفحـه  .)۳۴۰شـهادت آنـان باعـث شـد تا دکاپولیس و ده شـهر سـاحلی دریای
جلیـل بـرای شـنیدن تعالیـم مسـیح آماده شـوند .این قدرت شـهادت شـخصی اسـت.
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شهادت با اطمینان

اول یوحنـا بـاب  ۱۱ :۵تـا ۱۳؛ عربانیـان باب  ۱۹ :۱۰تـا ۲۲؛ و اول قرنتیان  ۲ ،۱ :۱۵را بخوانید.
چـه اطمینـان خاطـری کتـاب مقـدس در مـورد حیـات ابـدی بـه مـا میدهـد کـه بـه مـا اجازه
میدهـد تـا بـا یقیـن از نجات در مسـیح ،شـهادت خودمـان را بیـان کنیم؟

اگر شخصاً به نجات در مسیح اطمینان نداشته باشیم ،قادر نخواهیم بود تا آنرا با دیگران
در میان بگذاریم .ما منیتوانیم آنچه را که خود نداریم با دیگران به اشرتاک بگذاریم .مسیحیان
مؤمنی وجود دارند که از نجات خود اطمینان ندارند ،و منیدانند که آیا آنان به اندازه کافی
انسانهای خوبی بودهاند که بتوانند رستگار شوند .هامنطور که یک خردمند و واعظ قدیمی
میگوید« ،وقتی من به خودم نگاه میکنم ،هیچ امکانی برای نجات خود منی بینم .اما وقتی به
مسیح چشم می دوزم ،امکان نجات نیافنت دیگر وجود ندارد»« .ای متام مردم جهان ،به سوی
من باز گردید و نجات یابید! من تنها خدا هستم و خدای دیگری نیست» (اشعیا .)۲۲ :۴۵
پروردگارمان از هر یک از ما میخواهد تا به خاطر رستگاری که او به رایگان به ما عطا
کرده است ،شادمان باشیم .او مشتاق است تا ما آنچه را که به معنای تایید فیض او و رهایی
از محکومیت مجازات گناه است ،تجربه کنیم .هامنطور که پولس در رومیان می گوید «پس
چون از راه ایامن پارسا شمرده شده ایم ،به واسطه خداوندمان عیسی مسیح از صلح با خدا
برخورداریم( ،رومیان  .)۱ :۵او اضافه می کند که ما می توانیم اطمینان داشته باشیم «پس
اکنون برای آنان که در مسیح هستند ،دیگر هیچ محکومیتی نیست» (رومیان  .)۱ :۸یوحنای
رسول تایید می کند «آن که پرس را دارد ،حیات دارد و آن که پرس خدا را ندارد از حیات
برخوردار نیست» (اول یوحنا .)۱۲ :۵
اگر با ایامن مسیح را پذیرفته باشیم ،او از طریق روح القدس در قلبهای ما ساکن است،
و هدیه حیات ابدی امروز از آن ماست .این بدان معنا نیست که ،وقتی یکبار فیض رستگاری
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خداوند به ما عطا شد ،دیگر هرگز هالک و گمراه نخواهیم شد (دوم پطرس  ۱۸ :۲تا ۲۲؛
عربانیان ۶ :۳؛ مکاشفه  .)۵ :۳ما همیشه با آزادی اختیاری که داریم میتوانیم انتخاب کنیم که
از او دور شویم ،اما هنگامیکه محبت او را تجربه کردیم و عمق مفهوم قربانی شدن او برای
خود را درک کردیم ،دیگر هرگز منیتوانیم انتخاب کنیم تا از کسی که ما را محبت کرده و ما را
دوست دارد ،دور شویم .و هر روزه به دنبال فرصتهایی خواهیم بود تا فیضی را که مسیح به
ما عطا کرده ،با دیگران به اشرتاک بگذاریم.

آیــا شــما از نجــات در مســیح اطمینــان داریــد؟ اگــر چنیــن اســت ،ایــن اطمینــان بــر
اســاس چیســت؟ چـرا شــما ایــن یقیــن را داریــد؟ ایــن اطمینــان شــما از کجــا نشــأت
میگیــرد؟ از طــرف دیگــر ،اگــر مطمئــن نیســتید ،بــه چــه علــت اســت؟ چگونــه
میتوانیــد ایــن اطمینــان را حاصــل کنیــد؟

     پنجشنبه     

 ۲۰شهریور

چیزی که ارزش شهادت را دارد

«وقتـی مسـیح بـر روی صلیـب مصلـوب شـد ،در حقیقـت مـن نیـز بـا او مصلـوب شـدم.پس
دیگـر مـن نیسـتم کـه زندگـی میکنـم ،بلکـه مسـیح اسـت کـه در مـن زندگـی میکنـد! و ایـن
زندگـی واقعـی کـه اینـک در این بـدن دارم نتیجه ایامن من به فرزند خداسـت کـه مرا محبت
منـود و خـود را بـرای مـن فدا سـاخت» (غالطیـان .)۲۰ :۲
هنگامیکه ما مسیح را می پذیریم ،مسلامً باید چیزهایی را قربانی کنیم .چیزهایی در زندگی
ما وجود دارند که او از ما میخواهد تا رها کنیم .مسیح خیلی واضح تعهدی را که برای پیروی از
او الزم است ،اینطور بیان میکند« :اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند ،باید خود را انکار کرده ،هر
روز صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید» (لوقا  .)۳۲ :۹مرگ برروی صلیب ،مرگ دردناکی
است .وقتی ما زندگی خود را تسلیم او میکنیم تا وعده های او را دریافت کنیم ،میدانیم آن
انسانِ قدیم که ما بودیم ،با او بر صلیب شد تا پیک ِر گناه درگذرد» (رومیان  ،)۶ :۶و این دردناک
است .برخی مواقع رها کردن و گذشنت از خواستها و متایالت مورد عالقه و عادت های مادام
العمر دردناک است ،اما پاداش آن چیزی که بدست می آوریم بسیار ارزشمندتر از آنهاست.
شهادت های قدرمتندی که بر روی زندگی دیگران تاثیر میگذارد و آنها را متحول میکند،
براساس آنچه است که مسیح برای ما انجام داد ،نه آنچه که ما به خاطر او از آن گذشته ایم.
آنها براساس فداکاری او می باشد ،نه در اثر به اصطالح «از خودگذشتگیهای» ما .برای همین
مسیح هرگز از ما منی خواهد تا هر چیزی را که حفظ آن به منفعت ماست ،رها کنیم.
با اینحال ،تاری ِخ مسیحیت پر از حکایات افرادی است که به خاطر مسیح مجبور به
فداکاریهای عظیمی شدند .اما این بدان معنا نیست که این افراد خودشان با اعاملشان به
رستگاری نائل شده باشند ،مهم نیست که چقدر آنها از خود گذشتگی و ایثارگری از خود نشان
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دادند ،شایستگی حضور در پیشگاه خداوند به آنان بخشیده شد .در عوض ،در بیشرت موارد ،با
درک آنچه که مسیح برای آنان انجام داده است ،این زنان و مردان مشتاق بودند بنا به دعوت
خداوند در زندگیشان همه چیز را بر روی قربانگاه ایثار قرار دهند.
یوحنـا ۱۲ :۱؛ یوحنـا ۱۰ :۱۰؛ یوحنـا  ،۲۷ :۱۴و اول قرنتیـان  ۳۰ :۱را بخوانیـد .اظهـارات مـا
همیشـه بـر اسـاس کاری اسـت که مسـیح بـرای ما انجـام داده اسـت .برخـی از عطایای فیض
او کـه در آیـات فـوق بـه آنها اشـاره شـده را ذکـر کنید.

با توجه به آیات فوق ،درباره آنچه مسیح برای شام انجام داده ،بیندیشید .ممکن است ،شام
مسیحی باشید که متام زندگی خود را وقف مسیحیت کرده باشید ،یا احتامالً یک تحول عظیم
را در زندگی خود تجربه کرده باشید .توجه داشته باشید که چقدر مسیح با شام مهربان بوده و
به شام هدف ،آرامش ،و شادمانی عطا کرده است .به زمانهایی بیندیشیدکه او به شام قدرت
داده تا از پس تجربیات تلخ و دشوار زندگی خود برآیید و از آنها گذر کنید.

شــما بــه خاطــر مســیح فراخوانــده شــدهاید تــا چــه نــوع فــداکاری از خــود نشــان
دهیــد؟ چــه چیــزی را از تجربیــات خــود آموختــه ایــد کــه میتوانــد باعــث برکــت
دیگ ـران باشــد؟

     
     جمعه 

 ۲۱شهریور

تفکری فراتر:مرقس باب  ۲۵ :۵تا  ۳۴را بخوانید.
«جمعیـت شـگفت زده دور مسـیح حلقـه زده بودنـد و از همـه طـرف بـر او فشـار مـی
آوردنـد ،و متوجـه صـادر شـدن هیـچ نیرو یا قـوت حیات بخش نشـدند .اما هنگامیکـه زنِ رنج
کشـیده بـا دسـت خـود ردای او را ملـس کـرد ،بـا ایمان به اینکـه اگـر ردای او را ملس کند شـفا
خواهـد یافـت ،زن بـه فضیلت شـفا نائـل گردید .پس او بـه چیزهای روحانی ایمان آورده بود.
صحبـت از مذهـب بـدون ایمان و همینگونـه ،دعـا بـدون گرسـنگی روح و ایمان زنـده ،هیچ
مثـره ای نـدارد .ایمان صـوری بـه مسـیح ،و اینکـه او را فقـط بـه عنـوان ناجی جهـان بپذیریم،
هرگـز منیتوانـد شـفای روح را بـه ارمغـان بیـاورد .ایمان بـه نجـات ،تنهـا پذیـرش روشـنفکرانه
و عقالنـی حقیقـت نیسـت  ...ایمان داشتن دربـاره مسـیح کافـی نیسـت؛ مـا بایـد بـه مسـیح
ایمان داشـته باشـیم .ایمان زمانـی باعـث برکت میشـود و سـودمند خواهد بود که به واسـطه
آن عیسـی را بـه عنـوان منجـی خـود در آغـوش بگیریـم و بـه او ایمان داشـته باشـیم؛ آنـگاه
شایسـتگی هـا و فضائـل او را نصیـب خـود گردانیـم ...
«اعتراف مـا بـه وفـاوداری و صداقـت مسـیح ،عاملی اسـت که ملکـوت برای آشـکار کردن
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او بـه جهـان برگزیـده اسـت .مـا بایـد فیـض او را بـه جهـان اعلام کنیـم ،هامنطور که بوسـیله
مقدسـین عهـد عتیـق بـه جهـان اعلان شـد؛ امـا موثرتریـن ایـن اعرتافـات زمانـی اسـت کـه
تجربیـات شـخصی خـود را درباره فیـض خداوند به دیگران شـهادت می دهیـم .هنگامیکه کار
عظیـم خداونـد را در زندگـی خـود بـا رفتارمـان آشـکار می سـازیم ،شـاهدان خداونـد خواهیم
بـود .هـر فـردی زندگـی متامیـزی نسـبت بـه دیگـران دارد ،و تجربیاتـی کـه اساسـاً بـا دیگـران
متفـاوت اسـت .خـدا مشـتاق اسـت کـه حمـد و پرسـتش مـا بـا خصوصیـات و عالیق فـردی ما
بـه پیشـگاه او تقدیـم گـردد .ایـن اعرتافـات گرانبهـا کـه ما دربـاره فیـض پرجالل خداونـد اعالم
مـی کنیـم ،هنگامیکـه تـوأم بـا یـک زندگی مسـیح گونه باشـد ،قـدرت عظیمی اسـت کـه برای
رسـتگاری برشیـت بـکار گرفتـه شـود » .اِلـن جـی وایـت ،آرزوی اعصار ،صفحـه .۳۴۷

سؤاالتی برای بحث
 .۱عوامل یک شهادت قانع کننده چه هستند؟ دفاعیات پولس را در نزد اغریپاس ،از کتاب اعمال
رسوالن باب  ۱ :۲۶تا  ۲۳بخوانید .چه چیزی بنیان شهادت او بود؟

 .۲چرا فکر می کنید شهادت شخصی ما در مورد کاری که مسیح برای ما انجام داده ،بسیار
قدرتمند است؟ با اینحال ،چگونه به این سوال پاسخ میدهید :خوب ،فکر کنید این همان
اتفاقی است که برای شما رخ داده است ،اما اگر من آن نوع تجربه را نداشته باشم ،چه
میشود؟ چرا تجربه شما باید قادر باشد به من بگوید که چرا من باید مسیح را پیروی کنم؟

 .3برخی از مواردی که بایددر هنگام شهادت دادن به یک بی ایمان از گفتن آنها پرهیز
کنید ،چه هستند؟

 .3برخی از مواردی که بایددر هنگام شهادت دادن به یک بی ایمان از گفتن آنها پرهیز
کنید ،چه هستند؟
 .4برروی این سؤال در مورد اطمینان از رستگاری تمرکز کنید .چرا این بخش مهمی از
تجربه مسیحی است؟ چگونه میتوانیم از نجات خود اطمینان کسب کرده باشیم در حالیکه
هم زمان پیشگویی نکرده باشیم؟
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داستانهای ایامنداران
زنی مرده که حرف می زند
توسط اندرو مک چسنی

تومـاس کارائـودا فـردی  ۲۸سـاله و دکتر عمومـی ادونتیسـت روز هفتمـی در
لهسـتان کـه از او در خواسـت شـد تـا برگـه فـوت زنی را امضـا کند که هنـوز زنده
بود.
یـک پرسـتار بـا ویلچـر زن را بـه بخـش ریـه مـی بـرد جائیکـه تومـاس در آنجا
مشـغول دوره کارآمـوزی خـود بـود .همـه چیـز حاکـی از ایـن بود کـه آن زن مرده
بـود .او رسطـان ریـه داشـت کـه بـه خاطـر سـالها سـیگار کشـیدن بـه وجـود آمده
بـود .تصلـب عضلات رخ داده بـود ،و خون در ناحیه قدامی کمر او دیده می شـد
کـه حاکـی از مـرگ بـود .معمـوالً رنـگ پوسـت او صورتـی بـود بخاطـر اینکه خون
مملـو از اکسـیژن در مویرگهایـش جـاری بـود و حـال رنگ پریده شـده بـود بعلت
اینکـه خـون بـه رگهای بزرگرتی تخلیه شـده بـود .وضعیت او برگشـت ناپذیر بود.
تومـاس بـا تاکیـد بـر آن لحظه گفـت« :من هرگـز چنین چیزی در عمـرم ندیده
بـودم .او مـرده بـود ،در حالیکـه بـر روی صندلـی چـرخ دار نشسـته و حـرف مـی
زد».
زن در بخـش مراقبتهـای ویـژه شـلوغی بستری شـده بـود؛ امـا پزشـکش وقتـی
دیـد دیگـر کاری بیـش از این از دسـتش برمنی آیـد او را بیرون از بخـش مراقبتهای
ویـژه فرسـتاد تـا تخـت برای بیامر دیگر خالی شـود .پرسـتار نیز از پزشـک پرسـیده
بـود کـه آیـا امکانش اسـت تـا بیمار در بخش ریـه مباند.
بخـش ریـه نیـز تخت خالی نداشـت پس پزشـکش او را بر روی تخت تا شـویی
در راهـرو خوابانیـد .او بـر روی یـک صندلی در کنار او نشسـت و با او دو سـاعت
حرف زد.
زن مـی دانسـت کـه در حـال مـرگ اسـت .او از تصمیامتـی کـه در زندگـی اش
داشـت ابـراز پشـیامنی مـی کرد.
مـن کل زندگـی ام با سـیگار کشـیدن سـپری شـد .ای کاش می شـد یکبـار دیگر
بـه عقـب برمـی گشـتم و بـه آن خامتـه مـی دادم .تومـاس منـی دانسـت کـه چـه
بگویـد .احسـاس مـی کـرد کـه در وسـط داسـتان دو دزدی کـه بـر روی صلیـب در
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انجیـل بودنـد گرفتـار اسـت .او دسـتان زن را گرفـت.
رسانجام زن آخرین نفسهایش را کشید .توماس برگه فوتش را امضاء کرد.
ِ
پزشـک
تومـاس کـه در مدرسـه پزشـکی عمومـی درس خوانـده بـود گفـت:
عمومـیِ مسـیحی بـودن ،مسـئولیتی سـنگین اسـت .هیـچ کـس در دانشـکده در
مـورد چنیـن رشایطـی بـه مـا آمـوزش نـداده بـود .او دریافتـه اسـت کـه بـا گرفتن
دسـتان فـردی و امیـد دادن و گفتن «همـه چیـز روبـه راه خواهد شـد» تاثیر گذار
ِ
شـخص در حـال مـرگ ،یقیـن بداند کـه آنچه کـه انتظارش
خواهـد بـود ،حتـی اگـر
را مـی کشـد مرگ اسـت.
او گفـت :بعضـی اوقـات بهرتیـن چیـز ،سـاکت ماندن اسـت .بعضـی وقتها هم
مـی توانیـد دسـت کسـی را گرفتـه و بـه آرامـی دعـا کنیـد .دنیـا در گنـاه دارد می
میـرد .در بسـیاری مـوارد ،رشایـط بـه نظـر برگشـت ناپذیـر بـه نظـر مـی رسـد .آیا
دسـت کسـی را خواهیـد گرفـت؟ دعـا خواهیـد کـرد؟ آیـا امیدبخش خواهیـد بود؟
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  درس دوازدهم   

 ۲۸ – ۲۲شهریور

پیامی که ارزش مشارکت را دارد

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دوم پطـرس  ۱۶ ،۱۲ :۱تـا ۲۱؛ مکاشـفه  ۱۱ :۱۹تا ۱۸؛ مکاشـفه :۱۴
 ۱۴تـا ۲۰؛ جامعـه ۱۴ ،۱۳ :۱۲؛ مکاشـفه  ۶ :۱۴تـا .۱۲
آیـه حفظـی« :آنـگاه فرشـتهای دیگـر دیـدم کـه در دل آسمان پـرواز میکـرد و انجیـل
جـاودان بـا خـود داشـت تـا سـاکنان زمین را بشـارت دهد،از هر قـوم و طایفه و زبـان و ملت
کـه باشـند .هـم او بـه آواز بلنـد گفـت’:از خـدا برتسـید و او را جلال دهیـد ،زیـرا که سـاعت
داوری او فـرا رسـیده اسـت .او را بپرسـتید کـه آسمانها و زمیـن و دریـا و چشمهسـاران را او
آفریـد» (مکاشـفه .)۷ ،۶ :۱۴
مـرگ فدیـه گونـه مسـیح بـرای کل جهان بـود؛ یعنی بـرای همه انسـانهایی که تـا به حال
زندگـی کردهانـد ،رصف نظـر از زمـان و مـکان .بنابرایـن ،سـخن انجیـل بـا همـه انسـانها از هر
نـوع زبـان ،فرهنـگ ،و پیشـینه اسـت .انجیل پلی میان شـکافهای قومی اسـت .ایـن مژده فوق
العـاده خـوب اسـت کـه عیسـی ،بـا زندگـی ،مـرگ ،و قیـام خود بـر اصـول و قدرتهـای جهنمی
پیـروز شـده اسـت .متامـی پیـام انجیـل دربـاره مسـیح اسـت .او بـرای گناهان مـا ُمـرد و اکنون
بـه خاطـر مـا زندگـی مـی کنـد .او یکبـار بـه جهان آمد تـا برای همیشـه مـا را از مجـازات گناه
و قـدرت مـرگ رهایـی بخشـد و دوباره خواهـد آمد تا ما را از اسـارتگناه نجات دهـد .او مرگی
را کـه سـزاوار مـا بـود بـر خـود گرفت و ُمـرد تا ما در حیاتی که شایسـته اوسـت ،زندگـی کنیم.
در مسـیح ،مـا عادل و مقدس شـمرده شـده ایـم و روزی در جالل وی نیز رشیـک خواهیم بود.
کتـاب مقـدس بـر روی دو عملکـرد عیسـی متمرکز اسـت .او یکبار آمد تا مـا را نجات دهد
و دوبـاره بـاز خواهـد گشـت تـا آنچـه را بـا پرداخـت بهایـی گـزاف خریـداری کرده بـا خود به
خانـه ابـدی پـدر خویـش ببرد .مکاشـفه ،آخریـن کتـاب در کتاب مقدس ،بـه ویژه بـرای آماده
سـازی جهـان بـرای بازگشـت دوبـاره عیسـی مسـیح نوشـته شـده اسـت .این یـک پیـام حیاتی
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بـرای ایـن نسـل اسـت .در درس ایـن هفتـه ،مـا رابط مکاشـفه با جامعـه معارص قرن بیسـت و
یکـم را مـورد مطالعـه قـرار خواهیم داد .ما با هم ،درخواسـت عیسـی از کلیسـای روزهای آخر
را بـرای بـه اشتراک گذاشتن پیـام روزهای آخـر مورد بررسـی قـرار خواهیم داد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۹۲شهریور –  ۹۱سپتامرب آماده شوید.

     
     یکشنبه 

ِ
رض پطرس
پیام
حقیقت زمانِ حا ِ
ِ

 ۲۳شهریور

در رسارس تاریـخ رسـتگاری ،خداونـد همـواره پیـام ویژه ای را از طریق کالم نبوی فرسـتاد تا
مـردم را بـرای آنچـه قـرار بـود اتفـاق بیفتـد ،آماده سـازد .خداوند هرگز دسـت از اجـرای اراده
خویـش بـاز نخواهـد ایسـتاد (اشـعیا  .)۱۰ ،۹ :۴۶خـدا قـوم خـود را بـرای آینـده با ارسـال انبیا
آمـاده مـی کنـد ،انبیـا پیـام هـای او را پیش از فرا رسـیدن ویرانی هـای داوری بر ملا می کنند
(عامـوس  .)۷ :۳قبـل از وقـوع طوفـان نـوح ،خداونـد پیـام خـود را از طریـق نـوح بـه جهانیان
فرسـتاد و هشـدار داد کـه سـیل در حـال آمـدن اسـت .در مصر ،خدا یوسـف را منصـوب منود
تـا بـا هفـت سـال وفـور نعمـت بـرای هفت سـال قحطـی پـس از آن آماده شـود .انبیـای یهود
بـه رهبران ارساییـل هشـدار دادنـد کـه اورشـلیم بدسـت لشـکریان بابل ویـران خواهد شـد .و
پیـام توبـه و ندامـت یحیـی تعمیـد دهنـده ،ملتـی را برای نخسـتین آمدن مسـیح آمـاده کرد.
دوم پطـرس بـاب  ۱۲ :۱را بخوانیـد .پطـرس از چـه عباراتـی بـرای توصیـف پیـام خدا به نسـل
خـود اسـتفاده میکند؟




دوم پطـرس بـاب  ۱۶ :۱تـا  ۲۱را بخوانیـد .پیغـام «حقیقـت حـارض» کـه پطرس و شـاگردانش
اعلام کردنـد چـه بود؟

پیـام مهـم و برجسـته جاودانـه بـرای قـرن اول ،ایـن بـود کـه مسـیح آمـده اسـت .محبـت
پـدر بـه جهانیـان بـا قربانـی شـدن مسـیح بـرروی صلیب آشـکار شـد .اگرچـه «مزد گنـاه مرگ
اسـت» و «همـه گنـاه کردهانـد و از جلال خـدا محرومند .ا ّما بـا رحمت و فیض خـدا ،همه به
وسـاطت عیسـی مسـیح آزاد و بـه رایـگان نیک محسـوب میشـوند و حیات ابدی بـرای همگان
تضمیـن میشـود .تـا در ایـن زمـان ،عدالـت خـدا کاملاً بـه ثبـوت برسـد ،یعنـی ثابت شـود كه
خـدا عـادل اسـت و كسـی را كـه بـه عیسـی ایامن مـیآورد ،نیـک میشمارد» (رومیـان ۳۲ :۳؛
رومیـان ۳۲ :۶؛ افسسـیان  .)۸ :۲پیـام نجـات و رسـتگاری در مسـیح محـدود به زمان منیشـود.
ایـن حقیقـت موجـود بـرای همه نسـل ها میباشـد.
آخریـن کتـاب ،مکاشـفه ،عیسـی و نجـات ابـدی او را در چارچوب زمان آخـر را بیان میکند
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تـا مـردم را بـرای بازگشـت عنقریب او آماده میکند .مکاشـفه ،بطالت سـنت بشری و دینداری
خـود محـوری را بـر ملا می کند .مکاشـفه از ابتدا تاانتها ،عیسـی و کار او بـه نیابت از برشیت
را آشـکار میسازد.
عیسـی گواه واقعی شـخصیت پدرش اسـت .او «فرمانده پادشـاهان زمین» اسـت .او کسـی
اسـت کـه «مـا را دوسـت دارد و بـا خون خود مـا را از گناهامنان آزاد گردانید .ما را به سـلطنت
رسـانید تـا بـه عنـوان كاهنـان ،خـدا یعنـی پـدر او را خدمت كنیـم» (مکاشـفه  ۱ :۱تـا  .)۶متام
مکاشـفه در مـورد مسـیح و پیـام او بـرای آمـاده کردن قوم او برای بازگشـت اوسـت که بزودی
واقع می شـود.

هنگامیکــه در مــورد کتــاب مکاشــفه تامــل میکنیــد ،چــه چیــزی بــه ذهــن شــما
خطــور میکنــد؟ آیــا افــکار شــما بیشــتر متوجــه نمادهــای نبــوی و جانــوران اســت،
یــا دربــاره عیســی اســت؟ فکــر میکنیــد کــه چـرا عیســی نبــوت هایــی را در مکاشــفه
بــه مــا داده اســت؟ چگونــه آنهــا نقشــه هــای محبانــه او ب ـرای بشــریت را آشــکار
میکننــد؟

     دوشنبه     

 ۲۴شهریور

توجه زمان آخر مکاشفه
انجیـل هـا در درجـه نخسـت بـر آمـدن اول مسـیح مترکز دارنـد .آنها داسـتان تولـد ،زندگی
و خدمـت ،مـرگ و رسـتاخیز او را بیـان مـی کننـد .اگرچـه آنهـا از آمـدن دوبـاره او صحبـت
مـی کننـد ،امـا تاکیـد اصلـی آنان بر آن نیسـت .بـا اینحـال ،مترکز اصلـی مکاشـفه ،اوج مجادله
طوالنـی نسـلها در طـی قرنهاسـت .هـر یـک از ایـن نبوتهـای مهـم و اصلـی آن بـا بازگشـت بـا
شـکوه خداونـد مـا خامتـه مـی یابد.
مکاشـفه بـاب  ،۷ :۱مکاشـفه  ،۱۵ :۱۱مکاشـفه  ۱۴ :۱۴تـا  ،۲۰و مکاشـفه  ۱۱ :۱۹تـا  ۱۸را
بخوانیـد .نتایـج مشـابهی کـه در هریـک از ایـن آیـات مـی بینیـد ،چیسـتند؟

از اول تـا آخریـن فصـل کتـاب مکاشـفه ،اوج و نقطـه عطـف هـر نبـوت ،آمـدن مسـیح
اسـت« .بـ ّره قربانـی» (مکاشـفه  .)۱۲ :۵و او دوبـاره بـه عنـوان «پادشـاه پادشـاهان و خداوند
خداونـدان» خواهـد آمـد (مکاشـفه  .)۱۶ :۱۹و متـام دشـمنانی کـه ظلـم کردند و مـردم را آزار
و جفـا دادنـد ،از او شکسـت خواهنـد خـورد (مکاشـفه  .)۱۴ :۱۷او آنـان را از کابـوس گناهـان
رهایـی خواهـد بخشـید و آنـان بـا شـکوه و جلال بـا خـدا در خانـه او سـاکن خواهنـد شـد.
رش پایـان خواهـد یافـت .زمینـی نـو سـاخته خواهد شـد ،و نجات
مجادلـه بـزرگ میـان خیـر و ّ
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یافتـگان بـرای ابـد بـا پـروردگار خـود زندگـی خواهنـد کـرد (مکاشـفه  ۱ :۲۱تـا .)۴
در مکاشـفه ( ۷ :۲۲همچنیـن نـگاه کنیـد بـه آیات  ۱۷ ،۱۲و  ،)۲۰مسـیح مـی گوید« :اینک
بـهزودی میآیـم! خوشـا بـه حال کسـی کـه کالم نبـ ّوت این کتـاب را نـگاه مـیدارد» .بنابراین،
درخواسـت نهایـی مسـیح از متـام برشیـت اینسـت تـا بـه محبـت او پاسـخ دهنـد ،فیـض او
بپذیرنـد ،و بـرای آمادگـی در بازگشـت عنقریـب او از حقیقـت پیروی کنند .مکاشـفه با دعوت
مسـیح بپایـان میرسـد،روح و عـروس میگوینـد« :بیا!» هـر شـنوندهای باید بگویـد« :بیا!» ای
تشـنگان بیاییـد ،آب حیـات را بپذیریـد ایـن بخششـی اسـت رایگان بـرای هرکس كـه طالب آن
است» (مکاشـفه .)۱۷ :۲۲
خداونـد مـا از همـه کسـانی کـه در پی حیات ابدی هسـتند ،دعـوت میکند تا نـزد او آیند.
او سـپس از کسـانی کـه پیـام نجـات او را پذیرفتـه انـد ،میخواهـد تا مشـتاقانه در زمـان انتظار
بازگشـت او و پیوستن بـه او ،از دیگـران دعـوت کنند تا پیام محبـت او را بپذیرند .او ما را برای
انجـام رسـالتش و اشتراک گـذاری پیامـش ،بـه نـزد دیگـران میفرسـتد تـا جهـان برای بازگشـت
عنقریـب او آمـاده شـود .هیچـکاری بیـش از مشـارکت بـا مسـیح در ماموریـت او بـرای جهان
سـزاوار پـاداش نیسـت .در تحقـق نقشـه نجـات مسـیح در روزهای آخـر هیچ چیـزی موثرتر از
همکاری با مسـیح نیسـت.

مســیح بــزودی خواهــد آمــد؟ یوحنــا ایــن ســخنان را در حــدود  ۲۰۰۰ســال پیــش از
ایــن مــی نویســد .بهــر حــال ،بــا توجــه بــه درک مــا از وضعیــت پــس از مــرگ ،چـرا
بازگشــت دوبــاره مســیح بـرای هــر یــک از مــا در تجربــه شــخصی خودمــان ،هرگــز
بیــش از یــک لحظــه پــس از مــرگ مــا طــول نمــی کشــید؟ چگونــه ایــن حقیقــت بــه
مــا کمــک مــی کنــد تــا درک کنیــم کــه چقــدر آمــدن مســیح عنقریــب خواهــد بــود؟

     سه شنبه     

 ۲۵شهریور

پیام زمانِ آخ ِر مکاشفه
ِ
قلـب تپنـده مکاشـفه ،بـاب  ۱۴مـی باشـد .ایـن فصـل بـرای قـوم خدا کـه در روزهـای آخر
تاریـخ برشیـت زندگـی میکننـد از اهمیـت فـوق العـاده ای برخـوردار اسـت .ایـن بـاب پیـام
خداونـد بـرای روزهـای آخـر بـه بشر را آشـکار میکند .پیام روزهای آخر سـه فرشـته بـرای قوم
خداونـد و بـرای متـام برشیـت بسـیار مهـم و حیاتـی می باشـد.
مکاشـفه بـاب  ۱۴ :۱۴تـا  ۲۰را بخوانیـد .در اینجـا برای به تصویر کشـیدن بازگشـت پروردگار
از چه منادی اسـتفاده شـده اسـت؟
در کتـاب مقـدس از منـاد محصول[خرمـن] بـرای توصیـف بازگشـت مسـیح اسـتفاده شـده
اسـت (متی  ۳۷ :۱۳تا  ،۴۳مرقس  .)۲۹ :۴در مکاشـفه باب  ،۱۴برداشـت محصول رسـیده نشان
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دهنـده رسـتگاری صالحـان اسـت ،و برداشـت انگورهـای تُرشـیده ،نابـودی وهالکـت رشیران را
بـه تصویـر مـی کشـد .مکاشـفه  ۶ :۱۴تـا  ۱۲حـاوی پیـام نیـاز مبرم بـرای آمـاده سـازی زنان و
مـردان بـرای برداشـت نهایـی محصول زمین اسـت.
مکاشـفه بـاب  ۷ ،۶ :۱۴را بخوانیـد .ماهیـت پیـام موجود در این دو آیه چیسـت؟ چگونه آنها
بـه مـا کمـک مـی کننـد تـا بـه عنـوان اعضـای کلیسـای روز هفتـم درک کنیـم که چه کسـانی
هستیم ؟

پیام اولین فرشـته در مکاشـفه باب  ،۱۴خطاب به خواسـت نسـل قرن بیسـت و یکم برای
هـدف در زندگـی آنهاسـت .ایـن پیـام معـرف انجیلِ فیـض و رحمت خداوند اسـت ،کـه عفو و
بخشـش را بـرای همـه فراهـم مـی کنـد .ایـن پیـام مـا را از مجـازات گناه مبرا میسـازد و به ما
قـدرت مـی دهد تا بـر آن غلبـه کنیم.
ایـن پیـام ،عـزت نفـس و خود ارزشـمندی را در این واقعیـت بنیان می نهد که مسـیح ما را
خلـق منـود و رهایـی بخشـید .بـه عبارت دیگر[یعنـی ما آنقـدر ارزش آن را داشـته ایم که خلق
شـویم و بعـد از آن حتـی از مـرگ ابـدی نیـز رهایی یابیـم] .حاکی از که روزی متـام بی عدالتی
هـا بـا اجـرای داوری نهایـی خداونـد بـه پایان میرسـد .این مژده نیکـو فوق العاده اسـت ،زیرا
نشـان میدهد بی عدالتی برای همیشـه دوام نخواهد داشـت.

«بـه یـک مفهـوم خـاص ،ادونتیسـتهای کلیسـای روز هفتـم انتخـاب شـدهاند تـا در
دنیـا نگهبانـان و حاملان نور باشـند .وظیفـه آگاهـی دادن به جهانِ در حـال نابودی
بـه آنهـا واگذار شـده اسـت .نور شـگفت انگیـز کالم خـدا از آنان میدرخشـد .وظیفه
بسـیار مهـم اعلام پیامهای سـه فرشـته به آنان سـپرده شـده اسـت .هیـچ کار دیگری
بـا اهمیـت تـر از ایـن وجـود نـدارد .آنهـا نباید اجـازه دهند هیـچ چیز دیگـری توجه
آنـان را بـه خـود جلـب کنـد » (اِلـن جـی وایـت ،بشـارت  ،صفحـات  .)۱۲۰ ،۱۱۹بـه
عنـوان کلیسـا ،امـا حتـی بسـیار مهمتـر ،بـه عنـوان فـردی مسـتقل ،چگونـه میتوانیم
ایـن سـخنان را جـدی بگیریـم و اهمیـت ایـن موضـوع را درک کنیم؟

     
     چهارشنبه 

 ۲۶شهریور

درک کامل تری از پیام خداوند

پیـام روزهـای آخـر مکاشـفه ،نشـان میدهـد که مسـیحِ ،
ِ
نجاتبخـش خود را بـرای کل
فیـض
برشیـت میخواهـد (مکاشـفه  .)۶ :۱۴ایـن پیامـی جـدی و مهم اسـت کـه از مـا میخواهد تا در
هـر کاری کـه انجـام میدهیـم «تـرس» از خداوند یا احرتام و متجید او را در نظر داشـته باشـیم،
یعنـی احترام بـه دسـتورات و اطاعت از فرمامیـن او در پرتو نور داوری خداوند (مکاشـفه :۱۴
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«.)۷تـرس از خـدا» بـه نحـوه طـرز تفکـر مـا مربـوط میشـود .پیـام از مـا میخواهـد بـه نحـوی
زندگـی کنیـم کـه باعـث خرسـندی خداونـد باشـد ،و او را در جایـگاه نخسـت افـکار و مقاصد
خـود قـرار دهیـم .ایـن یک نگرش از اطاعت اسـت که ما را به سـمت داشتن یـک زندگی الهی
سـوق میدهـد (امثـال  ،۷ :۳اعمال  ،۳۱ :۹اول پطـرس  .)۱۷ :۲ایـن پیـام همچنیـن از مـا دعوت
میکنـد تـا خداونـد را«جلال دهیـم» .تکریـم و متجیـد خداونـد بـه نحـوه عملکـرد مـا در متـام
جنبـه هـای زندگیامن مربوط میشـود.
جامعـه بـاب  ۱۴ ،۱۳ :۱۲و اول قرنتیـان بـاب  ۲۰ ،۱۹ :۶را بخوانیـد .چگونـه ایـن آیـات بـه ما
کمـک میکننـد تـا مفهـوم آنچـه کـه هـم تـرس از خـدا و هـم متجیـد و احترام بـه خداسـت را
درک کنیم؟

در عصر بـی مسـئولیتیِ اخالقی ،که میلیونها انسـان احسـاس میکنند کـه در قبال هیچکس
پیـام زمـان داوری بـه مـا یـادآوری میکنـد که ما مسـئول
بجـز خودشـان مسـئول نیسـتند ،ایـن ِ
اعمال خویـش هسـتیم .بیـن رفتار احرتام آمیز نسـبت به خداوند ،تبعیـت از خداوند ،و داوری
ارتباطـی وجـود دارد .اطاعـت ،مثـرۀ یـک رابطه رسـتگار کننـده با عیسـی می باشـد .عدالت او
بـه تنهایـی بـه انـدازی ای نیکوسـت که کفایت می کند تـا رای داوری را صادر منایـد ،و در پرتو
عدالـت اوسـت کـه مـا ایمـن و مصـون هسـتیم .مـا از طریق عدالـت او زندگـی میکنیـم تا نام
او را در هـر کاری کـه انجـام میدهیم جلال دهیم.
مکاشـفه بـاب  ،۷ :۱۴مکاشـفه  ،۱۱ :۴پیدایـش  ۱ :۲تـا  ،۳و خـروج  ۸ :۲۰تـا  ۱۱را بخوانیـد.
اسـاس عبـادت راسـتین خداونـد چیسـت ،و چگونـه سـبت ایـن مفهـوم را بازتـاب مـی دهد؟

شـیطان به سـبت حمله کرده اسـت زیرا میداند که سـبت قلب تپنده پرسـتش اسـت .روز
سـبت ،مسـیح را بـه عنـوان خالـق تکریـم میکنـد و بـه همـه مـردان و زنـان در هرجـای جهان
مـی گویـد« ،او را بپرسـتید کـه آسمانها و زمیـن و دریـا و چشـمه سـاران را آفرید» (مکاشـفه
 .)۷ :۱۴روز سـبت مـا را فـرا میخوانـد تـا بـه پرسـتش مسـیح بـه عنوان کسـی که مـا را آفریده
بازگردیـم ،کسـیکه بـه مـا حسـی از عزت نفـس واقعی می بخشـد.

در مــورد اینکــه چقــدر روز ســبت بــه عنــوان یــادآور خداونــد بــه عنــوان خالــق
مــا مهــم اســت ،بیندیشــید ،بنابرایــن ،تنهــا اوســت کــه شایســته پرســتش اســت.
سـرانجام ،چــه فرمــان دیگــری از خداونــد مهمتــر از ایــن فرمــان اوســت ،کــه هفتمین
روز زندگــی خــود در هــر هفتــه را بــه منظــور یــادآوری او بــه عنــوان خالــق خــود
اختصــاص دهیــم؟
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آخرین درخواست خداوند

مکاشـفه  ،۸ :۱۴مکاشـفه  ۳ :۱۷تـا  ،۶و مکاشـفه  ۱ :۱۸تـا  ۴را بخوانیـد .در خصـوص بابـل
روحانـی از ایـن آیـات چـه مـی آموزیـم؟

در کتـاب مکاشـفه ،اصطلاح «بابـل» منادیک سیسـتم دروغین مذهبی اسـت که اسـاس آن
وظایـف انسـانی ،سـنت هـای سـاخت بشر ،و تعالیـم اشـتباه اسـت .این سیسـتم ،نـوع برش را
متجیـد و تکریـم میکنـد و خودپرسـتی و خویـش عادل پنداری را گرامی داشـته و خـود را باالتر
از مسـیح و زندگـی عـاری از گنـاه او میدانـد .ایـن سیسـتم مذهبی دسـتورات معلمان مذهب
انسـانی را باالتـر از فرامیـن و احـکام خداونـد قـرار میدهـد .بابـل ،مرکز بت پرسـتی ،خورشـید
پرسـتی ،و تعالیـم دروغیـن از جاودانگـی روح بـود .ایـن سیسـتم مذهبـی دروغین ،بسـیاری از
اعمال عبـادی بابـل را خیلـی ماهرانـه و ظریـف در مراسـم پرستشـی خـود ادغام کرده اسـت.
ایـام آخـ ِر خداونـد بـرای سـیاره در حـال نابودی مـا ،هامن پیام مسـیح و عدالت اوسـت.
پیـام ِ
ایـن طنیـن صـدای درخواسـت آسمانی اسـت «بابـل سـقوط کـرده اسـت! بابـل بزرگ سـقوط
کـرده اسـت!  ....ای قـوم مـن از این شـهر بیرون آییـد» (مکاشـفه  .)۴ ،۲ :۱۸خداوند ،کلیسـای
ادونتیسـت روز هفتـم را بنـا کـرده اسـت تـا پیـام مسـیح را بـا متـام وجـود متجیـد کنـد .بـرای
متجیـد مسـیح بایـد هـر آنچـه را کـه او تعلیـم داده جلال دهیـم .وظیفه کلیسـای ادونتیسـت
بایـد بشـارت او باشـد کـه «راه»  ،حقیقـت ،و حیات اسـت (یوحنا  .)۶ :۱۴کلیسـای ادونتیسـت
بایـد خطایـای بابـل را کـه بـر خالف حقایق مسـیح اسـت ،افشـا کند.
مکاشـفه بـاب  ۹ ،۷ :۱۴تـا  ۱۱را بخوانیـد .چـه نشـانه هـا و آیـات متضـاد پرستشـی در ایـن
آیات برجسـته شـده اسـت؟

مکاشفه باب  ۱۴دو عمل عبادی متفاوت را توصیف می کند ،پرستش خالق ،و پرستش
جانور[رشیر] .این دو عمل عبادی پیرامون روز عبادت خداوند ،سبت حقیقی ،و روز جایگزین
سبت و یا سبت دروغین است .روز سبت نشانگر آرامش ،اطمینان ،و امنیت است که ما در
مسیح ،خالق ،ناجی ،و پادشاه آینده خود داریم .روز جایگزین سبت هم نشانگر انسان و یک
روز جعلی دروغین استوار بر استدالل انسان و احکام ساخته دست برش است.

مکاشــفه  ۱۲ :۱۴را بخوانیــد .ایــن آیــه بــه مــا چــه میگویــد ،بــه ویــژه در قالــب
آنچــه کــه پیــش از آن آمــده بــود؟ چگونــه شــریعت و فیــض ،هــر دو در ایــن آیــه
بیــان میشــوند و ایــن مطلــب در بــاب شــریعت و فیــض کــه هــر دو از جنبههــای
جدانشــدنی انجیــل هســتند ،چــه مــی گویــد؟
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تفکـری فراتـر« :خـدا کلیسـای خـود را امـروز فراخوانـده اسـت ،تـا ماننـد چراغـی بـر
روی زمیـن بتابـد ،هامنطـور کـه او ارسائیل باسـتان را فراخواند .توسـط کنار زننـدۀ توانایِ پرده
حقیقـت ،پیامهـای فرشـته اول ،دوم و سـوم ،آنـان را از کلیسـاها و دنیـا جدا کرده اسـت تا آنان
را بـه جایـگاه مقـدس خـود نزدیـک کند .او آنـان را امانتدار رشیعت خود کـرده و در این زمان،
حقایـق بـزرگ نبـوی را بـه آنان سـپرده اسـت .هامننـد الهام های مقدسـی که بـه ارساییل کهن
سـپرده شـد ،اینهـا اعتقـاد و امانتـی مقدس هسـتند که باید بـه جهانیان اعالم شـود.
«سـه فرشـته باب  ۱۴مکاشـفه ،مناد مردمی هسـتند که نور و روشـنایی پیامهای خدا را می
پذیرنـد و بـه عنـوان مامـوران و عامالن او در چهارگوشـۀ زمین پیام هشـدار او را اعالم میکنند.
مسـیح بـه پیروانـش اعلام مـی کنـد« :شما نـور جهـان هسـتید» (متـی  .)۱۴ :۵صلیـب جلجتا
خطـاب بـه هـر جانـی که مسـیح را قبـول کنـد ،میگویـد:ارزش روح را ببین .به متـام نقاط دنیا
برویـد و ایـن مـژده را بـه متـام مـردم اعلام کنید» (مرقـس  .)۱۵ :۱۶هیـچ چیز نباید مانع شما
شـود .ایـن تنهـا کار مهـم زمـان ما اسـت؛ محبتی که مسـیح برای رسـتگاری روح انسـانها با نثار
جانـش آشـکار سـاخت ،همه پیروانـش را ترغیـب خواهد کرد.
« مسـیح همـه را مـی پذیـرد ،و بـا شـادمانی میپذیـرد! هر عامل انسـانی که خود را تسـلیم
و وقـف او کنـد را مـی پذیـرد .او انسـان را به اتحاد باالوهیت میرسـاند ،تا بتوانـد ارسار محبت
مسـی ِح جسـم پوشـیده را بـه جهـان اعلام کند .از او سـخن بگوئید ،دعـا کنیـد ،رسود بخوانید،
و دنیـا را بـا پیـام حقیقـت او پـر کنیـد ،و کماکان آن پیام را تا مناطق دوردسـت اعلام کنید»-.
الـن جـی وایت ،اندرزهایی برای کلیسـا ،صفحـات  ۵۸و .۵۹

سؤاالتی برای بحث
 .۱چگونــه پیامهــای ســه فرشــته در بــاب  ۱۴مکاشــفه ،ماهیــت کلیســای ادونتیســت را
مشــخص میکنــد؟
 .۲دربــاره روز ســبت و اهمیــت آنچــه را کــه معــرف آن اســت ،فکــر کنیــد .همانطــور کــه
در ایــن هفتــه دیدیــم ،پیــام حــاوی ســبت بســیار مهــم اســت بـرای اینکــه خداونــد فرمــان
میدهــد کــه مــا یــک هفتــم از زندگیمــان را بــه او بــه منظــور بــه یــاد آوردن او بــه عنــوان
خالــق و ناجــی خــود اختصــاص دهیــم .همچنیــن غیرمتشــابه بــا یــک کــوه مقــدس یا شــهر
مقــدس ،مجبــور نیســتیم تــا بــه آنجــا بـرای عبــادت برویــم .هــر هفتــه ،ســبت بــه ســرعت
فـرا میرســد .چگونــه ایــن حقیقــت همچنیــن بــه مــا کمــک میکنــد تــا اهمیــت ایــن روز
و آنچــه را کــه بــه آن اشــاره دارد ،درک کنیــم؟
 .۳چگونــه میتوانیــم عقیــده ســقوط بابــل یــا مفهــوم جانــور را بــه شــیوه ای جــذاب
توضیــح دهیــم؟ یعنــی ،چگونــه میتوانیــم ایــن حقایــق را بــه شــیوه ای کــه توهیــن آمیــز
نباشــد بیــان کنیــم؟ حتــی بایــد درک کنیــم کــه بــا وجــود تالشهــای مــا برخــی از اف ـراد
رنجیــده خاطــر خواهنــد شــد.
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داستانهای ایامنداران
ادونتیست در زندگی بعدی

توسط اندرو مک چسنی

زن پیـر بـه دقـت بـه درس مدرسـه سـبت در جنوب رشق آسـیا گوش مـی کرد.
کتـاب مدرسـه سـبت او بـه دقت پر شـده بود .اوتک تـک آیـات را کاوش می کرد.
بسـیاری از آیات بودند که زیرشـان خط کشـیده شـده بود .او در سـبد جمع آوری
هدایـا در بخش امور مدرسـه سـبت پول گذاشـته بـود .آن زن که اعضای کلیسـا به
او «مادربـزرگ» مـی گفتنـد همچـون الگوئـی از ادونتیسـت هـای روز هفتـم بود.
رهبر کلیسـای آمریکائـی گریگـوری ویتسـت ،پـس از مراسـم نیایـش از مادربـزرگ
دیـدار کـرده و پرسـید کـه چـرا او زندگی غیر مسـیحی اش را پشـت رس گـذارده و
یک ادونتیسـت شد.
مادربزرگ داسـتان غم انگیز از دسـت دادن والدینش در سـن  ۵سـالگی و آزار
و اذیـت توسـط ارواح رشیـر را بازگـو منـود .او به دنبال درمان گشـته و از دکرتها و
واسـطه هـای ارواح تقاضـای کمک کرد؛ امـا دارو تنها تسـکینی موقتی بود.
یکروزیک شـبان ادونتیسـت بـه خانه کناری اش نقل مکان منـود و اوکنجکاوانه
افـرادی را کـه هـر جمعـه عرصبـه خانـه اش رفـت وآمد می کردند متاشـا مـی کرد.
او کنـار در خانـه اش ایسـتاد تـا ببینـد چـه خرب اسـت و صـدای موزیک می شـنید.
آرامـش او را پـر مـی کـرد وقتـی هـر هفتـه بـه آن موزیـک گـوش مـی داد .شـبان
نتوانسـت او را متقاعـد کنـد کـه بـه خانـه اش بیایـد؛ امـا مشـکالت روحـی او را
فهمیـد و پیشـنهاد کـرد تا برای او دعـا کند .مادربزرگ پذیرفـت و ارواح رشیر او را
رهـا کردنـد .در حالیکـه پر از روح شـکرگزاری بود عیسـی را پذیرفت و به کلیسـای
ادونتیسـت پیوست.
ویتسـت کـه مدیـر مرکز ادیان آسـیای رشقی اسـت و در برنامـه خدمت جهانی
کلیسـای ادونتیسـت دخیـل اسـت از مادربزرگ خواسـت کـه بگوید عیسـی برایش
چـه معنائی دارد.
یـک مرتجـم حـرف آن زن کهنسـال را ترجمـه کرد :عیسـی بـرای من بـه معنای
همـه چیـز اسـت .او مـرا شـفا داده و بـه مـن آرامـش داده اسـت .مـن منـی توانـم
کاری انجـام دهـم امـا مـی توانم در مورد عیسـی به کسـانی که با آنهـا مالقات می
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کنـم بگویـم .مـن زنـی پیـر هسـتم و عمر زیـادی از من باقی منانده اسـت .عیسـی
را آنقـدر دوسـت دارم کـه تصمیـم گرفتـه ام تـا در زندگـی بعـدی نیـز ادونتیسـت
باشم.
مرتجـم شـگفتزده شـد .او کتـاب مقدس را با مادربزرگ خوانـده بود و از طریق
آن او زندگـی کهنـه اش را کاملاً رها کرده بود.
رهبران کلیسـا مـی گوینـد رشایـط مادربـزرگ پـس از آنکـه ادیـان جهـان دیگر
و تعالیـم روحگرائـی سـنتی را پیـروی مـی کننـد در بیـن اشـخاصی کـه مسـیحی
شـوند غیـر عـادی نیسـت .ایـن چالشـی بـزرگ در توسـعه انجیـل اسـت و علتـی
بـرای پایـه گـذاری ادیـان آسـیای رشقـی و مراکـز خدمـت جهانـی در وب سـایت
 globalmissioncenters.orgمـی باشـد .لطفـاً بـرای کار مراکـز خدمـت جهانی و
افـرادی مثـل مادربـزگ دعـا کنید.
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  درس سیزدهم   

 ۲۹شهریور –  ۴مهر

گام برداشنت در ایامن

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :فلیپیـان  ۵ :۲تـا ۱۱؛ متـی  ۱۸ :۴تـا ۲۰؛ اعمال  ۳ :۹تـا  ۱۰ ،۶تا ۲۰؛
یوحنـا  ۱۵ :۲۱تـا ۱۹؛ اول یوحنـا  ۱۶ :۳تـا .۱۸
آیـه حفظـی « :طرز تفکّر شما دربـارة زندگی باید مانند طرز تفکّر عیسـی مسـیح باشـد.
اگرچـه او از ازل دارای الوه ّیـت بـود ،ولـی راضـی نشـد کـه برابـری بـا خـدا را بـه هـر قیمتـی
حفـظ کنـد .بلکـه خـود را از متـام مزایای آن محروم منـوده ،به صورت یک غالم درآمد و شـبیه
انسـان شـد» (فیلیپیان  ۵ :۲تا .)۷
تـرک جالل و شـکوه آسمان ،پرسـتش فرشـتگان ،و همنشـینی با پـدر ،خود یک فـداکاری و
از خودگذشـتگی غیرقابـل تصـور بـود .بـا ایـن وجـود ،عیسـی به ایـن جهـانِ رنج ،فنا و نیسـتی
آمـد ،تـا شـخصیت مهربـان پـدر را آشـکار کنـد ،عاطفـه و مهـر از دسـت رفته نسـل بشر را به
او بازگردانـد و کل برشیـت را نجـات دهد«.هرگـز بهـای گرانقـدر بازخریـد مـا ،بـرای مـا قابـل
درک منیتوانـد باشـد تـا زمانیکـه نجـات یافتـگان در برابر عرش خداونـد همراه بـا فدیه دهنده
بایسـتند .سـپس هامنطـور کـه شـکوه و جلال خانـه ابـدی تحسـین مـا را برانگیختـه و مبهوت
خـود کـرده ،مـا بـه یـاد خواهیـم آورد که مسـیح همه آن شـکوه و جلال را به خاطـر نجات ما
تـرک کـرد ،او نـه تنهـا از بـارگاه و جایـگاه آسمانی دور شـد ،بلکه بـه خاطر ما خطـر ناکامی و
از دسـت دادن ابدیت را هم پذیرفت .سـپس ما در پیشـگاه او رس تعظیم فرو خواهیم آورد ،و
بـا صـدای بلنـد خواهیـم خواند« ،بـره خدا که جانـش را در را ه نجات مرد م قربانـ ی کرد ،لیاقت
ت باشـد» (مکاشـفه
ت و دولـت ،حکمـت و قـوت ،حرمـت و جالل و برک 
دارد کـه صاحـب قـدر 
(.)۱۲ :۵اِلـن جـی وایـت ،آرزوی اعصـار ،صفحه .)۱۳۱
فـداکاری کـه عیسـی بـرای نجـات مـا انجـام داد ،غیر قابـل تصور بـود .وقتی ما بـه رهربی
او پاسـخ مثبـت میدهیـم ،فرمـان او را مـی پذیریـم و بـا او در دسـتیابی بـه گمشـدگان بـرای
ورود بـه پادشـاهی او متحـد میشـویم ،ایـن را میتـوان فـداکاری نامیـد .اگرچـه قربانیهـای مـا
هرگـز بـه هیچوجهـی منیتوانـد بـا فـداکاری او مقایسـه شـود ،امـا ماموریـت و وظیفـه مـا در
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صیـد جانهـا میتوانـد همچنـان خیـزش بزرگـی در ایمان باشـد .ایـن مـا را راهنامیـی میکند تا
از محیـط امـن و راحـت خودمـان درآمـده و به سـمت آبهای خروشـان حرکت کنیـم .در برخی
مواقـع پروردگارمـان مـا را فـرا مـی خوانـد تـا قربانیهائـی را بدهیـم ،اما شـادهایی کـه او به ما
می بخشـد بیشتر از آنهاسـت.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۵مهر –  ۲۶سپتامرب آماده شوید.

     
     یکشنبه 

 ۳۰شهریور

محبت فداکارانه مسیح

پولـس رسـول مـا را تشـویق مـی کنـد تـا «بگذاریم» یـا «اجازه دهیـم» یا «مجـاز بداریم»
تـا ذهنیـت و افـکار مسـیح در مـا سـاکن شـوند .ایـن ما را بسـوی برخی سـؤاالت جالب سـوق
میدهـد .طـرز تفکـر مسـیح شـبیه چـه بـود؟ چـه چیـزی بـر الگوهـای فکـری او حاکـم بـود؟
منشـاءافکار او چـه بود؟
فیلیپیـان بـاب  ۵ :۲تـا  ۱۱را بخوانیـد .چگونـه این آیـات محور تفکرات مسـیح و الگوی حاکم
بـر کل زندگـی او را نشـان می دهند؟

مسیح از ازل با خداوند برابر بود .پولس این حقیقت جاودانی را اینطور بیان میکند:
«اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود ،ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ
کند» (فیلیپیان  .)۶ :۲کلمه ترجمه شده «شکل» از کلمه یونانی  Μόρφ: Mórfگرفته شده
است .یعنی تغییر از یک شکل به شکل دیگر .او دو چیز که ارزش برابر دارند را به هم پیوند
میدهد .کتاب مقدس تفسیری کلیسای ادونتیستهای روز هفتم چنین بیان می کند« :این مسیح
را در جایگاهی مساوی با پدر ،و او را باالتر از هر قدرت دیگری قرار میدهد.
پولس این مطلب را ترصیح می کند تا ژرفای حقارت داوطلبانۀ مسیح را واضح تر به تصویر
بکشد»
( جلد  ،۷صفحه  .)۱۵۴خانم اِلن جی وایت در مورد ماهیت ابدی او چنین می افزاید که «
مسیح زندگی است ،اصیل است ،ذات است ،آغازین است (آرزوی اعصار ،صفحه .)۵۳۰
عیسی که از ازل با خدا برابر بود« ،با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد ،بلکه خود را خالی
کرد» .این هامن عبارت شگفت انگیز یونانی است .این کلمه به معنای واقعی «تهی کردن»
میتواند ترجمه شود .مسیح داوطلبانه خود را از امتیازات و مزایای برابر با خدا بودن «تهی
کرد» ،تا به شباهت انسان درآید و خود را غالم فروتن برشیت ساخت .او به عنوان یک خادم،
قانون محبت ملکوتی را برای متام جهان آشکار ساخت و رسانجام ،با مرگ خود برروی صلیب،
عمل به محبت را بطور کامل نشان داد .او زندگی خود را بخشید تا همه ما را تا به ابد نجات
دهد.
ماهیت افکار مسیح ،محبت فداکارانه و از خودگذشتگی بود .پیروی از مسیح بدان معناست
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که هامنطور که او محبت کرد ما هم محبت کنیم ،هامنطور که او خدمت کرد ما هم خدمت
کنیم ،و هامنطور که او عبادت کرد ،ما هم عبادت کنیم .اجازه دادن به عیسی برای تهی کردن
ِ
القدس خویش ،هزینه ای را برای ما در بر
وجود ما از جاه طلبی و خودخواهی توسط روح
خواهد داشت .این برای عیسی به بهای همه چیز او متام شد .اما کتاب مقدس درباره عیسی
میگوید« :از این جهت خدا او را بسیار رسافراز منود و نامی را که باالتر از جمیع نامهاست به
او عطا فرمود» (فیلیپیان .)۹ :۲
بهشت ارزش هر گونه فداکاری را دارد که ما برروی زمین انجام دهیم .در مسیر زندگی
ِ
خدمت امروز ،گوی سبقت را از آنها خواهد
فداکارهایی وجود خواهد داشت ،اما شادی های
گرفت ،و لذت ابدی زندگی با مسیح در ابدیت باعث میشود که هر نوع فداکاری که در اینجا
انجام میدهیم در برابر آن ناچیز باشد.

آخریــن بــاری کــه شــما واقع ـاً در وجــود خــود بــه خاطــر مســیح ُمــرده ایــد[ خــود
را انــکار کردهایــد] چــه زمانــی بــوده اســت؟ پاســخ شــما دربــاره گام برداشــتن بــا
مســیح و هم ـراه شــدن بــا او بــه شــما چــه میگویــد؟

     
     دوشنبه 

 ۳۱شهریور

فراخوانی برای وقف
تصـور کنیـد کـه شما پطرس و یوحنا هسـتید .در یک صبـح زیبا از تپه جلجتا خورشـید تازه
بعـد از یـک شـب رسد طلـوع کـرده اسـت .افکار شما متمرکـز بر یک چیز اسـت :صیـد مقدار
زیـادی ماهـی .اخیـرا ً ماهیگیـری خـوب بـوده اسـت ،و شما منتظـر روز دیگـری بـرای صیـدی
عالـی هسـتید .سـپس در نـور سـپیده دم ،عیسـای نـارصی ،را مـی بینیـد کـه بـه شما نزدیـک
میشـود .شما فقـط میدانیـد کـه چنـد لحظـه دیگـر کل زندگی شما تغییـر خواهد کرد .و شما
دیگـر هرگـز آن انسـان قبلی نخواهیـد بود.
متـی بـاب  ۱۸ :۴تـا  ۲۰را بخوانیـد .چـرا فکـر مـی کنید پطـرس و یوحنـا مایل بودنـد با چنین
رسسـپردگی بنیـادی از مسـیح پیـروی کننـد؟ چـه چیزی در این آیات نشـان میدهد که عیسـی
آنهـا را بـرای هدفـی بزرگتـر از صیـد ماهی فراخوانده اسـت؟

از انجیل یوحنا می فهمیم که این مردان بیش از یک سال قبل چیزی را درباره عیسی می
دانستند ،اما هنوز بطور کامل رسسپردگی خود را به او اعالم نکرده بودند .با وجود این ،باید
رفتار و حرکتی الهی صورت گرفته باشد ،چیزی در ارتباط با چهره ،کالم ،و اعامل او که به این
ماهیگیران جلیلی نشان داده باشد که وی آنان را برای یک فراخوان الهی دعوت می کند .علتی
که به خاطر آن ،آنها قایق ها ،شغل ،و خانواده و اطرافیان خود را برای پیروی از او رها کردند،
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زیرا که او آنها را برای هدفی واالتر فرا میخواند .این ماهیگیران عامی فهمیده بودند که برای
یک هدفی فوق العاده فراخوانده شدهاند .ممکن نیست خدا شام را دعوت کند تا امروز حرفه
خود را ترک کنید ،مگر اینکه شام را برای هدفی فوق العاده تر فراخوانده باشد ،و آن اینست
که محبت او را با دیگران درمیان بگذارید و برای جالل نام او شاهدان حقیقت باشید.
دعـوت از متـی ،مامـور بـاج و خـراج ،را در کتاب متی بـاب  ۹ :۹در نظر بگیرید .شما در این
آیـه چـه مـی بینید کـه کامالً قابل توجه اسـت؟

ماموریـن جمـع آوری مالیـات در دنیـای روم اغلـب باجگیـر بودند چرا که از قدرت رسـمی
خـود بـرای رسکـوب مـردم عادی اسـتفاده می کردنـد .آنها از میـان برخی شـخصیتهای منفور و
پسـت در متـام ارسائیـل بودنـد .دعـوت عیسـی ایـن بود «مـرا پیروی کـن» ،او در نظـر میگیرد
کـه متـی ،عیسـی را شـنیده و در قلبـش شـوق پیـروی از او را دارد .وقتـی متـی دعوت شـد ،او
آمـاده بـود .او شـگفت زده بـود کـه آیـا مسـیح او را خواهد پذیرفـت ،و از او بـرای اینکه یکی
از شـاگردانش باشـد ،دعوت میکند.
در اعماق قلبهـای مـا اشـتیاق بـرای چیـزی بیشتر و مهمتر در زندگـی وجـود دارد .مانیـز
میخواهیـم بـرای چیـزی ارزشـمند ،و هدفـی عظیـم و اصیل زندگی کنیـم .از ایرنو ،مسـیح ما را
دعـوت میکنـد ،تـا ماننـد متـی او را پیـروی کنیم.

دربــاره آنچــه مــردم مجبــور شــدهاند بــه خاطــر پیــروی از عیســی از آن بگذرنــد،
فکــر کنیــد .چ ـرا ،در پایــان ،همیشــه ارزش پیــروی از مســیح را خواهــد داشــت؟

     سه شنبه     

 ۱مهر

پولس :عامل منتخب خدا
هنگامیکـه پولـس مسـیح را پذیرفـت ،کل زندگی او بطـور بنیادین تغییر کرد .مسـیح آیند ه
کاملاً جدیـدی را بـرای او رقـم زد .او پولـس را هدایـت کـرد تـا زندگـی راحت خـود را رها کند
و تجربیاتـی را داشـته باشـد کـه حتـی تصـورش را هم نکرده بود .پولس رسـول بـا هدایت روح
القـدس ،کالم خـدا را بـه هـزاران نفـر در رسارس دنیای مدیرتانـه اعالم کرد .وی به عنوان شـاهد
مسـیح و بـا جالل نـام او تاریخ مسـیحیت و جهـان را تغییر داد.
اعمال بـاب  ۳ :۹تـا  ۱۰ ،۶تـا  ۲۰را بخوانیـد .ایـن آیـات چگونـه نشـان میدهنـد کـه عیسـی
هدفـی الهـی را بـرای حیـات پولـس در نظـر داشـت؟
مسیح اغلب نامحتمل ترین نامزدها را انتخاب میکرد تا شاهدان و سفیران باشند تا نام او را جالل
دهند .به مرد دیوانه ،زن سامری ،روسپی ،باجگیر ،ماهیگیران جلیلی ،و حاال یک شکنجه گر و جفا
دهنده مسیحیان بیندیشید .همه اینها با فیض خداوند تغییر کردند و سپس فرستاده شدند تا داستان
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آنچه که مسیح در زندگیشان انجام داده بود را بازگو کنند .آنها هرگز از بازگو کردن داستان زندگیشان
خسته منی شدند .آنچه مسیح برای آنان انجام داده بود چنان شگفت انگیز بود که آنها مجبور بودند
با دیگران درمیان بگذارند .آنان منی توانستند سکوت کنند.
اعمال بـاب  ۲۸ :۲۸تـا  ۳۱و دوم تیموتائـوس بـاب  ۵ :۴تـا  ۸را بـا هم مقایسـه کنیـد .در این
آیـات چـه نشـانه هایـی داریم که نشـان میدهند کـه پولس هرگـز از وقف کامـل زندگی خود
بـه مسـیح در رسـالتامموریت صیـد جانها تخطـی نکرد؟

پولـس در پایـان زندگیـش ،هنگامیکـه در روم در حبـس خانگـی بـود ،تاییـد میکنـد« :پـس
بدانیـد کـه ایـن نجـات الهـی در اختیار غیر یهودیان گذاشـته شـده اسـت و آنهـا آن را خواهند
پذیرفـت» (اعمال  .)۲۸ :۲۸همچنیـن نوشـته شـده اسـت که وی متـام افرادی که نـزد او آمدند
را پذیرفـت و کالم خـدا را بـرای آنـان موعظـه کـرد (اعمال  .)۳۱ ،۳۰ :۲۸در پایـان زندگیـش ،او
از تیموتاتـوس خواسـت تـا کار بشـارت را ادامـه دهـد ،پولـس میتوانـد در مـورد خـودش چنین
گفتـه باشـد«،من در ایـن مسـابقه نهایت کوشـش خـود را منـوده ام و دوره خود را متـام منوده،
ایامنـم را حفـظ کـردهام» (دوم تیموتائوس .)۷ :۴
ممکـن اسـت فراخـوان مـا بـه انـدازه پولـس چشـمگیر نباشـد ،اما خداونـد از هریـک از ما
دعـوت میکنـد تـا بـا او در ماموریـت او بـرای تغییـر جهـان رشکت کنیـم .بدیهی اسـت ،پولس
علیرغـم همـه سـختی هایـی که در طی سـالها بـا آن روبرو بـود (دوم قرنتیـان  ۲۵ :۱۱تا ،)۳۰
نسـبت بـه دعـوت پـروردگار از او بـا ایمان وفـادار مانـد .داسـتان چگونگـی آزار و جفـای این
جفـاکار سـابقِ پیـروانِ مسـیح بـه تاثیرگذارتریـن و پرمثرتریـن حامـی و مدافـع ایمان مسـیحی
مبـدل شـد (به اسـتثناء مسـیح) و همچنان شـهادت قدرمتندی بـرای آنچه که پـروردگار میتواند
از طریـق کسـی کـه زندگـی خـود را وقـف کار خداونـد کرده ،انجـام دهد.

خداونــد شــما را بـرای انجــام چــه کاری فراخوانــده اســت؟ آیــا شــما بــه وظیفــه خــود
عمــل مــی کنید؟

     
     چهارشنبه 

مطالبات محبت

 ۲مهر

محبـت همیشـه در عمـل تجلـی مـی یابـد .محبـت مـا بـه مسـیح مـا را وادار مـی کنـد تـا
بـرای برشیـت گمشـده کاری انجـام دهیـم .پولـس زمانیکـه با کلیسـای قرنتس سـخن میگوید،
بـه روشـنی بیـان مـی کنـد« ،زیـرا محبت مسـیح بـر مـا حکمفرماسـت» (دوم قرنتیـان .)۱۴ :۵
مسـیحیت در درجـه اول ایـن نیسـت کـه تـرک اعمال بـد میتوانـد بـه نجـات مـا منجـر شـود.
مسـیح چیزهـای بـد را در آسمان «تـرک» نکـرد تـا دیگـران بتوانند رسـتگار شـوند .او چیزهای
خـوب را رهـا کـرد تـا دیگـران بتواننـد نجات یابند .مسـیح ما را فقـط دعوت منی کنـد تا وقت،
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اسـتعداد ،و گنجهـای خـود را بـه رسـالت او اختصـاص دهیـم؛ او مـا را دعـوت میکنـد تا حیات
خـود را وقـف او کنیـم و از آن بگذریـم.
در جلسـه صبحگاهی با حواریون در سـواحل جلیل ،مسـیح بطور واضح و شـفاف ،الزامات
مهـر و محبت الهی را مشـخص کرد.
یوحنا باب  ۱۵ :۲۱تا  ۱۹را بخوانید .مسـیح سـه بار از پطرس سـوالی پرسـید ،و پاسـخ پطرس
چـه بـود؟ چرا مسـیح این سـوال خاص را سـه مرتبه از پطرس پرسـید؟

پطـرس سـه مرتبـه خداونـد خـود را انکار کرد ،و عیسـی سـه مرتبه پاسـخ محبـت را از زبان
خـود پطـرس بیـرون کشـید .در حضـور حواریون ،مسـیح اعتامد بـه نفس پطرس را دوبـاره احیا
کـرد کـه بـا محبـت الهـی به او بخشـیده شـده بـود و همچنـان مسـیح ماموریتی بـرای پطرس
داشـت کـه او بایـد در راه هـدف مسـیح به انجام میرسـاند.
یوحنا باب  ۵۱ :۱۲تا  ۹۱را بار دیگر بخوانید ،اینبار به ویژه به پاسخ مسیح برای تایید پطرس
در مورد محبت به مسیح ،توجه کنید .مسیح در جواب به او گفت که چه کاری انجام دهد؟

محبـت الهـی فعـال و در حـال جنبـش و حرکـت و نـه منفعـل و سـاکت .محبـت واقعـی
چیـزی بیـش از یـک احسـاس گـرم و صمیمـی ،و بیـش از یک ایده خوب اسـت .محبـت متعهد
اسـت .محبـت مـا را وادار بـه عمـل میکند .محبـت ما را به دنبال دسـتیابی به جهانی گمشـده
متشـکل از فرزنـدان خـدا کـه شـدیدا ً نیازمنـد به تغییـر و تحول هسـتند ،میفرسـتد .هنگامیکه
مسـیح بـه پطـرس گفـت« ،گوسـفندان مـرا خـوراک بـده» ،ایـن هـم یـک دسـتور و هـم یـک
اطمینـان خاطـر بـود .رسور خواسـتار پاسـخگویی بـه محبـت بـود ،و او همچنیـن پطـرس را
تشـویق کـرد چـون هنـوز وظیفـه ای را بـرای او در نظـر دارد که بایـد به انجام میرسـاند ،حتی
بـا وجـود عمـل واقعـاً رشمگینانـه پطرس در هنگام دسـتگیری مسـیح ،کـه پطرس نه تنهـا انکار
کـرد کـه او را منیشناسـد ،بلکـه بـا دشـنام گویـی او را انـکار کـرد ،دقیقـاً هامنگونـه کـه مسـیح
پیـش گوئـی کـرده بـود کـه اتفاق مـی افتد.
مهـم چیسـت؟ شما ممکـن اسـت خداونـد را از خـود بشـدت ناامیـد کـرده باشـید .شما
ممکـن اسـت بیـش از یکبـار او را بـا اعمال خـود انـکار کـرده باشـید .خبر خـوب اینسـت کـه
هنـوز فیـض او در دسترس اسـت و هنـوز خـدا از شما ناامیـد نشـده اسـت .هنـوز در کار او
جایـگاه و مسـئولیتی بـرای شما هسـت ،اگـر شما بخواهیـد.

آیــا هرگــز تــا بــه حــال ماننــد پطــرس خداونــد را «انــکار» کــرده ایــد؟ اگــر چنیــن
بــوده ،در اینجــا ایــن داســتان نــه تنهــا دربــاره انــکار پطــرس ،بلکــه در مــورد ســخنان
مســیح بــه پطــرس بــه شــما چــه میگویــد؟
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     پنجشنبه 

تعهد محبت

 ۳مهر

در پایـان گفتگـوی میـان پطـرس و مسـیح ،مـی بینیـم کـه هـر دو مـرد در سـاحل در حـال
قـدم زدن هسـتند .هنگامیکـه امواج به سـاحل برخورد می کنند ،عیسـی به پطـرس از هزینه و
بهـای شـاگردی سـخن میگویـد .او میخواهد کـه پطرس به وضـوح بداند که اگر دعوت مسـیح
مبنـی بـر «خـوراک دادن گوسـفندان» را بپذیـرد بـا چه مسـئولیت مهمی روبـرو خواهد بود.
پوحنـا  ۹۱ ،۸۱ :۱۲را بخوانیـد .عیسـی در مـورد بهـای شـاگردی بـه پطـرس چـه گفـت؟ چـرا
فکـر مـی کنیـد عیسـی در ایـن مرحلـه از زندگـی پطـرس چیـزی بسـیار شـگفت انگیـز را برای
او آشـکار کـرد؟

در این سـخنان ،مسـیح شـهادتی را که روزی نصیب پطرس خواهد شـد را پیش گوئی کرد.
او بـه صلیـب کشـیده میشـد .در این مکاشـفه ،مسـیح به پطرس پیشـنهاد یک انتخـاب را داد.
او یـک شـادی عظیـم را در پیـش روی قـرار میدهـد :دیـدن جانهایـی کـه به خاطر پادشـاهی
خداونـد صیـد خواهنـد شـد .در روز پنطیکاسـت او میتوانسـت هـزاران نفر را ببینـد که به نزد
مسـیح خواهنـد آمـد .او در نـام مسـیح معجـزات بسـیاری را انجـام میـداد و نـام او را در برابر
هـزاران نفـر تکریـم میکرد و جالل میداد .او میتوانسـت شـادی پایان ناپذیـر رفاقت و همکاری
بـا مسـیح در انجـام ماموریتش در جهـان را تجربه کند.
امـا ایـن امتیـاز و افتخـار بزرگ مسـتلزم پرداخـت بهایی بود .این میتوانسـت یـک فداکاری
بـزرگ ،فـداکاری رفیـع و واالیـی باشـد .از پطـرس خواسـته شـده بـود تـا بـا آگاهـی و چشمان
بـاز تعهداتـش را بپذیـرد و رسسـپردگی خـود را اعلام کنـد .حـاال پطـرس دیگـر میدانسـت کـه
هیـچ فـداکاری و از خودگذشـتگی بزرگتـر از پیوستن بـه مسـیح در انجـام ماموریـت جهانـی
او نیست.
اول یوحنـا بـاب  ۱۶ :۳تـا  ۱۸را بخوانیـد .گزینـه یوحنـا بـرای محبـت کـردن بـه عنـوان رصفـاً
یـک تئـوری مبهـم و نامعلـوم چـه بـود؟ چگونه یوحنـا مفهـوم از خودگذشـتگی عظیم محبت
را وصـف میکند؟
بـرای ابدیـت ،مـا هیچـکاری را منـی توانیـم انجـام دهیم کـه هامنند یـک فـداکاری به نظر
برسـد .اختصـاص وقتمان ،تالشهـای مـان ،وقـف زندگیمان ،بـه نظـر میرسـد همـه بسـیار
ارزشـمند و دارای اجـر هسـتند .کـدام شـادی عظیم تر از تبدیل شـدن محبت بـه عمل ،و نیات
و مقاصـد بـه رسسـپردگی و تعهـد اسـت .مـا زمانی به محبت الهی پاسـخ خواهیـم داد که هیچ
چیـز نتوانـد مانـع مـا در کار خدمت شـود ،و ما به عنوان سـفیران مسـیح شـاهدان او در برابر
دیگـران باشـیم ،و بـه مفهـوم حیامتان تحقق بخشـیم و بزرگرتین شـادی زندگـی را تجربه کنیم.
هامنطـور کـه عیسـی رصیحـاً بیـان کـرد« ،هـرگاه ایـن را فهمیدید ،خوشـا بـه حال شما اگر به
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آن عمـل مناییـد» (یوحنـا  .)۱۷ :۱۳عظیـم ترین شـادی زندگی و خوشـحالی ابـدی زمانی حاصل
مـی شـود کـه مـا با بـه مفهوم واقعی هسـتی خود تحقق بخشـیم آنهـم با جلال دادن خداوند
بوسـیله طریقـه زندگیمان و بـه اشتراک گذاری محبـت و حقیقـت او با جهان.

وقتــی تمــام آن چیــزی کــه مــا مــی دانیــم اینســت کــه فرصــت مــا کــم اســت ،درک
مفهــوم نظریــه ابدیــت دشــوار اســت .امــا همانطــور میتوانیــد ،تــاش کنیــد تــا یــک
زندگــی ابــدی خــوب را مجســم کنیــد ،بهتــر از هــر چیــزی کــه مــی توانیــم در ایــن
جهــان داشــته باشــیم ،بنابرایــن ،چــرا هیــچ چیــز در اینجــا ،در ایــن دوره کوتــاه
زمــان ،ارزش اینـرا نــدارد کــه وعــده حیــات ابــدی یعنــی زندگــی بــا عیســی مســیح را
بــه خاطــر آن از دســت بدهیــم.

     جمعه     

 ۶تیر

تفکـری فراتر :کسـانیکه نظـارت مسـائل روحانی کلیسـا را برعهده دارنـد باید روشها
و متهیداتـی را ایجـاد کننـد تـا فرصتـی بـرای هـر یک از اعضـای کلیسـا فراهم آید تا بخشـی از
کار خـدا را انجـام دهنـد .اغلـب در گذشـته ایـن امـر میرس نشـده اسـت .طـرح هـا و برنامهها
بطـور شـفاف و کامـل اجـرا نشـده انـد کـه بـه موجـب آن اسـتعدادهای همـه اعضـا در کار
خدمـت بـکار گرفتـه شـود .تعـداد اندکـی هسـتند کـه درک کـرده باشـند کـه به ایـن علت چه
جـان هایـی از دسـت رفتهاند.
«رهبران راه خـدا ،بـه عنـوان فرماندهـان خردمنـد ،بایـد برنامههایـی را بـرای حرکتهـای
پیرشونـده در متـام جبهـه هـای کار خداونـد طراحـی کننـد .در برنامـه ریزیهـای آنـان بایـد
مطالعـات خـاص در مـورد کارهـا انجـام گیـرد تـا افـراد عـادی هـم بتواننـد بـرای دوسـتان و
همسایگانشـان در جهـت رسـالت خداونـد کاری را انجـام دهند .تا زمانیکه مـردان و زنان عضو
کلیسـا بـه وظایـف خـود عمـل نکننـد و در تالشهـای خودشـان بـا خادمیـن و رهبران کلیسـا
متحـد نشـوند ،کار خداونـد بـرروی زمیـن تحقـق منـی یابـد.
«نجـات گناهـکاران مسـتلزم یـک کار جـدی و فـردی نیـروی انسـانی اسـت .مـا بایـد با در
دسـت داشتن کالم حیـات بخـش خداونـد بسـوی آنـان برویـم ،نـه اینکـه منتظر باشـیم تـا آنها
بـه سـمت مـا بیاینـد .وه! کـه مـن میتوانـم از کالم خداوند با زنـان و مردانی سـخن بگویم که
میتوانـد باعـث بیـداری و آگاهـی بـرای یـک اقـدام کوشـا شـود! فرصتـی کـه بـه ما اعطا شـده
اسـت ،بسـیار انـدک اسـت .مـااز نقطـه نظر تاریخـی در مرزهـای جهان ابـدی ایسـتاده ایم .ما
وقتـی بـرای از دسـت دادن نداریـم .هر لحظه ،فرصتی طالیی و روی هم رفته بسـیار ارزشـمند
اسـت کـه رصفـاً بایـد بـه خدمـت فـردی اختصـاص یابد .چـه کسـانی بـا جدیت در جسـتجوی
خداونـد از قـدرت و فیـض او بهـره میگیرنـد تـا در عرصه بشـارت ،کارگـران وفاودار او باشـند؟
« در هـر کلیسـا اسـتعدادهائی وجـود دارنـد کـه بـرای بکارگیـری در یک نـوع کار خدمتی
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متناسـب مـی باشـند ،و میتواننـد بـا پـرورش و توسـعه تبدیـل به کمـک بزرگـی در کار خدمت
گردنـد .آنچـه در حـال حـارض بـرای بنـای کلیسـاهای مـا نیاز اسـت ،کار بجـا و مطلـوب نیروی
انسـانی خردمنـد کلیسـا اسـت تـا بتواننـد اسـتعدادها را در کلیسـا تشـخیص و پـرورش دهـد،
اسـتعدادهایی کـه مـی توانند بـرای کاری بزرگ تربیت شـوند » (اِلن جی وایت ،شـهادت هایی
بـرای کلیسـا ،جلد  ،۹صفحـه .)۱۱۶

سؤاالتی برای بحث

 .۱منظــور اصلــی خانــم اِلــن جــی وایــت در اظهــارات فــوق چیســت؟ چــه تاثیــری میتواند
در شــاهد بودن شــخص شــما و کار بشــارتی کلیســای شــما داشــته باشــد؟

 .۲چگونــه محبــت واقعــی همیشــه آشــکار میشــود؟ اَشــکال جعلــی محبــت کــه ربطــی
بــه محبــت واقعــی ندارنــد ،چــه هســتند؟
 .۳در کالس ،در مــورد قربانــی هایــی کــه مــردم بـرای خداونــد میدهنــد ،از جملــه گذشــتن
از زندگــی خودشــان ،صحبــت کنیــد .از ایــن داســتانها چــه چیزهایــی مــی توانیــم یــاد
بگیریم؟
 .4در مــورد پاســخ خــود بــه ســوال پایانــی درس یکشــنبه ،و آنچــه کــه شــما بـرای مســیح
قربانــی کردهایــد ،فکــر کنیــد .در واقــع ،چــه فــداکاری کردهایــد؟ چــرا کردهایــد؟ آیــا
ارزش آن را داشــته اســت؟ چگونــه میتوانیــد ب ـرای کســی کــه مســیحی نیســت ،توضیــح
دهیــد چــه کاری شــما انجــام دادهایــد ،و چ ـرا انجــام دادهایــد؟
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داستانهای ایامنداران
حامله به مدت دو سال
توسط اندرو مک چسنی

فانتـا کامـارا هیجانـزده بـود وقتـی متوجه شـد که شـکمش متورم شـده اسـت.
امـا وقتـی تـورم بزرگتر شـد احسـاس مریضی منـود .او آنقدر احسـاس وحشـتناکی
کـرد کـه بـه بیامرسـتان کُناکـری کـه در کشـور گینه بـود رفت.
یک پزشک عمومی شکمش را معاینه کرد و گفت :شام حامله نیستید.
فانتـا حـرف پزشـک را بـاور نکـرد .او از یکـی از فامیلهایـش کـه پرسـتار بـود
خواسـت تـا او را معاینـه کنـد .فامیلـش گفـت :تـو حامله هسـتی و یک نـوزاد در
شـکمت وجـود دارد.
فانتـا غـرق در شـادی شـد .امـا هنـوز احسـاس مـی کـرد کـه مریـض اسـت و
فامیلـش مطمئن نبـود کـه چگونـه مـی تواند بـه او کمک کنـد .پس به بیامرسـتان
دیگـری رفـت .پزشـک عمومـی در آنجـا گفـت :شما حاملـه نیسـتید.
فانتـا بـه سـومین بیامرسـتان نیـز مراجعـه منـود .پزشـک عمومـی گفـت  :شما
حاملـه ایـد .امـا منی دانسـت کـه چه کمکی کنـد .هفته ها می گذشـت و وضعیت
سلامتی فانتـا بدتـر مـی شـد .بـه نـدرت مـی توانسـت راه بـرود .پنـج مـاه ازتـورم
شـکم فانتـا گذشـته بـود کـه یـک موجـود عجیـب در اتاقـش ظاهـر شـد .پاهـا و
رانهایـش شـبیه بـه پاهـای انسـان بـود اما سـینه و چهـره اش بسـان یـک یوزپلنگ
بـود .فانتـا ترسـید .آن موجـود عجیـب در حالیکـه بـه نظر مـی رسـید دارد از میان
دیـوار اتـاق خـواب عبـور می کرد گفت :توآن بچه را در شـکمت نخواهی داشـت.
شـب بعـد نیـز آن موجـود در اتـاق خـواب ظاهـر شـد .گفـت :تـو بچـه را در
شـکمت نخواهـی داشـت .هـر شـب او بـه اتـاق خوابـش مـی آمـد.
یکسـال گذشـت .دو سـال گذشـت .بـا رشوع سـال سـوم ،فانتـا هنـوز احسـاس
بیماری و محنـت داشـت .سـپس او ترانکـول فاسـینادونو را بـه خاطـر آورد .او
نسـبت بـه او بـی توجهـی کرده بود چـون تنها فرد مسـیحی بود که با او همسـایه
بـود امـا حـاال او نـا امید شـده بـود .پـس از آنکـه ترانکول ،مبشر جهانی پیشـگام،
داسـتانش را شـنید بـه مـدت سـه روز روزه گرفتـه و دعـا کـرد و از خـدا حکمـت
خواست.
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سـپس نـزد فانتـا رفـت وکتـاب مقدسـش را بـاز کـرده و افسسـیان بـاب  ۶آیـه
 ۱۲را خوانـد« :زیـرا جنـگ ما با انسـان نیسـت بلکه ما علیـه فرمانروایـان و اولیای
امـور و نیروهـای حاکـم بـر ایـن جهـان تاریـک و نیروهای شـیطانی در آسمان در
جنگ هسـتیم».
او بـا ارواح نادیدنـی کـه در خانـه سـاکن بودنـد حـرف زد .او گفـت« :متامـی
ارواح رشیـر کـه نـام عیسـی مسـیح را اقـرار منـی کننـد فـورا ً به نام عیسـی مسـیح
اینجـا را تـرک کننـد» .بعـد روبـه فانتـا کـرده و گفـت« :اگـر روح رشیـر را دوبـاره
دیـدی ،فقـط کافـی اسـت کـه نهیـب زده و بگوئـی بـه نام عیسـی مسـیح بـرود».
آن شـب فانتـا در حالیکـه روی رختخوابـش درازکشـیده بـود روح رشیـر ظاهر
شـد .قبـل از آنکـه آن حـرف بزند فانتا گفت« :به نام عیسـی مسـیح دورشـو» .روح
رشیـر فـورا ً در ابـری از دود ناپدیـد شـد و هرگز برنگشـت .سـه روزبعـد ،فانتا یک
دختر نـوزاد سـامل را بـه دنیـا آورد .حاال من به عیسـی ایمان دارم.
بـه خاطـر سـیزدهمین هدایای سـبت سپاسـگزاریم و این هدایابه مـردم گینه و
سـایر مـردم در بخـش آفریقای مرکـزی -غربی کمـک خواهد کرد.
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