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روحالقدس و روحانیت

بســیاری از مــا بــا ایــن جملــه آشــنا هســتیم« :و مــن شــا را بــه نــام پــدر  ،پــر و
روحالقــدس تعمیــد میدهــم ».و اگــر تعمیــد دیــده باشــیم ،مطمئنــا درســت پیــش از اینکــه
شــبان مــا را در آب فــرو بــرده باشــد ،آنــرا شــنیده ایــم (متــی بــاب  ۲۸آیــه .)۱۹
تعمیــد یافتــه در نــام پــدر ،پــر و روحالقــدس .آری ،در هامنجــا بــه روح نیــز در کنــار نــام
پــدر و پــر اشــاره شــده اســت.
و جــای تعجــب نیســت .بنــد پنجــم از اعتقادنامــه کلیســای ادونتیســت روز هفتــم ،در
بــاره «خــدا وروحالقــدس» اظهــار میــدارد« :خــدا ،آن روح ابــدی در کار آفرینــش ،تجســم
مســیح و رســتگاری همـراه بــا پــدر و پــر فعــال بــود .روح القــدس الهــام بخــش نویســندگان
کتــاب مقــدس بــود .روح القــدس ،زندگــی مســیح را رسشــار از قــدرت منــود .روح القــدس
انســانها را مجــذوب ســاخته و محکــوم میســازد؛ و روح القــدس کســانی را کــه او را اجابــت
میکننــد ،از نــو ســاخته و هویــت آنــان را بــه شــباهت خــدا تغییــر میدهــد .او کــه توســط
پــدر و پــر فرســتاده شــده اســت تــا همــواره بــا فرزندانــش باشــد ،عطایــای روحانــی بــه
کلیســا ارزانــی میــدارد ،کلیســا را توامننــد میســازد تــا شــهادتی بـرای مســیح باشــد و هامهنــگ
بــا کتــاب مقــدس بــه ســوی حقیقــت رهنمــون میســازد».
بــا ایــن وجــود ،هامنطــور کــه در کتــاب مقــدس بخصــوص در عهــد قدیــم میخوانیــم ،کار
و فعالیــت مســتقیم خــدای پــدر را میبینیــم .فعالیتهــای او همــه جــا را پوشــش میدهــد
و عاملگیــر اســت .در عهــد جدیــد ،بویــژه انجیــل بارهــا دربــاره اعــال و کــردار عیســای پــر
مــرور میکنیــم .عیســی — زندگــی او ،مــرگ و کهانــت وی در آســان  -متامــی عهــد جدیــد را
پوشــش داده اســت.
در مقایســه بــا فعالیــت پــدر و پــر ،کار روحالقــدس بــه چنیــن وضوحــی در هیچکــدام
از عهدهــا بــه تصویــر کشــیده نشــده اســت.
امــا دلیلــی ب ـرای ایــن متایــز وجــود دارد :روحالقــدس در پــی ایــن نبــوده اســت تــا در
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کانــون توجــه قـرار گیــرد .روح القــدس بیشــر در پشــت پــرده بــه ایفــای نقــش میپــردازد .پــدر
و پــر بطــور آشــکار تــری درجهــان هویــدا شــدهاند .و دلیلــش ایــن اســت کــه روحالقــدس
وجــود دارد تــا توجــه مــا را نــه بــه خــود بلکــه بــه عیســی و کاری کــه بـرای مــا انجــام داده
اســت ،جلــب منایــد.
در حینــی کــه کار روحالقــدس را مطالعــه میکنیــم ،خواهیــم دیــد کــه او چگونــه در
کانــون تجربــه زندگــی مســیحی مــا قـرار دارد .روحالقدســی کــه خــود بعنــوان خداســت و خــدا
را میشناســد بطــوری کــه هیــچ شــخص دیگــری منیتوانــد خــدا را آنگونــه کــه هســت درک
منایــد ؛ از ایــن رو میتوانــد خــدا را بــه روشــی قابــل اطمینــان و امیــن بـرای مــا آشــکار ســازد.
روحالقــدس ابتــدا نویســندگان کتــاب مقــدس را الهــام بخشــید و امــروزه مــا را در مطالعــه
آنچــه کــه بــا آن نویســندگان در گفتگــو بــوده ،راهنامیــی میکنــد .روحالقــدس رســتگاری مــا
را از طریــق عیســی مســیح تضمیــن میکنــد (رومیــان بــاب  ۸آیــه  ،)۱۶و شــواهدی از کار خــدا
را در مــا منایــان میســازد ( اول یوحنــا بــاب ۳آیــه  .)۲۴روحالقــدس همچنیــن مــا را از گنــاه
تطهیــر منــوده و تقدیــس میمنایــد« .بعضــی از شــا در گذشــته زندگــی گنــاه آلــودی داشــتید
امــا اکنــون گناهانتــان شســته شــده و شــا وقــف خــدا و مــورد پســند او شــده ایــد و ایــن در
اثــر کار خداونــد مــا عیســی و قــدرت روح القــدس میــر شــده اســت» (اول قرنتیــان بــاب ۶
آیــه  .)۱۱روح رشــد مادامالعمــر قدوســیت را در وجــود مــا بوجــود مــی آورد و مث ـرات روح
در وجــود مــا مولــود میگــردد « -محبــت ،خوشــی ،آرامــش ،بردبــاری ،مهربانــی ،خیرخواهــی،
وفــاداری ،فروتنــی و خویشــتنداری» (غالطیــان بــاب  ۵آیــات  ۲۲و .)۲۳
«روح ق ـرار بــود بــه عنــوان عاملــی احیــاء کننــده عطــا شــود ،و بــدون روح  ،فــداکاری
مســیح ســودمند نبــود .قــدرت رشارت بــرای قرنهــا در حــال افزایــش بــوده اســت و
تســلیم انســان بــه ایــن اســارت شــیطانی حیــرت انگیــز بــوده اســت .مقاومــت در برابــر
گنــاه تنهــا از طریــق وســاطت قدرمتنــد شــخص ســوم الوهیــت امــکان پذیــر اســت کســی
کــه نــه بــا انــرژی تعدیــل شــده بلکــه بــا پُــری قــدرت الهــی مــی آیــد .بواســطه روحالقــدس
آنچــه کــه نجاتدهنــده جهــان انجــام داده مؤثــر و عملــی میگــردد – ».الــن جــی .وایــت،
.Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 671
بدلیــل نقــش مهــم و حیاتــی روحالقــدس در زندگــی ایامنــداران ،مطالعــه دروس ایــن ثلــث بــه
مــا کمــک میکنــد تــا از عطــای بزرگــی کــه در روح القــدس وجــود دارد درک بهــری داشــته باشــیم.
نویســنده ایــن مطالــب ،فرانــک ام .هاســل ،دارای پــی اچ دی  .Ph.Dرئیــس بخــش علــوم
دینــی دانشــکده الهیــات بوگنهوفــن در اتریــش ،اروپــا ،بــود .وی همچنیــن مدیــر مرکــز
مطالعــات الــن جــی .وایــت نیــز بــود .در ســال  ۲۰۰۹همــرش بــر اثــر ابتــا بــه رسطــان
درگذشــت .از آن زمــان او دانســت کــه هــر روز بــه روش هــای جدیــد بــه نیکوئــی و
خیرخواهــی خــدا اطمینــان کنــد و آســایش ،آرامــش ،و قــدرت تبدیــل کننــده روح القــدس را
در زندگــی خــود تجربــه منایــد.
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درس اول

 ۳۱دسامرب تا  ۶ژانویه

روح و کالم

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :دوم پطــرس بــاب  ۱آیــات  ۱۹تــا ۲۱؛ اول قرنتیــان بــاب ۲
آیــات  ۹تــا ۱۳؛ مزامیــر بــاب  ۱۱۹آیــه ۱۶۰؛ یوحنــا بــاب  ۱۷آیــه .۱۷
آیــه حفظــی« :متــام کتــاب مقــدّ س از الهــام خداســت و بـرای تعلیــم حقیقــت ،رسزنش
خطــا ،اصــاح معایــب و پــرورش مــا در نیکــی مطلــق مفیــد اســت تــا مــرد خــدا بـرای هــر
کار نیکــو کامــا آمــاده و مجهــز باشــد» (دوم تیموتائــوس بــاب  ۳آیــات  ۱۶و .)۱۷

کتــاب مقــدس در بــاب خویــش چنیــن میگویــد« :متــام کتــاب مقـ ّدس از الهــام خداســت
و بـرای تعلیــم حقیقــت ،رسزنــش خطــا ،اصــاح معایــب و پــرورش مــا در نیکــی مطلــق مفیــد
اســت تــا مــرد خــدا بـرای هــر کار نیکــو کامــا آمــاده و مجهــز باشــد» (دوم تیموتائــوس بــاب
 ۳آیــات  ۱۶و  .)۱۷کتــاب مقــدس ایــن نقــش را کامــل میکنــد زیـرا ایــن کالم خداســت کــه از
طریــق کار روحالقــدس بـرای بــر عیــان گردیــده اســت .روحالقــدس در کتــاب مقــدس ،اراده
خــدا را ب ـرای مــا آشــکار میســازد و بــه مــا نشــان میدهــد کــه چگونــه در زندگــی خــود او
را خشــنود ســازیم.
امــا روحالقــدس عــاوه بــر فعالیــت در گذشــتهای دور ،در شــکلگیری کتــاب مقــدس نیــز
نقــش داشــته اســت .او حتــی امــروزه بــا شــیوه هــای بســیار مهــم دیگــری در کالم خــدا دخیــل
اســت .و شــاید مهمرتینآنهــا ،خوانــدن کالم خــدا توســط مــا و متایــل بــه درک درســت آن
باشــد .ایــن زمانــی اســت کــه مــا بــه روحالقــدس نیــاز داریــم .هــان روح در مــا متایــل پذیرفنت
کالم خــدا و بــکار بــردن آمــوزه هایــش را در زندگیــان بیــدار میســازد .بنابرایــن ،روحالقــدس
هم ـراه و از طریــق کالم مکتــوب عمــل میکنــد تــا مــا را بــه مخلوقاتــی جدیــد در مســیح
تبدیــل ســازد.
ایــن هفتــه کار روحالقــدس را دنبــال میکنیــم همچنــان کــه بــه کتــاب مقــدس مرتبــط
میشــود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۷ژانویه آماده شوید.
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یکشنبه

 ۱ژانویه

روحالقدس و مکاشفه
خــدا چگونــه اطمینــان میدهــد کــه ارادهاش بدرســتی بــه بــر ســقوط کــرده منتقــل
میشــود؟ خداونــد ایــن فراینــد را از طریــق دو فعــل اساســی کــه مرتبــط بــا روحالقــدس اســت
انجــام میدهــد :مکاشــفه و الهــام.
در رونــد مکاشــفه ،بــر متکــی بــه کمــک فــردی غیــر از خــود میباشــد کــه چیزهایــی را
کــه مــا بــه عنــوان مخلــوق (و موجــود ســقوط کــرده) بــه خــودی خــود منیتوانیــم بدانیــم،
آشــکار ســازد .یعنــی ،روحالقــدس بــه مــا حقایقــی را تعلیــم میدهــد کــه بایــد بــه مــا گفتــه
شــوند (ب ـرای مثــال ،آیــات  ۱۹تــا  ۲۳بــاب  ۲دانیــال را ببینیــد)؛ کــه بطــور طبیعــی هرگــز
منیتوانیــم بــه شــناخت و معرفــت آن نائــل گردیــم.
مکاشــفه رونــدی اســت کــه خــدا خــود و اراده الهـی خویــش را بـرای بــر منایان میســازد.
ایــده اصلــی مربــوط بــه واژه مکاشــفه ،پردهبــرداری و آشــکار منــودن میباشــد؛ عیــان منــودن
چیــزی کــه پنهــان بــوده اســت .مــا بــه چنیــن مکاشــفهای نیــاز داریــم ،زی ـرا مــا موجــودات
فانــی و ســقوط کــردهای هســتیم کــه بدلیــل گنــاه از خــدا جــدا شــدیم و از اختیــارات و دانــش
بســیار محــدود برخورداریــم و منیتوانیــم بــه خــود آگاهــی دســت یابیــم .مــا بـرای پــی بــردن
بــه اراده خــدا ،بــه او وابســتهایم .از ایــن رو ،مــا محتــاج مکاشــفه خــدا هســتیم زیـرا مــا خــدا
نیســتیم و تنهــا دانــش فطــری محــدودی از او داریــم.



دوم پطــرس بــاب  ۱آیــات  ۱۹تــا  ۲۱را بخوانیــد .ایــن آیــات چــه چیــزی دربــاره منشــاء
پیــام نبــوی کتــاب مقــدس میگوینــد؟ منشــاء الهــی پیــام نبــوی کتــاب مقــدس چــه
چیــزی در مــورد تاثیــر کتــاب مقــدس بــه مــا میگویــد؟

بــر اســاس گفتــه پطــرس رســول ،پیــام نبوتــی عهــد قدیــم منشــاء و اصــل بــری نداشــته
اســت .نــزول وحــی از طریــق روحالقــدس بــه انبیــاء بگونــه ای بــود کــه آنــان تاثیــر محتــوای
پیــام را کــه از جانــب خــدا آمــده اســت حــس میکردنــد .ایــن مــردان پیغــام الهــی را از
خــود خلــق نکردنــد .آنهــا رصف ـاً کانــال ارتباطــی انتقــال پیــام بودنــد و نــه بوجــود آورنــده
آن .پطــرس در بیــان منابــع نبوتهــای الهــام گرفتــه شــده از روحالقــدس بســیار مصمــم
بــود :پیامهــا اگرچــه توســط بــر نوشــته شــدهاند« ،ولــی هیچیــک از پیشــگویی هــای کتــاب
آســانی ،از فکــر خــود انبیــاء تـراوش نکــرده» (دوم پطــرس بــاب  ۱آیــه  )۲۱و تاثیــر و اقتــدار
کتــاب مقــدس بــر زندگــی مــا بواســطه ایــن منشــاء الهــی اســت.
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خداونــد بــرای ابــاغ کالم خویــش بــه جهــان از انســانها بهــره گرفــت .امــروزه
چگونــه میتوانیــم توســط روحالقــدس بــکار گرفتــه شــویم تــا کار مشــابهی انجــام
بدهیــم ،نــه بــا نوشــن کالم ،بلکــه بــا اعــام و انتشــار آنچــه کــه پیــش از ایــن نوشــته
شــده اســت؟

دوشنبه

 ۲ژانویه

روحالقدس و الهام
وحــی یــا الهــام عبارتــی اســت کــه تأثیــر خــدا از طریــق کار روحالقــدس مبنظــور انتقــال
پیــام وی بواســطه ابزارهــای بــری را ترشیــح میکنــد .روحالقــدس در کار وحــی اســتدالل
میکنــد کــه در کل کتــاب مقــدس در زمینــه حقیقــت ،وحدتــی بنیادیــن در موضــوع برق ـرار
اســت .روحالقــدس بــه عنــوان روح حقیقــت (یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه  ،۱۷بــاب  ۱۵آیــه  ،۲۶بــاب
 ۱۶آیــه  ،)۱۳مــا را بــه ســوی حقیقــت محــض هدایــت خواهــد منــود.

دوم پطــرس بــاب  ۱آیــه  ،۲۱تثنیــه بــاب  ۱۸آیــه  ،۱۸میــکاه بــاب  ۳آیــه  ۸و اول
قرنتیــان بــاب  ۲آیــات  ۹تــا  ۱۳را بخوانیــد .ایــن آیــات چــه چیــزی دربــاره نویســندگان
کتــاب مقــدس و دخیــل بــودن خــدا در اصالــت کتــاب مقــدس بــه مــا میگوینــد؟



«تحــت تأثیــر روحالقــدس» بــودن (دوم پطــرس بــاب  ۱آیــه  ،)۲۱کار روحالقــدس در
الهــام بخشــی را قویــا تائیــد میکنــد .در آیــات  ۹تــا  ۱۳بــاب  ۲اول قرنتیــان  ،پولــس رســول
مکاشــفه و الهــام را بــه روحالقــدس نســبت میدهــد .او در آیــه  ۹میگویــد ،خــدا ب ـرای مــا
چیزهــای پنهانــی کــه هیــچ چشــمی ندیــده اســت را آشــکار ســاخت .رســوالن ایــن «روح را کــه
از جانــب خداســت» دریافــت منودنــد« ،تــا عطایایــی را کــه او بــه مــا عنایــت فرمــوده اســت،
بشناســیم» (اول قرنتیــان بــاب  ۲آیــه  .)۱۲ســپس او در آیــه  ۱۳بــه کار الهــام رو میکنــد کــه
از چیزهایــی کــه «مــا دربــارۀ ایــن حقایــق بــا عباراتــی کــه از حکمــت انســان ناشــی میشــود
ســخن منیگوییــم ،بلکــه بــا آنچــه کــه روحالقــدس بــه مــا میآمــوزد و بــه ایــن وســیله تعالیــم
روحانــی را ب ـرای اشــخاص روحانــی بیــان میمنایی ـم ».پولــس دربــاره منبــع و اصالــت آنچــه
اعــام میمنــود ،هیــچ تردیــدی نداشــت.
اگرچــه بســیاری از بخشهــای کتــاب مقــدس نتیجــه مکاشــفه ماوراءطبیعــی مســتقیم
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خــدا هســتند ،لیکــن هــر آنچــه کــه در کتــاب مقــدس وجــود دارد بــه ایــن شــیوه آشــکار
نشــدهاند .گاهــی اوقــات خــدا از نویســندگان کتــاب مقــدس در تحقیقهــای دقیــق شــخصی
آنهــا یــا اســتفاده ایشــان از ســایر مطالــب موجــود (یوشــع بــاب  ۱۰آیــه  ،۱۳لوقــا بــاب ۱
آیــات  ۱تــا  )۳ب ـرای منایــان ســاخنت و رســاندن پیــام خویــش بهــره بــرده اســت .از ایــن رو
متــام بخشهــای کتــاب مقــدس از طریــق وحــی و الهــام میباشــند (دوم تیموتائــوس بــاب ۳
آیــه  .)۱۶بــه ایــن دلیــل اســت کــه پولــس بیــان میکنــد کــه «هــر آنچــه» نوشــته شــد ،بـرای
راهنامیــی مــا نوشــته شــد تــا بــه آن صــر و «دلگرم ـی کــه کالم خــدا میبخشــد ،امیــدوار
باشــیم» (رومیــان بــاب  ۱۵آیــه  .)۴خدایــی کــه ســخن میگویــد و کســی کــه زبــان بــری را
خلــق منــود ،مــردم برگزیــده را قــادر میســازد کــه از طریــق کالم بــری ،افــکار الهــام شــده را
بــه روشــی قابــل اعتــاد و اطمینــان انتقــال دهنــد.
«خــدا از انتقــال حقیقــت خویــش بــه جهــان توســط رابطهــای بــری خشــنود بــوده
اســت و او بــا روح مقــدس خویــش ،بــر را ب ـرای پیشــرد امــور خویــش شایســته ســاخت و
توانایــی بخشــید .او ذهــن را در انتخــاب آنچــه بایــد نوشــته و گفتــه شــود ،هدایــت منــود.
ثــروت در مجراهــای زمینــی نهــاده شــده بــود و بــا ایــن وجــود از جانــب آســان میباشــد».
– الــن جــی .وایــت.Ellen G. White, Selected Messages, book 1, p. 26 ،

سه شنبه

 ۳ژانویه

روحالقدس و درستی کالم
در حالــی کــه مکاشــفه امــری فــوق طبیعــی اســت کــه مبوجــب آن خداونــد حقیقــت را
بـرای ابنــاء برگزیــده بــر آشــکار میســازد؛ وحــی و الهــام ،ماموریــت روحالقــدس اســت کــه
کالم مولفــان بــری اســت بطوریکــه کالم آنــان از تاییــد الهــی برخــوردار اســت.
مویّـ ِـد درســتیِ ِ
خــدا از شــهادت دروغیــن بی ـزار اســت (خــروج بــاب  ۲۰آیــه  )۱۶و منیتوانــد دروغ بگویــد
(عربانیــان بــاب  ۶آیــه  .)۱۸او خــدای حقیقــت خوانــده میشــود (مزامیــر بــاب  ۳۱آیــه ، ۵
اشــعیا بــاب  ۶۵آیــه  .)۱۶بــه هامنگونــه نیــز روحالقــدس « ،روح حقیقــت» خوانــده میشــود
(یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه .)۱۷




آیــه  ۱۶۰بــاب  ۱۱۹مزامیــر را بخوانیــد .ایــن آیــه دربــاره آنچــه کــه خــدا ب ـرای مــا
آشــکار میســازد ،چــه مــی آمــوزد؟
یوحنــا بــاب  ۱۷آیــه  ۱۷را بخوانیــد .عیســی در اینجــا دربــاره کالم خــدا بــه مــا چــه
میگویــد؟
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کالم خــدا موثــق و قابــل اعتــاد بــوده و شایســته اســت کــه بطــور کامــل پذیرفتــه شــود.
ایــن وظیفــه مــا نیســت کــه دربــاره کتــاب مقــدس قضــاوت کنیــم؛ بلکــه ایــن حــق و اختیــار
کالم اســت تــا در بــاره مــا قضــاوت و داوری کنــد« .زی ـرا کالم خــدا زنــده و فعــال و از متــام
شمشــیرهای دو دم تیزتــر اســت و تــا اعــاق روح و نفــس و مفاصــل و مغــز اســتخوان نفــوذ
میکنــد و نیــات و اغ ـراض دل انســان را آشــکار میســازد» (عربانیــان بــاب  ۴آیــه .)۱۲
البتــه اگــر چــه کتــاب مقــدس توســط کســانی کــه در فضــای زمانــی و مکانــی و فرهنگــی
خاصــی نوشــته شــده (غیــر از ایــن چــه چیــز دیگــری میتوانســت باشــد؟)؛ پــس مــا نبایــد از آن
حقیقــت پیــام کتــاب مقــدس کــه بـرای ماســت بـرای کــم اهمیــت جلــوه دادن و یــا رد کــردن
ـاب تردیــد گشــوده شــود ،کتــاب مقــدس توســط بــر
آن اســتفاده کنیــم .بــه محــض ایــن کــه بـ ِ
در معــرض خطــر قـرار گرفتــه و حقیقــت را زیــر ســوال میــرد .و منتــج بــه مشــکلی میشــود کــه
بســیاری از مدعیــان اعتقــاد بــه کتــاب مقــدس از رد و انــکار خلقــت در شــش روز  ،ســیل عاملگیر
در زمــان نــوح  ،تولــد از یــک باکــره  ،قیــام از مــرگ جســمی عیســی و رجعــت ثانــی واقعــی
ابایــی نخواهنــد داشــت .اینهــا تنهــا تعــداد کمــی از حقایــق عمــده کتــاب مقــدس میباشــند
و مردمــی کــه ازخطــا بَــری نیســتند در بــاره کالم بــر َمسـ ِ
ـند قضــاوت نشســته و بــه غلــط اِفاضــه
میکننــد .ایــن مســیری اســت کــه هیچکــدام از مــا هرگــز نبایــد در آن قــدم بگذاریــم.
چرا بسیارحائز اهمیت است که داوری را به کالم خدا بسپاریم و نه بلعکس؟

چهارشنبه

 ۴ژانویه

روحالقدس به عنوان معلم
روحالقــدس نــه تنهــا واســطه و وســیله ای در ارائــه و انتقــال کالم مکتــوب خــدا بــه ماســت
بلکــه مبــا کمــک میکنــد تــا آنـرا بطــور صحیــح درک کنیــم .ذهــن بــر از درک حقیقــت ُم َکـ ّدر
گردیــده بخاطــر اینکــه ِفطــرت آنــان از خداونــد منحــرف گشــته و بــا او بیگانــه شــدهاند
(افسســیان بــاب  ۴آیــه  .)۱۸چـرا کــه هــان روحــی کــه کالم خــدا را الهــام منــوده و مکشــوف
ســاخت ،هــم اوســت کــه مــا را بــه درک آن توانایــی میبخشــد .مشــکل نگــرش گناهآلــود مــا
نســبت بــه خدایــی اســت کــه خــود را در کتــاب مقــدس آشــکار میســازد.
روحالقــدس معلمــی اســت کــه اشــتیاق دارد تــا مــا را بــه درک عمیــق تــری از کالم ،
رهنمــون گردیــده تــا شــادمانه قــدردان کتــاب مقــدس باشــیم.او توجــه مــا را بــه حقیقــت
کالم خــدا جلــب میمنایــد و از آن حقایــق ،دیــدگاه و بصیرتــی تــازه بــه مــا عطــا میکنــد
تــا شــاخص زندگــی مــا بــا وفــاداری و عشــق و عالقــه بــه فرمانــرداری از اراده خــدا ُمتّ ِصــف
گــردد .گرچــه اســتحصال آن فقــط زمانــی محقــق خواهــد گردیــد کــه بــا دلــی فروتــن و تعلیــم
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پذیــر بــه کتــاب مقــدس ت َق ـ ّرب جوئیــم.

اول قرنتیــان بــاب  ۲آیــات  ۱۳و  ۱۴را بخوانیــد .منظــور پولــس رســول دربــاره نیــاز مــا
بــه تعبیــر روحانــی از امــور روحانــی چیســت؟




بـرای درک کتــاب مقــدس ،بــه روحالقــدس وابســته هســتیم .بــدون روحالقــدس ،مفاهیــم
و معانــی واژه هــای برجســته و مهــم روحانــی کتــاب مقــدس تشــخیص داده منــی شــود،
بلکــه تنهــا بــه معنــای لغــوی و زبانــی آنهــا پرداختــه میشــود .عــاوه بــر ایــن ،بــه عنــوان
انســانهای گناهــکار ،اغلــب بــا حقیقــت خــدا بــه مخالفــت میپردازیــم ،نــه بــه ایــن دلیــل
کــه آن را درک منیکنیــم ،بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه ترجیــح میدهیــم تــا از آن پیــروی نکنیــم.
بــدون روحالقــدس ،هیــچ اثــر بخشــی در پیــام خــدا نخواهــد بــود .هیــچ امیــد ،اعتــاد و
محبتــی در واکنــش بــه آن وجــود نــدارد .آنچــه کــه روح بــه زندگــی م ـیآورد ،هامهنــگ بــا
حقیقتــی اســت کــه پیــش از ایــن در کتــاب مقــدس اعــام شــده اســت.
«بســیاری از نظــرات متناقــض در مــورد آنچــه کــه کتــاب مقــدس تعلیــم میدهــد،
بخاطــر وجــود ابهــام در کتــاب مقــدس نیســت ،بلکــه از بــی بصیرتــی و غــرض ورزی
تعبیــر کننــدگان آن ناشــی میشــود .بــر بیانــات آشــکار کتــاب مقــدس را نادیــده
میگیــرد تــا از عقــل و اســتدالل منحــرف گشــته خــود پیــرویکنــد – ».الــن جــی .وایــت.
.E.G.White, The Advent Review and Sabbath Herald, Jan. 27, 1885
تعصــب و غــرور شــا چگونــه باعــث لغــزش و ایجــاد مانعــی شــده کــه از اِعــا ِل
حقیقـ ِ
ـت کالم در زندگیتــان طفــره برویــد؟ در چــه زمینههایــی متایــات  ،شــا را از پذیرفــن
حقیقــت خــدا در زندگیتــان بازمیدارنــد؟ چگونــه میتوانیــد بفهمیــد کــه بایــد همــه چیــز
را تســلیم خــدا کنیــد؟

پنجشنبه

 ۵ژانویه

روحالقدس و کالم
روحالقــدس کــه مفــاد کتــاب مقــدس را بــه بــر الهــام و بــر ایشــان آشــکار منــوده اســت،
هرگــز و بــه هیــچ طریقــی مــا را بــه معاضــدت بــا کالم خــدا راهنامیــی منیکنــد.
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یوحنــا بــاب  ۵آیــات  ۴۶ ، ۳۹و  ۴۷و بــاب  ۷آیــه  ۳۸را بخوانیــد .عیســی در ایــن آیات
بــه چــه اقتــداری اشــاره میکنــد؟ کتــاب مقــدس چگونــه تأییــد میکنــد کــه منظــور از
عیســی هــان مســیح میباشــد؟



بعضــی از مــردم ادعــا میکننــد کــه «مکاشــفات» و دســتورالعملهای ویــژهای از
روحالقــدس دریافــت کردهانــد کــه بــا پیــام شــفاف کتــاب مقــدس در تضــاد میباشــند .بـرای
ایشــان ،روحالقــدس اقتــداری باالتــر از کالم خــدا یافتــه اســت .هــر زمــان کــه کالم الهــام شــده
و مکتــوب خــدا بــی اعتبــار شــده و پیــام مشــخص آن نادیــده گرفتــه شــود ،بــه ایــن معنــی
اســت کــه مــا در مســیری خطرنــاک قــدم برمیداریــم و از رهنمودهــای روح خــدا پیــروی
منیکنیــم .کتــاب مقــدس تنهــا محافــظ روحانــی ماســت .و خــود بــه تنهایــی معیــار و قاعــده
قابــل اطمینانــی ب ـرای متــام امــور در ارتبــاط بــا ایــان و کــردار میباشــد.
«روحالقــدس در رستــارس کتــاب مقــدس بــا ذهــن ســخن گفتــه و قلــب را بــا حقیقــت
تحــت تاثیــر ق ـرار میدهــد .از ایــن رو ،او خطــای روح را افشــا کــرده و آن را دور میســازد.
بواســطه کار روح حقیقــت از طریــق کالم خــدا  ،مســیح  ،امــت برگزیــده خویــش را مطیــع
خــود میســازد – ».الــن جــی .وایــت.Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 671 .
الــن جــی .وایــت ایــن مطلــب را کامــاً واضــح میســازد کــه «روحالقــدس مبنظــور
جایگزیــنِ کتــاب مقــدس داده نشــده و هرگــز منیتوانــد بعنــوان جانشــین آن ارزانــی شــده
باشــد ؛ زیــرا کتــاب مقــدس رصیحــاً اعــام میکنــد کــه کالم خــدا معیــاری اســت کــه
همــه تعالیــم و تجربیــات میبایســت بواســطه آن ســنجیده شــود – ».الــن جــی .وایــت.
Ellen G. White, The Great Controversy, p. 9
روحالقــدس هرگــز بعنــوان جایگزیــنِ کالم خــدا عطــا نشــد .بلکــه او هامهنــگ بــا کتــاب
مقــدس و از طریــق آن ب ـرای جــذب مــا بــه ســوی مســیح کار میکنــد ،و از ایــن رو کتــاب
مقــدس تنهــا معیــار بـرای تاییــد روحانیــت کتــاب مقدســی اســت .هنگامــی کــه فــردی مطالبی
ارائــه میدهــد کــه در تناقــض بــا کالم خداســت  ،قطعــا و مطمئنــا آن فــرد از حقیقــت ســخن
مبیــان منــی آورد .مــا از عهــده داوری بــر نیــات و دلهــا بــر منــی آئیــم .امــا میتوانیــم مکتــب
الهیاتــی را مــورد بررســی و قضــاوت ق ـرار دهیــم و تنهــا معیــاری کــه ب ـرای ایــن کار داریــم،
کالم خــدا میباشــد.

بعضــی از تعالیمــی کــه مــردم ســعی در گســرش آن در کلیســا هســتند و مشــخصاً
مخالــف کالم خــدا میباشــند ،کدامنــد؟ پاســخ مــا بــه ( )۱افـرادی کــه ایــن خطاهــا
را گســرش میدهنــد؛ ( )۲و خــود خطاهــا ،چــه بایــد باشــد؟
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جمعه

 ۶ژانویه

مطالعه بیشرت:

مطالعــه بیشــر :کتــاب جــدال عظیــم مبحـ ِ
ـث :کالم بعنــوان حافــظ و مامــن صفحــات ۵۳۹
تــا  ۶۰۲را مطالعــه کنیــد .همچنیــن آرزوی اعصــار فصــل :دلهایتــان مضطــرب نگــردد صفحــات
 ۶۲۲تــا  ۶۸۰را بخوانیــد( .توضیــح :صفحــات ارائــه شــده مربــوط بــه مــن انگلیســی میباشــد).
بــه حقایقــی کــه در کتــاب مقــدس بــرای مــا آشــکار گردیــده بیندیشــید .بــرای مثــال
دربــاره خلقــت تعمــق کنیــد .ببینیــد کــه میــان آنچــه کالم خــدا دربــاره نحــوه آفرینــش مــا
تعلیــم میدهــد و در جهــت دیگــر آنگونــه کــه برشیــت آن را تعلیــم میدهــد مراحلــی
کــه "ســنتز نــو داروینــی" گفتــه میشــود چــه تضــادی وجــود دارد .ببینیــد کــه انســانها تــا
چــه حــد در اشــتباهند! همچنیــن در مــورد آمــدن دوبــاره عیســی و رســتاخیز مــردگان در
پایــان زمــان فکــر کنیــد .اینهــا حقایقــی هســتند کــه مــا هرگــز بــه خــودی خــود قــادر بــه
فراگیــری آنهــا نبودیــم .آنهــا بایــد ب ـرای مــا آشــکار میشــدند؛ و آنهــا در کالم خــدا کــه
توســط روحالقــدس الهــام شــده بــود ،منایــان شــدند .در واقــع ،مهمرتیــن حقیقــت ایــن اســت
کــه عیســی مســیح ب ـرای گناهــان مــا مــرد ،و اینکــه مــا از طریــق ایــان بــه او و کارهایــی
کــه ب ـرای مــا انجــام داد نجــات یافتهایــم ،حقیقتــی اســت کــه مــا هرگــز منیتوانســتیم خــود
آنـرا دریابیــم .مــا از آن حقیقــت آگاه هســتیم تنهــا بدلیــل اینکــه برایــان آشــکار شــده اســت.
بــه حقایــق دیگــری کــه تنهــا از طریــق کالم خــدا از آنهــا آگاهــی یافتــه ایــم بیندیشــید .ایــن
حقیقــت کــه چنیــن حقایــق مهمــی تنهــا در کتــاب مقــدس یافــت میشــوند ،دربــاره می ـزان
محوریــت کالم خــدا در زندگــی مــا چــه میگویــد؟
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سواالتی برای بحث

 .۱چــرا کتــاب مقــدس در زمینــه پرســشهای روحانــی ،راهنامیــی امنتــر از
برداش ـتهای ذهنــی میباشــد؟ عــدم پذیــرش کتــاب مقــدس بــه عنــوان معیــاری
کــه بواســطه آن متــام تعالیــم و حتــی تجربیــات روحانــی خــود را میآزماییــم ،چــه
عواقبــی در پــی خواهــد داشــت؟
 .۲مــا اغلــب واژه «حقیقــت» را میشــنویم کــه در زمینههــای مختلفــی بــکار
بــرده شــده اســت .در کالس ،دربــاره مفهــوم «حقیقــت» نــه فقــط اینکــه چــه
چیــزی حقیقــت اســت و چــه چیــزی حقیقــت نیســت ،بلکــه در مــورد معنــای اینکــه
میگوییــم چیــزی «حقیقــی» اســت ،صحبــت کنیــد« .حقیقــی» بــودن چیــزی بــه
چــه معنــا میباشــد؟
 .۳کلیســای شــا در صورتــی کــه کســی ادعــا کنــد کــه بــه «هدایــت یــا مکاشــفه ای
تــازه» یــا «نــوری جدیــد» دســت یافتــه ،چگونــه بایــد واکنــش نشــان بدهــد؟
 .۴تفاوتهــای ریش ـهای میــان تعالیــم کتــاب مقــدس و آموزههــای حکمــت بــر
دربــاره نحــوه آفرینــش مــا را مشــخص کنیــد .چیــزی کــه حکمــت بــری تعلیــم
میدهــد ،یعنــی آخریــن درک از نظریــه تکامــل ،کامــاً در تضــاد بــا پیــام کتــاب
مقــدس میباشــد .ایــن موضــوع دربــاره اینکــه مــا بــه چــه دلیــل بایــد حت ـاً بــه
کتــاب مقــدس فراتــر از هــر چیــز دیگــری اطمینــان کنیــم ،چــه چیــزی بایــد بــه مــا
بگویــد؟
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درس دوم

 ۷تا  ۱۳ژانویه

روحالقدس :نقش آفرینی در پشت صحنه

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :حزقیــال بــاب  ۳۷آیــات  ۵و  ۹؛ پیدایــش بــاب  ۱آیــه  ۲؛
ایــوب بــاب  ۲۶آیــه ۱۳؛ خــروج بــاب  ۳۱آیــات  ۱تــا  ۵؛ یوحنــا بــاب  ۱۶آیــات  ۱۳و ۱۴؛
غالطیــان بــاب  ۵آیــات  ۱۶تــا .۲۳
آیــه حفظــی« :او بزرگــی و جــال م ـرا بــه شــا نشــان خواهــد داد و بــا ایــن کار
باعــث عــزت و اح ـرام مــن خواهــد شــد» (یوحنــا بــاب  ۱۶آیــه .)۱۴
روح القــدس در کتــاب مقــدس  ،همچــون پــدر و پــر از توجــه ویــژه ای برخــوردار
نیســت .بــا ایــن وجــود کتــاب مقــدس بــه مــا مــی گویــد کــه روح القــدس در لحظــات خطیــری
در طــول تاریــخ الهــی حضــور داشــته اســت .در ابتــدا  ،در خلقــت ایــن جهــان توســط خــدا،
روح القــدس فعالیــت مــی کــرد امــا بیشــر در نهانــگاه .او در الهــام بخشــیدن بــه انبیــاء خــدا
فعــال بــود و از ایــن رو نقشــی کلیــدی در نوشــته شــدن کالم خــدا داشــت .او همچنیــن در
لقــاح عیســی مســیح در بطــن مریــم نقــش داشــت.
بــا ایــن وجــود او در کانــون وقایــع ثبــت شــده در کتــاب مقــدس قـرار نــدارد و حیــرت آور
اســت کــه در بــاره او بســیار انــدک مــی دانیــم .او در نهانــگاه باقــی مــی مانــد و دلیلــش ایــن
اســت کــه وظیفــه او پیشــرد کار فــردی دیگــر در الوهیــت یعنــی عیســی پــر خــدا و جــال
دادن خــدای پــدر میباشــد .همــه اینهــا ب ـرای ایــن اســت کــه بــر ســقوط کــرده بتوانــد از
مــرگ ابــدی کــه گنــاه بطــور اجتنــاب ناپذیــر برایــش بــه همـراه خواهــد داشــت ،نجــات یابــد.
مــا از شــهادت کتــاب مقــدس مــی آموزیــم کــه روح القــدس بــا میــل و عالقه ،نقــش حامی،
مــددکار ،تقویــت کننــده و تجهیــز کننــده را در پشــت صحنــه عهــده دار اســت .رصفنظــر از
ایــن کــه او در خلقــت ،رســتگاری یــا خدمــت باشــد ،بــا وجــود نقــش بســیار مهمــی کــه ایفــا
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میکنــد ،در پــی قـرار گرفــن در کانــون توجــه نیســت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۴ژانویه آماده شوید.

یکشنبه

 ۸ژانویه

دست نیافتنی بودن روحالقدس
یوحنــا بــاب  ۳آیــات  ۳تــا  ۸و حزقیــال بــاب  ۳۷آیــات  ۵و  ۹را بخوانیــد .چ ـرا بــاد،
تصویــری مناســب ب ـرای کارهــای ارسار آمیــز روح القــدس مــی باشــد؟



عیســی بــا مقایســه کارهــای روح القــدس بــا کار بــاد ،روح القــدس را دســت نیافتنــی
توصیــف مــی کنــد .حــرکات بــاد چیــزی مرمــوز در بــر دارد .پیــش بینــی دقیــق مکانــی کــه بــاد
از آن مــی آیــد و جایــی کــه بــه آن مــی رود ،دشــوار اســت .آیــا کســی وجــود دارد کــه گاهــی
اوقــات از آمــدن ناگهانــی بــاد رسدر گــم نشــده باشــد؟
بــا ایــن وجــود آگاهــی مــی یابیــم کــه بــه نوعــی خــود را بــا حــرکات و الگوهــای بــاد
آشــنا کنیــم .بــه روشــی مشــابه ،روح القــدس نیــز در هــر کجــا کــه بخواهــد فعــال اســت.
هیــچ کــس منــی توانــد آن را کنــرل کنــد .بــا ایــن وجــود مــی توانیــم بفهمیــم کــه او در کجــا
در حــال فعالیــت مــی باشــد .روح القــدس درســت ماننــد بــاد نامرئــی اســت امــا مــی توانــد
قدرمتندتریــن عامــل باشــد .مــا مطمئن ـاً میتوانیــم حضــور بــاد را احســاس کنیــم و اغلــب
تاثیـرات آن را ببینیــم ،حتــی بــا اینکــه منــی توانیــم خــود بــاد را ببینیــم .بــاد از نســیمی مالیــم
تــا توفانــی مرگبــار مــی توانــد نیــروی بســیار قدرمتنــدی باشــد .هنگامــی کــه روح القــدس بــه
بــاد تشــبیه شــده باشــد ،فعالیتــش بــا ایــده زندگــی بخشــیدن بــه مــردگان مرتبــط شــده اســت.
ایــن موضــوع ،قــدرت را بــه باالتریــن حــد آن نشــان مــی دهــد ،چیــزی کــه تنهــا خــدا قــادر
بــه انجــام آن مــی باشــد.
چگونگــی تحقــق ایــن امــر بــه صــورت رمــز و راز باقــی مــی مانــدُ .علُـ ّو و عظمـ ِ
ـت خــدا و
کارهــای وی از طریــق روح القــدس ،در پنــدار محــدود مــا منــی گنجــد  ،چــه بســا امــور دنیــوی
و مقــدس کــه فراتــر از فهــم مــا هســتند.
ایــن بدیــن معنــی منــی باشــد کــه منــی توانیــم کارهــای روح القــدس را بفهمیــم .امــا بایــد
اذعــان کنیــم کــه ُحســنِ برخــورد در مقابــل ارسار الهــی ،فروتنــی مــی باشــد .تواضــع ،عظمــت
خــدا را میســتاید و مــا را بعنــوان مخلوقــی محــدود تشــخیص مــی دهــدو نیــاز مــا را بــه
مکاشــفه الهــی مــی دانــد.
الــن جــی .وایــت بدرســتی اظهــار داشــته اســت« :ارسار کتــاب مقــدس فراتــر از آن چیــزی
اســت کــه بخواهــد در مباحــث و مخیلــه بــری بگنجــد .در عــوض محکمرتیــن دلیــل و شــاهد
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ب ـرای وحــی الهــی اســت .اگــر هــر کســی بــا ذهــن بــری بســادگی میتوانســت هــر چیــزی
را در بــاره خــدا درک و تعقــل کنــد ســپس آن موضــوع دیگــر الهــی منــی بــود چــرا کــه
مواضــع الهــی فراتــر از درک ماســت .بهمیــن خاطــر کــه درک و اندیشــه بــری در مفاهیــم
روحانــی محــدود اســت ،دلیلــی بــر تاییــد الهــی بــودن آن میباشــد – ».الــن جــی .وایــت،
Ellen G. White, Education, p. 170

برخــی از نیروهــای نامرئــی طبیعــت کــه مــی تواننــد بــر زندگیــان تاثیــر بگذارنــد،
کدامنــد؟ ایــن مطلــب چــه چیــزی دربــاره واقعیــت تاثیـرات نامرئــی و در عیــن حــال
قدرمتنــد جهــان ،بــه مــا تعلیــم دهــد؟

دوشنبه

 ۹ژانویه

روحالقدس در آفرینش
نخســتین کار اصلــی خــدا بــر ایــن ســیاره ،خلقــت آن بــود .کتــاب مقــدس بــه وضــوح بــه
خــدا (پیدایــش بــاب  ۱آیــه  )۱و عیســی مســیح (کولســیان بــاب  ۱آیــات  ۱۶و  )۱۷بــه عنــوان
خالــق آســان و زمیــن و هــر آنچــه کــه بواقــع در آن بــه وجــود آمــد (یوحنــا بــاب  ۱آیــات
 ۱تــا  )۳اشــاره مــی کنــد .بــا ایــن وجــود ،کتــاب مقــدس حضــور روح القــدس را نیــز در کار
خلقــت یــادآوری مــی کنــد.

پیدایــش بــاب  ۱آیــه  ، ۲ایــوب بــاب  ۲۶آیــه  ۱۳و بــاب  ۳۳آیــه  ، ۴مزامیــر بــاب ۳۳
آیــه  ۶و بــاب  ۱۰۴آیــات  ۲۹و  ۳۰را بخوانیــد .نقــش روح القــدس در خلقــت چیســت؟
روح خــدا چگونــه بــه خلقــت زندگــی مرتبــط اســت؟



داســتان خلقــت در پیدایــش بــاب  ۱آیــه ۲بــه حضــور روح خــدا در خلقــت اشــاره مــی کنــد.
ایــوب بــاب  ۲۶آیــه  ۱۳و بــاب  ۳۳آیــه  ،۴مزامیــر بــاب  ۱۰۴آیــات  ۲۹و  ۳۰و مزامیــر بــاب ۳۳
آیــه  ،۶نقــش فعــال روح القــدس را در خلقــت ماوراءطبیعــی زمیــن تصدیــق مــی کننــد .در حالی
کــه کتــاب مقــدس بــه وضــوح از فعــال بــودن خــدای پــدر و پــر الهـیاش ،عیســی مســیح در
خلقــت جهــان یــاد مــی کنــد (اشــعیا بــاب  ۶۴آیــه  ، ۸کولســیان بــاب  ۱آیــات  ۱۶و  ۱۷را ببینید)،
روح القــدس نیــز اگــر چــه بیشــر بطورنامحســوس ،لیکــن در آنجــا حضــور دارد.
او بــه عنــوان عامــل محــوری در داســتان خلقــت ظاهــر منــی شــود .در عــوض ،او در فضــا
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«معلــق» اســت و از طریــق حرکــت خــود در پیدایــش زندگــی بــر روی ایــن زمیــن حضــور دارد.
واژه عــری بـرای «حرکــت کــردن بــر روی چیــزی» یــا «حرکــت کــردن» بــر روی ســطح زمیــن
کــه در پیدایــش بــاب  ۱آیــه  ۲بــکار بــرده شــده اســت ،هــان واژه ای اســت کــه در تثنیــه
بــاب  ۳۲آیــه  ۱۱اســتفاده شــده اســت ،جایــی کــه خــدا بــا عقابــی کــه بــر بــاالی النــه جوجــه
هایــش حرکــت میکنــد و معلــق اســت مقایســه شــده اســت .روح القــدس بــه صــورت نزدیکــی
در خلقــت زندگــی بــر روی ایــن زمیــن دخالــت داشــت و درســت ماننــد یــک عقــاب نســبت
بــه فرزندانــش ،از مخلوقــات تــازه آفریــده شــده مراقبــت مــی کنــد .مزامیــر بــاب  ۱۰۴آیــه ۳۰
ابـراز میــدارد کــه عمــل خلقــت تنهــا از طریــق کار روح القــدس امــکان پذیــر بــود و اینکــه او
در طــول ایــن فراینــد ،نقــش فعالــی ایفــا منــود.

روح القــدس تنهــا در خلقــت ایــن جهــان حــارض نبــود ،او همچنیــن در رونــد خلقــت
مجــدد مــا نیــز فعــال مــی باشــد ،جایــی کــه بــه مــا قلــب و ذهنــی جدیــد مــی
بخشــد .چگونــه ایــن دو عمــل بــه یکدیگــر مربــوط هســتند؟ روز ســبت دربــاره ایــن
کار خلقــت و خلقــت مجــدد بــه مــا چــه چیــزی مــی گویــد؟

سه شنبه

 ۱۰ژانویه

روحالقدس و خیمه مقدس ( ُقدس)
«بنــی ارسائیــل بایــد خیمــه مقدســی برایــم بســازند تــا در میــان ایشــان ســاکن شــوم».
(خــروج بــاب  ۲۵آیــه .)۸
پــس از آفرینــش ،نقشــه نجــات خداونــد در کتــاب مقــدس از اهمیــت برجســته ای
برخــوردار مــی باشــد .در ایــن جهــان ســقوط کــرده ،خلقــت بــدون نقشــه نجــات چــه ُحســنی
دارد؟ مــا بــه عنــوان افـرادی گناهــکار نــه تنهــا بــه یــک خالــق بلکــه بــه یــک نجــات دهنــده
نیــز احتیــاج داریــم .مــا بایــد از داشــن نجــات دهنــده ،عیســی مســیح بســیار سپاســگزار
باشــیم .بــدون او مــا در جهانــی کــه بــه خــودی خــود چیــزی بــه مــا ارائــه منــی دهــد ،بــدون
هیــچ امیــدی خواهیــم بــود.
در عهــد قدیــم ،معبــد و ترشیفــات آن بــود کــه بخشــش گناهــان توســط خــدا و پیــش
بینــی کار عیســی بــه عنــوان نجــات دهنــده را بــه تصویــر کشــید .در اینجــا بــود کــه نقشــه
نجــات ب ـرای ارسائیــل کهــن آشــکار گردیــد (عربانیــان بــاب  ۴آیــه  .)۲در حالــی کــه بیشــر
ترشیفــات معبــد بــه عیســی و مــرگ او بـرای بخشــیده شــدن گناهــان مــا اشــاره داشــت ،روح
القــدس چنیــن توصیــف شــده اســت کــه در قــادر ســاخنت افـرادی خــاص بـرای ســاخنت معبــد
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بــر اســاس طــرح و الگوئــی کــه خــدا ب ـرای موســی آشــکار ســاخته بــود ،بســیار فعــال بــود.



آیــات  ۱تــا  ۵بــاب  ۳۱از کتــاب خــروج را بخوانیــد .روح القــدس چگونــه در ســاخنت
معبــد دخالــت داشــت؟ روح القــدس چگونــه بــه کســانی کــه محــل ســکونت خــدا را
مــی ســاختند ،کمــک منــود؟
کتــاب مقــدس بــه مــا مــی گویــد کــه روح القــدس در زمــان ســاخت معبــد حضــور داشــت،
مکانــی مرکــزی کــه آشــتی میــان خــدا و انســان هــا در آنجــا صــورت مــی گرفــت و خــدای
مقــدس بــا گناهــکاران مالقــات مــی کــرد .ایــن خــدا بــود کــه طــرح خویــش را بــا موســی بـرای
ســاخت یــک معبــد زمینــی مطابــق بــا اصــل و منشــاء آســانی  ،در میــان گذاشــت (خــروج
بــاب  ۲۵آیــات  ۹و .)۴۰
معبــد ،طــرح خــدا بـرای بــه تصویــر کشــیدن نقشــه نجــات وی بــود .خــدا قـرار بــود بــه
شــیوه ای خــاص در میــان قومــش ســاکن شــود و ق ـرار بــود ایــن کار را در معبــدی کــه بــه
ایشــان فرمــود تــا بســازند ،انجــام دهــد .و ایــن کار روح القــدس بــود کــه انســان هــا را قــادر
ســاخت کــه کاری را کــه خــدا بــه ایشــان فرمــوده بــود ،بــا زیبایــی و هرنمندانــه انجــام بدهنــد.
بــدون کمــک او ،ارسائیــل قــادر بــه کامــل منــودن ایــن بنــای هرنمندانــه نبــود.

بــا در نظــر گرفــن قــدرت روح القــدس ،او مطمئنـاً بـرای ســاخت معبــد بــه کمــک
انســانی نیــازی نداشــت .در عــوض  ،او مــردم دیگــر را قــادر ســاخت کــه آن را بــا
مهــارت و زیبایــی انجــام دهنــد .شــا چگونــه و کجــا مــی توانیــد دیگ ـران را ب ـرای
اســتفاده از استعدادهایشــان در پیشــرد ملکــوت خــدا در جــال خــدا  ،تشــویق و
کمــک مناییــد؟

چهارشنبه

 ۱۱ژانویه

روحالقدس در جالل عیسی مسیح

روح القــدس در زمــان عهــد قدیــم فعــال بــود امــا بــه نظــر منــی رســد کــه کارش بــه انــدازه
زمــان عهــد جدیــد گســرده بــوده باشــد .بــا آمــدن عیســی ،مســیح موعــود ،خدمــت روح
القــدس شــدیدتر شــده اســت و او عطایــای خــود را بــه همــه ایامنــداران ارزانــی میــدارد .در
حالــی کــه عهــد جدیــد بــه مــا مــی گویــد کــه روح القــدس بــه روش هــای مختلفــی در زندگــی
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روحانــی و حیــات کلیســا فعــال مــی باشــد ،شــاید مهمرتیــن کار او جــال بخشــیدن بــه عیســی
مســیح باشــد.

یوحنــا بــاب  ۱۶آیــات  ۱۳و  ۱۴و بــاب  ۱۵آیــه  ۲۶را بخوانیــد .کار روح القــدس طبــق
گفتــه عیســی چیســت؟ چگونــه همــه کارهــای دیگــر روح القــدس بــه ایــن کار محــوری
مرتبــط مــی شــوند؟




عیســی بــه مــا مــی گویــد کــه روح القــدس نــه از طــرف خــود بلکــه از جانــب عیســی
ســخن مــی گویــد .کار او شــامل متعالــی ســاخنت کار نجــات بخشــی عیســی مــی باشــد.
او خــود را در نهانــگاه نــگاه داشــته و توجهــات را بــه عیســی معطــوف میــدارد .هامنــا
«پیــام روح القــدس بــه مــا هرگــز ایــن نیســت کــه ‘بــه مــن بنگــر؛ بــه مــن گــوش بــده؛
نــزد مــن بیــا؛ م ـرا بشــناس’ بلکــه همیشــه ایــن اســت کــه ‘بــه او بنگــر و جــال او را ببیــن؛
بــه او گــوش بــده و کالم او را بشــنو؛ نــزد او بــرو و زندگــی داشــته بــاش؛ او را بشــناس
و عطیــه شــادی و آرامــش او را بچــش ’.مــا ممکــن اســت بگوییــم کــه روح القــدس یــک
واســطه آشــنا کننــده و عامــل تزویــج ملکوتــی اســت کــه نقــش وی نزدیــک ســاخنت
مــا و مســیح بــه یکدیگــر اســت و اطمینــان از اینکــه بــا هــم مبانیــم – ».جِــی .آی .پَ ِکــر،
J. I. Packer, Keep in Step With the Spirit: Finding Fullness in Our Walk with God,
revised and enlarged edition (Grand Rapids: Baker Books, 2005), pp. 57, 58
ایــن موضــوع بســیار حائــز اهمیــت اســت .هــر گونــه تأکیــدی در کار روح القــدس
کــه از شــخصیت و کار عیســی مســیح بکاهــد ،از جانــب روح القــدس نیســت .بــه هــان
انــدازه کــه روح القــدس بــرای زندگــی روحانــی مــا حیاتــی اســت ولــی هرگــز نبایــد در
افــکار مــا جایــگاه عیســی را اشــغال کنــد چ ـرا کــه مســیح تنهــا رســتگار کننــده ماســت .هــر
کجــا عیســی متعالــی شــده اســت ،روح القــدس در آن نقــش دارد .بــه ایــن دلیــل مســیحی
نامیــده شــده ایــم چــون پیــروان مســیح هســتیم(با اعــال رســوالن بــاب  ۱۱آیــه ۲۶
مقایســه شــود) نــه اینکــه پیــرو مکتــب روح القدســیان «نیومیانــز» ( )Pneumiansباشــیم.
(see Graham A. Cole, He Who Gives Life: The Doctrine of the Holy Spirit
[Wheaton, Ill.: Crossways Books, 2007], p. 284).
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چ ـرا ب ـرای مــا بســیار مهــم اســت کــه خداون ـ ِد قیــام کــرده را در همــه کارهایــان
رفعــت بخشــیده و جــال دهیــم؟ گذشــته از هــر چیــز دربــاره کاری کــه عیســی برای
مــا انجــام داده اســت بیندیشــید .مــا همــه چیــز را مدیــون او هســتیم .چگونــه مــی
توانیــم حــق شناســی خــود را نشــان بدهیــم (بـرای مثــال دوم تســالونیکیان بــاب ۱
آیــات  ۱۱و  ۱۲را ببینیــد)؟

پنجشنبه

 ۱۲ژانویه

روحالقدس و مسیح

روح القــدس در تجســم یافــن عیســی تاثیــر گــذار بــود( .لوقــا بــاب  ۱آیــات  ۳۴و  .)۳۵او
عیســی را ب ـرای ماموریــت و انجــام رســالت برگزیــد( .لوقــا بــاب  ۳آیــات  ۲۱و  .)۲۲تدهیــن
شــدن عیســی بــه او قــدرت بخشــید تــا روح القــدس را بــه حواریــون خویــش ارزانــی دارد .روح
القــدس در هنــگام آزمــون ،عیســی را هدایــت و تقویــت منــود (مرقــس بــاب  ۱آیــه ۱۲؛ متــی
بــاب  ۴آیــه ۱؛ لوقــا بــاب  ۴آیــات  ۲ ،۱و  .)۱۴عیســی «قــادر اســت آنانــی را کــه بــا وسوسـهها
روبــرو هســتند یــاری فرمایـد» (عربانیــان بــاب  ۲آیــه  ۱۸را بــا بــاب  ۴آیــات  ۱۵و  ۱۶مقایســه
کنیــد) .روح القــدس ،عیســی را بـرای کار رســتگاری توانایــی بخشــید (عربانیــان بــاب  ۹آیــه )۱۴
و رســتاخیز عیســی را ممکــن منــود (اول پطــرس بــاب  ۳آیــه  .)۱۸بــا وجــود همــه اینهــا ،روح
القــدس در نهانــگاه باقــی مانــد و دراعتــای عیســی مســیح همیــاری منــود.

لوقــا بــاب  ۲۴آیــات  ۴۴تــا  ،۴۹غالطیــان بــاب  ۵آیــات  ۱۶تــا  ۲۳و افسســیان بــاب ۴
آیــات  ۲۳و  ۲۴را بخوانیــد .مــا دربــاره کار روح القــدس در ایــن آیــات چــه چیــزی مــی
آموزیــم؟ روح القــدس چگونــه عیســی را جــال مــی بخشــد؟



روح القدس به روش های زیر عیسی را جالل می دهد:
 .۱بــا تعلیــم دادن دربــاره او در کالم مقــدس ،بــه شــیوه ای قابــل اطمینــان و اعتــاد .هیــچ
چیــز از آن چــه کــه ملــزم بــه دانســن دربــاره مســیح و نجــات او هســتیم ،کاســته نشــده یــا
گمـراه کننــده نخواهــد بــود .همــه چیــز در کالم خــدا وجــود دارد ،چنانچــه کالم را بــا ایــان
و خضــوع و تبعیــت از آن بخوانیــم.
 .۲بــا جــذب منــودن مــردان و زنــان بــه رابطــه ای نجــات بخــش بــا عیســی مســیح .روح
القــدس بــا مالیمــت در قلــب هــا و ذهــن هــای مــردم کار مــی کنــد .او بــه آنهــا قــوه ادراکــی
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عطــا میکنــد کــه مبوجــب آن بتواننــد مســائل روحانــی را فهمیــده و در نتیجــه مایــل باشــند تــا
بــه عیســی مســیح تــوکل منــوده و او را بــه عنــوان رهــر و نجــات دهنــده خویــش بپذیرنــد.
 .۳از طریــق بازســازی شــخصیت مســیح در وجــود مــا .بدیــن ترتیــب او فضائلــی مســیح
وار را در زندگــی مــا بوجــود مــی آورد (غالطیــان بــاب  ۵آیــات  ۲۲و  .)۲۳از طریــق خــون
عیســی ،ظفرمنــدی بــر گنــاه مبــا اعطــا میگــردد (بــا مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۲آیــه  ۱۱مقایســه
کنیــد) و روح القــدس مــا را قــادر مــی ســازد تــا در پایبنــدی بــه احــکام خــدا گام برداریــم.
 .۴بــا قــادر ســاخنت مــا بــه داشــن زندگــی مســیح گونــه ،از خودگذشــته و زندگــی محبانــه
در خدمــت بــه دیگـران .او مــردان و زنــان را بــه مســیر هــای خــاص کار بـرای خــدا فـرا مــی
خوانــد و مــا را قــادر بــه جــذب منــودن دیگـران بــه روح جــذاب مســیح مــی منایــد.

چگونه کار باز سازی شخصیت مسیح در زندگی ما ،پدر را جالل می بخشد؟

جمعه

مطالعه بیشرت:

 ۱۳ژانویه

بــدون تردیــد ،کار روح القــدس در همگامــی مــا بــا خداونــد بســیار مهــم اســت .بــار
دیگــر ،ممکــن اســت قــادر بــه مشــاهده کار او نباشــیم ،امــا مــی توانیــم تأثیــر کار او را
در زندگــی خــود و دیگــران ببینیــم .اگــر زندگــی شــا از طریــق ایــان بــه عیســی تغییــر
یافتــه اســت ،تنهــا بواســطه کار روح القــدس در آن تغییــر پیــدا کــرده اســت« .در حالــی
کــه بــاد خــود نامرئــی مــی باشــد ،تأثیراتــی تولیــد مــی کنــد کــه قابــل دیــدن و احســاس
کــردن هســتند .بــه همیــن صــورت کار روح القــدس در روح انســان خــود را در همــه اعــال
آن فــرد کــه قــدرت نجــات دهنــده آن را احســاس کــرده اســت ،آشــکار خواهــد ســاخت.
هنگامــی کــه روح خــدا مالکیــت قلــب را بدســت مــی گیــرد ،زندگــی را تغییــر مــی دهــد.
افــکار گناهکارانــه کنــار گذاشــته میشــوند ،اعــال رشورانــه چشــم پوشــی مــی شــوند؛
محبــت ،فروتنــی و آرامــش جــای عصبانیــت ،حســادت و نــزاع را میگیرنــد .شــادی
جــای غــم را مــی گیــرد و جلــوه ملکوتــی را انعــکاس مــی دهــد – ».الــن جــی .وایــت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 173
اینهــا وعــده هــای شــگفت انگیــزی هســتند و زندگــی هــای بیشــاری حاکــی از ایــن
موضــوع هســتند کــه اینهــا تــا چــه حــد واقعــی هســتند .امــا کار روح القــدس رسیــع و آنــی
منــی باشــد .مــا بــه طــور خــودکار بــه آن نــوع انســانی کــه بایــد باشــیم ،تبدیــل منــی شــویم.
یــک زندگــی از روی ایــان و فرمانــرداری از خداونــد ،هنگامــی کــه مــا شکســت مــی خوریــم،
یــک زندگــی بــا مبــارزه ،تســلیم و توبــه مــی باشــد .روح القــدس مأمــور الهــی اســت کــه در
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زندگــی مــا عمــل میکنــد تــا مــا را مخلوقاتــی جدیــد در مســیح بســازد .اگــر چــه ،ایــن یــک
کار همیشــگی و دامئــی مــی باشــد .بــا وجــودی کــه خطاهــا و ضعفهایــان بایــد مــا را بــه
تســلیمی بزرگــر بــه خداوندمــان وادارد ،نبایــد اجــازه بدهیــم کــه شــیطان از آنهــا بـرای دلــرد
مــا در زندگــی مســیحیمان ســوء اســتفاده کنــد ،کاری کــه او همــواره مشــتاق بــه انجــام
آن اســت .هنگامــی کــه مــا بــه واســطه گناهامنــان رسزنــش مــی شــویم ،بایــد همیشــه مــرگ
عیســی بــه جــای گناهــکاران را بــه یــاد داشــته باشــیم .دقیق ـاً بــه ایــن دلیــل اســت کــه مــا
چنیــن هســتیم ،گناهکارانــی محتــاج فیــض ،کــه عیســی ب ـرای مــا مــرد و آن فیــض را بــه مــا
مــی بخشــد.

سواالتی برای بحث

 .۱الگــوی روح القــدس چــه چیــزی مــی توانــد در مــورد خدمــت کــردن در نهانــگاه
بــه مــا بیامــوزد؟ بــه ایــن معنــی کــه انجــام کار خداونــد بــه شــیوه ای کــه بســیاری
از مــردم چیــزی از آن منــی داننــد ،آن را ندیــده و حتــی از آن قدردانــی منــی کننــد؟
 .۲روح القــدس چگونــه عیســی را تعالــی میبخشــد و او را در مرکــز توجــه قـرار مــی
دهــد؟ شــا چگونــه میتوانیــد بــدون ق ـرار دادن خــود در مرکــز توجــه ،عیســی را
جــال دهیــد؟ چـرا گاهــی اوقــات انجــام ایــن کار بســیار دشــوار اســت؟ چگونــه مــی
توانیــم بــا متایــات طبیعــی بـرای جلــوه گــری خودخواهانــه مبــارزه کنیــم؟
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درس سوم

 ۱۴تا  ۲۰ژانویه

الوهیت روحالقدس

بعد از ظهر روز سبت

مطالع ــه ای ــن هفت ــه :اع ــال رس ــوالن ب ــاب  ۵آی ــات  ۱ت ــا ۴؛ اول قرنتی ــان ب ــاب
 ۲آی ــات  ۱۰و ۱۱؛ اش ــعیا ب ــاب  ۶۳آی ــات  ۱۰ت ــا ۱۴؛ تیط ــوس ب ــاب  ۳آی ــات  ۴ت ــا ۶؛
رومی ــان ب ــاب  ۸آی ــه ۱۱؛ اول پط ــرس ب ــاب  ۱آی ــه .۲
آیــه حفظــی« :فیــض عیســی مســیح خداونــد ،محبــت خــدا و رفاقــت روحالقــدس،
بــا همــۀ شــا بــاد» (دوم قرنتیــان بــاب  ۱۳آیــه .)۱۴
در رستــارس کتــاب مقــدس ،الوهیــت خــدای پــدر بــه ســادگی ترصیــح گردیــده اســت.
گــواه ایــن حقیقــت در هــر دو عهــد قدیــم و جدیــد قابــل رویــت اســت .ایــن امــر یکــی از
حیاتیتریــن و اساسـیترین حقایقــی اســت کــه در کالم خــدا بــه کــرت عیــان گردیــده اســت.
الوهیــت عیســی نیــز در بســیاری از موقعیتهــا در کتــاب مقــدس مــورد تاییــد قـرار گرفتــه
اســت ،بخصــوص در عهــد جدیــد ،هــم در انجیــل هــای چهارگانــه و هــم در رســالهها محــرز
گردیــده اســت.
اگــر چــه الوهیــت روحالقــدس بیشــر بــه گونـهای نــا محســوس تعلیــم داده شــده اســت.
ایــن قضیــه را میتــوان از اظهــارات غیرمســتقیم کتــاب مقــدس اســتنباط منــود .در اینجــا الزم
اســت کــه بخشهــای کتــاب مقــدس را مقایســه کنیــم تــا آنچــه را کــه خــدا در کالم خویــش
دربــاره روحالقــدس آشــکار منــوده ،بــه دقــت بیاموزیــم .بــا ایــن کار ،نبایــد چیــزی کمــر از
آنچــه کتــاب مقــدس میگویــد را تصدیــق کنیــم و همچنیــن «از آنچــه کــه نوشــته شــده
اســت نبایــد تجــاوز کــرد» (اول قرنتیــان بــاب  ۴آیــه  .)۶ایــن موضــوع ،آمــوزش پذیــری بــا
ُخلــق و خــوی خاضعانــه را مطالبــه میکنــد .مــا نبایــد منطــق انســانی خــود را دربــاره خــدا
بعنــوان معیــاری بـرای درک روحالقــدس در نظــر بگیریــم .در عــوض بایــد کالم کتــاب مقــدس
را پذیرفتــه و گفتــه هــای آنـرا تصدیــق کنیــم ،گذشــته از اینکــه درک کامــل برخــی از مفاهیــم
آن ممکــن اســت برایــان بســیار دشــوار باشــد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۱ژانویه آماده شوید.
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یکشنبه

 ۱۵ژانویه

روحالقدس و خدا

کتــاب مقــدس بطــور نظــام منــد از الوهیــت روحالقــدس مرشوحــی عرضــه منیــدارد .در
عــوض نشــانههای جالــب توجهــی مییابیــم حاکــی از اینکــه نویســندگان کتــاب مقــدس،
روحالقــدس را بــا خــدا برابــر در نظــر گرفتــه انــد .بخشهایــی از کتــاب مقــدس کــه حاکــی
از وجــود عملکــردی از خداســت  ،متشــابها" بــه روحالقــدس نیز ُمتَّ ِصــف و منســوب گردیــده
اســت.

آیــات  ۱تــا  ۴از بــاب  ۵کتــاب اعــال رســوالن را بخوانیــد .از ســخنان پطــرس بــه
حنانیــا دربــاره خــدا و روحالقــدس چــه نتیج ـهای گرفتــه میشــود؟



اگــر روحالقــدس خــدا نبــود ،آنوقــت پطــرس در اینجــا بــه شــیوهای بســیار بیدقــت و
بــه شــدت گم ـراه کننــده ســخن میگفــت .هــر چنــد نکتــه جالــب توجــه در مــورد ماهیــت
روحالقــدس ایــن واقعیــت اســت کــه پطــرس رســول ،خــدا و روحالقــدس را در یــک ســطح قـرار
میدهــد .در آیــه  ،۳او از حنانیــا میپرســد کــه چ ـرا بــه روحالقــدس دروغ گفتــه اســت و در
انتهــای آیــه  ۴چنیــن ادامــه میدهــد« :تــو نــه بــه انســان بلکــه بــه خــدا دروغ گفت ـهای».
پطــرس بــه وضــوح روحالقــدس را بــا خــدا برابــر مــی دانــد .منظــور او ایــن اســت کــه حنانیــا
تنهــا بــه رســوالن دروغ منیگفــت ،بلکــه بــه خــود خــدا دروغ میگفــت .روحالقــدس،
خداســت .منظــور بــه وضــوح بیــان شــده اســت.
چرا چنین مجازات سختی برای آنچه این دو فرد انجام داده بودند واقع شد؟
بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه ایامنــداران کلیســای اولیــه در اعــال رســوالن «از دل
و جــان متحــد شــده بودنــد» (اعــال رســوالن بــاب  ۴آیــه  .)۳۲ایــن اتحــاد ،محصولــی از
روحالقــدس بــود و بــه ایــن دلیــل اســت کــه آنهــا داوطلبانــه و آزادانــه آنچــه را کــه بدســت
آورده بودنــد بــا دیگـران بــه مشــارکت میگذاشــتند .دروغ در خصــوص مشــارکت بــه معنــی رد
و انــکار وحــدت و همبســتگی جامعــه بــود و همچنیــن افـرا زدن بــه روح تلقــی میشــد کــه
مبنــا و زیــر اســاس شــالوده ای بــود کــه وحــدت را ممکــن میســاخت.
بــه ایــن دلیــل بــود کــه دروغ حنانیــا و همــرش ،بــر کار الهــی و حضــور روحالقــدس بــر
متامیــت و اعتبــار جامعــت کلیســای اولیــه ُمهــر باطــل میــزد .چنیــن عــدم صداقتــی نســبت بــه
خــدا ویـران کننــده اســت و مانــع فعالیــت مؤثــر روح خــدا در زندگــی افـراد میشــود .خــدا
میخواهــد کــه بطــور کامــل و بــی عیــب و نقــص او را خدمــت کنیــم .از آنجایــی کــه جامعــه
ایامنــی جدیــد در بُرهــه حساســی ق ـرار داشــت ،خداونــد اقدامــات شــدیدی را بــکار گرفــت
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تــا اطمینــان حاصــل آیــد کــه افـراد کلیســای جدیــد در اتحــاد و صداقــت بــا یکدیگــر باشــند
و عالقــه داشــته باشــند تــا توســط روح او هدایــت گردنــد.

بــه ایــن بیندیشــید کــه حنانیــا و ســفیره چقــدر آســان میتوانســتند گناهشــان را
توجیــه کننــد .گذشــته از هــر چیــز ،آیــا مــا دارایــی خــود را نفروختیــم و بخشــی از
آن را بــه کلیســا ندادیــم؟ چــه اهمیتــی دارد اگــر مــا کمــی از آن را بـرای خــود نگــه
داریــم؟ ایــن داســتان راجــع بــه اینکــه در توجیــه کــردار خــود بایــد مراقــب باشــیم،
چــه میگویــد؟

دوشنبه

 ۱۶ژانویه

ویژگیهای الهی روحالقدس

در بخشهــای مختلفــی از کتــاب مقــدس ترشیــح شــده اســت کــه روح القــدس ،دارای
ویژگیهــای الهــی اســت.

روحالقــدس بــا چــه ویژگیهــا و فعالیتهایــی در آیــات زیــر از کتــاب مقــدس بیــان
شــدهاند کــه در غیــر ایــن صورت،تنهــا میتواننــد بــه خــدا نســبت داده بشــوند؟



 .1اول قرنتیان باب  ۲آیات  ۱۰و ۱۱؛ را با اشعیا باب  ۴۰آیات  ۱۳و  ۱۴مقایسه کنید
 .2مزامیر باب  ۱۳۹آیه ۷
 .3عربانیان باب  ۹آیه ۱۴؛ را با اول تیموتائوس باب  ۶آیه  ۱۶مقایسه کنید
 .4لوقا باب  ۱آیه ۳۵؛ رومیان باب  ۱۵آیه ۱۹؛ را با مزامیر باب  ۱۰۴آیه  ۳۰مقایسه کنید
پولــس در آزمــودن حکمــت خــدا چنیــن اســتدالل میکنــد کــه ایــن روحالقــدس اســت کــه
ایــن حکمــت را بــه مــا میشناســاند .درک دو فــرد شــبیه از هــم ،بعنــوان اســتداللی اســت کــه
پولــس در ایــن بحــث بــکار میبــرد .تنهــا کســی کــه برابــر بــا خداســت میتوانــد عمیقتریــن
چیزهــا دربــاره او را بدانــد (اول قرنتیــان بــاب  ۲آیــات  ۱۰و  .)۱۱بــه غیر از طریــق روحالقدس،
شــناخت خــدا وجــود نخواهــد داشــت زیــرا او خــدا را از درون میشناســد .او شــیوهای را
میدانــد کــه یــک بیگانــه منیدانــد .روحالقــدس در واقــع واقــف بــه همــه امــور اســت.
حضــور روحالقــدس حضــور خداســت .از حضــور تــو بــه کجــا میتوانــم بگریــزم ،او همــه
جــا هســت (بــا آیــه  ۷بــاب  ۱۳۹مزامیــر مقایســه کنیــد).
گفتــه شــده اســت کــه روحالقــدس ابــدی اســت (عربانیــان بــاب  ۹آیــه  .)۱۴طبــق کتــاب
مقــدس ،چــه تعــداد "وجــود ابــدی" وجــود دارد؟ تنهــا خــدا ابــدی اســت (اول تیموتائــوس
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بــاب  ۶آیــه  .)۱۶اگــر روحالقــدس ابــدی خوانــده شــود ،در نتیجــه او بایــد خــدا باشــد.
روحالقــدس همچنیــن در کــال قــدرت یــا قــادر مطلــق میباشــد .در لوقــا بــاب  ۱آیــه
 ،۳۵عبــارات «روحالقــدس» و «قــوت حــرت ا َعلــی» ســاختارهای مرتادفــی هســتند .در اینجــا
آنهــا بــه معجــزه قــوت حــرت ا َعلــی اشــاره میکننــد :آبســن شــدن یــک باکــره .پولــس
رســول در آیــه  ۱۹بــاب  ۱۵رومیــان تصدیــق میکنــد کــه ایــن ماموریــت «بــه قــوت آیــات و
معج ـزات و بــه قــوت روح خــدا» تحقــق یافــت .در واقــع ،روحالقــدس میتوانــد معج ـزات
الهــی انجــام بدهــد.
عیســی نیــز میگویــد کــه توهیــن بــه روحالقــدس نــا بخشــودنی اســت (متــی بــاب ۱۲
آیــات  ۳۱و ۳۲؛ مرقــس بــاب  ۳آیــات  ۲۸و  .)۲۹ایــن تنهــا در صورتــی کــه روحالقــدس الهــی
باشــد ،قابــل درک اســت.
امــا شــاید شــگفتانگیزترین کار روحالقــدس ،توانایــی وی در تغییــر فکــر و دل انســانها
باشــد .ایــن روحالقــدس اســت کــه تولــد تــازه روحانــی را انجــام میدهــد (یوحنــا بــاب ۳
آیــات  ۵تــا  .)۸او قــدرت دارد تــا امــوری را تحقــق ببخشــد کــه تنهــا از عهــده خــدا بــر مــی
آیــد.

سه شنبه

 ۱۷ژانویه

اشارات کتاب مقدس

مراجــع متعــددی در بــاره روحالقــدس در کتــاب مقــدس وجــود دارد کــه میتــوان آنهــا را
بــه خــدا معطــوف منــود.



اشــعیا بــاب  ۶۳آیــات  ۱۰تــا  ۱۴را بخوانیــد و آنهــا را بــا اعــداد بــاب  ۱۴آیــه  ۱۱و
تثنیــه بــاب  ۳۲آیــه  ۱۲مقایســه کنیــد .نویســنده بــه چــه کســی در ایــن آیــات اشــاره
میکنــد و ایــن موضــوع چــه چیــزی دربــاره الوهیــت روحالقــدس بــه مــا میگویــد؟

در اشــعیا بــاب  ۶۳آیــه  ،۱۰مــردم طغیــان منــوده و روح القــدس را غمگیــن منودنــد .بــا ایــن
وجــود ،مبــوازات آن ،آیــه  ۱۱بــاب  ۱۴اعــداد بیــان میکنــد کــه «خداونــد بــه موســی گفــت :تــا
بــه کــی ایــن قــوم مـرا اهانــت مناینــد؟» در تثنیــه بــاب  ۳۲آیــه  ۱۲بــه مــا گفتــه شــده اســت
کــه «خداونــد تنهــا او را رهــری منــود و هیــچ خــدای بیگانــه بــا وی نبــود ».واضــح اســت کــه
نویســندگان کتــاب مقــدس ،خــدا و روحالقــدس را در اینجــا در یــک ســطح دیدنــد.
در دوم ســموئیل بــاب  ۲۳آیــه  ۲میخوانیــم کــه «روح خداونــد بــه وســیله مــن متکلّــم
شــد» در حالــی کــه بــه مــوازات آن در آیــه  ۳میگویــد« :خــدای ارسائیــل  ...مـرا گفــت ».بــار
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دیگــر ،از ایــن تشــابه کتــاب مقدســی چنیــن میتــوان نتیجــه گیــری کــرد کــه روحالقــدس بــا
خــدا برابــر در نظــر گرفتــه شــده اســت.



اول قرنتیــان بــاب  ۳آیــات  ۱۶و  ۱۷را بــا اول قرنتیــان بــاب  ۶آیــات  ۱۹و  ۲۰و
همچنیــن اول قرنتیــان بــاب  ۱۲آیــه  ۱۱را بــا اول قرنتیــان بــاب  ۱۲آیــه  ۲۸مقایســه
کنیــد .چگونــه اشــارات بــه روحالقــدس و خــدا در ایــن آیــات بــه جــای یکدیگــر بــکار
بــرده شــدهاند؟ چــه چیــز مشــابهی بــه خــدا و روحالقــدس نســبت داده شــده اســت؟

پولــس در اول قرنتیــان بــاب  ۳آیــات  ۱۶و  ۱۷از زبانــی مشــابه بــا آیــات  ۱۹و  ۲۰بــاب ۶
ایــن کتــاب اســتفاده میکنــد .بـرای پولــس رســول ،ســاکن شــدن روحالقــدس در او بــه معنــی
ســاکن شــدن خــدا در اوســت .بــا معــادل ســاخنت بیــان «معبــد خــدا» بــا معبــد «روحالقــدس»،
پولــس بــه ایــن اشــاره میکنــد کــه روحالقــدس خداســت.
پولــس در اول قرنتیــان بــاب  ۱۲آیــه  ۱۱مینویســد کــه ایــن روحالقــدس اســت کــه
عطایــای روحانــی را بــه هــر ایامنــدار میدهــد .در چنــد آیــه بعــد در اول قرنتیــان بــاب
 ۱۲آیــه  ،۲۸بــه مــا گفتــه میشــود کــه ایــن خداســت کــه ایــن کار را انجــام میدهــد .پیــام
اصلــی مشــخص اســت :روحالقــدس کارهایــی مشــابه بــا خــدا انجــام میدهــد ،برهانــی قاطــع
مبنــی بــر اینکــه روحالقــدس بــا خــدا برابــر اســت.

بــار دیگــر آیــه  ۱۱بــاب  ۱۴اعــداد را بخوانیــد .ایــن موضــوع بــه چــه روشهایــی
ممکــن اســت امــروزه در مــورد مــا کاربرد داشــته باشــد؟ بــه روشهــای معجزهآمیزی
کــه خــدا در کلیســای مــا انجــام داده اســت ،بیندیشــید .بــه متــام دالیلــی کــه او مبــا
ارزانــی داشــته تــا ایــان داشــته باشــیم بیندیشــید .مــا چگونــه میتوانیــم بفهمیــم
کــه کاری را کــه قــوم خــدا هـزاران ســال پیــش انجــام داد ،انجــام منیدهیــم؟

چهارشنبه

کار الهی روحالقدس

 ۱۸ژانویه

روحالقــدس بــه انجــام امــوری میپــردازد کــه کتــاب مقــدس تنهــا آن ـرا بــه خــدا نســبت
میدهــد .او در کار الهــی آفرینــش فعــال اســت و بــه هــان انــدازه در خلقــت مجــدد
گناهــکاران توســط خــدا نیــز نقــش دارد.
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آیــات  ۴تــا  ۶بــاب  ۳تیطــوس را بخوانیــد .پولــس چگونــه نقــش روحالقــدس را در
رونــد خلقــت مجــدد توصیــف میکنــد؟



اشــاره شــده اســت کــه روح القــدس در کنــار «نجــات دهنــده مــا خــدا » (تیطــوس بــاب ۳
آیــه  )۴در غســلِ نــو زایــی (تعمیــد) و احیــای روحانــی مــا (تیطــوس بــاب  ۳آیــه  )۵حضــور
دارد .او مأمــور تولــد تــازه ماســت .او قلبهــای مــا را احیــاء میکنــد .او ب ـرای پیــروی مــا از
مســیح اشــتیاق ایجــاد میکنــد .او روح زندگــی اســت (رومیــان بــاب  ۸آیــه  .)۲او کســی اســت
کــه گناهــکاران را تقدیــس منــوده و شــخصیت ایشــان را تغییــر میدهــد .او بــه مــا کمــک
میکنــد تــا مطیــع نجــات دهنــده خــود عیســی مســیح باشــیم .تنهــا یــک وجــود الهــی قــادر
اســت تــا چنیــن کارهــای شــگفتانگیزی انجــام دهــد.

اشــعیا بــاب  ۶آیــات  ۸تــا  ۱۰را بــا اعــال رســوالن بــاب  ۲۸آیــات  ۲۵تــا  ۲۷مقایســه
کنیــد .نویســندگان کتــاب مقــدس ،ســخنان الهــی را بــه چــه کســی نســبت میدهنــد؟



آیــات متعــددی در کتــاب مقــدس وجــود دارد کــه از یــک ســو گفتــه شــده اســت خــدا
از طریــق آنهــا ســخن میگویــد و ســایر نویســندگان کتــاب مقــدس گفتهانــد روحالقــدس
از طریــق آنهــا ســخن میگویــد .ایــن روحالقــدس اســت کــه بطــور خــارق العــاده ،کتــاب
مقــدس را بــرای مــا آشــکار ســاخت (دوم پطــرس بــاب  ۱آیــه  ، )۲۱چیــزی کــه در جــای
دیگــری بــه عنــوان وحــی خــدا یــاد شــده اســت (دوم تیموتائــوس بــاب  ۳آیــه  .)۱۶کار الهــی
دیگــر روحالقــدس عطــا منــودن کتــاب مقــدس میباشــد.



آیــه  ۱۱بــاب  ۸رومیــان دربــاره الوهیــت روحالقــدس چــه چیــزی بــه مــا تعلیــم
میدهــد؟

کتــاب مقــدس بیــان میکنــد کــه روحالقــدس عیســی را از مــرگ قیــام داد و همچنیــن مــا
را نیــز قیــام خواهــد داد .تنهــا خــدا قــادر اســت تــا مــردم را از مــرگ قیــام دهــد .از ایــن رو،
روحالقــدس خداســت.
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در زندگــی خــود چــه تغییراتــی میتوانیــد بوجــود آوریــد کــه باعــث بشــود تــا
هدایــت روحالقــدس را بیشــر بپذیریــد؟ یعنــی ،چــه کارهایــی ممکــن اســت شــا را
از تشــخیص واضــح راهنامییهــای او در زندگیتــان بــاز دارد؟

پنجشنبه

 ۱۹ژانویه

اهمیت الهی بودن او

اگــر روحالقــدس ،خــدا نبــود ،چــه چیــزی از دســت میرفــت ؟ اگــر روحالقــدس بطــور
کامــل خــدا نبــود ،پیامدهــای جــدی بـرای رســتگاری و عبــادت ببــار مــی آمــد .کتــاب مقــدس
بــه مــا میگویــد کــه روحالقــدس مســئول احیــاء و تولــد تــازه ایامنــداران میباشــد .او در
ایشــان ســاکن میشــود و آنهــا را از وجــود خــود بهــره منــد میســازد .او اندیشــه مــا را
تــازه و شــخصیت مــا را تغییــر میدهــد .او قــدرت دارد تــا مــردگان را زنــده کنــد .او پیــروان
مســیح را ماننــد خــدا مقــدس میکنــد .اگــر روحالقــدس خــدا نباشــد ،چگونــه میتوانیــم
مطمــن باشــیم کــه او میتوانــد همــه ایــن کارهــا را انجــام دهــد آنهــم بــه گونــه ای کــه مــورد
قبــول خــدا باشــد؟

اول پطــرس بــاب  ۱آیــه  ، ۲دوم قرنتیــان بــاب  ۱۳آیــه  ۱۴و متــی بــاب  ۲۸آیــات ۱۸
و  ۱۹را بخوانیــد .ایــن موضــوع کــه روحالقــدس پهلــو بــه پهلــوی خــدای پــدر و عیســی
مســیح پــر اســت چــه در زمــان تعمیــد و چــه در زمــان نیایــش  ،ایــن واقعیــت دربــاره
جایــگاه روحالقــدس در حمــد و تســبیح خــدا بــه مــا چــه میگویــد؟



الوهیــت روحالقــدس کمــک میکنــد تــا بــه شــیوه ای مناســب بــه او مرتبــط شــویم کــه
تاییــد کننــده راســتی اوســت .الوهیــت او پیشفرضــی بـرای روحانیتــی خــدا محــور میباشــد.
کلیســای عهــد جدیــد بــی تردیــد بــه روحالقــدس اشــاره میکنــد کــه بــا دو عضــو دیگــر الوهیت
پهلــو بــه پهلــو میباشــد .تعمیــد از اهمیــت روحانــی ژرف و ویــژه ای برخــوردار بــوده و آئیــن
عبــادی پــر معنایــی اســت .حضــور روح القــدس در کار تعمیــد و در دعــای اختتــام اهمیتــی
برابــر داشــته اســت .در دعــای رشوع عبــادت  ،روح القــدس درســت ماننــد پــدر و پــر مــورد
حمــد و ســتایش ق ـرار گرفتــه اســت .هــر ســه شــخص الوهیــت در کنــار هــم بطــور یکســان
مــورد اشــاره واقــع شــدهاند.
روحالقــدس در عهــد جدیــد بــه عنــوان وجــود شایســته پرســتش مــورد تاییــد قـرار گرفتــه
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اســت .نــه تنهــا در حیــن تعمیــد و یــا در دعــای اختتــام بلکــه بطــور دامئــی رضورت دارد کــه
ب ـرای همــه نیکوئــی هــای روحانــی بــه او تــوکل منــوده و بعنــوان وجــودی کــه معلــم الهــی
و تقدیــس کننــده ماســت از او اطاعــت کنیــم .آیــا اهمیــت دارد کــه روحالقــدس خــدا باشــد؟
آری ،بلکــه بســیار زیــاد .اگــر بدانیــم کــه او حقیقت ـاً کیســت ،و الهــی بــودن او را تشــخیص
داده و تصدیــق مناییــم ،آنــگاه بــه کار او احـرام میگذاریــم و بـرای رشــد و تطهیــر شــخصی
خــود بــر او تکیــه خواهیــم کــرد.

دربــاره مفهــوم اینکــه روحالقــدس ،کــه خداســت ،در زندگــی شــا کار میکنــد،
بیندیشــید .چــه وعدههــای بزرگــی یافــت میشــود در درک اینکــه ایــن خداســت کــه
در شــا کار میکنــد تــا شــا را تغییــر دهــد تــا در او باشــید؟ چـرا ایــن یــک حقیقــت
تأییــد شــده و دلگــرم کننــده میباشــد؟

جمعه

 ۲۰ژانویه

تفکری فراتر:

کتــاب "بــد جلــوه دادن الوهیــت" اثــر الــن وایــت صفحــات  ٦١٧-٦١٣در تبــر را مطالعــه
کنیــد( .توضیــح :صفحــات اشــاره شــده مربــوط بــه مــن انگلیســی کتــاب اســت).
هامنطــور کــه در مطالعــات ایــن هفتــه مشــاهده کردیــم ،اثباتهــای کتــاب مقدســی بـرای
الهــی بــودن روحالقــدس بســیار قانــع کننــده میباشــد .روحالقــدس خداســت .امــا بــه یــاد
داشــته باشــید :در فکــر کــردن بــه روحالقــدس ،بــا ارسار الهــی رسوکار داریــم .ایــن نکتــه
ترصیــح میشــود کــه :درســت هامنطــور کــه مــا منیتوانیــم کامـاً خــدا و ماهیــت او را درک
کنیــم ،بایــد در برابــر وسوســه قـرار دادن درک بــری خــود مبنــی بــر اینکــه خــدا بایــد چگونــه
باشــد مقاومــت کنیــم .حقیقــت بســیار فراتــر از درک انســان اســت ،بخصــوص وقتــی کــه آن
حقیقــت در مــورد ذات خداســت .در عیــن حــال ،ایــان بــه الوهیــت روحالقــدس مفهومــی
بیشــر از پذیرفــن آمــوزه آشــکار تثلیــث میباشــد .ایــن شــامل اعتــاد داشــن و اطمینــان بــه
کار نجــات بخــش خداســت کــه توســط پــدر تعیــن و توســط پــر از طریــق قــدرت روحالقدس
انجــام میشــود« .الزم نیســت توانایــی یابیــم تــا روح القــدس را هامنگونــه کــه هســت تعریــف
کنیــم ...ذات و ماهیــت روح القــدس جــزو ارسار الهــی اســت .بــر قــادر بــه رشح آن نیســت
زی ـرا خداونــد آن ـرا بــه بــر مکشــوف نســاخته اســت .تصــورات خیالــی بــر ممکــن اســت
آیاتــی از کتــاب مقــدس را در کنــار هــم ق ـرار بدهــد و ســاختاری انســانی بــر آنهــا ایجــاد
منایــد ،امــا پذیرفــن ایــن نظریــات ،کلیســا را تقویــت نخواهــد کــرد .در مــورد ایــن ارسار کــه
بســیار عمیقتــر از درک بــر هســتند ،ســکوت کــردن ارزشــمند تــر اســت – » .الــن جــی.
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وایــتEllen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 51, 52 ،

سواالتی برای بحث

 .۱فیلســوف اس ـرالیایی لودیــگ ویتجنســتین ( )Ludwig Wittgensteinنوشــت:
«چیــزی کــه مــا منیتوانیــم دربــاره آن صحبــت کنیــم ،میبایســت بــا ســکوت از آن
بگذریــم « .اگرچــه رشایــط پیرامونــی مــن او کام ـاً متفــاوت از نوشــته الــن جــی.
وایــت در بخــش بــاال بــود ،ولیکــن در هــر دو گفتــه اصــل موضــوع یکــی میباشــد.
یعنــی ،چـرا بهــر اســت دربــاره جنبههــای خــدا و حقیقــت روحانــی بطــور کلــی کــه
بــا الهــام آشــکار نشــدهاند ،ســکوت اختیــار کنیــم؟
 .۲گاهــی اوقــات تامــل و اندیشــیدن دربــاره یــک موضــع و دیــدگاه الهــی مفیــد
خواهــد بــود اگــر بپرســیم« :اگرآنچــه کــه مطــرح شــده درســت منیبــود چــه کمبــودی
وجــود داشــت ؟» ب ـرای مثــال« :اگــر مســیح الهــی نبــود ،فقــدان چــه چیــزی بــارز
بــود؟« در مــورد روحالقــدس ،بــه پرســش مقابــل واکنــش نشــان دهیــد» :اگــر
روحالقــدس کام ـاً خدایــی نبــود ،چــه فقدانــی حــس میگردیــد؟»
 .۳نقــل قــول زیــر در ســطحی عملــی ،چــه چیــزی بــه مــا میگویــد؟ «روحالقــدس
ک ــه ق ـرار اس ــت م ــا را پ ــر س ــازد ،تأثی ــری مبه ــم ی ــا نیروی ــی ارسارآمی ــز منیباش ــد.
او ی ــک ش ــخص اله ــی اس ــت ک ــه بای ــد ب ــا فروتن ــی ،س ــتایش و فرمان ــرداری عمی ــق
دریاف ــت بش ــود .بنابرای ــن ،مس ــئله  ،داش ــن بیش ــر او نیس ــت بلک ــه مس ــئله ای ــن
اس ــت ک ــه او م ــا را بیش ــر داش ــته باش ــد –.آری ،همی ــن و ب ــس – ».لِ ـ ُروی اِدوی ــن،
.LeRoy Edwin Froom, The Coming of the Comforter, p. 159
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درس چهارم

 ۲۱تا  ۲۷ژانویه

شخصیت روحالقدس

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :یوحنــا بــاب  ۱۶آیــات  ۱۳و ۱۴؛ رومیــان بــاب  ۸آیــات  ۱۴تــا
۱۶؛ رومیــان بــاب  ۱۵آیــه ۱۳؛ یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه  ۶؛ یوحنــا بــاب  ۱۷آیــه ۱۷؛ رومیــان
بــاب  ۵آیــه .۵
آیــه حفظــی« :امــا پشــتیبان شــا یعنــی روحالقــدس کــه پــدر بــه نــام مــن خواهــد
فرســتاد همــه چیــز را بــه شــا تعلیــم خواهــد داد و آنچــه را بــه شــا گفتـهام بــه یــاد
شــا خواهــد آورد» (یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه .)۲۶
بــه ایــن دلیــل کــه روح القــدس گهــگاه در کتــاب مقــدس بــا عباراتــی فاقــد شــخصیت از
جملــه بــاد و آتــش بــه تصویــر کشــیده شــده اســت ،برخــی نتیجــه گیــری کردنــد کــه او فاقــد
شــخصیت و نوعــی قــدرت الهــی اســت .از نظــر ایشــان ،او بــه جــای وجــود داشــن بــه عنــوان
یــک شــخص ،بیشــر شــبیه جریــان الکرتیکــی مــی باشــد کــه مــا را قــدرت مــی بخشــد .امــا
پرســش ایــن نیســت کــه آیــا بعضــی از آیــات مــی تواننــد فعالیــت و تاثی ـرات غیــر شــخصی
تــری از روح القــدس را تداعــی کننــد؟ پرســش ایــن اســت کــه آیــا بخشــهای زیــادی از کتــاب
مقــدس وجــود دارد کــه شــخصیت او را تعیــن و صحــت آنـرا ایجــاب منایــد؟
آیاتــی وجــود دارد کــه بایــد در نظــر بگیریــم تــا تصویــری کامــل تــر از روح القــدس
بدســت آوریــم.
ایــن هفتــه بیشــر دربــاره شــخصیت روح القــدس آنگونــه کــه در کتــاب مقــدس توصیــف
شــده اســت ،خواهیــم آموخــت .ایــن حقیقــت بــه مــا در درک بهــر روح الهــی خــدا در زندگــی
کمــک خواهــد کــرد .و بــه مــا در بدســت آوردن درکــی عمیــق تــر از اهمیــت بــاور داشــن بــه
شــخصیت روح القــدس بـرای زندگــی روحانــی کمــک خواهــد منــود .تنهــا اگــر تفکــری درســت
و مقبــول دربــاره او داشــته باشــیم ،مــی توانیــم آن محبــت ،احـرام ،اطمینــان و فرمانــرداری
را کــه ناشــی از او هســتند بــه او ارائــه دهیــم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۸ژانویه آماده شوید.
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یکشنبه

 ۲۲ژانویه

توصیف عیسی از روحالقدس

یوحنــا بــاب  ۱۶آیــات  ۱۳و  ،۱۴بــاب  ۱۵آیــات  ۲۶و  ۲۷و بــاب  ۱۴آیــات  ۱۷و  ۲۶را
بخوانیــد .در ایــن آیــات عیســی کــدام خصوصیــات بســیار شــخصی را بــه روح القــدس
نســبت مــی دهــد؟ منظــور چیســت کــه عیســی روح القــدس را بــه عنــوان یــک کمــک
کننــده و یــک آرامــش دهنــده ( )parakletosتوصیــف مــی کنــد؟



بــر اســاس گفتــه عیســی ،روح القــدس راهنامیــی مــی کنــد ،ســخن مــی گویــد ،مــی شــنود،
آشــکار مــی کنــد و جــال مــی بخشــد (یوحنــا بــاب  ۱۶آیــات  ۱۳و  .)۱۴روح القــدس همچنیــن
بــه مــا تعلیــم مــی دهــد و یــاد آوری مــی کنــد (یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه  .)۲۶او در مــا ســکونت
دارد (یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه  ،)۱۷شــهادت مــی دهــد (یوحنــا بــاب  ۱۵آیــات  ۲۴و  )۲۶و رسزنــش
و محکــوم مــی کنــد (یوحنــا بــاب  ۱۶آیــه  .)۸ایــن توصیفــات بیشــر بــه کارهــای شــخصیت
یــک فرمانــروا شــباهت دارد تــا بــه نیرویــی فاقــد شــخصیت.

یوحنــا بــاب  ۱۴آیــات  ۱۶تــا  ۱۸را بخوانیــد .وعــده عیســی چگونــه تحقــق مــی یابــد؟
حواریــون چگونــه بــه حــال خــود رهــا نخواهنــد شــد؟



عیســی بــه پیروانــش اهمیــت مــی دهــد .او حواریونــش را ماننــد یتیــان رهــا نخواهــد
کــرد .او وعــده داد کــه روح القــدس را بفرســتد .عیســی در اینجــا بــه طــور مشــخص مــی
گویــد کــه او «یاریکننــده ای دیگــر» یــا «تســلی دهنــده ای» خواهــد فرســتاد .کلامتــی کــه
عیســی در اینجــا بــکار مــی بــرد قابــل توجــه هســتند .او وعــده مــی دهــد کــه یاریکننــده
دیگــری بفرســتد امــا نــه یــک یــاری کننــده ای متفــاوت .واژه یونانــی بـرای «دیگــر»»allos« ،
مــی باشــد .در نســخه زبــان یونانــی عهــد جدیــد »allos« ،نشــان مــی دهــد کــه مســیح تســلی
دهنــده دیگــری خواهــد فرســتاد کــه از لحــاظ عــددی متامیــز اســت ،امــا دارای شــخصیت
یکســانی مــی باشــد ،یعنــی کســی کــه شــبیه بــه خــودش اســت .بــه عبــارت دیگــر ،عیســی
فــردی ماننــد خــود را وعــده مــی دهــد ،کســی کــه جــای او را خواهــد گرفــت و بــه انجــام کار
او ادامــه خواهــد داد و کســی کــه مناینــده اوســت.
کار روح القــدس کار یــک معــاون و تســلی دهنــده مــی باشــد .کتــاب مقــدس در اینجــا از
واژه یونانــی  parakletosاســتفاده مــی کنــد (یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه  )۱۶کــه برای توصیف کســی
اســت کــه بـرای حامیــت و همــکاری فراخوانــده شــده اســت .کســی کــه بـرای مســاعدت برای
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مــا فراخوانــده شــده اســت .درســت هــان طــور کــه عیســی یــک شــخص بــود ،روح القــدس
نیــز یــک شــخصیت مــی باشــد .ایــن ایــده متکــی بــر ایــن واقعیــت اســت کــه ویژگیهــای
شــخصی اغلــب بــه روح القــدس منســوب شــده انــد( .یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه  ،۲۶بــاب  ۱۵آیــه
۲۶؛ اعــال رســوالن بــاب  ۱۵آیــه ۲۸؛ رومیــان بــاب  ۸آیــه ۲۶؛ اول قرنتیــان بــاب  ۱۲آیــه ۱۱
و اول تیموتــاوس بــاب  ۴آیــه  ۱را ببینیــد).

چــرا دانســن اینکــه روح القــدس بــه جــای اینکــه رصفــاً یــک نیــرو باشــد ،یــک
شــخصیت اســت ،بســیار تســلی بخــش مــی باشــد؟

دوشنبه

 ۲۳ژانویه

جنبههای شخصیتی روحالقدس :بخش اول



هــان طــور کــه آیــات زیــر را مــی خوانیــد از خــود بپرســید کــه آیــا آنهــا دربــاره
نیرویــی فاقــد شــخصیت یــا از شــخصی الهــی ســخن مبیــان مــی آورنــد .رومیــان بــاب ۸
آیــات  ۱۴تــا  ۱۶و ۲۷؛ رومیــان بــاب  ۱۵آیــه  ۳۰؛ اول قرنتیــان بــاب  ۲آیــه ۱۰؛ اعــال
رســوالن بــاب  ۸آیــه  ،۲۹بــاب  ۱۰آیــات  ۱۹و  ،۲۰بــاب  ۲۸آیــه .۲۵
آیــا یــک نیــروی فاقــد شــخصیت مــی توانــد مــا را شــفاعت کنــد؟ آیــا یــک روح یــا قــدرت
فاقــد شــخصیت توانایــی دارد تــا چیزهایــی را دربــاره خــدا آشــکار منایــد؟ آیــا یــک تاثیــر فاقــد
شــخصیت توانایــی صحبــت کــردن دارد؟ همــه آن اظهــارات کتــاب مقدســی از معنــا و مفهــوم
بیشــری برخــوردار خواهنــد بــود چنانچــه روح القــدس موجــودی دارای شــخصیت باشــد ،کــه
بــا برخــی نیروهــای فاقــد شــخصیت در تضــاد اســت.

آیــات زیــر را بخوانیــد .در ایــن آیــات چــه ویژگــی هــای شــخصی بــه روح القــدس
نســبت داده شــده انــد؟ افسســیان بــاب  ۴آیــه۳۰؛ اعــال رســوالن بــاب  ۵آیــات  ۳و
۹؛ اول قرنتیــان بــاب  ۱۲آیــه ۱۱؛ رومیــان بــاب  ۱۵آیــه .۳۰



ویژگــی هــای بــارز شــخصیت ،شــامل دانــش (یــا درک)  ،احســاس و اراده هســتند .تنهــا
موجــودی کــه دارای فردیــت باشــد مــی توانــد غمگیــن بشــود .تنهــا یــک موجــودی کــه فردیت
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داشــته باشــد مــی توانــد فریــب داده شــود و یــا بــه او دروغ گفتــه شــود .تنهــا فــردی کــه
وجــود خارجــی داشــته باشــد میتوانــد انتخــاب کنــد  ،و از خواســت و اراده برخــوردار باشــد.
اراده شــاید یکــی از متامیزتریــن موئلفــه هــا و شــاخصه هــای هویــت هــر فــرد باشــد .و تنهــا
کســی کــه وجــود خارجــی دارد از ظرفیــت محبــت ورزیــدن برخــوردار اســت .محبــت حقیقــی
بــدون شــاخص هــای عــاری از کیفیــات واقعــی و هویتــی فاقــد شــخصیت امــکان پذیــر و قابــل
تصــور منــی باشــد .محبــت حضــور فیزیکــی مــی طلبــد .ایــن داللــت هــای شــخصیتی حاکــی
اســت کــه روح القــدس یــک موجــود خــود آگاه ،خودشــناس ،دارای اراده و تصمیــم گیرنــده
مــی باشــد کــه توانایــی محبــت ورزیــدن دارد .او ماهیتــی فاقــد شــخصیت یــا موجــودی گــذرا
نیســت .دربــاره روح القــدس بــه روش هــای شــخصی ســخن گفتــه شــده اســت زی ـرا خــدا
خــود ،خدایــی اســت کــه هویــت دارد.
«روح القــدس هویــت دارد در غیــر ایــن صــورت او منــی توانســت بــه روح و جــان مــا
شــهادت دهــد و بواســطه روح و جانهــای ماســت کــه مــا فرزنــدان خــدا هســتیم .او همچنیــن
بایــد یــک شــخص الهــی باشــد وگرنــه منــی توانــد رازهایــی کــه در ذهــن خــدا مخفــی شــده
اســت را جســتجو کنــد – ».الــن جــی .وایــتEllen G. White, Evangelism, p. 617 ،

ایــن دیــدگاه کتــاب مقــدس کــه روح القــدس از خصوصیــت یــک شــخص برخــوردار
اســت چگونــه بــر رابطــه مــا بــا او تأثیــر مــی گــذارد؟ اگــر روح القــدس برخــاف خــدا
تنهــا نیرویــی فاقــد شــخصیت مــی بــود ،چــه تفاوتــی وجــود مــی داشــت؟

سه شنبه

جنبههای شخصیتی روحالقدس :بخش دوم

 ۲۴ژانویه

چالشــی کــه مــا در درک روح القــدس بــا آن روبــرو مــی شــویم ،ایــن اســت کــه مــی
توانیــم خــدا را بــه شــیوه ای تقریبـاً ملمــوس بــه عنــوان پــدر تصــور مناییــم .بســیاری همچنیــن
تصویــری واقعــی از عیســی بــه گونــه ای کــه در انجیــل توصیــف شــده اســت ،دارنــد .او
طبیعــت بــری مــا را بــر خودگرفــت و بــه شــکل بــری بــر مــا ظاهــر گشــت.
اگــر چــه روح القــدس بــه شــیوه ای بســیار متفــاوت ارائــه شــده اســت .او ظاه ـرا ً غیــر
محســوس اســت کــه درک و تعقــل در بــاره او در مقایســه بــا پــدر و پــر بســیار دشــوارتر و
پیچیــده تــر مــی باشــد.
از ایــن رو برخــی نتیجــه گیــری میکننــد کــه روح القــدس تنهــا نیرویــی فاقــد هویــت
خارجــی اســت .هــان طــور کــه تاکنــون دیــده ایــم ،ایــن نظریــه واقع ـاً در مــورد ماهیــت
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روح القــدس عادالنــه منــی باشــد .در حقیقــت ،بیاناتــی در کتــاب مقــدس وجــود دارنــد کــه
در صورتــی کــه روح القــدس تنهــا یــک نیــروی فاقــد شــخصیت یــا قــدرت (الهــی) مــی بــود،
مفهومــی از او وجــود منیداشــت.

دو آیــه زیــر را بدقــت بخوانیــد و ببینیــد آیــا اگــر اشــاره بــه روح القــدس را بــا واژه
فاقــد شــخصیت و هویــت «نیــرو» جایگزیــن کنیــد ،مفهومــی ایجــاد میشــد؟ چـرا ایــن
آیــات تنهــا در صورتــی کــه روح القــدس واقعــاً یــک شــخص باشــد ،دارای مفهــوم
هســتند؟



رومیان باب  ۱۵آیه ۱ ۳
اول قرنتیان باب  ۲آیه ۴

گفتــه رســوالن مبنــی بــر اینکــه «بــا هدایــت روحالقــدس مصلحــت دیدیــم» (اعــال
رســوالن بــاب  ۱۵آیــه  ،)۲۸پــوچ و بــی معنــی میبــود چنانچــه روح القــدس تنهــا یــک نیــرو یــا
تاثیــری بــی هویــت مــی بــود .ایــن گفتــه در عــوض بــه شــخص دیگــری اشــاره دارد کــه ماننــد
پــدر و پــر دارای شــخصیت و هویــت اســت.
عــاوه بــر ایــن ،چگونــه ایامنــداران مــی تواننــد «بــه نــام پــدر و پــر و روحالقــدس»
(متــی بــاب  ۲۸آیــه  )۱۹تعمیــد بگیرنــد ،اگــر دو نفــر اول بــه عنــوان شــخص بیــان شــوند امــا
نفــر ســوم چنیــن نباشــد؟ ایــن معنــای خیلــی خوبــی نــدارد .در عــوض ،بــه هــر ســه آنهــا بــه
عنــوان بخشــی از یــک نــام واحــد کــه مــا در آن تعمیــد مــی گیریــم ،اشــاره شــده انــد .از ایــن
رو ،روح القــدس در اینجــا هــم ســطح بــا خــدای پــدر و خــدای پــر منایــان شــده اســت.
الــن جــی .وایــت پیشــاپیش بیــان کــرده اســت کــه «ســه شــخص زنــده در تثلیــث آســانی
وجــود دارنــد  ...پــدر ،پــر ،و روح القــدس .Ellen G. White, Evangelism, p. 615 – ».او
همچنیــن در بــاره شــخصیت و هویــت روح القــدس بســیار بــا رصاحــت ســخن میگویــد.

چهارشنبه

 ۲۵ژانویه

روح حقیقت

یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه  ۶و بــاب  ۱۷آیــه  ۱۷را بخوانیــد .معنــی حقیقــت در ایــن آیــات
چیست ؟
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در انجیــل یوحنــا واژه حقیقــت عبارتــی کلیــدی مــی باشــد .درک امــروزی مــا از حقیقــت
اغلــب بســیار خالصــه و نظــری میباشــد .در جهــان غــرب ایــن قضیــه توســط فلســفه یونانــی
شــکل گرفتــه اســت .بــا ایــن وجــود ،در کتــاب مقــدس و بویــژه در انجیــل یوحنــا ،حقیقــت
معنایــی نســبتا شــخصی و خــاص دارد :عیســی حقیقــت اســت (یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه  .)۶در
حالــی کــه کالم مکتــوب خــدا درســت اســت (بــا یوحنــا بــاب  ۱۷آیــه  ۱۷و مزامیــر بــاب ۱۱۹
آیــه  ۱۴۲مقایســه کنیــد) ،حقیقــت خــدا بــه روشــی عالــی در شــخص عیســی مســیح آشــکار
شــده اســت .دانشــی حقیقــی از خــدا در عیســی بــه مــا داده شــده اســت ،کســی کــه کتــاب
مقــدس از او ســخن مبیــان مــی آورد زیـرا خــدا خــود را از طریــق او آشــکار منــوده اســت.

یوحنــا بــاب  ۱۵آیــه  ۲۶و بــاب  ۱۶آیــه  ۱۳را بخوانیــد .روح القــدس بــه عنــوان روح
حقیقــت چــه عملکــردی دارد؟



در آیــه  ۱۳بــاب  ۱۶یوحنــا بــه مــا گفتــه شــده اســت کــه روح حقیقــت ،مــا را بســوی
حقایــق کامــل راهنامیــی خواهــد کــرد .او ایــن کار را بــا اشــاره بــه عیســی مســیح و کمــک بــه
مــا در بــه یــاد آوردن آنچــه عیســی گفتــه اســت (یوحنــا بــاب  ۱۵آیــه  )۲۶و بـرای مــا انجــام
داده اســت ،انجــام مــی دهــد .حقیقتــی کــه روح القــدس مــا را بــه آن هدایــت مــی کنــد
بســیار شــخصی اســت  :او عیســی را متعالــی میســازد و مــا را بــه داشــن رابطــه ای زنــده و
وفادارانــه بــا او راهنامیــی مــی کنــد .هنگامــی کــه عیســی بــا زن ســامری صحبــت کــرد ،فرمــود
کــه خــدا بایــد در روح و حقیقــت عبــادت شــود (یوحنــا بــاب  ۴آیــه  .)۲۴وقتــی مــا هدایــت
روح القــدس را در خواســت مــی کنیــم ،او مــا را بــه ســوی عیســی کــه دلیــل و حقیقــت زندگــی
اســت ،راهنامیــی مــی کنــد (یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه .)۶
حقیقــت در کتــاب مقــدس مطلبــی خالصــه یــا نظــری ماننــد آنچــه اغلــب در فلســفه
وجــود دارد ،نیســت .بلکــه حقیقــت رابطــه ای وفادارانــه و عمیــق و شــخصی بــا خالــق و
نجــات دهنــده مــان اســت کــه «خــدای همــه حقایــق» نامیــده مــی شــود (بــا تثنیــه بــاب
 ۳۲آیــه  ۴و مزامیــر بــاب  ۳۱آیــه  ۵مقایســه کنیــد) .از ایــن رو روح القــدس بدرســتی «روح
حقیقــت» نامیــده مــی شــود (یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه ۱۷؛ بــاب  ۱۶آیــه  ،)۱۳کســی کــه از جانــب
خــدای پــدر (یوحنــا بــاب  ۱۵آیــه  )۲۶نــزد مــا فرســتاده شــده اســت و نــه تنهــا رسشــت
شــخصیتی او بلکــه الوهیــت او را نیــز نشــان مــی دهــد.
مــا گرایــش داریــم کــه حقیقــت را در یــک قیــاس منطقــی تحلیــل کنیــم  ،از جملــه مفهــوم
منطقــی کــه بــه عنــوان قیــاس اســتثنایی یاوضــع مقــدم شــناخته مــی شــود .بعنــوان مثــال :اگــر
امــروز ســه شــنبه باشــد  ،بــه رســتوران میرویــم .امــروز ســه شــنبه اســت .پس امــروز به رســتوران
میرویــم .و بــی تردیــد بســیاری از چیزهایــی کــه بعنــوان حقیقــت درک میکنیــم از طریــق قیــاس
منطقــی آنـرا اســتدالل میکنیــم .بــا ایــن وجــود شــا چگونــه ایــده حقیقــت را بــه عنــوان یــک
شــخص درک مــی کنیــد؟ پاســخ هــای خــود را در روز ســبت در کالس مطــرح کنیــد.
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پنجشنبه

 ۲۶ژانویه

چرا این موضوع اهمیت دارد؟

مســئله شــخصیت روح القــدس از اهمیــت واالیــی برخــوردار اســت و
کاربــرد هــای عملــی زیــادی دارد« .اگــر او شــخصی الهــی باشــد و مــا او را بــه
عنــوان فــردی تأثیرگــذار و فاقــد شــخصیت تصــور کنیــم ،آنــگاه حرمــت ،عــزت و
محبتــی را کــه مدیــون او هســتیم زیــر پــا گذاشــته ایــم – ».لِــ ُروی اِدویــن فــروم،
LeRoy Edwin Froom, The Coming of the Comforter, p. 40
اگــر بــه روح القــدس تنهــا بــه عنــوان قــدرت الهــی ارسار آمیــز بندیشــیم ،افــکار مــا چنیــن
خواهنــد بــود :چگونــه مــی توانــم روح القــدس بیشــری داشــته باشــم؟ امــا اگــر بــه روح
القــدس بــه عنــوان یــک شــخص الهــی نــگاه کنیــم ،خواهیــم پرســید :روح القــدس چگونــه مــی
توانــد مـرا بیشــر داشــته باشــد؟ نکتــه قطعــی ایــن اســت :آیــا مــی خواهیــد کــه شــا مالکیــت
روح القــدس را داشــته باشــید یــا او مالکیــت شــا را داشــته باشــد؟ آیــا شــا در برابــر تأثیــر
او مقاومــت مــی کنیــد یــا مایــل هســتید تــا بــا مــرت از او فرمانــرداری کنیــد؟ (رومیــان
بــاب  ۸آیــات  ۱۲تــا  ۱۴و غالطیــان بــاب  ۵آیــات  ۱۸تــا  ۲۴را ببینیــد) .آیــا میخواهیــد از
روح القــدس بــر اســاس نقشــه هــای خــود اســتفاده کنیــد یــا بــه او اعتــاد مــی کنیــد تــا
بتوانــد شــا را قــادر ســازد بیشــر شــبیه عیســی مســیح بشــوید و کاری را کــه او ب ـرای شــا
در ذهــن دارد ،انجــام بدهیــد؟ آیــا ایــن حقیقــت را کــه «بــدن شــا معبــد روحالقــدس اســت
کــه خداونــد بــه شــا بخشــیده اســت و در شــا ســاکن اســت» (اول قرنتیــان بــاب  ۶آیــه )۱۹
جــدی میگیریــد و آیــا مایلیــد کــه بــا نحــوه زندگیتــان خــدا را جــال دهیــد؟

رومیــان بــاب  ۵آیــه  ۵و افسســیان بــاب  ۲آیــات  ۱۸و  ۱۹را بخوانیــد .روح القــدس
و محبــت خــدا چگونــه بــا هــم مرتبــط هســتند؟ ایــن موضــوع چــه اثــری بــر شــخص
شــا و کلیســا دارد؟



تنهــا اشــخاص مــی تواننــد آگاهانــه تصمیــم بگیرنــد تــا بــا یکدیگــر همــکاری کننــد .مــا
دعــوت شــده ایــم کــه هم ـراه بــا روح القــدس کار کنیــم ،در حالــی کــه او مــا را شــخصاً و
بــه صــورت کلیســای خــدا ،راهنامیــی و تغییــر میدهــد .اگــر مــا روح القــدس را بــه عنــوان
یــک شــخص در تثلیــث الوهیــت نپذیریــم ،بـرای مــا آســان تــر خواهــد بــود کــه او را نادیــده
بگیریــم ،بــه دعوتهــای اوگــوش جــان نســپاریم و قلــوب خــود را نســبت بــه تأثیــر دگرگــون
کننــده زندگــی او ،ســخت کنیــم .و از آنجایــی کــه مــا مخلوقــات ســقوط کــرده ،آســیب دیــده
از گنــاه و نیازمنــد فیــض تغییــر دهنــده خــدا هســتیم ،نادیــده گرفــن کارهــای روحالقــدس
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در زندگیــان ،کاری نیســت کــه بایــد انجــام بدهیــم .کاری کــه بایــد بکنیــم ایــن اســت کــه
بیشــر خودمــان را تســلیم او کنیــم .بنابرایــن ،بایــد تاییــد کنیــم کــه روحالقــدس شــخصی الهــی
اســت کــه میخواهــد از مــا اســتفاده کنــد ،آنــگاه خــدا در کانــون تجربــه مســیحی مــا ق ـرار
میگیــرد.

«مــا منیتوانیــم از روحالقــدس اســتفاده کنیــم .روح بایــد از مــا اســتفاده کنــد– ».
 .The Desire of Ages, p. 672فکــر مــی کنیــد منظــور خانــم الــن جــی .وایــت از
ایــن جملــه چــه بــوده اســت؟ روح القــدس چگونــه میتوانــد از مــا اســتفاده کنــد؟
(فیلیپیــان بــاب  ۲آیــه  ۱۳را ببینیــد).

جمعه

مطالعه بیشرت:

 ۲۷ژانویه

آرزوی اعصــار صفحــات  ٦٦۹تــا  ٦٧٢اثــر الــن وایــت را بخوانیــد کــه در بــاره روح القــدس
ســخن میگویــد .همچنیــن تبشــیر صفحــات  ٦١٣تــا  ٦١٧را بخوانیــد( .توضیــح :صفحــات
مربــوط بــه نســخه انگلیســی مــن میباشــد).
«آنــگاه عیســی جلوتــر آمــده بـرای آنــان صحبــت کــرد و فرمــود :متــام قــدرت در آســان و
بــر روی زمیــن بــه مــن داده شــده اسـت .پــس برویــد و همــه ملتهــا را شــاگرد مــن ســازید و
آنهــا را بــه نــام پــدر و پــر و روحالقــدس تعمیــد دهیــد و تعلیــم دهیــد کــه همــه چیزهایــی
را کــه بــه شــا گفت ـهام انجــام دهنــد و بدانیــد کــه مــن هــر روزه تــا انقضــای عــامل بــا شــا
هســتم» (متــی بــاب  ۲۸آیــات  ۱۸تــا  .)۲۰توجــه کنیــد کــه هنگامــی کــه عیســی حواریــون
را فراخوانــد و بــه ایشــان ماموریــت داد ،او فرمــود کــه آنهــا را در «نــام» مفــرد پــدر ،پــر
و روح القــدس تعمیــد دهنــد .او نگفــت «نــام هــای» پــدر ،پــر و روح القــدس ،بلکــه تنهــا
«نــام» (بــه یونانــی  .)onomaایــن اثباتــی قدرمتنــد از طبیعــت ســه گانــه خــدای واحدمــان
مــی باشــد «ای ارسائیــل بشــنو :خــدای مــا خداونــد یکتاســت!» (تثنیــه بــاب  ۶آیــه  .)۴هــان
طــور کــه درس ایــن هفتــه نشــان داده اســت ،هیــچ کــس شــخصیت پــدر و پــر را مــورد
پرســش قـرار منــی دهــد؛ از ایــن رو چـرا کســی بایــد بــا شــخصیت و شــخص بــودن روحالقــدس
چنیــن بکنــد؟ بــر طبــق کتــاب مقــدس ،مــا از حضــور محبــت آمیــز ،دلســوز و آرامــش دهنــده
خــدا برخورداریــم کــه در مــا و از طریــق مــا کار مــی کنــد .ایــن هــان روح القــدس و کاری
اســت کــه انجــام مــی دهــد .و چقــدر بهــر اســت کــه بدانیــم ایــن حضــور پایــدار یــک شــخص
میباشــد بــه هــان انــدازه ای کــه پــدر و عیســی هســتند .آری ،درک کامــل آن دشــوار اســت.
امــا منظــور چیســت؟ اگــر منــی توانیــم ذات چیــزی کام ـاً ســاده همچــون نــور و یــا بــاد را
38

درک کنیــم ،تــا چــه حــد بیشــر قــادر بــه درک کامــل ماهیــت روح القــدس نخواهیــم بــود؟

سواالتی برای بحث

 .۱در کالس ،بــار دیگــر پاســختان مربــوط بــه پرســش روز چهارشــنبه دربــاره حقیقت
بــودن شــخص عیســی مســیح را مــرور کنیــد .ایــن بــه چــه معنــا مــی باشــد؟ چ ـرا
عیســی بایــد حقیقــت باشــد؟ چگونــه میتوانیــم بــه آن طریــق در عــوض بــکار گیــری
اصــول و قیــاس منطقــی بــه حقیقــت پــی بریــم؟
 .۲الــن جــی .وایــت نوشــت« :مــا بایــد درک کنیــم کــه روح القــدس بــه
هــان انــدازه ای کــه خــدا یــک شــخص اســت و ایــن اصــل بــر او نیــز
صــادق اســت کــه او نیــز دارای هویتــی فــردی ماننــد خــدا میباشــد– ».
 .Ellen G. White, Evangelism, p. 616ایــن مطلــب چــه چیــزی دربــاره واقعیــت
و حضــور روح القــدس بــه مــا مــی گویــد؟
 .۳بــار دیگــر بــه برخــی از صفــات و خصوصیــات روح القــدس کــه در ایــن هفتــه
دیــده ایــم ،بیندیشــید .کــدام یــک از آنهــا بخصــوص ب ـرای شــا آرامــش دهنــده
هســتند؟ کــدام یــک برایتــان مفهــوم بیشــری دارد؟ دالیــل پاســخ هایتــان را در کالس
بــه بحــث بگذاریــد.
 .۴بــه کــدام یــک بهــر مــی توانیــد مرتبــط بشــوید :نیرویــی کــه فاقــد هویــت فــردی
اســت یــا یــک شــخص؟ دالیــل پاســختان چه هســتند؟
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درس پنجم

 ۲۸ژانویه تا  ۳فوریه

تعمید و پر شدن از روحالقدس

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :مرقــس بــاب  ۱آیــه  ۸؛ افسســیان بــاب  ۵آیــه ۱۸؛ اعــال
رســوالن بــاب  ۱۳آیــه  ۵۲؛ لوقــا  ۱۱آیــات  ۸تــا ۱۰؛ اعــال رســوالن بــاب  ۵آیــه  ۳۲؛
غالطیــان بــاب  ۵آیــات  ۱۶تــا .۲۶
آیــه حفظــی« :دزد منیآیــد مگــر آنکــه بــدزدد و بکشــد و هــاک کنــد .مــن آمــدم
تــا ایشــان حیــات یابنــد و آن را زیادتــر حاصــل کننــد» (یوحنــا بــاب  ۱۰آیــه .)۱۰
مـا مسـیحیان بایـد از روحالقـدس پُر بشـویم .بدون او ،شـهادت ما بی مایـه و قوت خواهد
بـود و زندگـی مسـیحیما هیـچ چیـز نخواهـد بـود جز یک بـار گران .مـا ممکن اسـت آموزش،
اسـتعداد و فصاحـت داشـته باشـیم ،امـا بـدون روحالقدس ،منیتوانیـم زندگی را بـه گونهای که
خـدا برایمان میخواهـد ،تجربـه کنیم .تضمینی از نجات را نخواهیم داشـت و از حظ وشـادی
کـه خدمـت دارد بـه بـی بهـره خواهیـم بـود .مـا تنهـا نـام یـک مسـیحی را بـر دوش خواهیـم
کشـید و یک مسـیحی اسـمی  ،در واقع اصالً یک مسـیحی نیسـت.
بـا ایـن وجـود ،عیسـی میخواهـد کـه بـا کمال و فضیلـت زندگـی کنیـم .او میخواهـد
آنگونـه کـه بایسـته و شایسـته اسـت زندگـی کنیم .یـک زندگی کـه در کامل و با مفهوم اسـت،
زیـرا از منبـع حیـات کـه عیسـی مسـیح اسـت رسچشـمه گرفتـه اسـت ،او کـه تنهـا راه زندگـی
جـاودان اسـت« .مـن راه و راسـتی و حیـات هسـتم .هیـچ کـس نـزد پـدر جـز بـه وسـیله مـن
منیآیـد» (یوحنـا بـاب  ۱۴آیـه  .)۶ایـن پُـری و کمال تنها با پیوستن بـه او امکان پذیر اسـت و
ایـن تنهـا از طریـق کار روحالقـدس در زندگیمان میتوانـد اتفـاق بیفتـد.
ایـن هفتـه در بـاره آنچـه کـه کتـاب مقدس دربـاره تعمیـد روح و مفهـوم پر شـدن از او را
مطالعـه خواهیـم کـرد .همچنیـن بـه برخـی از شـواهدی که شـهادت میدهنـد مـا در واقع از
روح پـر هسـتیم ،نگاهـی خواهیـم انداخت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۴فوریه آماده شوید.
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یکشنبه

 ۲۹ژانویه

تعمید روحالقدس

مرقــس بــاب  ۱آیــه  ۸را بــا (متــی بــاب  ۳آيــه  ،۱۱لوقــا بــاب  ۳آیــه  ۱۶و یوحنــا بــاب
 ۱آیــه  ۳۳مقایســه کنیــد) ،اعــال رســوالن بــاب  ۱آیــه  ۵و بــاب  ۱۱آیــه  ۱۶را بخوانیــد.
کــدام آئیــن مختون شــدن بــا تعمیــد روح همخوانــی دارد؟



در عهــد جدیــد تنهــا هفــت آیــه وجــود دارد کــه دربــاره تعمیــد یافــن در روحالقــدس
ســخن میگویــد .چهــار آیــه مربــوط بــه یحیــی تعمیــد دهنــده میباشــد و بــه پنطیکاســت
اشــاره دارد .در اینجــا روحالقــدس بعنــوان آغــاز «روزهــای پایانــی» تاریــخ رســتگاری ارزانــی
گردیــده اســت.
اگــر چــه یوحنــا در مقایســه بــا ســایر انجیلهــا ،از زمــان آینــده دربــاره تعمیــد روحالقــدس
اســتفاده منیکنــد .در عــوض ،او از زمــان حــال حــارض اســتفاده میکنــد کــه نشــان دهنــده
ایــن اســت کــه ایــن چیــزی اســت کــه از ارزش و اعتبــار دامئــی برخــوردار اســت (یوحنــا بــاب
 ۱آیــه  ۳۳را ببینیــد) .زمــان بــکار بــرده شــده مشــابه توســط یوحنــا درســت در چنــد آیــه
پیشــین در آیــه  ۲۹بــاب  ۱یوحنــا بــکار بــرده شــده اســت ،وقتــی کــه دربــاره کار مهــم دیگــر
عیســی ســخن میگویــد :از بیــن بــردن گناهــان جهــان .رســالت و کهانــت عیســی شــامل از
بیــن بــردن گناهــان مــا و ارزانــی داشــن روحالقــدس بــه مــا میباشــد .ایــن تجربــه دو گانــه
در آیــه  ۳۸بــاب  ۲اعــال رســوالن نیــز بیــان شــده اســت .پــس از اینکــه چشــان حواریــون
بــروی مســیح بــاز شــد ،آنهــا هــر دو را دریافــت منودنــد :آمــرزش گناهــان و روحالقــدس.
تجربـهای مشــابه در مــورد ایامنــداران در خانــه کورنلیــوس در اعــال رســوالن بــاب  ۱۰آیــات
 ۴۳و  ۴۴و پــس از آن در بــاب  ۱۱آیــه  ۱۶ثبــت شــده اســت .تعمیــد آب بــه عنــوان تعمیــد
توبــه شــناخته میشــود (اعــال رســوالن بــاب  ۱۹آیــه  .)۴وقتــی از گنــاه توبــه میکنیــم و در
نــام عیســی تعمیــد میگیریــم ،روحالقــدس را نیــز دریافــت میکنیــم (اعــال رســوالن بــاب
 ۲آیــات  ۲۸تــا .)۳۹
در عهــد جدیــد ،دریافــت روحالقــدس و تعمیــد گرفــن بهــم مرتبــط هســتند .آنهــا
بــه تولــد تــازه مــا اشــاره میکننــد .مــا در تعمیــد بــا مســیح شــناخته میشــویم و عیســی
روحالقــدس را بــه مــا میدهــد تــا بتوانیــم در قــدرت او زندگــی کنیــم و مــژده انجیــل را اعــام
کنیــم .تعمیــد روح ،کار دوم فیــض در مراحــل بعــدی از زندگــی منیباشــد کــه برخــی آنـرا بــه
عطایــای معجزهآســا مرتبــط میداننــد.
پولــس در اول قرنتیــان بــاب  ۱۲آیــه  ،۱۳تجربــه منحــر بــه فــرد پنطیکاســت را در ذهــن
نــدارد ،امــا بــه جــای آن از تجربــه همــه ایامنــداران برخــوردار اســت .او بیــان میکنــد کــه
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توســط یــک روح ،همــه مــا بــه یــک جســم تعمیــد یافتهایــم و ســاخته شــدیم تــا از یــک روح
بنوشــیم .پولــس بــر اتحــاد تأکیــد میکنــد .واژه «همــه» بســیار حیاتــی میباشــد .پولــس
مختــون شــدن همــه ایامنــداران را بــا تعمیــد روح بــه جســم مســیح مرتبــط میســازد.

تجربــه خــود شــا از تعمیــد در روحالقــدس چــه بــوده اســت؟ او بـرای زندگــی شــا
چــه مفهومیداشــته اســت؟ اگــر او در شــا فعــال نباشــد ،چگونــه خواهیــد بــود؟

دوشنبه

 ۳۰ژانویه

پُر شدن با روحالقدس


افسســیان بــاب  ۵آیــه  ،۱۸اعــال رســوالن بــاب  ۱۳آیــه  ۵۲و رومیــان بــاب ۸
آیــه  ۹را بخوانیــد .پُــر شــدن بــا روحالقــدس بــه چــه معناســت؟ چگونــه ُپــر شــدن از
روحالقــدس در زندگیــان اتفــاق میافتــد؟

هنگامــی کــه مــا تعمیــد یافتــه و بــه مســیح تعلــق یافتیــم ،بایــد بــا قـ ِ
ـوت روح زندگــی
کنیــم .بـرای وقــوع چنیــن چیــزی ،بایــد از روح پُــر بشــویم .در کتــاب مقــدس آیــات متعــددی
وجــود دارد کــه اشــاره بــه پــر شــدن مــردم از روح القــدس دارد(لوقــا بــاب  ۱آیــات  ۴۱و  ۶۷؛
اعــال رســوالن بــاب  ۲آیــه  ،۴بــاب  ۴آیــات  ۸و  ،۳۱بــاب  ۹آیــه  ،۱۷بــاب  ۱۳آیــه  .)۹پولــس
رســول از واژه پُــر شــدن اســتفاده میکنــد تــا بگویــد فــردی کــه بطــور کامــل تســلیم خــدا
شــده اســت و آمــاده هدایــت اثــر بخــش روحالقــدس میباشــد تــا کار خــدا بتوانــد در زندگــی
آن فــرد تحقــق یابــد.
اگــر تســلیم اثــر الــکل باشــیم ،آنــگاه راه رفــن ،صحبــت کــردن و افکارمــان بطــور منفــی
تحــت تأثیــر ق ـرار خواهنــد گرفــت .وقتــی کــه از روحالقــدس پــر شــویم ،همــه بخشهــای
زندگــی تســلیم تأثیــر تغییــر دهنــده روح ق ـرار خواهــد گرفــت و نتیجتــا رفتــار و کــردار و
پنــدار مــا منعکــس کننــده عیســی خواهنــد بــود.
در حالــی کــه روح القــدس از راه شــنیدن (غالطیــان بــاب  ۳آیــه  )۲و ایــان آوردن
(غالطیــان بــاب  ۳آیــه  )۱۴در زمــان تعمیــد (تیتــوس بــاب  ۳آیــات  ۵و  )۶عطــا میگــردد ،بایــد
روزانــه در پــی ایــن باشــیم کــه از روحالقــدس پُــر شــویم .مــا منیتوانیــم بــا تکیــه بــر یــک
تجربــه قدرمتنــد کــه ســال گذشــته یــا مــاه گذشــته و یــا حتــی دیــروز داشــتیم زندگــی کنیــم.
مــا هــر روزه نیازمندیــم تــا از روح خــدا پُــر شــویم  ،زی ـرا کــه هــر روز ،چالشهــای خــود را
بــه هم ـراه دارد.
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در نســخه یونانــی اعــال رســوالن بــاب  ۱۳آیــه  ، ۵۲عبــارت پُــر شــدن از روح در زمــان
ماضــی اســتمراری بــکار بــرده شــده اســت بدیــن معنــی کــه داللــت بــر عملــی دارد کــه بطــور
مــداوم و بــی وقفــه صــورت میپذیــرد .پُــر شــدن از روح واقعــه ای نیســت کــه فقــط یــک
بــار صــورت پذیــرد .ایــن چیــزی اســت کــه بایــد هــر روز بجوییــم و آنـرا دریافــت کنیــم .ایــن
پُــر شــدن بایــد تکـرار شــود تــا هــر بخــش از زندگیــان بــا حضــور او پُــر بشــود و در نتیجــه
قــدرت یابیــم تــا آنگونــه کــه بایســته و شایســته اســت زندگــی کنیــم.
پــر شــدن از روحالقــدس بــه ایــن معنــی نیســت کــه مــا او را بیشــر مالــک شــویم بلکــه
بــه ایــن مفهــوم اســت کــه او مالکیــت مــا را بیشــر بدســت آورد .تنهــا زمانــی کــه مــا متــام
جنبههــای زندگیــان را هــر روز بــه روح وقــف و تســلیم کنیــم ،او میتوانــد از مــا در جــال
دادن خــدا اســتفاده کنــد.
«مایلــم شــا را بــه ایــن واقعیــت تحــت تاثیــر قـرار دهــم کــه کســانی کــه بــا ایــان ،عیســی
را در قلــب خــود ســاکن منــوده انــد در واقــع روح القــدس را دریافــت منــوده انــد .هــر فــردی
کــه عیســی را بــه عنــوان نجــات دهنــده شــخصی خــود میپذیــرد ،درســت بــه هــان انــدازه،
روحالقــدس را بــه عنــوان مشــاور ،تقدیــس کننــده ،راهنــا و شــهادت دهنــده خــود دریافــت
میکنــد – ».الــن جــی .وایــتEllen G. White, Manuscript Releases, vol. 14, p. 71 ،

سه شنبه

 ۳۱ژانویه

رشایط :بخش اول

کالم خــدا بــه رشایــط خاصــی اشــاره میکنــد کــه ب ـرای ســکونت روحالقــدس در مــا الزم
اســت .مــا بــه بعضــی از مهمرتینآنهــا در خــال دو روز آینــده اشــاره خواهیــم کــرد.

آیــات  ۳۷و  ۳۸بــاب  ۲اعــال رســوالن را بخوانید .رشط اول بـرای دریافت روحالقدس
چیست؟



توبــه کــردن رشطــی بـرای دریافــت عطیــه روحالقــدس میباشــد .شــنیدن کالم خــدا ضمیــر
مــا را بیــدار کــرده و میتوانــد مــا را آگاه منایــد کــه واقعــا گناهکاریــم و مــا را ازموقعیتــی
کــه از دســت داده ایــم آگاه ســازد .توبــه حقیقــی بیــش از حــس تاســف بـرای عواقــب وخیــم
گناهــان ماســت .ایــن تغییــر کامــل قلــب و ذهــن میباشــد تــا بــا حقیقــت گنــاه آشــنا شــویم:
اهریمنــی کریــه املنظــر و طغیــان بــر علیــه خــدا .تنهــا راهــی کــه میتوانیــم توبــه واقعــی
را تجربــه کنیــم ،ایــن اســت بــا محبــت خــدا متــاس برق ـرار کنیــم« :یــا آنکــه متوجــه نیســتی
کــه خــدا در متــام ایــن مــدت کــه تــو را مجــازات نکــرده در واقــع بــه تــو فرصــت داده تــا
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از گناهانــت دســت بکشــی؟ بلــی مهربانــی خــدا ب ـرای ایــن بــوده اســت کــه توبــه کنــی»
(رومیــان بــاب  ۲آیــه .)۴

غالطیــان بــاب  ۳آیــه  ۱۴و یعقــوب بــاب  ۱آیــات  ۶تــا  ۸را بخوانیــد .چــرا مــا
منیتوانیــم بــدون اطمینــان بــه کالم خــدا ،روحالقــدس را دریافــت کنیــم؟



عیســی وعــده داده اســت کــه روحالقــدس را بــه عنــوان مناینــده خــود بفرســتد .مــا بــا
ایــان عطیــه ای را کــه وعــده آن داده شــده دریافــت میکنیــم .امــا اگــر بــه وعــده خــدا
شــک کنیــم و بــه کالمــش اطمینــان نکنیــم ،ماننــد فــردی مــردد و دو دل هســتیم و منیتوانیــم
انتظــار دریافــت چیــزی را از خــدا داشــته باشــیم .ایــان چیــزی بیشــر از تاییــد ذهنــی اســت.
ایــن زندگــی مــا را در معــرض خطــر قـرار میدهــد ،اطمینــان بــه اینکــه خــدا کالم خــود را نگــه
م ـیدارد و مــا را دلــرد منیکنــد ،بــدون در نظــر گرفــن اینکــه چــه اتفاقــی بیفتــد.

لوقــا بــاب  ۱۱آیــات  ۸تــا  ۱۰و  ۱۳را بخوانیــد .چـرا پافشــاری دامئــی تغییــر دهنــده
اســت ؟



خداونــد مایــل اســت تــا روح القــدس را بــه مــا عطــا کنــد .خــدا نیکــو و خیرخــواه اســت،
بیشــر از آنچــه کــه حتــی مــا بتوانیــم نســبت بــه فرزندامنــان باشــیم .پافشــاری مــداوم مــا
ذهــن او را تغییــر منیدهــد .دعاهایــان مــا را تغییــر میدهنــد و مــا را در حضــور خــدا
میبــرد .دعــا خــدا را نــزد مــا پاییــن من ـیآورد بلکــه مــا را بــه نــزد او بــاال میبــرد .دعاهــای
مــا در واقــع عــزم مــا را منایــان میســازند و مــا را ب ـرای موهبــت الهــی آمــاده میســازند.

چگونــه میتوانیــم بیاموزیــم کــه در دعاهایــان پرشــورتر ،ســختکوشتر و تســلیم
شــونده تــر باشــیم؟ چـرا اهمیــت دارد کــه ایــن چیزهــا را بیاموزیــم؟

چهارشنبه

رشایط :بخش دوم

 ۱فوریه

آیــه  ۳۲بــاب  ۵اعــال رســوالن را بخوانیــد .چ ـرا اطاعــت از کالم خــدا رشط مهمــی
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بــرای دریافــت روحالقــدس میباشــد؟

ســپس ماننــد حــال ،روحالقــدس بــه متــام کســانی کــه از خــدا اطاعــت کننــد ،ارزانــی
خواهــد شــد .در کتــاب مقــدس ،محبــت و فرمانــرداری در کنــار هــم هســتند و ایــان حقیقــی
در فرمانــرداری نشــان داده میشــود .اگــر مــا بــا متــام وجــود بــه خــدا اطمینــان داشــته باشــیم،
از فرمانهــای او اطاعــت خواهیــم کــرد .عیســی فرمــود« :اگــر کســی مــرا محبــت منایــد،
کالم مـرا نــگاه خواهــد داشــت» (یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه  .)۲۳مــا بــا انتخــاب خــود فرمانــرداری
میکنیــم کــه شــیوه زندگــی را تغییــر داده و از اراده خــدا تبعیــت میکنــد هامنگونــه کــه در
رشیعــت او اب ـراز گردیــده اســت .مــا اگــر میخواهیــم بــه عیســی بــه عنــوان خداوندمــان
اذعــان کنیــم ،بایــد بــه فرمانــرداری ادامــه دهیــم (لوقــا بــاب  ۶آیــه  .)۴۶در اول یوحنــا بــاب
 ۲آیــات  ۴و  ۵بــه مــا گفتــه شــده اســت کــه «کســی کــه میگویــد او را میشناســم و احــکام
او را نــگاه نــدارد ،دروغگوســت و در وی راســتی نیســت .لکــن کســی کــه کالم او را نــگاه دارد،
فیالواقــع محبــت خــدا در وی کامــل شــده اســت و از ایــن میدانیــم کــه در وی هســتیم».
اینهــا کلــات قدرمتنــدی هســتند .از گفتــه یوحنــا در مــی یابیــم کــه «هــر کــه احــکام او را
رعایــت میکنــد در خــدا زندگــی میکنــد و خــدا در او .او روحالقــدس را بــه مــا بخشــیده
اســت تــا مــا مطمــن باشــیم کــه او در مــا زندگــی میکنــد» (اول یوحنــا بــاب  ۳آیــه .)۲۴
وقتــی بــه فرمــان خــدا عمــل کنیــم  ،آرامــش ذهنــی خواهیــم داشــت.

آیــات  ۱۸تــا  ۲۱یهــودا را بخوانیــد .چـرا الزم اســت مبنظــور برخــورداری از پُــری روح
القــدس بایــد همــه ناپاکیهــا را از خــود دور کنیــم؟



اگــر ذهــن دنیــوی داشــته باشــیم روحالقــدس در وجــود مــا شــعله منیگیــرد .روحالقــدس
در زندگــی مــا نســبت بــه وجــود گنــاه و دنیــا پرســتی بــه گون ـهای بســیار حســاس واکنــش
نشــان میدهــد .از ایــن رو ،مــا بایــد خــود را در محبــت خــدا نگــه داریــم و از طریــق دعــا بــا
خــدا در ارتبــاط مبانیــم تــا از همــه ناپاکیهــا دور مبانیــم و روحــی از قــدرت ،محبــت و نظــم
نشــان بدهیــم (دوم تیموتائــوس بــاب  ۱آیــات  ۶و  .)۷تنهــا از طریــق پرهیــزکاری و ســتیز بــا
نفــس میتوانیــم بــه اشــخاصی کــه بایــد باشــیم ،تبدیــل بشــویم .مطمئن ـاً منیتوانیــم ایــن
کار را بــه خــودی خــود انجــام بدهیــم؛ ایــن نــرد انتخابــی اســت کــه یــا اراده خــود را تســلیم
روح القــدس مــی کنیــم کــه مــا را ترغیــب میکنــد و یــا اینکــه تســلیم نفــس میشــویم .انتخــاب
بــا ماســت.
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«همــه بــا کنــار گــذاردن نفــس میتواننــد فضایــی را بـرای روح القــدس در قلــب خویش
ایجــاد و بـرای کار خــدا مفیــد واقــع گردیــده و بگونــه ای زندگــی کننــد کــه کامــا وقف
خدا باشد – ».الن جی .وایت.Ellen G. White, The Desire of Ages, pp. 250, 251،
چگونه میتوانید این کالم را در زندگی روحانی خود بکار بربید؟

پنجشنبه

 ۲فوریه

زندگی خود محور در مقابل زندگی مسیح محور


غالطیــان بــاب  ۵آیــات  ۱۶تــا  ۲۶را بخوانیــد و آنهــا را بــا افسســیان بــاب  ۵آیــات ۱
تــا  ۹و  ۱۷تــا  ۲۰مقایســه کنیــد .تفاوتهــای میــان زندگــی خــود محــور و یــک زندگــی
کــه رسشــار از روحالقــدس میباشــد را فهرسـتوار بنویســید.

زندگــی انســانی کــه در روحالقــدس زندگــی منیکنــد اساسـاً نســبت بــه زندگــی و ارزشهای
انســانی کــه از روحالقــدس رسشــار اســت ،متفاوت میباشــد.
فرد تحت کنرتل روح القدس
شخص خود محور
آنچــه گنــاه آلــود و نــزد خــدا نــا آنچــه روحانــی و نــزد خــدا خوشــایند اســت را
میطلبــد
خوشــایند اســت را میطلبــد
توســط احساســات گناهآلــود اداره توسط روحالقدس اداره میشود
میشــو د
از آزادی خــود سوءاســتفاده کــرده و از اســارت گنــاه رهــا شــده و بــه آزادی در
مســیح فراخوانــده شــده اســت
بــرده گنــاه میشــود
از اراده خدا اطاعت میکند
از اراده خدا اطاعت منیکند
از خود گذشته میباشد
خودپسند میباشد
میوه روح را نشان میدهد
میوه گناه را نشان میدهد
نیــاز بــه بخشــیده شــدن را تشــخیص نیــاز بــه بخشــیده شــدن را تشــخیص میدهــد
و عیســی را بـرای کاری کــه انجــام داده اســت،
منیدهــد و خودســتا میباشــد
ســتایش میکنــد
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زندگــی فــردی کــه از روح خــدا رسشــار اســت ،بــا فرمانــرداری محبتآمیــز از احــکام خــدا
و روحیــه مالیــم دلســوزی ب ـرای دیگ ـران شــناخته میشــود (دوم قرنتیــان بــاب  ۵آیــه  ۱۴را
ببینیــد) .تازگــی ذهــن و افــکار و قلبــی جدیــد و دیدگاهــی تــازه نســبت بــه زندگــی ،ارزشهــا
و رفتــار را دگرگــون خواهــد ســاخت .مــا دیگــر منیخواهیــم بــا قــوت خــود زندگــی کنیــم
بلکــه تســلیم روحالقــدس باشــیم (غالطیــان بــاب  ۳آیــه .)۳
مــا منیتوانیــم خــود را متحــول کنیــم .مــا هیــچ قــدرت واقعــی نداریــم که خــود را بواســطه
آن تغییــر دهیــم زی ـرا کــه گنــاه عمیق ـاً در مــا ریشــه دوانــده اســت .انــرژی احیــاء شــدن
بایــد از جانــب خــدا بیایــد .تغییــر در درون تنهــا از طریــق کار تغییــر دهنــده روحالقــدس
میتوانــد موفقیتآمیــز باشــد .هیــچ تغییــر رصف ـاً ظاهــری از جملــه اصــاح عــادات بــد مــا
را مســیحی منیکنــد .تغییــر میبایســت از قلبــی کــه توســط روحالقــدس احیــاء شــده اســت
صــورت پذیــرد.
ایــن کاری مادامالعمــر اســت ،کاری کــه ســختیها و آســانیهای خــود را خواهــد داشــت،
امــا کاری اســت کــه خــدا وعــده انجــام آنـرا داده اســت اگــر تســلیم او باشــیم« .مــن اطمینــان
دارم آن خدایــی کــه در شــا کار نیکویــی رشوع کــرد تــا روز عیســی مســیح آن را بــه کــال
خواهــد رســانید» (فیلیپیــان بــاب  ۱آیــه .)۶

در چــه زمینههایــی از زندگیتــان میبینیــد کــه بخــش خودخــواه و خــود محورتــان
غالــب اســت و در کــدام قســمتهای زندگــی میبینیــد کــه کار روحالقــدس در شــا
انعــکاس مییابــد؟ پاســختان دربــاره خودتــان و انتخابهایــی کــه بایــد بکنیــد ،چــه
چیــزی بــه شــا میگویــد؟

جمعه

 ۳فوریه

تفکری فراتر:

طبیعـی اسـت کـه یـک فـرد بخواهـد در پـی کنترل زندگـی دیگری باشـد .مـا معمـوالً برای
نائـل شـدن بـه هـر چیـزی که بتوانیـم ،به تالشـهای خود متکـی هسـتیم .در حالی که بسـیاری
از مـردم زندگـی خـود را رصف تلاش بـرای کنترل میکنند دیگـران نگرانی ناخوشـایندی برای از
دسـت دادن کنترل دارنـد .ایـن مشـکل غامـض بشری تنهـا توسـط خـدا پاسـخ داده میشـود.
او میخواهـد کـه شما بـه او ،خالـق و نجـات دهندهتـان اختیـار کامـل بدهیـد .او بهتر از هر
کـس دیگـری شما را میشناسـد و محبـت میکنـد .اختیـار دادن بـه او درب را بـرای کار کردن
او در زندگیتـان مـی گشـاید .بـا انتخـاب اینکـه اراده خـود را تسـلیم روح مقـدس خـدا کنیـد،
آرامـش خـارق العـاده او و موقعیتهـای بیحـدی را خواهیـد یافـت تـا برکتـی بـرای دیگـران
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باشـید .امـا بـرای یافتن ایـن قـدرت در زندگیمان بایـد اشـتیاق داشـته باشـیم .خدا خـود را به
هیچیـک از مـا تحمیـل منیکنـد .بـرای اینکـه روحیـه ای معنـوی داشـته باشـیم ،بایـد آزاد و
حـق اختیـار داشـته باشـیم .و بـرای آزادی حقیقـی در مسـیح ،بـه یک حـس رهایی نیـاز داریم
(حـس رهایـی از گنـاه قدیـم و جدایـی از راههـای ناصـواب) و یـک حس سـاکن بـودن (که در
قدرت روحالقدس سـاکن باشـیم) .حقیقتا آزاد بودن ،مسـتلزم تسـلیم محض بودن روح القدس
اسـت .امـا در اینجـا هیـچ تناقضـی وجـود نـدارد .آزادی مـا در رهایـی از محکومیـت و قـدرت
گنـاه اسـت مـا را کـه همـواره به اسـارت در مـیآورد و بـه مرگ منتهـی میسـازد .در عوض ،با
رسسـپردگی بـه خـدا و بـاز منـودن راه بـرای سـاکن شـدن روحالقـدس در وجـود مـا ،نـه تنها ما
دیگـر محکـوم نیسـتیم (رومیـان بـاب  ۸آیـه  ۱را ببینیـد) ،بلکـه نوعـی زندگی خواهیم داشـت
کـه در آن «گرفتـار طبیعـت نفسـانی خود نیسـتیم بلکـه مطیع روح خـدا میباشـیم ».این تنها
آزادی حقیقـی اسـت کـه مـا موجـودات گناهـکار سـقوط کـرده میتوانیم بشناسـیم.

سواالتی برای بحث
 .۱بعضــی از مــردم فکــر میکنندکــه آزادی شــامل توانایــی انجــام هرچــه میخواهنــد ،هــر
زمــان کــه میخواهنــد و هــر گونــه کــه میخواهنــد ،میباشــد .ایــن مفهــوم از دیــدگاه یــک
مســیحی ،چــه مشــکلی دارد؟ نظــر کتــاب مقــدس در مــورد آزادی حقیقــی چیســت؟ (مزامیــر
بــاب  ۱۱۹آیــه  ،۴۵لوقــا بــاب  ۴آیــه  ،۱۸یوحنــا بــاب  ۸آیــات  ۳۴تــا  ،۳۶دوم قرنتیــان بــاب ۳
آیــه  ۱۷و غالطیــان بــاب  ۵آیــه  ۱را ببینیــد).

 .۲چـرا تــرک نفــس و وقــف منــودن کامــل زندگیــان بــه خــدا پیــش از اینکــه روحالقــدس بتوانــد
بــا قــدرت در مــا کار کنــد ،اهمیــت دارد؟ خــدا در شــا چــه کاری میتوانــد انجــام بدهــد کــه
در صــورت تــرک نفــس و بــاز کــردن قلبتــان بــه روی کارهــای روحالقــدس در وجودتــان ،شــا را
برکتــی بیشــر بـرای دیگـران بســازد؟
« .۳زندگــی مســیحی یــک اصــاح یــا بهبــود زندگــی گذشــته منیباشــد ،بلکــه یــک تبدیــل
ماهیــت میباشــد .در مجمــوع ایــن مــرگ نفــس وگنــاه و یــک زندگــی تــازه اســت .ایــن
تغییــر تنهــا از طریــق کار مؤثــر روحالقــدس امــکان پذیــر میباشــد – ».الــن جــی .وایــت،
 .Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 172کاربرد این سخنان را در کالس به بحث بگذارید.
 .۴شــواهد زندگــی خــود محــور را بــا زندگــی کــه از روح رسشــار اســت ،مقایســه کنیــد (جــدول
روز پنجشــنبه را ببینیــد) .بــا اعضــای گــروه مدرســه ســبت خــود ،بزرگرتیــن برکــت زندگــی رسشــار
از روح را ،بــه بحــث بگذاریــد.
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درس ششم

 ۴تا  ۱۰فوریه

روحالقدس و زندگی در قدوسیت

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :اول پطــرس بــاب  ۱آیــات  ۱۴تــا ۱۶؛ اشــعیا بــاب  ۶آیــه ۳؛
عربانیــان بــاب  ۱۲آیــه ۱۴؛ اول قرنتیــان بــاب  ۶آیــه ۱۱؛ اول تیموتائــوس بــاب  ۱آیــه ۸
؛ مزامیــر بــاب  ۱۵آیــات  ۱و .۲
آیــه حفظــی« :خدایــی کــه رسچشــمه آرامــش اســت شــا را کام ـاً پــاک گردانــد و
عطــا فرمایــد کــه روح و جــان و بــدن شــا ســامل مبانــد تــا در وقــت آمــدن خداونــد مــا
عیســی مســیح از هــر نــوع عیــب و نقصــی بــه دور باشــید« (اول تســالونیکیان بــاب
 ۵آیــه .)۲۳
چــه بســا بــی تفاوتــی و عــدم حساســیت بــه قدوســیت خــدا و نیندیشــیدن بــه اینکــه خــدا
آشــکارا نســبت بــه گنــاه و رشیــر بیـزار اســت آســان مینامیــد.
بــا ایــن حــال  ،قدوســیت موضوعــی مهــم در کتــاب مقــدس میباشــد .در پــی قدوســیت
بــودن ،مهرجوئــی و خالــص بــودن همچــون عیســی ،بایــد ب ـرای هــر مســیحی در اولویــت
زندگــی قـرار گیــرد .دیــدگاه «مــن از تــو مقدستــر هســتم» تــا حــد زیــادی باعــث رنجــش و
ناراحتــی و دهشــتناک اســت .امــا در عیــن حــال ،میتوانیــم بــه راحتــی فرامــوش کنیــم کــه
زیســن در یــک زندگــی پــاک و مقــدس بــه چــه معنایــی اســت.
محبــت و قدوســیت خــدا بــه گونـهای جدایــی نــا پذیــر بــه هــم وابســته هســتند .بــدون
قدوســیت خــدا ،محبــت او در مخاطــره گرایــش بســوی احساســات خواهــد بــود؛ بــدون
محبــت او  ،قدوســیت خــدا جبارانــه و غیــر مقبــول خواهــد بــود .محبــت و قدوســیت  ،هــر
دو از صفــات ذاتــی و بنیادیــن او هســتند.
قدوســیت مــا و روحالقــدس بطــور تنگاتنگــی بــا هــم در ارتبــاط هســتند .گذشــته از هــر
چیــز ،نــام او روحالقــدس اســت و «روح تقــدس» خوانــده میشــود (رومیــان بــاب  ۱آیــه
 .)۴نــام او بــه مــا یــادآوری میکنــد کــه خــدا مقــدس اســت و خداونــد شــوق بیک ـران دارد
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تاگناهــکاران را بــه شــکل و قدوســیت خویــش مبــدل ســازد.
در ایــن هفتــه بــه مفهــوم مقــدس بــودن و داشــن زندگــی مقــدس بطــور نزدیکتــری نظــر
خواهیــم انداخت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۱فوریه آماده شوید.

یکشنبه

 ۵فوریه

قدوسیت خدا



اول پطــرس بــاب  ۱آیــات  ۱۴تــا  ۱۶را بخوانیــد .چ ـرا انگیــزه نهایــی ب ـرای قدوســیت
هــان واقعیــت خــود خداســت؟ چــه چیــزی بــه شــا انگیــزه میدهــد تــا زندگــی
مقدســی داشــته باشــید؟ خــدا مقــدس اســت ،بــه چــه معنــی میباشــد؟

در دیــدگاه عامــه بــر محبــت خــدا تأکیــد گردیــده در حالیکــه قدوســیت او نادیــده گرفتــه
شــده اســت .در حالــی کــه خــدا محبــت اســت ،ایــده قدوســیت بیــش از هــر صفــت دیگــری
در کتــاب مقــدس بــه نــام خــدا نســبت داده شــده اســت (مزامیــر بــاب  ۸۹آیــه ۱۸؛ اشــعیا
بــاب  ۴۰آیــه ۲۵؛ ارمیــا بــاب  ۵۱آیــه ۵؛ حزقیــال بــاب  ۳۹آیــه ۷؛ مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۴آیــه
 .)۸قدوســیت ،توصیــف کننــده خلــوص و کــال فضیلــت از ذات اوســت .قدوســیت خــدا بــه
ایــن معنــی اســت کــه او کامـاً نیکــو و عــاری از رشارت میباشــد .قدوســیت خــدا افضــل بــر
صفــات دیگــر او میباشــد.
اگــر خدایــی کــه قــادر مطلــق (دارای قــدرت بینهایــت)َ ،علیــم (دارای علــم الیتناهــی ،
دانــش کامــل و عالــی) و حــارض و ناظــر (حضــور در هــر جــا و هــر مــکان ) اســت ،در کــال
قدوســیت منــی بــود ،او قدرتــی میبــود کــه بایــد بــه درســتی از او وحشــت میداشــتیم .در
عــوض ،او خدایــی مهربــان اســت کــه بایــد او را دوســت داشــته باشــیم.
قــدرت او قدرتــی مقــدس اســت .رحمــت او رحمتــی مقــدس اســت .حکمــت او حکمتــی
مقــدس اســت و محبتــش ،محبتــی مقــدس میباشــد .در ایــن مفهــوم ،قدوســیت الهــی تریــن
واژه در میــان همــه کلــات مقـ ّرب بــه خداســت زیـرا مربــوط بــه ذات خــدا میشــود .شــاید
انــکار قدوســیت خــدا حتــی بدتــر از انــکار وجــود او باشــد .انــکار وجــود خــدا او را بــی وجــود
میکنــد امــا انــکار قدوســیتش ،او را خدایــی بــی محبــت و حتــی فرومایــه میکنــد.
قدوســیت خــدا یعنــی او از گنــاه جــدا شــده اســت و کامـاً وقــف آن نیکوئــی اســت کــه
ُمعــرف آن میباشــد .بــه عبــارت دیگــر ،قدوســیت رشط الزم اســت و نیــز ویژگــی عرفانــی
را تداعــی میکنــد .قدوســیت در بــر دارنــده جدایــی از گنــاه اســت و وقــف کامــل بــودن بــه
جــال خــدا را میطلبــد.
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در اشــعیا بــاب  ۶آیــه  ۳و مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۴آیــه  ، ۸خــدا را بــه عنــوان «قــدوس ،
قــدوس  ،قــدوس» توصیــف کــرده اســت .هنگامــی کــه نویســندگان کتــاب مقدس میخواســتند
بــر چیــزی مهــم تأکیــد کننــد ،آن واژه را تک ـرار میکردنــد تــا توجــه مــا را بــه آنچــه گفتــه
شــده اســت ،جلــب کننــد .عیســی بــا تکـرار کلامتــی چــون «حقیقتـاً ،حقیقتـاً» (یوحنــا بــاب
 ۵آیــه  ،۲۴بــاب  ۶آیــه ۴۷و هم ـراه بــا آیــات دیگــر) ،یــا اورشــلیم ،اورشــلیم (متــی بــاب ۲۳
آیــه  ،)۳۷یــا صــدا زدن اســمی ماننــد مارتــا ،مارتــا (لوقــا بــاب  ۱۰آیــه  ،)۴۱توجــه مــا را بــه
مطلبــی مهــم جلــب میکنــد .از میــان متــام صفــات خــدا ،تنهــا قدوســیت او ســه بــار پشــت
رس هــم بیــان شــده اســت .ایــن موضــوع حاکــی از مطلبــی بــا باالتریــن درجــه اهمیــت اســت.
در واقــع ذات خــدا مقــدس اســت .او پــاک و نیــک اســت.

اگــر خــدای قــادر مطلــق و خالــق مــا مقــدس و بــا محبــت نبــود ،شــا تــا چــه حــد
هــراس داشــتید؟ دربــاره اینکــه چ ـرا بایــد بســیار از خــدا هامنگونــه کــه هســت
سپاســگزار باشــیم چــه پاســخی داریــد؟

دوشنبه

 ۶فوریه

ماهیت تقدس

«هرچــه بــه عیســی نزدیکتــر میشــوید ،بــه دیــده خــود بیشــر خطــاکار بــه نظــر
میرســید؛ چـرا کــه بصیرتــی شــفافرت داشــته و عیــوب شــا در مقایســه بــا ذات بــی نقــص او
جامــع و قابــل تشــخیص خواهــد بــود .ایــن مطلــب شــاهدی اســت کــه خدعــه هــای شــیطان
قدرتشــان را از دســت داده کــه مبوجــب آن اثــر احیــاء کننــده روح خــدا شــا را بیــدار میکنــد».
– الــن جــی .وایــتEllen G. White, Steps to Christ, pp. 64, 65 ،



افسســیان بــاب  ۱آیــه  ۴و بــاب  ۵آیــات  ۲۵تــا  ۲۷و عربانیــان بــاب  ۱۲آیــه  ۱۴را
بخوانیــد .هــدف خــدا ب ـرای قومــش و کلیســایش چیســت؟

قدوســیت هــم موهبــت و هــم فرمــان خــدا میباشــد .از ایــن رو ،مــا بایــد بـرای آن دعــا
منــوده و هــر روزه در پــی آشــکار کــردن آن باشــیم .تقــدس مثــره روح اســت کــه در زندگــی مــا
جلــوه میکنــد همچنانکــه هــر روزه بــا روح و مســیح گام برمیداریــم (غالطیــان بــاب  ۵آیــات
 ۲۲ ،۱۶و  .)۲۵تقــدس یــک واژه اســت ،مســیحوار بــودن .یعنــی بــه عیســی تعلــق داشــته و از
روی عشــق و عالقــه و متعهدانــه از او فرمانــرداری کــرده و بیــش از پیــش همچــون او شــویم.
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معنــای اصلــی کــه بــه مفهــوم قدوســیت مربــوط میباشــد ،بــر جــدا شــدن و کنــار گذاشــته
شــدن بـرای خدمــت خــاص خــدا داللــت دارد .همچنیــن از ســوی دیگــر ،قدوســیت حاکــی از
کیفیــات و ویژگیهــای روحانــی و عرفانــی اســت ،از جملــه عــادل و پــاک بــودن در حضــور خــدا
را متبــادر میســازد .هــر دو جنبــه بایــد در کنــار هــم نگــه داشــته شــوند.
ایامنــداران در عهــد جدیــد بــه دلیــل رابطــه منحــر بفردشــان بــا عیســی کــه آنهــا را
ب ـرای هدفــی خــاص کنــار میگــذارد ،مقــدس خوانــده میشــوند .مقــدس بــودن ،آنهــا را از
نظــر اخالقــی عالــی و بیگنــاه منیکنــد ،امــا ایشــان را تغییــر میدهــد تــا بتواننــد زندگــی
پــاک و مقــدس را آغــاز کننــد (بــا اول قرنتیــان بــاب  ۱آیــه  ۲جایــی کــه پولــس اهالــی قرنتــس
را مقــدس میخوانــد ،اگرچــه بیگنــاه و عالــی نیســتند ،مقایســه کنیــد) .بــه ایــانداران پنــد
داده شــده اســت کــه قدوســیت را دنبــال کننــد کــه بــدون آن هیچکــس خداونــد را نخواهــد
دیــد (عربانیــان بــاب  ۱۲آیــه  .)۱۴پذیــرش ایامنــداران توســط خــدا از ابتــدا عالــی اســت ،بــا
ایــن وجــود رشــد مــا در تقدیــس رونــدی مادامالعمــر میباشــد و همــواره نیازمنــد ایــن اســت
کــه ادامــه یابــد تــا مــا هــر چــه بیشــر بــه تصویــر بــی عیــب او کــه مــا را نجــات داده اســت،
تبدیــل بشــویم.

بیــن مقــدس بــودن و بــا ایــن حــال بدنبــال قدوســیت بــودن تنشــی وجــود دارد.
چگونــه بدنبــال قدوســیت بــودن مــا در صورتــی کــه بدانیــم هــم اکنــون بــه خــدا
تعلــق داریــم و اینکــه بدلیــل فــداکاری عیســی برایــان ،نــزد او پذیرفتــه شــدهایم،
متفــاوت میشــود؟

سه شنبه

 ۷فوریه

مأمور تقدیس


اول قرنتیــان بــاب  ۶آیــه  ،۱۱تیطــوس بــاب  ۳آیــه  ۵و عربانیــان بــاب  ۱۳آیــه ۱۲
دربــاره تقدیــس بــه مــا چــه میگوینــد؟

تقدیــس مــا بــا ایــان (عربانیــان بــاب  ۱۱آیــه  )۶از طریــق قــدرت روحالقــدس محقــق
شــده اســت (دوم تســالونیکیان بــاب  ۲آیــه  ،۱۳اول پطــرس بــاب  ۱آیــه  .)۲پولــس رســول
مینویســد« :ولــی اکنــون از گناهــان خــود پــاک شــدهاید و جــزو مق ّدســین خــدا گشــته و بــه
نــام عیســی مســیح خداونــد و روح خــدای مــا کامــا نیــک محســوب شــدهاید» (اول قرنتیــان
بــاب  ۶آیــه  .)۱۱عیســی در مــا رشــد مادامالعمــر در قدوســیت را بوجــود م ـیآورد و میــوه
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روح را در مــا آشــکار میســازد .شــباهت مــا بــه او «از خداونــد کــه روح اســت» نشــات گرفتــه
میشــود (دوم قرنتیــان بــاب  ۳آیــه .)۱۸



غالطیــان بــاب  ۵آیــات  ۱۶و  ۱۷را بخوانیــد .پولــس در ایــن آیــات چــه چیــزی بــه
مــا میگویــد؟
هــر ایامنــداری در وجــود خــود در حــال جنــگ و ســتیز اســت .تنشــی کــه همــه مــا بــا
آن روبــرو هســتیم و برآمــده از ایــن واقعیــت میباشــد کــه گنــاه در وجــود مــا ســاکن اســت
(رومیــان بــاب  ۷آیــه  .)۲۰پولــس رســول از ایــن نــرد مطلــع بــود و زمانــی کــه بــه پایــان
زندگــی خویــش نزدیــک میشــد نوشــت« :بلــی ای بــراداران مــن هنــوز آنکــه بایــد باشــم
نیســتم امــا متــام نیــروی خــود را رصف یــک کار میکنــم و آن اینکــه گذشــته را فرامــوش
کنــم و بــا انتظــار و امیــد بــه آنچــه در پیــش اســت چشــم بــدوزم و بکوشــم تــا بــه خــط
پایــان مســابقه برســم و جایــزه را بــه چنــگ آورم کــه ب ـرای آن خــدا مــا را بســوی آســان
فـرا میخوانــد و همــه اینهــا در اثــر فــداکاری اســت کــه مســیح بـرای مــا انجــام داده اســت»
(فیلیپیــان بــاب  ۳آیــات ۱۳و .)۱۴



عربانیــان بــاب  ۱۲آیــات  ۱و  ۲را بخوانیــد .نــرد ایــان چیســت کــه مــا بایــد بــر ضــد
گنــاه بــه پیــروزی دســت یابیــم؟

نــردی کــه مــا بــه آن فراخوانــده شــدهایم ،ایــن اســت کــه «بــه عیســی چشــم بدوزیــم
کــه چنیــن ایامنــی را در قلــب مــا ایجــاد کــرده و آن ـرا کامــل خواهــد ســاخت » (عربانیــان
بــاب  ۱۲آیــه  .)۲اغلــب اوقــات در مذهبــان خــود محــور هســتیم .بــه جــای مترکــز بــر
خــدا کــه میتوانــد بــه مــا پیــروزی بــر گنــاه عطــا کنــد  ،چــه بســا بیشــر بــر پیروزیهــا
و شکســتهای خــود مترکــز میکنیــم .وقتــی روحالقــدس بــه مــا کمــک میکنــد تــا بــه
عیســی چشــم بدوزیــم ،آنــگاه دیگــر هیــچ متایلــی بــه گنــاه نخواهیــم داشــت و هــر چیــزی
کــه بــه ســادگی مــا را آشــفته میکنــد ،بــه کنــار گذاشــته میشــود (عربانیــان بــاب  ۱۲آیــه
 .)۱امــا زمانــی کــه مــا بــر گناهــان و کاســتیهایامن مترکــز میکنیــم ،بــه خودمــان و نــه بــه
عیســی نــگاه میکنیــم .ایــن مــا را بــه شکســتی آســان منتهــی میکنــد ،زی ـرا بــا مشــاهده
شکس ـتهایامن ،میتوانیــم بــه راحتــی دلــرد بشــویم .اگــر چــه بــا مشــاهده عیســی ،مــا
تشــویق شــده و میتوانیــم بــا پیــروزی زندگــی کنیــم.
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اگــر کســی از شــا بپرســد ،مــن چگونــه آن پیــروزی بــر گنــاه کــه در کتــاب مقــدس
بــه مــن وعــده داده شــده اســت را بدســت آورم؟ شــا چــه پاســخی مــی دهیــد و
چ ـرا؟ پاس ـخهایتان را در روز ســبت در کالس مطــرح کنیــد.

چهارشنبه

 ۸فوریه

ضابطه قدوسیت ،حکم خدا میباشد

مــا میدانیــم کــه خــدا مــا را ف ـرا میخوانــد کــه احکامــش را نگــه داریــم .اگرچــه ایــن
پرســش مطــرح میشــود کــه ،چ ـرا بایــد احکامــش را نگــه داریــم در حالــی کــه از ایــن راه
نجــات منییابیــم؟ پاســخ در ایــده قدوســیت یافــت میشــود.

رومیــان بــاب  ۷آیــه  ۱۲و اول تیموتائــوس بــاب  ۱آیــه  ۸را بخوانیــد .پولــس چــه
صفاتــی را بـرای توصیــف احــکام بــکار بــرده اســت؟ احــکام چگونــه شــخصیت خــدا را
انعــکاس میدهنــد؟



احــکام خــدا مقــدس ،عادالنــه و نیــک هســتند .این ســه صفــت بدرســتی کفایــت میکنندکه
توصیــف کننــده خــدا باشــند .از ایــن رو ،احــکام بیانگــر ذات و خصلت خدا هســتند.
پُــر از روح زندگــی کــردن بــه ایــن معنــی اســت کــه مــا بــر طبــق احــکام خــدا زندگــی
کنیــم .احــکام ،اصــول و قاعــده ای غیــر قابــل تغییــر در قدوســیت او میباشــند .معیــاری
کــه ایــن احــکام تعییــن میکننــد ،درســت ماننــد خــدا غیــر قابــل تغییــر هســتند .عیســی
ترصیــح منــود کــه احــکام منســوخ نشــدهاند بلکــه متــام بخشهــای آن بایــد تحقــق یابنــد
(متــی بــاب  ۵آیــات  ۱۷تــا  .)۱۹رعایــت کــردن احــکام ،قانونگرایــی نیســت؛ بلکــه نشــانی از
وفــاداری میباشــد .احــکام مــا را نجــات منیدهنــد .هرگــز منیتواننــد .احــکام هرگــز شــیوه
ای ب ـرای نجــات مــا نیســتند .در عــوض ،مســیر نجاتیافتــگان هســتند .احــکام بــه اصطــاح
کفشهایــی هســتند کــه بــا محبــت در آنهــا قــدم بــر داشــته و خــود را نشــان میدهــد .بــه
ایــن دلیــل اســت کــه عیســی بــا شــیواترین لحــن ممکــن گفــت« :گنــاه افــزون شــود ،مح ّبــت
بســیاری رسد خواهــد شــد» (متــی بــاب  ۲۴آیــه  .)۱۲محبــت زمانــی کــه احــکام نادیــده گرفتــه
میشــوند ،تقلیــل مــی یابــد.

رومیــان بــاب  ۱۳آیــه  ۱۰و متــی بــاب  ۲۲آیــات  ۳۷تــا  ۴۰را بخوانیــد .چـرا محبــت
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تحقــق احــکام میباشــد؟
درحالــی کــه قاعــده و معیــار تقــدس ،احــکام خــدا هســتند ،مرکــز قدوســیت او محبــت
اســت .محبــت پاســخ بــه عمــل رســتگار کننــده خــدا میباشــد و بــا وفــاداری آشــکار میشــود.
بــدون وفــاداری و عالقــه بــه رعایــت احــکام منیتوانیــد شــاگرد و پیــرو خوبــی ب ـرای عیســی
باشــید .در حالــی کــه حفــظ لغــات احــکام بــدون محبــت امکانپذیــر اســت ،امــا نشــان
دادن محبــت حقیقــی بــدون حفــظ و رعایــت احــکام در عمــل امکانپذیــر نیســت .محبــت
حقیقــی وفــاداری را میطلبــد .محبــت ،احــکام را منســوخ و باطــل منیکنــد بلکــه آنهــا را
کامــل میکنــد.

چــرا احــکام جلــوه دهنــده محبــت خــدا بــرای مــا هســتند؟ محبــت و اطاعــت
چگونــه بــه هــم مرتبــط هســتند؟

پنجشنبه

 ۹فوریه

در پی قدوسیت بودن

مزامیــر بــاب  ۱۵آیــات  ۱و  ،۲افسســیان بــاب  ۴آیــات  ۲۲تــا  ۲۴و دوم تیموتائــوس
بــاب  ۲آیــه  ۲۱را بخوانیــد .ایــن آیــات دربــاره تقــدس بــه مــا چــه میگوینــد؟



تقــدس پیـشرشط بهــره منــد شــدن از دوســتی بــا خداســت .پیـشرشط مفیــد فائــده بــودن
بـرای خداســت .مــا حقیقــت ایــن عبــارت را میدانیــم« :یــک عمــل بکاریــد ،یــک عــادت درو
کنیــد؛ یــک عــادت بکاریــد ،یــک شــخصیت درو کنیــد ».و مــا ممکــن اســت ایــن را اضافــه
کنیــم« ،شــخصیت رسنوشــت اســت».
تنهــا چیزهایــی کــه مــا بــا خــود بــه آســان میبریــم ،خصلــت هایــان خواهنــد بــود.
(ایــن نــام نیــک اســت کــه میامنــد).
اگرچــه بوجــود آوردن عــادات و صفــات جدیــد( ،خودتقدیســی) بــا تــاش شــخصی نیســت.
شــکلگیری عــادت شــیوه ای معمولــی اســت کــه روحالقــدس مــا را بــا قدوســیت بــه تحقــق
آن هدایــت میکنــد .عادتهــا در گام برداشــتنهای مســیحی مــا مهــم هســتند ،بویــژه آن عاداتــی
کــه در ارتبــاط بــا فضیلتهــای کتــاب مقدســی رشــد میکننــد از قبیــل :صــر ،محبــت ،وفــاداری،
مهربانــی ،نیکــی ،مالیمــت و خویشــتنداری.
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هنگامــی کــه روحالقــدس قلبهــای مــا را پُــر کنــد ،بــدون شــک مــا ب ـرای خــدا فعــال
خواهیــم بــود .امــا اغلــب اوقــات ،فرامــوش میکنیــم کــه ایــن خداســت کــه مــا را تقدیــس
میکنــد و کار خوبــی کــه در مــا آغــاز کــرده بــود را بــه پایــان خواهــد رســانید (فیلیپیــان بــاب
 ۱آیــه  .)۶گاهــی چنــان گرفتــار انجــام کارهــای گوناگــون ب ـرای خــدا هســتیم کــه فرامــوش
میکنیــم زمانــی را بـرای او اختصــاص داده و در دعــا بــا او محظــوظ شــویم .وقتــی بـرای دعــا
وقــت نداشــته باشــیم ،در واقــع فرصتــی بـرای مســیحی بــودن نداریــم.
شــاید دانــش و توفیــق ،چنــان مــا را بــه خــود متکــی و خــود رای کــرده باشــد کــه فکــر
میکنیــم مهارتهــا و برنامههــای خــوب حــق بــی چــون و چ ـرای مــا بــوده و مــا بــا خــود
اتکائــی بــه چنیــن مرحلــه ای رســیده ایــم .از ایــن رو فرامــوش میکنیــم کــه بــدون مســیح و
روحالقــدس ،بــه هیــچ توفیقــی نائــل نخواهیــم شــد.
فعالیــت شــدید ،قدوســیت نیســت .مردمــی وجــود خواهنــد داشــت کــه فکــر میکننــد
کارهــای بزرگــی بــرای خداونــد انجــام دادهانــد در حالــی کــه در واقــع اصــاً از او پیــروی
منیکــرده انــد« .بســا در آن روز م ـرا خواهنــد گفــت« :خداونــدا ،خداونــدا ،آیــا بــه نــام تــو
نبـ ّوت ننمودیــم و بــه اســم تــو دیوهــا را اخـراج نکردیــم و بــه نــام تــو معجـزات بســیار ظاهــر
نســاختیم؟» (متــی بــاب  ۷آیــات  ۲۲و  ۲۳را ببینیــد) .تفــاوت بزرگــی میــان فراخوانــده شــدن
توســط خــدا و کشــیده شــدن ب ـرای انجــام کاری ب ـرای او وجــود دارد .اگــر در ابتــدا زمــان
کافــی را بـرای شــنیدن فراخــوان خــدا رصف نکــرده باشــیم ،آنــگاه در همــه کارهایــی کــه انجام
میدهیــم در خطــر خــود رایــی و خــود رس بــودن خواهیــم بــود .امــا هیــچ قــدرت ،نیــرو،
آرامــش و برکـ ِ
ـت بادوامــی در رابطــه بــا کار مــا وجــود نخواهــد داشــت ،اگــر از فراخوانــی
الهــی منشــاء نگرفتــه باشــد .بـرای تقدیــس شــدن  ،هــر شــخص در حــد اعلــی نیــاز دارد کــه
زمــان خاصــی را بــا خــدا گذرانــده و صــدای او را بشــنود و از کالم او بــا هدایــت روح القــدس
قوتــی تــازه بیابــد .ایــن زمــان وقــف شــده بــه کارمــان ارزش و اعتبــاری خــاص و قدرتــی
متقاعــد کننــده خواهــد بخشــید.

جمعه

تفکری فراتر:

 ۱۰فوریه

فصــل "بــه آســان چشــم بدوزیــد" از کتــاب دروس متثیلــی مســیح اثــر الــن جــی وایــت
صفحــات  ١۰۲-۹۵را مطالعــه کنیــد
چگونــه میتوانیــم دســت یازیــدن بــه قدوســیت خــدا را آغــاز کنیــم هنگامــی کــه طبیعــت
مــا ســقوط کــرده و بــه فســاد گرائیــده اســت در حالیکــه طبیعــت خــدا بطــور محــض مقــدس
میباشــد؟ قدوســیت خــدا او را جــدا از جهــان گنــاه و مــرگ تعریــف میکندکه بــر در وضعیت
فعلــی از تجربــه آن عاجــز اســت .بــا ایــن وجــود ،در اینجــا شــگفتانگیز تریــن چیــز را
داریــم :خــدا بــه مــا ایــن فرصــت را میدهــد کــه در تقــدس او رشیــک بشــویم .ایــن هــان
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چیــزی اســت کــه بــه آن رابطــه عهــد گفتــه میشــود«.متامی جامعــت بنــی ارسائیــل را خطــاب
کــرده ،بــه ایشــان بگــو :مقــدس باشــید ،زی ـرا کــه مــن یهــوه خــدای شــا قــدوس هســتم»
(الویــان بــاب  ۱۹آیــه  .)۲یــا هامنطــور کــه کتــاب عربانیــان مــی گویــد« :خداونــد میگویــد
اینــک ایامــی میآیــد کــه بــا خانــدان ارسائیــل و خانــدان یهــودا عهــدی تــازه اســتوار خواهــم
منــود ...و خداونــد میگویــد ایــن اســت آن عهــدی کــه بعــد از آن ایــام بــا خانــدان ارسائیــل
اســتوار خواهــم ســاخت کــه احــکام خــود را در خاطــر ایشــان خواهــم نهــاد و بــر دل ایشــان
مرقــوم خواهــم داشــت و ایشــان را خــدا خواهــم بــود و ایشــان م ـرا قــوم خواهنــد بــود»
(عربانیــان بــاب  ۸آیــات  ۸و  .)۱۰در ایــن آیــات میتوانیــم رابطــه میــان تقــدس ،عهــد و
احــکام را ببینیــم .مــا بــدون اطاعــت از احــکام خــدا منیتوانیــم مقــدس باشــیم و مــا از احــکام
او اطاعــت مــی کنیــم هامنگونــه کــه از خــود او اطاعــت میکنیــم .روح القــدس احــکام او را
در قلــوب و افــکار مــا مــی نویســد .ایــن امتیــاز مقدســی بـرای ماســت« :بـرای اینکــه بتوانیــم
در قدوســیت او رشیــک شــویم» (عربانیــان بــاب  ۱۲آیــه  ،)۱۰کــه بــا اطاعــت از روی مهــر و
عالقــه بــه احــکام او اب ـراز میکنیــم.

سواالتی برای بحث

 .۱جــواب مربــوط بــه ســوال روز ســه شــنبه در بــاره اینکــه " اگــر کســی از شــا
بپرســد چگونــه وعــده پیــروزی بــر گنــاه در زندگــی آنــان درک خواهــد شــد را مــرور
کنیــد .بــه آنــان چــه خواهیــد گفــت؟

 .۲ایــن جملــه کــه احــکام خــدا بــر قلــب و ذهنــان نوشــته شــده بــه چــه معنــی
اســت؟ چــرا ایــن احــکام بــا آنچــه بــر لوحهــای ســنگی نوشــته شــده متفــاوت
میباشــد؟
 .۳وقتــی بــه قدوســیت خــدا مــی اندیشــید ،بــه چــه چیــزی فکــر میکنیــد؟ در
کالس نظ ـرات همــه دربــاره تصورشــان از تقــدس خــدا را بشــنوید .عیســی دربــاره
قدوســیت خــدا چــه چیــزی را بــرای مــا آشــکار میکنــد؟

 .۴اساس و شالوده تقدس ما چیست؟ قدوسیت چگونه بدست میآید؟

 .۵در ایــن هفتــه در مطالعــه روز چهارشــنبه بیــان شــد کــه :احــکام مــا را نجــات
منیدهنــد .هرگــز منیتواننــد .احــکام هرگــز طریــق مــا بـرای رســتگاری نیســتند .بلکــه
مســیر نجــات یافتــگان اســت .ایــن دیــدگاه چگونــه بــه مــا در درک نقــش احــکام بـرای
مســیحیان مقــدس کــه روحالقــدس در ایشــان کار میکنــد ،کمــک مــی کنــد؟

57

درس هفتم

 ۱۱تا  ۱۷فوریه

روحالقدس و مثره روح

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :یوحنــا بــاب  ۱۵آیــات  ۱تــا ۱۱؛ غالطیــان بــاب  ۵آیــه ۲۲؛
اول قرنتیــان بــاب ۱۳؛ رومیــان بــاب  ۱۴آیــه ۱۷؛ افسســیان بــاب  ۵آیــه  ۹؛ متــی بــاب
 ۵آیــه .۵
آیــه حفظــی« :امــا مثراتــی کــه روحالقــدس بــه بــار مــیآورد :محبــت ،خوشــی،
آرامــش ،بردبــاری ،مهربانــی ،خیرخواهــی ،وفــاداری ،فروتنــی و خویشــتنداری اســت کــه
هیــچ قانونــی کــه بــر خــاف چنیــن کارهــا باشــد وجــود نــدارد« (غالطیــان بــاب  ۵آیــات
 ۲۲و .)۲۳
مثــره روح عصــاره حقیقــت زندگــی مســیحی مــی باشــد .در حالــی کــه پولــس رســول نُــه
جنبــه گوناگــون ایــن مثــره را بیــان میکنــد ،بــا وجــود ایــن یــک محصــول اســت و بایــد در
مجمــوع و بطــور کلــی ادراک شــود .مثــره روح بــه مــا منــی گویــد کــه یــک فــرد از طریــق عطایا
و اســتعدادهای روحانــی ،ممکــن اســت قــادر بــه انجــام چــه کاری بـرای خــدا باشــد .در عوض،
نشــان مــی دهــد کــه یــک فــرد چگونــه بـرای خــدا زندگــی مــی کنــد .مــی گویــد کــه آن انســان
حقیقتــا کیســت .متــام فضیلتهایــی کــه در آیــات  ۲۲و  ۲۳بــاب  ۵غالطیــان بیــان شــده انــد در
عیســی مســیح وجــود دارنــد .از ایــن رو مثــره روح ،زندگــی عیســی مســیح در وجــود مــا مــی
باشــد کــه از طریــق قــدرت روح القــدس امــکان پذیــر شــده اســت.
مثــره روح چیــزی نیســت کــه تنهــا بــا تــاش بــری بدســت آیــد .بوجــود آوردن و بنامیــش
گــذاردن برخــی از ایــن فضایــل مشــابه از طریــق مامرســت و پشــتکار و نیــروی اراده امــکان
پذیــر اســت .امــا ایــن هــان چیــزی نیســت کــه روح القــدس در مــا انجــام مــی دهــد .چیــزی
کــه مــا خــود تولیــد مــی کنیــم در مقایســه بــا واقعیــت ماننــد میــوه هــای مصنوعــی اســت.
میــوه هــای شــمعی مصنوعــی اســت .آنهــا از دور بــه هــان زیبایــی هســتند ،امــا طعــم آنهــا
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را منیتــوان بــا میــوه واقعــی مقایســه کــرد چـرا کــه اصــا قابــل خــوردن نیســتند .میــوه واقعــی
حاصــل کارخانــه صنعتــی نیســت .میــوه روح حاصــل یــک ارتبــاط اســت .وقتــی روح القــدس
مــا را از طریــق کالم او بــه عیســی مرتبــط میســازد آنــگاه تجلــی ویژگیهــا و خصایــل او در
زندگــی مــا آغــاز میشــود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ١ ۸فوریه آماده شوید.

یکشنبه

 ۱۲فوریه

رشایط مثردهی

یوحنــا بــاب  ۱۵آیــات  ۱تــا  ۱۱را بخوانیــد .چـرا مثــره تنهــا از رابطــه ای پویــا بــا تــاک
حقیقــی یعنــی عیســی بوجــود آیــد؟ چـرا پایــداری در شــبیه عیســی شــدن بســیار مهــم
اســت؟ چگونــه میتوانیــم در او پایــدار باشــیم؟



نخســتین راز بـرای یافــن مثــره اصیــل مســیحی ،پایــداری در مســیح اســت .جــدا از مســیح
منــی توانیــم مثــره روحانــی واقعــی تولیــد کنیــم .مثــره روح از خــارج تحمیــل منــی شــود بلکــه
نتیجــه زندگــی باطنــی مســیح بــا ماســت .در آیــات  ۱تــا  ۱۱بــاب  ۱۵یوحنــا ،عیســی بــه مــا
میگویــد کــه مثــر دهــی نتیجــه جریــان حیــات بخــش مســیح یعنــی آن تــاک حقیقــی اســت کــه
آن زندگــی در شــاخه هــای ایامنــداران جــاری اســت .رشــد میــوه کار خداســت کــه از طریــق
عیســی مســیح انجــام میشــود.
مســئولیت ایامنــدار مانــدن و پایــداری در مســیح شــدن مــی باشــد .هنگامــی کــه مســیح
در افکارمــان ســاکن مــی شــود ،آنــگاه او در اعــال مــا منایــان خواهــد شــد .عیســی در وجــود
مــا زندگــی میکنــد .آنگونــه کــه مســیح زندگــی کــرد در مــا بازتولیــد خواهــد شــد بــه مفهومــی
کــه مــا شــخصیت او را منعکــس خواهیــم کــرد.
مثــره روح  ،شــخصیت عیســی اســت کــه توســط روح القــدس در پیــروان مســیح بوجــود
مــی آیــد .هنگامــی کــه مســیح در مــا ســاکن مــی شــود «اگــر تحــت فرمــان روحالقــدس بــه رس
بریــم بــه هیــچ وجــه خواهشهــای نفــس را ارضــا نخواهیــم کــرد» (غالطیــان بــاب  ۵آیــه .)۱۶
بــه گفتــه عیســی« :همیــن طــور درخــت خــوب میــوه نیکــو بــه بــار م ـیآورد و درخــت
فاســد میــوه ب ـد .درخــت نیکــو منیتوانــد میــوه بــد بــه بــار آورد و نــه درخــت فاســد میــوه
نیک ـو» (متــی بــاب  ۷آیــات  ۱۷و  .)۱۸مثــره خــوب محصــول طبیعــی رابطــه پایــدار مــا بــا
عیســی از طریــق روح القــدس مــی باشــد .هنگامــی کــه مــا بــا فعالیــت هــای باطنــی روح در
قلبــان همــکاری میکنیــم ،مثــره روح در زندگیــان مشــهود مــی شــود .شــخصیت مــا تغییــر
خواهــد کــرد تــا شــخصیت عیســی مســیح را در هــر گفتــار و کــردار و پنــداری ،منعکــس کنــد.
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روح القــدس بــه مــا قدرتــی خواهــد بخشــید کــه پیروزمندانــه زندگــی کنیــم و فضایلــی را
پــرورش دهیــم کــه خصوصیــات فرزنــدان خــدا مــی باشــند.

پولــس رســول در دوم تیموتــاوس بــاب  ۳آیــه  ۵مردمــی را ترشیــح میکندکــه »بظاهر
افـرادی مومــن امــا در باطــن بــی ایــان خواهنــد بــود« .تفــاوت میــان یــک زندگــی
مذهبــی و یــک زندگــی کــه رسشــار از روح القــدس چیســت؟ چگونــه مــی توانیــم
بدانیــم کــه چــه نــوع زندگــی داریــم؟

دوشنبه

 ۱۳فوریه

مثره محبت



غالطیــان بــاب  ۵آیــه  ۲۲و اول قرنتیــان بــاب  ۱۳را بخوانیــد .چـرا محبــت نخســتین
و مهمرتیــن جنبــه مثــره روح مــی باشــد؟ چگونــه محبــت ســایر جنبــه هــای ایــن مثــره
را تحــت تاثیــر قـرار مــی دهــد؟

محبــت بــه طــور شایســته ای خصوصیــات مختلــف مثــره روح را هدایــت و بــه کــال مــی
رســاند و بــر کل مثــره تاثیــر میگــذارد .بــه نوعــی همــه خصوصیاتــی کــه فهرســت شــد ،مــی
تواننــد بــه عنــوان جنبــه هــای محبــت در نظــر گرفتــه شــوند .از آنجایــی کــه خــدا محبــت
اســت (اول یوحنــا بــاب  ۴آیــه  ،)۸بزرگرتیــن فضیلــت مســیحی محبــت مــی باشــد (اول
قرنتیــان بــاب  ۱۳آیــه  .)۱۳محبــت خــدا شــالوده و منبــع ســایر خوبــی هــا مــی باشــد .محبــت
خــدا از طریــق روح القــدس در درون قلــب هــای مــا وارد مــی شــود (رومیــان بــاب  ۵آیــه .)۵
محبــت شــاهدی بــر ایــن مدعاســت کــه مــا فرزنــدان خــدا هســتیم.
ایــن محبــت چیــزی بســیار فراتــر از عاطفــه بــری مــی باشــد .محبــت نتیجــه پایــداری و
دوام در مســیح اســت .چنیــن محبتــی ســخاومتندانه اســت کــه مــا سـزاوارش نیســتیم .محبــت
بــه تنهایــی قــدرت تحــول کننــده دارد .محبــت الهــی بــا طبیعــت لطیــف و در عیــن حــال قوی،
گناهــکار را بــه توبــه هدایــت مــی کنــد و متایــل بـرای چیــزی بهــر را بــر مــی انگیــزد .محبــت
قــادر اســت وحــدت و مــو ّدت ایجــاد کنــد  -حتــی بـرای کســانی کــه قبــا دشــمن بــوده انــد
(لوقــا بــاب  ۶آیــات  ۲۷و ۲۸؛ رومیــان بــاب  ۵آیــه  .)۸بنابرایــن ،بــا محبتــی کــه مــا نســبت
بــه یکدیگــر داریــم ،جهــان خواهــد دانســت کــه مســیحیان در واقــع پیــروان عیســی مســیح
هســتند (یوحنــا بــاب  ۱۳آیــه  .)۳۵ایــن مثــره محبــت همچنیــن مســیحیان را بــه درک متقابــل
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و حساســیت نســبت بــه یکدیگــر هدایــت میکنــد.
جالــب توجــه اســت کــه بهرتیــن رشح از محبــت دقیقــا در بــاب  ۱۳اول قرنتیــان میــان
بــاب هــای  ۱۲و  ۱۴مــی آیــد .ایــن دو بــاب مربــوط بــه عطایــای روح هســتند .اگــر چــه
بــاب  ۱۳بــا مثــره روح یعنــی محبــت رس و کار دارد .حتــی عطایــای عالــی بــدون محبــت هیــچ
هســتند .عطایــای روح بــدون مثــره روح ،قدرتــی ندارنــد و برکتــی را کــه خــدا در مــد نظــر دارد
بوجــود منــی آورنــد .در صورتــی کــه محبــت ماننــد چســبی اســت کــه متــام فضیلتهــای دیگــر
مثــره روح را بــه یکدیگــر متصــل و متحــد مــی منایــد و بــه هــر کاری کــه مــا انجــام مــی دهیــم
صحــت مــی بخشــد.

زندگــی شــا در کــدام قســمت از ویژگــی محبــت بــی بهــره اســت؟ از روح القــدس
بخواهیــد کــه شــا را نســبت بــه کســانی کــه در زندگــی روزانــه بــا ایشــان رس و کار
داریــد رسشــار از محبــت منایــد .بــه یــاد داشــته باشــید کــه خــدا نیــز مــا را از طریــق
مــردم دیگــر محبــت مــی کنــد .چگونــه مــی توانیــد بــه دیگ ـران محبــت خــودرا
نشــان دهیــد؟ محبــت چگونــه بــر ســایر صفــات اشــاره شــده در مثــره روح تاثیــر
مــی گــذارد؟


سه شنبه

 ۱۴فوریه

شادمانی،آرامش و صرب

آیــه  ۱۷بــاب  ۱۴رومیــان چنیــن مــی گویــد« :زی ـرا پادشــاهی خــدا خــوردن و نوشــیدن
نیســت بلکــه شــامل نیکــی و آرامــش و خوشــی در روحالقــدس اســت ».بــه ایــن معنــی کــه
لــذت واکنــش محبــت بــه وفــور بــرکات خــدا و رحمــت و بخشــش میباشــد.
اکنــون شــادمانی بــر اغلــب بــر چیزهــای زمینــی مترکــز یافتــه اســت و تحــت تأثیــر
رشایطــی ق ـرار گرفتــه اندکــه مــا را احاطــه کــرده انــد .اگــر چــه آن شــادی کــه در مثــره روح
ریشــه دارد ،بــر خــدا و آنچــه کــه بـرای مــا انجــام داده اســت ،مترکــز دارد ولــی تحــت تاثیــر
رشایــط پیرامونــی قـرار منیگیــرد .مــا قــوم خــدا بایــد شــادمان باشــیم .ایــن بدیــن معنــا نیســت
کــه بایــد همــواره لبخنــد بزنیــم حتــی بــا اینکــه لبخنــدی دوســتانه چیزهــای زیــادی بیــان مــی
کنــد .اعتــاد مــا بــه خــدا ،دالیــل بیشــاری عرضــه میــدارد تــا بـرای آنچــه کــه بـرای مــا و در
وجــود مــا انجــام داده بــا حــظ توصیــف ناپذیــری شــادمان باشــیم .شــادی روحانــی نتیجــه
ایــان عملــی مــی باشــد.
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یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه  ۲۷و رومیــان بــاب  ۱۴آیــه  ۱۷را بخوانیــد .آرامــش چگونــه بــه
کار روح القــدس مرتبــط اســت؟



آرامــش پایدارتــر از شــادی اســت .آرامــش نتیجــه عــادل شــدن بوســیله ایــان در خداونــد
مــا عیســی مســیح اســت (رومیــان بــاب  ۵آیــه  .)۱هنگامــی کــه در آرامــش بــا خــدا هســتیم،
روح القــدس مــا را بــه آرامــش و صــر در برابــر دیگ ـران هدایــت مــی کنــد .بــه ایــن دلیــل
کــه خــدای آرامــش از طریــق روح القــدس بــا مــا خواهــد بــود (فیلیپیــان بــاب  ۴آیــه  ،)۹مــا
نســبت بــه دیگـران ســتیزه جــو و کینــه تــوز نخواهیــم بــود .در عــوض بــه دنبــال داشــن یــک
زندگــی تــا حــد امــکان آرام نســبت بــه دیگـران خواهیــم بــود (رومیــان بــاب  ۱۲آیــه .)۱۸



دوم پطــرس بــاب  ۳آیــه  ۹را بخوانیــد .صــر چگونــه شــخصیت خــدا را انعــکاس مــی
دهــد؟

صــر یــک صفــت رایــج بــری نیســت .بــه ایــن معنــی اســت کــه حتــی زمانــی کــه رشایــط
بــه خوبــی پیــش منــی رود ،بــا دیگـران و اوضــاع کنــار بیاییــم .بــا ایــن وجــود حتی در مشــکالت
تنهــا نیســتیم .خــدا مــا را از طریــق روح مقــدس خویــش حفــظ مــی منایــد و در مــا صــر ایجــاد
مــی کنــد کــه ایــن صفــت مخصــوص ایامنــداران پایــان زمــان مــی باشــد (مکاشــفه یوحنــا بــاب
 ۱۴آیــه  .)۱۲تنهــا کســانی کــه هدفــی ارزشــمند دارنــد مــی تواننــد صبــور باشــند.

چــه می ـزان از مث ـرات شــادمانی ،آرامــش و صــر را در زندگیتــان تجربــه مــی کنیــد؟
در کدامیــک از ایــن زمینههــا نیــاز داریــد کــه در شــا کار بیشــری انجــام شــود؟

چهارشنبه

مهربانی ،خیرخواهی و وفاداری


 ۱۵فوریه

اول قرنتیــان بــاب  ۱۳آیــه  ۴را بخوانیــد .چـرا مهربانــی واقعــی چنیــن جذابیــت مثبتــی
بـرای دیگـران دارد؟ مهربانــی خــدا در قبــال برشیــت را در کجــا میبینیــد؟
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«مهربانــی» واژه ای اســت کــه غالب ـاً ب ـرای توصیــف برخــورد خــدا بــا قــوم وی بــکار بــرده
شــده اســت .مهربانــی برخــورد مــا را نیــز بــا دیگـران در شکســت هایشــان توصیــف مــی کنــد.
خــدا مــی توانســت در برخــورد بــا خطاهــای مــا بســیار خشــن عمــل کنــد .بــا ایــن حــال او
ماننــد پــدری بــا محبــت کــه بــا فرزنــدی در حــال یادگیــری برخــورد مــی کنــد ،بــا مــا رفتــار مــی
کنــد (هوشــع بــاب  ۱۱آیــات  ۱تــا  .)۴شــاید هیــچ چیــز بیشــر از نامهربانــی ،شــهادت و خدمــت
مســیحی مــا را بــی اعتبــار نســازد .مهربــان بــودن هزینــه ای نــدارد امــا مــی توانــد دری بــه قلــب
طــرف مقابــل بگشــاید .مهــم نیســت کــه تــا چــه حــد در رسزنــش کــردن ســختگیر باشــیم ،الزم
نیســت کــه در برخوردمــان بــا دیگ ـران بــا وجــود خطاهــا و مســائل شــان ،نامهربــان باشــیم.
رسزنــش از روی محبــت شــاید بزرگرتیــن نشــانه اصالــت شــخصیت باشــد.



آیــه  ۹بــاب  ۵افسســیان را بخوانیــد .در ایــن آیــه چــه چیــزی خیرخواهــی را همراهــی
مــی کنــد؟

خیرخواهــی یعنــی محبــت در عمــل خیرخواهانــه کــه بــه عنــوان مثــره روح رشــد مــی کنــد
و همچنیــن شــامل کارهــا و اعــال نیــک مــی باشــد .خیرخواهــی بــه دیگ ـران کاری محبــت
آمیــز اســت .روح القــدس در ارتبــاط بــا کســانی کــه بــا آنــان در ارتبــاط هســتیم باعــث جریــان
مثبــت در خیــر خواهــی میشــود.



آیــه  ۲۲بــاب  ۵غالطیــان را بخوانیــد .چـرا مهم اســت کــه در گام برداشــتنهای مســیحی
بــا خــدا قابــل اطمینــان و وفادار باشــیم؟

چیــزی کــه در اینجــا مــد نظــر اســت ،بایــد وفــاداری شــخصیت و رفتــاری باشــد کــه توســط
روح القــدس بــروز مــی کنــد .وفــاداری بــه معنــی قابــل اطمینان یــا معترب بودن اســت .کســانی
کــه وفادارنــد آنچــه را کــه وعــده مــی دهنــد انجــام مــی دهنــد .وفــاداری همچنیــن یکــی از
خصوصیــات عیســی مســیح مــی باشــد کــه «شــاهد امیــن» نامیــده مــی شــود (مکاشــفه یوحنــا
بــاب  ۱آیــه  )۵و خصوصیــت خــدای پــدر کــه وعــده هــای خــود را انجــام مــی دهــد و در کاری
کــه مــی کنــد وفــادار اســت (اول قرنتیــان بــاب  ۱آیــه  ،۹بــاب  ۱۰آیــه ۱۳؛ اول تســالونیکیان
بــاب  ۵آیــه ۲۴؛ دوم تســالونیکیان بــاب  ۳آیــه  .)۳مــا در وفاداریــان ،تصویــر خــدا را در
زندگــی خــود انعــکاس مــی دهیــم« .بـرای خــدا بزرگــی کاری کــه انجــام میدهیــم مهــم نیســت
بلکــه نیتهــا و انگیــزه هایــی اســت کــه بــر پایــه آنهــا عمــل مــی کنیــم .او بــه خیرخواهــی
و وفــاداری بیشــر از بزرگــی کار انجــام شــده پــاداش مــی دهــد – ».الــن جــی .وایــت،
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 2, pp. 510, 511.
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پنجشنبه

 ۱۶فوریه

مالیمت و خویشتنداری


غالطیــان بــاب  ۵آیــه  ۲۳و متــی بــاب  ۵آیــه  ۵را بخوانیــد .چـرا فروتنــی یــا مالیمــت
بـرای رهــری مســیحانه مهم اســت؟
مالیمــت یــا فروتنــی بــه معنــی ضعــف منــی باشــد و بــه معنــی بزدلــی یــا فقــدان رهــری
نیســت .در مقابــل موســی فروتنتریــن مــرد روی زمیــن نامیــده مــی شــد (اعــداد بــاب  ۱۲آیــه
)۳؛ بــا ایــن حــال او رهــر قدرمتنــد قــوم خــدا بــود .مــردم فروتــن دارای خصوصیــات خشــن ،
ســتیزه جــو یــا خودخواهانــه و تهاجمــی نیســتند .در عــوض آنهــا بــا روحیــه ای مالیــم خدمــت
مــی کننــدِ .حلــم و فروتنــی تجلــی ظاهــری و ایــان و اطمینانــی باطنــی اســت ،مطمئنـاً نــه
از خــود بلکــه از قــدرت خداســت کــه در درون مــا کار مــی کنــد .اغلــب اوقــات ،کســانی کــه
پــر هیاهــو ،خشــن و جســور هســتند در واقــع عــدم امنیــت و تــرس خــود را مــی پوشــانند.



غالطیــان بــاب  ۵آیــه  ۲۳و امثــال ســلیامن بــاب  ۱۶آیــه  ۳۲را بخوانیــد .زمانــی کــه
مــا خویشــتنداری را بــکار نبندیــم ،چــه بدبختــی ببــار مــی آیــد؟ اگــر اعتــدال داشــته و
خویشــتندار باشــیم چــه برکاتــی نصیــب مــا خواهــد شــد؟
آخریــن جنبــه مثــره روح ،اعتــدال و خویشــتنداری مــی باشــد .ایــن جایــی اســت کــه همــه
مــا بایــد مراقــب باشــیم ،زیـرا چــه کســی تاکنــون در زمینــه خویشــتنداری دســت و پنجــه نــرم
نکــرده اســت؟ هــر فــردی پیــش از آنکــه بتوانــد شــهر ،جامعــه یــا کلیســایی را اداره کنــد ،بایــد
توانایــی کنــرل نفــس خــود را داشــته باشــد .میانــه روی حقیقــی نــه تنهــا کنــرل داشــن بــر
غــذا و نوشــیدنی اســت بلکــه کنــرل بــر همــه جنبــه هــای زندگــی مــی باشــد.
همــه جنبــه هایــی کــه در بــاال اشــاره شــد بخشــی از یــک مثــره روح هســتند .وقتــی کــه
کتــاب مقــدس کار خــدا در زندگــی مــا را توصیــف مــی کنــد ،جنبــه هــای اخالقــی تقــدس ،بــر
عطایــای جــذاب اولویــت دارنــد .مســیح گونــه بــودن در همــه ابعــاد آن چیــزی اســت کــه
واقعــا در زندگــی ایامنــدار اهمیــت دارد .بــه ایــن دلیــل کــه مثــره روح نشــانه شــاخص متــداول
در میــان همــه ایامنــداران در هــر کجــا اســت و یــک اتحــاد آشــکار را در کلیســای او بوجــود
مــی آورد.
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دربــاره بخــش هایــی از زندگیتــان کــه بایــد تســلط بیشــری بــر نفســتان داشــته
باشــید ،بیندیشــید .شــاید شــا در یــک زمینــه بــر نفســتان تســلط داشــته باشــید
امــا در زمینــه دیگــر چنیــن نباشــد؟ چ ـرا مهــم اســت کــه از طریــق قــدرت خــدا،
بــر متــام ابعــاد زندگیــان کنــرل داشــته باشــیم؟ پاســخ هایتــان را در روز ســبت در
کالس مطــرح کنیــد.

جمعه

 ۱۷فوریه

تفکری فراتر:

«آیات  ۲۲و  ۲۳باب  ۵غالطیان در زبان امروزی ممکن است اینگونه خوانده بشوند:
مثــره روح حالتــی دلپذیــر و مشــفقانه اســت – از خــود روحــی درخشــان بــا خلــق و خویــی
بشــاش نشــان میدهــد – رفتــاری مالیــم و فکــری حلیــم دارد – در رشایطــی چالــش بــر انگیــز
و بــا مردمــی مشــکل ســاز از خــود صــر بردبارانــه بــروز میدهــد – دارای بصیــرت بــا حســی
بـرای ابـراز همــدردی و مبــادی آداب اســت – بــا ســعه صــدر قضــاوت میکنــد و ســخاومتندانه
خیـرات میدهــد و نیکــوکاری میکنــد – تحــت هــر رشایطــی وفــادار و قابــل اطمینــان اســت –
خویشــن خویــش را بـرای خوشــی دیگـران بــا تواضــع بفراموشــی میســپارد – در همــه امــور
کاردان و خویشــتندار بــوده کــه در نهایــت کــال ،پــری را از خــود بــه منصــه ظهــور میرســاند.
این خصایل به نوعی مثره روح می باشد .همه چیز در واژه مثره خالصه می شود .این
مثره با تالش کردن میرس منیشود بلکه با تسلیم شدن امکان می یابد؛ با نگرانی نیست
بلکه با اطمینان کردن است؛ نتیجه اعامل نیست بلکه نتیجه ایامن است – .اس .چادویک،
S. Chadwick, in Arthur Walkington Pink, The Holy Spirit (Bellingham, Wash.:
Logos Bible Software, n.d.), chapter 30
«اگــر عشــق بــه حقیقــت در قلبتــان وجــود داشــته باشــد ،حقیقــت از کالمتــان جــاری
خواهــد شــد .از امیــد متبارکــی کــه در عیســی داریــد ســخن خواهیــد گفــت .اگــر در
قلبتــان محبــت داشــته باشــید ،بــه دنبــال بنــا کــردن و بهبــود رشایــط برادرتــان در مقــدس
تریــن ایــان خواهیــد بــود .اگــر واژه ای علیــه شــخصیت دوســت یــا برادرتــان بیــان
شــد ،ایــن رشارت را تشــویق نکنیــد .ایــن کار دشــمن میباشــد .بــا محبــت بــه گوینــده
یــاد آوری کنیــد کــه کالم خــدا چنیــن مکاملاتــی را منــع مــی کنــد – ».الــن جــی .وایــت،
Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, p. 76.

65

سواالتی برای بحث

 .۱در کالس دربــاره آخریــن پرســش پایــان مطالعــه روز پنــج شــنبه در مــورد نیــاز
بــر تســلط بــر نفــس ،صحبــت کنیــد .اگــر مــا بــا فیــض نجــات یافتــه ایــم ،چ ـرا
پیــروزی بــر گنــاه چنیــن اهمیــت دارد؟ گذشــته از هــر چیــز آیــا مــژده انجیــل
دربــاره بخشــش گناهــان نیســت؟ در عیــن حــال بــه شــخصیت یهــودا و کاری کــه
گنــاه آز و طمــع بــا او انجــام داد ،بیندیشــید .مــا چــه چیــزی مــی توانیــم دربــاره
پاســخ بــه پرســش مربــوط بــه لــزوم پیــروزی ،از ایــن مثــال بیاموزیــم؟ همچنیــن،
آنچــه کــه الــن جــی .وایــت در اینجــا مــی گویــد چگونــه بــه روشــن منــودن مســئله
نیــاز بــه پیــروزی کمــک مــی کنــد؟ »یــک ویژگــی نادرســت شــخصیت ،یــک متایــل
کوچــک بــه گنــاه در نهایــت متــام قــدرت مــژده انجیــل را خنثــی خواهــد کــرد« —
Testimonies for the Church

 .۲چرا مثره روح مهمرت از عطایای روح می باشد؟

 .۳بــاب  ۱۳اول قرنتیــان را بــا صــدای بلنــد در کالس بخوانیــد و دربــاره مفهــوم
آن صحبــت کنیــد .چــرا پولــس چنیــن تاکیــد بزرگــی بــر نیــاز بــرای محبــت مــی
کنــد؟ چگونــه مــی توانیــم محبــت کــردن را بیاموزیــم بطریقــی کــه پولــس دربــاره
نشــان دادن محبــت در اینجــا ســخن مــی گویــد؟ چ ـرا مــرگ نفــس و پایــداری در
مســیح بخصــوص در محبــت کــردن بــه کســانی کــه حقیقتــا از ایشــان بیزاریــم،
بســیار حیاتــی اســت؟
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درس هشتم

 ۱۸تا  ۲۴فوریه

روحالقدس و عطایای روح

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :اول قرنتیــان بــاب  ۱۲آیــات  ۴تــا  ۷؛ افسســیان بــاب  ۴آیــه
 ۷؛ اول قرنتیــان بــاب  ۱۲آیــات  ۱۴تــا  ۳۱؛ رومیــان بــاب  ۱۲آیــات  ۳تــا  ۸؛ اول یوحنــا
بــاب  ۴آیــات  ۱تــا .۳
آیــه حفظــی« :گرچــه عطایایــی کــه خــدا مبــا میبخشــد گوناگــون اســت امــا اصــل و
منشــاء متــام آنهــا روح القــدس اســت .بــا اینکــه میتــوان خــدا را از راههــای مختلــف
خدمــت کــرد امــا همــه هــان خداونــد را خدمــت میکنیــم .خــدا یکــی اســت امــا بــه
صورتهــای مختلــف در زندگــی مــا عمــل میکنــد .او هــان خداســت کــه در همــه مــا
و بوســیله مــا کــه از آن او هســتیم کار میکنــد» (اول قرنتیــان بــاب  ۱۲آیــات  ۴تــا .)۶
مــردی کــه بــه یــک ســفر کاری طوالنــی مــدت میرفــت ،پــرش را مســئول خانــواده
گذاشــت و وظیفـهای خــاص بــه او محــول منــود .امــا خیلــی زود پــر متوجــه شــد کــه پــدرش
ب ـرای او وســایل الزم ب ـرای انجــام آن وظیفــه را فراهــم نکــرده بــود .پــر نــا امیــد از انجــام
کار دســت کشــید.
بــه همیــن صــورت هنگامــی کــه عیســی حواریونــش را تــرک منــود و بــه نــزد پــدرش در
آســان رفــت ،بــه ایشــان وظیفــه خاصــی داد :مــژده نیــک انجیــل را بــه جهــان اعــام کنیــد.
امــا عیســی شــاگردانش را بــدون تجهی ـزات رهــا نکــرد .آنهــا را بــه انجــام آنچــه بــه ایشــان
فرمــان داده بــود ،قــادر ســاخت ،امــا در نــام خــود و از طریــق قــدرت و کمــک روحالقــدس.
در اول قرنتیــان بــاب  ۱آیــات  ۴تــا  ،۷پولــس اینگونــه سپاســگزاری میکنــد کــه «خــدای خــود
را پیوســته شــکر میکنــم دربــاره شــا ب ـرای آن فیــض خــدا کــه در مســیح عیســی بــه شمـــا
عطــا شـــده اســت ،زی ـرا شــا از هــر چیــز در وی دولتمنــد شــدهاید ،در هــر کالم و در هــر
معرفــت .چنانکــه شــهادت مســیح در شــا اســتوار گردیــد ،بحــدی کــه در هیــچ بخشــش
ناقــص نیســتید و منتظــر مکاشــفه خداونــد مــا عیســی مســیح میباشــید» .عطایــای روحانــی
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از طریــق روحالقــدس در مســیح داده میشــوند تــا کلیســایش را بنــا کنــد.
ایــن هفتــه روحالقــدس را بــه عنــوان پادشــاه بخشــنده عطایــای قابــل توجــه خــدا مطالعــه
خواهیــم کــرد و بــه تفاوتهــای میــان مثــره روح و عطایــای روح نگاهــی خواهیــم انداخــت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۵فوریه آماده شوید.

یکشنبه

 ۱۹فوریه

مثره روح و عطایای روح

مثــره روح و عطایــای روح از بنیانــی یکســان برخوردارنــد .بــا ایــن وجــود شــبیه و یکســان
نیســتند .همــه ملــزم نیســتند تــا عطیــه روح را هویــدا کننــد امــا همــه بایــد مثــره روح را منایــان
کننــد .عطایــای روحانــی لزومـاً مویــد روحانــی بــودن نیســتند ،امــا مثــره روح چنیــن میباشــد.
درحالــی کــه تنهــا یــک مثــره وجــود دارد ،عطایــای بســیاری هســتند کــه بعضــی بزرگتــر از
ســایرین میباشــند.

اول قرنتیــان بــاب  ۱۲آیــات  ۴تــا  ۷و  ۱۱را بخوانیــد .ماهیــت و اصــل مطلــب آنچــه
پولــس در اینجــا تعلیــم میدهــد ،چیســت؟



در حالــی کــه همــه جنبههــای مثــره روح توســط خــدا بــه گونــهای طراحــی شــدهاند
کــه در زندگــی پیروانــش قابــل مشــاهده باشــند ،امــا همــه ایامنــداران عطیــه یــا عطایــای
یکســانی ندارنــد .هیــچ فرمانــی وجــود نــدارد کــه همــه بایــد یــک نــوع خــاص عطیــه از
جملــه صحبــت بــه زبانهــا را دارا باشــند .در عــوض ،خداونــد بــا اقتــدار خویــش ایامنــداران را
بــا عطایــای متفاوتــی کــه مناســب میبینــد ،مجهــز میکنــد .عطایــای روح بــه ایــن منظــور
داده میشــوند کــه مــا بتوانیــم بــه دیگ ـران خدمــت کنیــم و بــدن مســیح ،یعنــی کلیســایش
را بنــا کنیــم .ایــن عطایــا بـرای لــذت و جــال شــخصی داده نشــدهاند .آنهــا بـرای پیشبــرد
هدفهــای خــدا بخشــیده میشــوند.
از ایــن رو ،عطایــای روحانــی بــدون مثــره روح بـیارزش هســتند .جالــب توجــه اســت کــه
در بطــن عطایــای روحانــی ،اغلــب بــه محبــت اشــاره شــده اســت .بالفاصلــه پــس از بــاب ۱۲
اول قرنتیــان  ،توصیــف عالــی محبــت در بــاب  ۱۳میآیــد .آیــات  ۱۱تــا  ۱۳بــاب  ۴افسســیان
بــا آیــات  ۱۵و  ۱۶کــه بــه محبــت اشــاره دارنــد ،دنبــال میشــوند .پــس از آن در رومیــان بــاب
 ۱۲آیــات  ۳تــا  ، ۸کــه بــه عطایــای روح اشــاره شــده اســت ،دربــاره محبــت ســخن میگوینــد
(رومیــان بــاب  ۱۲آیــات  ۹و  ۱۰را ببینیــد).
از هــر چــه بگذریــم ،عطایــای فیــض یعنــی عطایــای محبــت .آن عطایــا از روی محبــت
داده میشــوند و بــا محبــت خــدا ب ـرای جــذب مــردم بــکار گرفتــه میشــوند .مــا بــا محبــت
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ورزیــدن نســبت بــه دیگــران ،محبــت خــدا را بــرای ایشــان منایــان میســازیم .خــدای بــا
محبــت و عــامل بــه همــه امــور ،وســایل تحقــق آنچــه را کــه بــه قومــش مأموریــت داده ،مهیــا
میســازد .شــاید بــه ایــن دلیــل اســت کــه محبــت بزرگرتیــن عطیــه میباشــد (اول قرنتیــان
بــاب  ۱۳آیــه .)۱۳

چ ـرا محبــت چنیــن در کانــون همــه کارهایــی کــه مــا بــه عنــوان اف ـرادی مســیحی
انجــام میدهیــم ،وجــود دارد؟ محبــت چگونــه بــه نوعــی بــه شــهادت مــا »قــدرت
و توانایــی« میدهــد؟

دوشنبه

 ۲۰فوریه

خداوند ،با اقتدار و صالحدید خود عطایای روحانی
را می بخشد

ایــن مــا نیســتیم کــه انتخــاب میکنیــم چــه عطی ـهای داشــته باشــیم .واژه یونانــی ب ـرای
عطایــای روحانــی  charismataمیباشــد – آنهــا عطایــای فیــض هســتند کــه توســط خــدا
بخشــیده و تقســیم میشــوند .مــا آنهــا را بخاطــر شــان و مقــام ،جایــگاه ،خوشــنامی،
تحصیــات یــا عملکــرد روحانــ ی خــود بدســت منیآوریــم .آنهــا عطایایــی هســتند کــه
برایــگان از روی محبــت بخشــیده میشــوند تــا مــا بتوانیــم وظیف ـهای را کــه خــدا بــه مــا
محــول منــوده بانجــام برســانیم.



آیــه  ۷بــاب  ۴افسســیان را بخوانیــد .مــا اغلــب فکــر میکنیــم روحالقــدس کســی
اســت کــه عطایــای روحانــی را میبخشــد .پولــس رســول همچنیــن عیســی مســیح را بــا
ارزانــی شــدن عطایــا مرتبــط میکنــد .عیســی چگونــه در بخشــیدن عطایــا نقــش دارد؟
پولــس میگویــد کــه فیــض مســیح ،حــق دادن عطایــا بــه مــا را تضمیــن میکنــد .امــا ایــن
روحالقــدس اســت کــه آنهــا را میــان اعضــای کلیســا تقســیم میکنــد .کســانی کــه عیســی
مســیح را بــه عنــوان نجــات دهنــده شــخصی خــود پذیرفتهانــد و او را بــاور دارنــد ،توســط
روحالقــدس بــا عطایــای روحانــی «بحســب اراده او» مجهــز میشــوند (اول قرنتیــان بــاب ۱۲
آیــه  .)۱۱بــا تصمیــم و صالحدیــد حاکامنــه خــدا  ،عطایــا ارزانــی میگردنــد.
تواناییهــای ذاتــی یــا شــبیه آن ،عطایــای روحانــی نیســتند .عطایــای روحانــی بــا
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اســتعدادهای طبیعــی پــرورش یافتــه کــه یــک فــرد ممکــن اســت از طریــق تحصیــات عالــی
کســب منــوده باشــد  ،یکســان نیســتند .بســیاری از غیــر مســیحیان بــا اســتعدادهای مشــیتی
برکــت داده شــدهاند .در حالــی کــه همــه عطایــای خــوب و عالــی در نهایــت از جانــب خــدا
هســتند (یعقــوب بــاب  ۱آیــه  ،)۱۷خــدا تصمیــم گرفتــه اســت کــه ایامندارانــش را بــا عطایایــی
ویــژه مجهــز کنــد تــا زندگــی ســایر مســیحیان را برکــت بخشــیده و کلیســایش را بنــا کننــد.
خــدا همچنیــن میتوانــد از یــک اســتعداد طبیعــی بـرای ایــن هــدف اســتفاده کنــد کــه فــردی
تصدیــق میکنــد کــه حتــی چنیــن اســتعدادی در نهایــت از جانــب خــدا میآیــد و ســپس بــا
دعــا و فروتنــی آن اســتعداد را وقــف کار خداونــد کنــد.



پولــس در اول قرنتیــان بــاب  ۱۲آیــات  ۱۴تــا  ۳۱دربــاره تقســیم شــدن عطایــا بــه
مخاطبــان خــود چــه میگویــد؟ چ ـرا ایــن چش ـمانداز ب ـرای درک چگونگــی عملکــرد
عطایــای روحانــی در کلیســا بســیار مهــم اســت؟
روحالقــدس کســی اســت کــه عطایــا را بحســب اراده و حکمــت خــود تقســیم میکنــد.
از آنجایــی کــه او مــا را دوســت دارد و میدانــد مــا چگونــه بــه بهرتیــن شــکل میتوانیــم بــه
نحــو احســن بــه او خدمــت کنیــم ،الزم نیســت کــه مــا نســبت بــه دیگـران و عطایــای ایشــان
حســد ورزیــم .حســادت کــردن بــه عطایــای دیگــر ،نشــانهای از ناسپاســی در برابــر خــدا و
شــک منــودن بــه حکمــت او در تقســیم عطایایــش میباشــد.

خــدا بــه اعضــای کلیســای شــا چــه عطایایــی بخشــیده اســت؟ از ایــن حقیقــت کــه
افـراد متفــاوت عطایــای متفــاوت دارنــد ،چــه پیامــی میتوانیــد برداشــت کنیــد؟

سه شنبه

 ۲۱فوریه

هدف از عطایای روحانی

رومیــان بــاب  ۱۲آیــات  ۳تــا  ۸و افسســیان بــاب  ۴آیــات  ۸تــا  ۱۲را بخوانیــد .هــدف
از عطایــای روحانــی کــه خــدا بــه مــا میدهــد ،چیســت؟



عطایــای روحانــی بــه وضــوح بـرای خدمــت و نــه بـرای خوشــایند مــا داده شــدهاند .آنهــا
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ترفندهایــی مهجزهآســا نیســتند کــه حــس کنجــکاوی مــا را ارضــا کننــد یــا بــه عنــوان مخــدره
ای ب ـرای ملــول شــده مــا داده نشــدهاند .مــا اغلــب بــه عطایــای روحالقــدس بــه لحــاظ بــر
طــرف منــودن نیازهــای روحانیــان یــا ب ـرای توانایــی ب ـرای همگامــی بــا خــدا میاندیشــیم.
ایــن مطلــب بــه بینشــی از عطایــای روح القــدس ختــم میشــود کــه بیشــر حــول محــور
باورمنــدان مســیحی میچرخــد تــا اینکــه مســیح محــور باشــد .بعبارتــی دیگــر بــه جــای اینکــه
بــر خــدا مترکــز داشــته باشــد ،بیشــر بــر مــا مترکــز دارد .هنگامــی کــه ســعی کنیــم دیدگاهــی
خــدا محــور نســبت بــه عطایــای روحانــی بدســت آوریــم ،متوجــه میشــویم کــه عطایایــی
کــه خــدا میدهــد ،اهــداف الهــی متعــددی را تحقــق میبخشــند :آنهــا بـرای پیشــرد اتحــاد
کلیســا و ســاخنت آن داده میشــوند (افسســیان بــاب  ۴آیــات  ۱۲تــا  .)۱۶آنهــا ب ـرای پیشــرد
مأموریــت الهــی کــه بــر عهــده کلیساســت داده میشــوند (افسســیان بــاب  ۴آیــات  ۱۱و
 .)۱۲و در نهایــت آنهــا ب ـرای جــال دادن بــه خــدا ارزانــی میشــوند (اول پطــرس بــاب ۴
آیــات  ۱۰و .)۱۱
بــه ایــن دلیــل اســت کــه عطایــا هرگــز ب ـرای دلخوشــی مــا داده منیشــوند .آنهــا ب ـرای
تقویــت منــودن دیگـران هســتند (اول پطــرس بــاب  ۴آیــه ۱۰؛ اول قرنتیــان بــاب  ۱۴آیــات ۱۲
و  .)۲۶آنهــا بـرای منفعــت روحانــی و تقویــت و تقدیــس کل کلیســا عطــا میشــوند .فاجعــه
بــار اســت هنگامــی کــه عطایــای خــدا کــه ب ـرای مراقبــت از وحــدت کلیســا در نظــر گرفتــه
شــدهاند ،ب ـرای بهــره بــرداری برخــی اف ـراد مــورد ســوء اســتفاده ق ـرار مــی گیرنــد .هنگامــی
کــه ایــن اتفــاق میافتــد ،افـراد بطــور نــاروا شــهرت مــی یابنــد .ایــن بــه نوبــه خــود تفرقــه را
گســرش میدهــد و موجــب بــروز اختالفــات میشــود.
مــا اغلــب اوقــات عطایــای روحانــی را بــه عنــوان توانایــی و اســتعداد تصــور میکنیــم.
درحالــی کــه عطایــای روحانــی شــامل اســتعدادها میشــوند ،بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم
روحالقــدس در بخشــیدن یــک عطیــه روحانــی ،همچنیــن همــواره وظیفــه یــا خدمتــی
مناســب بــا آن را محــول میکنــد (اول پطــرس بــاب  ۴آیــه  .)۱۰بنابرایــن ،مــا ممکــن اســت
بگوییــم کــه عطایــای روحانــی ،تواناییهــای خاصــی هســتند کــه بطــور ماوراءطبیعــی
توســط خــدا از طریــق روحالقــدس اعطــا میشــوند .ایــن عطایــا فــرد را مســتعد خدمتــی
خــاص میکننــد کــه باعــث رشــد کلیســا خواهــد شــد .بـرای رســیدن بــه آن هــدف ،عطایــای
گوناگونــی الزم اســت.

فکــر میکنیــد بــه چــه دلیــل یکــی از اهــداف اساســی عطایــا ،اتحــاد کلیســا
میباشــد؟ ایامنــداران بــا عطایــای متفــاوت چگونــه میتواننــد بــه اتحــاد در کلیســا
کمــک کننــد؟ چــه اتفاقــی بایــد رخ دهــد تــا عطایــای متفــاوت بــه جــای منبــع
تفرقــه بــودن،برکتــی ب ـرای کلیســا باشــند؟
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چهارشنبه

 ۲۲فوریه

عطیه ،قبالً و اکنون



اول قرنتیــان بــاب  ۱۴آیــه  ۱را بخوانیــد و آن را بــا فهرســتهای متفــاوت در اول
قرنتیــان بــاب  ۱۲آیــات  ۷تــا  ۱۱و  ۲۷تــا  ،۳۱رومیــان بــاب  ۱۲آیــات  ۳تــا  ۸و
افسســیان بــاب  ۴آیــات  ۱۱و  ۱۲مقایســه کنیــد .آیــا آن عطایــا تنهــا بــه ایامنــداران
عهــد جدیــد داده شــده بودنــد؟ چــرا عطایــا امــروزه وجــود دارنــد؟

بعضــی از مســیحیان بــر ایــن باورنــد کــه عطایــای روحانــی کــه در عهــد جدیــد بــه آنهــا
اشــاره شــده اســت ،محــدود بــه زمــان عیســی و رســوالن بودهانــد .آنهــا چنیــن اســتدالل
میکننــد کــه بــا مــرگ نخســتین رســوالن ،عطایــای روحانــی مخصــوص نیــز در کلیســا از
میــان رفتنــد .آنهــا در حامیــت از ایــن دیــدگاه ،از آیــه  ۱۰بــاب  ۱۳اول قرنتیــان نقــل قــول
میکننــد ،جایــی کــه پولــس رســول میگویــد «لکــن هنگامــی کــه کامــل آیــد ،جزئــی نیســت
خواهــد گردیــد » .آری ،زمانــی فـرا خواهــد رســید کــه بخشــیده شــدن عطایــا متوقــف خواهــد
شــد .امــا ایــن اتفــاق تنهــا زمانــی رخ میدهــد کــه کامــل آمــده باشــد ،یعنــی ،زمانــی کــه مــا
دیگــر رو در رو و نــه از پشــت شیشـهای تیــره نــگاه کنیــم ،هنگامــی کــه عیســی دوبــاره بیایــد.
کتــاب مقــدس بــه مــا میگویــد کــه عطایــای روحانــی بــرای رشــد کلیســا داده میشــوند
(اول قرنتیــان بــاب  ۱۲آیــه  .)۲۸پولــس ایامنــداران را پنــد میدهــد کــه «عطایــای روحانــی
را بــه غیــرت بطلبنــد» (اول قرنتیــان اول بــاب  ۱۴آیــه  .)۱آنهــا بـرای ســامت جســم الزامــی
هســتند .زمانــی کــه هیچگونــه ســند و مدرکــی در کتــاب مقــدس وجــود نــدارد دال بــر اینکــه
خــدا آن عطایــا را از میــان برداشــته ،مجبوریــم فــرض کنیــم کــه خداونــد قصــد دارد کــه آن
عطایــا همچنــان باقــی مباننــد تــا اینکــه کلیســا ماموریــت خویــش را بــه کــال رســانیده و
مســیح دوبــاره آمــده باشــد.
کار خــدا در آخــر زمــان بــا قــدرت و نیــروی بــه مراتــب بیشــر از ابتــدا ،کامــل خواهــد
شــد .تــا زمانــی کــه کلیســا بــه آمــاده کــردن جهــان ب ـرای آمــدن دوبــاره مســیح فراخوانــده
شــده باشــد ،خــدا اعضــای کلیســا را بــدون کمــک در کامــل منــودن مأموریتشــان رهــا نخواهــد
کــرد .امــا ایــن عطایــا هرگــز جایگزیــن کتــاب مقــدس نخواهنــد شــد یــا جایگاهــی یکســان
بــا آن را نخواهنــد داشــت .در عــوض آنهــا تحقــق وعــده کتــاب مقــدس در تجهیــز منــودن
ایامنــداران میباشــند تــا آنهــا بتواننــد بــدن مســیح را بنــا کننــد و جهــان را ب ـرای بازگشــت
زودهنــگام عیســی آمــاده کننــد.
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افسســیان بــاب  ۴آیــات  ۱۱تــا  ۱۳را بخوانیــد ،بخصــوص آیــه  ۱۳کــه میگویــد« :تــا
همــه بــه یگانگــی ایــان و معرفــت تــام پــر خــدا و بــه انســان کامــل ،بــه انــدازه
قامــت پــری مســیح برســیم ».ایــن مطلــب دربــاره نیــاز کنونــی بــه عطایــای کلیســا
بــه مــا چــه میگویــد؟

پنجشنبه

 ۲۳فوریه

روحالقدس و عطیه تشخیص و بصیرت

اول قرنتیــان بــاب  ۱۲آیــه  ۱۰و بــاب  ۱۴آیــه  ۲۹و اول یوحنــا بــاب  ۴آیــات  ۱تــا ۳
را بخوانیــد .چـرا عطــای تشــخیص و بصیــرت حائــز اهمیــت میباشــد؟



درحالــی کــه عطایــای روحانــی اصیــل در کلیســا وجــود دارد ،کتــاب مقــدس بــه مــا هشــدار
میدهــد کــه هــر روحــی را بــاور نکنیــم بلکــه روحهــا را در انطبــاق آنهــا بــا کالم ،درســتی
و همنوائــی و آیــا اینکــه آنهــا عیســی را بعنــوان خــدا جــال میدهنــد ،بیازماییــم« .تشــخیص
روح هــا» رضوری هســتند (اول قرنتیــان بــاب  ۱۲آیــه  ،)۱۰زیـرا هــر چیــزی کــه بــه آمــدن از
جانــب خــدا تظاهــر میکنــد در واقــع از خــدا نیســت .بــه مــا هشــدار داده شــده اســت کــه
نیروهــای شــیطانی بدنبــال گم ـراه کــردن کلیســا هســتند و اینکــه بازآفرینیهــای اهریمنــی
از عطایــای روح وجــود دارنــد ،از جملــه تعالیــم دروغیــن ،نبــوت دروغیــن ،رویاهــای غیــر
حقیقــی ،صحبــت کــردن جعلــی بــه زبانهــا ،نیروهــای مرمــوز شــفا دهنــده ،نشــانهها و
عجایــب گمراهکننــده و غیــره.
برخــی اف ـراد کــه حتــی امــروزه اعتبــار عطایــای روحانــی را قبــول دارنــد ،تأکیــد خاصــی
بــر بعضــی عطایــای روحانــی داشــتهاند و بــا وجــود آیــات و نشــانه هــا  ،ب ـرای آنهــا برتــری
نابجایــی قائــل شــده انــد .جالــب توجــه اســت کــه پولــس عطیــه تشــخیص و بصیــرت را
بالفاصلــه بعــد از اینکــه بــه عطیــه «قــوت معجـزات» و عطیــه «نبــوت» اشــاره کــرد فهرســت
میکنــد درســت قبــل از اینکــه بــه عطیــه زبانهــا اشــاره ای کنــد (اول قرنتیــان بــاب  ۱۲آیــه .)۱۰
خــدا بــه منظــور حفــظ کلیســا در حقیقــت و اتحــاد و امنیــت اعضــا از پیــروی از نبوتهای
دروغیــن و گمـراه شــدن بواســطه معجـزات و نشــانههای نادرســت ،بــه کلیســا عطیــه بینــش و
بصیــرت را میدهــد .بلــوغ کتــاب مقدســی ،دانــش و وفــاداری بــه کالم خــدا در ایــان و عمــل
ب ـرای ســنجیدنهای مناســب ،الزم هســتند .بــا ایــن وجــود ،اســاس همــه بینشهــا بایــد کالم
خــدا باشــد .تنهــا از طریــق ارزیابــی همــه چیــز توســط کالم خداســت کــه میتوانیــم مطمــن
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شــویم چیــزی کــه میشــنویم یــا مــی بینیــم حقیقت ـاً از جانــب خداونــد اســت یــا در عــوض،
از جــای دیگــری میآیــد.
«مــردی کــه کار معجـزات را بعنــوان آزمونــی بـرای ایامنــش قـرار میدهــد ،درخواهــد یافت
کــه شــیطان میتوانــد از طریــق انــواع خدعــه هــا ،عجایــب و شــگفتی هایــی بوجــود آورد
کــه ماننــد معجزاتــی واقعــی بــه نظــر برســند ...نگذاریــد ایــام ســپری شــوند و فرصتهــای
ارزشــمند بــدون جســتجو ب ـرای خــدا بــا متــام قلــب و فکــر و وجــود از دســت برونــد .اگــر
حقیقــت را بــا متــام دل نپذیریــم ،ممکــن اســت جــزء آن دســته از افــرادی باشــیم کــه در
ایــن روزهــای پایانــی ،معج ـزات جعلــی شــیطان را خواهنــد دیــد و آنهــا را بــاور خواهنــد
کــرد .چیزهــای عجیــب بســیاری بــه عنــوان معجــزات شــگفتانگیز منایــان خواهنــد شــد،
کــه بایــد بــه عنــوان فریبهــای ســاخته دســت (پــدر دروغهــا) در نظــر گرفتــه بشــوند...
بــر تحــت تأثیــر ارواح رشیــر ،معجزاتــی بوجــود خواهــد آورد – ».الــن جــی .وایــت،
.Ellen G. White, Selected Messages, vol. 2, pp. 52, 53

جمعه

تفکری فراتر

 ۲۴فوریه

جدال عظیم اثر الن جی وایت صفحات  ۵١۷ – ۵١١و  ۶۰۲ – ۵٩۳را مطالعه کنید.
بعضــی پرســیدهاند« ،چـرا مــا هــان معجزاتــی کــه در زمــان کتــاب مقــدس دیــده شــدند،
ماننــد شــفا دادنهــای معجزهآســا را امــروزه منیبینیــم؟» نخســت ،مــا داســتانهایی دربــاره
معج ـزات میشــنویم .و مطمئن ـاً بعضــی از مــردم آنهــا را مســتقیامً دیدهانــد .ثانی ـاً ،مــا در
هنــگام خوانــدن کتــاب مقــدس ،میتوانیــم ایــن را دریابیــم کــه معج ـزات همــواره اتفــاق
میافتــاده انــد .امــا برداشــت را تنهــا بــه ایــن دلیــل داریــم کــه روحالقــدس نویســندگان
را الهــام بخشــید تــا دربــاره رویدادهایــی کــه در برپایــی کلیســای اولیــه حیاتــی بودنــد
مکتــوب کننــد و ایــن وقایــع اغلــب شــامل معجـزات بودنــد .مــا میتوانیــم تصــور کنیــم کــه
در بیشــر مــوارد و اکــر اوقــات ،رشایــط در آن زمــان ماننــد زمــان حــال بودنــد :کالم خــدا
بــه مــردم تعلیــم داده میشــد و ســپس بــه روحالقــدس پاســخ میدادنــد .و در نهایــت،
خانــم الــن جــی .وایــت نوشــت« :روشــی کــه مســیح در آن کار کــرد ایــن بــود کــه کالم خــدا
را موعظــه کنــد و بواســطه معجــزات شــفا دهنــده ،رنجهــا را از بیــن بــرد .امــا بــه مــن
تعلیــم داده شــده اســت کــه مــا منیتوانیــم بــه ایــن روش عمــل کنیــم ،زیــرا شــیطان بــا
بوجــود آوردن معج ـزات ،قدرتــش را عملــی میکنــد .خدمتگ ـزاران خــدا امــروزه منیتواننــد
بوســیله معج ـزات کار کننــد ،زی ـرا شــفا دادنهــای جعلــی کــه مدعــی الهــی بــودن دارنــد،
بوجــود خواهنــد آمــد .بــه ایــن دلیــل ،خداونــد روشــی را مشــخص منــوده اســت کــه بوســیله
آن ،قومــش میتواننــد شــفای جســمی را همــراه بــا تعلیــم دادن کالم خــدا پیــش بربنــد.
مراکــز درمانــی بایــد ســاخته بشــوند و کارکنانــی کــه خدمــت واقعــی پزشــکی را انجــام
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میدهنــد بایــد در ایــن مراکــز فعالیــت کننــد .از ایــن رو ،تأثیــری محافظــت کننــده بــر
روی کســانی کــه بــه ایــن مراکــز میآینــد ،وجــود خواهــد داشــت – ».الــن جــی .وایــت،
Ellen G. White, Selected Messages, book 2, p. 54.

سواالتی برای بحث
 .۱تفاوت میان مثره روح و عطایای روح چیست؟
 .۲چگونــه مـی توانــد درک اینکــه عطایایــی کــه بوســیله خــدای بــا محبــت و حکیــم
داده شــده انــد مبــا کمــک کنــد تــا قــدر عطایــای گوناگــون را در کلیســا بشناســیم؟
 .۳چـرا شــفا هــا و عجایــب معجزهآســا بــه خــودی خــود منیتوانــد راهنامیــی صحیــح
بـرای تشــخیص حقیقــت باشــد؟ مــا در کنــار آنهــا بــه چــه چیــز دیگــری نیــاز داریم؟
« .۴مــن بــه عنــوان کســی کــه فیــض خــدا نصیبــش شــده اســت بــه همــۀ شــا
میگویــم دربــارۀ خــود افــکار اغـراق آمیــز نداشــته باشــید بلکــه بــه نســبت ایامنــی
کــه خــدا بــه هــر یــک از شــا داده اســت خــود را بــا اعتــدال بســنجید» (رومیــان
بــاب  ۱۲آیــه  .)۳در اینجــا چــه انــدرز بســیار مهمــی بــه مــا داده شــده اســت؟ چقدر
بایــد خــود را رفیــع و «بلنــد مرتبــه» بپنداریــم؟









75

درس نهم

 ۲۵فوریه تا  ۳مارس

روحالقدس و کلیسا

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :افسســیان بــاب  ۱آیــات  ۲۲و ۲۳؛ اول قرنتیــان بــاب  ۱۲آیــه
۱۳؛ رومیــان بــاب  ۶آیــات  ۳تــا ۷؛ اعــال رســوالن بــاب  ۱۷آیــه ۱۱؛ افسســیان بــاب ۴
آیــات  ۵و ۶؛ اعــال رســوالن بــاب  ۲آیــات  ۴تــا .۱۱
آیــه حفظــی« :ســعی کنیــد همــواره متقفــا از روح خــدا هدایــت شــوید تــا بتوانیــد
همیشــه بــا هــم در صلــح و صفــا باشــید .مــا همــه اعضــای یــک بدنیــم و در همگــی
مــا یــک روح ســاکن اســت یعنــی روح القــدس و همــه مــا بـرای رســیدن بــه یــک امیــد
دعــوت شــده ایــم یعنــی بــه آن جاللــی کــه خــدا بـرای مــا تــدارک دیــده اســت .بـرای
مــا فقــط یــک خداونــد  ،یــک ایــان و یــک تعمیــد وجــود دارد( ».افسســیان بــاب ۴
آیــات  ۳تــا .)۵
گاهــی اوقــات فکــر مــی کنیــم کــه روح القــدس تنهــا در ســطح فــردی و در زندگــی فــردی
ایامنــداران کار مــی کنــد .امــا ایــن کار در افـراد اســاس و شــالوده جامعــه روحانــی مــی باشــد.
روح القــدس در نهایــت بـرای وجــود کلیســای مســیح مســئولیت دارد.
مــا اغلــب ترغیــب مــی شــویم کــه فکــر کنیــم کلیســا بــه دلیــل فعالیــت هــای بشــارتی
و خدمتــی متعــدد مــا وجــود دارد و رشــد مــی کنــد .آری ،خــدا مــی خواهــد نقشــه هــای بــا
شــکوهش ب ـرای کلیســا تحقــق یابنــد و ایــن کار را بــا کمــک مــا انجــام مــی دهــد .امــا ایــن
دلیــل اصلــی ب ـرای کلیســا در کاری کــه انجــام مــی دهیــم منــی باشــد؛ همچنیــن ایــن کار
نتیجــه ســازماندهی مؤثــر و مدیریــت تأثیــر گــذار مــا نیســت ،هــر چنــد کــه همــه اینهــا مهــم
هســتند .بــه دلیــل کاری کــه خــدا از طریــق روح القــدس در مــا انجــام داده و همچنــان مــی
دهــد ،کلیســا وجــود دارد .هــان روح القــدس کــه بــا الهــام خویــش کالم خــدا را مکتــوب
کــرده جامعــه و رفاقــت روحانــی را شــکل میدهــد .بهــان گونــه بـرای ایــان و عمــل بــه آن
اقتــدار دارد .کتــاب مقــدس کــه الهــام روح القــدس اســت ،اســاس و شــالوده وحــدت الهــی
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کلیســا مــی باشــد .بــدون کار روح القــدس ،کلیســا وجــود منیداشــت و منیتوانســت ماموریــت
واحــد خــود را ب ـرای انجــام کار بــه پیــش بــرد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۴مارس آماده شوید.

یکشنبه

 ۲۶فوریه

روحالقدس ما را با مسیح متحد میسازد

روح القــدس بــه روش هــای متعــددی مــا را متحــد مــی ســازد .اگــر روح القــدس نخســت
مــا را بــا مســیح متحــد نســازد ،مــا بــه عنــوان یــک کلیســا وجــود نخواهیــم داشــت .مســیح رس
کلیســا مــی باشــد (افسســیان بــاب  ۱آیــات  ۲۲و  ،۲۳بــاب  ۵آیــه  ۲۳را ببینیــد) .مــا از طریــق
روح القــدس بــه طریقــی کارآمــد بــا مســیح متحــد شــده ایــم .متحــد شــدن بــا مســیح اســاس
و شــالوده متــام بــرکات رســتگاری مــی باشــد ،زیـرا همــه آنچــه کــه مــا در خداونــد داریــم ،از
جانــب او مــی آینــد .فرزنــد خواندگــی مــا بــه عنــوان پـران و دخـران خــدا ،تطهیــر شــدگی
و همچنیــن تقدیــس مــا ،زندگــی پیروزمندانــه مــا بــر گنــاه و جــال یافتگــی نهایــی مــا همگــی
بواســطه اتحــاد بــا مســیح بدســت مــی آیــد .بنابرایــن ،او بایــد اســاس و شــالوده کل تجربــه
مســیحی مــا باشــد.



افسســیان بــاب  ۲آیــات  ۱۸و  ۲۰تــا  ۲۲و اول پطــرس بــاب  ۲آیــات  ۶و  ۷را
بخوانیــد .ایــن آیــات دربــاره نقــش مســیح و روح القــدس در بوجــود آمــدن کلیســا بــه
مــا چــه چیــزی مــی گوینــد؟
مــا از طریــق روح القــدس ،بــه خــدای پــدر دسرتســی داریــم .عیســی صخــره ،شــالوده
نجــات مــا و کســی اســت کــه ســایر بخــش هــای کل ســاختامن بــر او بنــا مــی شــوند.
کار روح القــدس ابتــدا در ســطح فــردی ســپس بــه جامعــه خــاص ایامنــی یعنــی کلیســا
هدایــت مــی شــود .زمانــی کــه مــا نجــات را تنهــا از طریــق ایــان بــه عیســی مســیح تجربــه
کردیــم و بــا محبــت خــدا تحــت تاثیــر قـرار گرفتیــم« ،رفاقتــی دلپذیــر بــا روحالقــدس» بوجــود
خواهــد آمــد (دوم قرنتیــان بــاب  ۱۳آیــه  .)۱۴ایامنــداران بــه طــور فــردی خانــه روحانــی
جدیــد خــدا را «در روح» بنــا میکننــد (افسســیان بــاب  ۲آیــه  .)۲۲بعنــوان پیــروان مســیح
بایــد مشــتاق باشــیم تــا بــا "اتحــاد در روح در کنــار هــم بــا صلــح و صفــا بــر بریــم"
(افسســیان بــاب  ۴آیــه  .)۳مــا بــه هــر صــورت ممکــن بــدون بــه خطــر انداخــن آنچــه کــه
نبایــد در آن مصالحــه و کــم و کاســتی صــورت گیــرد  ،بایــد بــه دنبــال اتحــاد در دوســتی بــا
ایامنــداران باشــیم.
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آیــات  ۱۲تــا  ۱۴بــاب  ۳کولســیان را بخوانیــد .چگونــه مــی توانیــد آن صفــات و
مشــارکت هــا را بـرای اتحــاد کلیســا بــا مثــال نشــان بدهیــد؟ چـرا ایــن ویژگــی هــا
ب ـرای اتحــاد کلیســا بســیار حیاتــی مــی باشــند؟

دوشنبه

 ۲۷فوریه

روحالقدس ما را از طریق تعمید متحد میسازد


آیــه  ۱۳بــاب  ۱۲اول قرنتیــان را بخوانیــد .تعمیــد چگونــه مــا را بــا مســیح و روح
القــدس متحــد مــی ســازد؟

ایــن روح القــدس اســت کــه مــا را در یــک بــدن از ایامنــداران متحــد مــی ســازد .ورود
عمومــی بــه ملکــوت روحانــی مســیح از طریــق تعمیــد مــی باشــد .مــا در یــک بدنــه خــاص
کلیســا تعمیــد یافتــه ایــم .از ایــن رو ،تعمیــد دارای بُعــد اش ـراکی مشــخص و از برآیندهــای
اشـراکی مهمــی برخــوردار اســت .بعنــوان پیــروان مســیح منــی توانیــم تنهــا بــه خــودی خــود
زندگــی کنیــم .همــه مــا بــه حامیــت ،تشــویق و کمــک دیگ ـران نیازمندیــم .و مطمئن ـاً منــی
توانیــم بــه تنهایــی مأموریــت الهــی را انجــام بدهیــم .بــه ایــن دلیــل اســت کــه خــدا کلیســا را
بوجــود آورده اســت .پیــروی از مســیح بــه معنــی پیــروی کــردن از او در رفاقــت و همنشــینی
بــا ســایر ایامنــداران مــی باشــد .بنابرایــن تعمیــد و کلیســا از اج ـزاء و مولفــه هــای مشــهود
ب ـرای رســیدن بــه چنیــن منظــوری هســتند.

آیــات  ۳تــا  ۷بــاب  ۶رومیــان را بخوانیــد .تعمیــد بــر اســاس کتــاب مقــدس منــاد
چیســت؟



عمــل دفــن شــدن همـراه بــا عیســی مســیح از طریــق تعمیــد در قــری آبــی و قیــام کــردن
و زنــده شــدن در یــک زندگــی جدیــد در همراهــی بــا خداونــد و نجــات دهنــده مــان عیســی،
منــاد مصلــوب شــدن زندگــی گذشــته و اعـراف عمومــی بــه پذیــرش مســیح بــه عنــوان نجــات
دهنــده مــا مــی باشــد.
«تعمید یعنی تَ ّربی جسنت از دنیا و بعبارتی انکار دنیا و مادیگرایی در رسمی ترین و جدی
ترین شکل ممکن می باشد .نفس با اعرتافی در زندگی گناه آلود می میرد .فرد متقاضی تعمید
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کامال در آب فرو میرود و در محرض جهان ملکوت  ،عهدی متقابل بسته میشود .او در نام پدر،
پسر و روح القـدس در قبر آبـی خویـش مدفون می گردد ،در تعمید با مسـیح مدفون شـده و
بـرای داشتن زندگـی جدیـد وفادارنه نسـبت بـه خدا از آب بیـرون می آید – ».الـن جی .وایت،
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1074. 22
تعمیــد برداشــن گامــی مثبــت اســت کــه همــه کســانی کــه خواهــان بــه رســمیت شــناخته
شــدن تحــت اقتــدار پــدر ،پــر و روح القــدس هســتند ،مــی بایســت بــه انجــام آن مبــادرت
ورزنــد .بــه عبــارت دیگــر ،تعمیــد نشــانی از توبــه حقیقــی ،مصلــوب شــدن زندگــی گذشــته
و حیاتــی جدیــد یــا ایــان آوردن مــی باشــد .همچنیــن شــامل عهــد و پیامنــی متقابــل اســت.
ایامنــدار قــول مــی دهــد کــه نســبت بــه خــدا و فرمــان هایــش وفــادار باشــد و خــدا تضمیــن
مــی کنــد کــه مــا مــی توانیــم در صــورت نیــاز بــه کمــک بــه او تکیــه کنیــم.

آیــا بـرای تعمیــد ایامنــی تصمیمــی اتخــاذ کــرده ایــد؟ اگــر خیــر ،چــه چیــزی مانــع
شــا ب ـرای پیــروی مســیح از طریــق تعمیــد مــی شــود؟ اگــر شــا از طریــق فــرو
رفــن در آب تعمیــد گرفتــه ایــد ،عهــدی را کــه از طریــق تعمیــد بســته ایــد ،در گام
برداشــن روحانیتــان بــا عیســی چــه تاثیــری داشــته اســت؟

سه شنبه

 ۲۸فوریه

روحالقدس از طریق کالم خدا کلیسا را متحد
میسازد

اعــال رســوالن بــاب  ۱۷آیــه  ،۱۱یوحنــا بــاب  ۵آیــات  ۴۷ ،۴۶ ،۳۹و بــاب  ۸آیــات
 ۳۲ ،۳۱را بخوانیــد .نشــانه مشــخص یــک شــاگرد حقیقــی مســیح چیســت؟ چـرا کتــاب
مقــدس در متوجــه ســاخنت مــا بــه مســیح و کمــک بــه مــا در پیــروی وفادارنــه از او
بســیار رضوری مــی باشــد؟



مرجــع اصلــی مــا کالم مکتــوب خداســت کــه بواســطه آن روح القــدس مــا را بــا مســیح
متحــد مــی ســازد .کتــاب مقــدس مرجعــی قابــل اطمینــان بــرای شــناخت عیســی و اراده
خداســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه خوانــدن کتــاب مقــدس و بــه ذهــن ســپردن مطالــب آن
بســیار اهمیــت دارد .کتــاب مقــدس منبعــی معتــر بـرای فهمیــدن حقیقــت روحانــی و خطــا
میباشــد .پولــس اهالــی بیریــه را بــه عنــوان افــرادی دارای فکــری رشیــف مــورد ســتایش
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قـرار داد (اعــال رســوالن بــاب  ۱۷آیــه  )۱۱زیـرا آنهــا بــا ســخت کوشــی کتــاب مقــدس را بــه
منظــور پــی بــردن بــه درســتی آنچــه شــنیده بودنــد ،مطالعــه و مــورد پژوهــش قـرار میدادنــد.
هــر گونــه اصالحــات و احیــای روحانــی مهــم نیســت کــه مــا را در ســطح فــردی یــا بــه
عنــوان کلیســا بطــور جمعــی تحــت تأثیــر ق ـرار دهــد بلکــه بایــد بــر اســاس کتــاب مقــدس
باشــد .کتــاب مقــدس پــی و شــالوده ای اســت کــه ایــان مــا بــر آن ســاخته مــی شــود؛ در
همیــن حــال ،محبــت عیســی و کالم مکتــوب او ضامنتــی اســت کــه مــا را در کنــار هــم نــگاه
مــی دارد.



آیــات  ۱۷تــا  ۲۱بــاب  ۱۷یوحنــا را بخوانیــد .عیســی در اینجــا در مــورد اتحــاد بــه
عنــوان نشــان متامیــز شــاگردی مســیحی صحبــت مــی کنــد .بــر طبــق آیــه  ۱۷بــاب ۱۷
یوحنــا ،اســاس ایــن اتحــاد چیســت؟

کالم خــدا حقیقــت اســت (یوحنــا بــاب  ۱۷آیــه  ،۱۷مزامیــر بــاب  ۱۱۹آیــه  .)۱۶۰اتحــاد
کلیســا کار بــا روح القــدس و از طریــق کالم مکتــوب خــدا مــی باشــد .روح القــدس هرگــز مــا را
بــه شــک کــردن ،انتقــاد کــردن ،فراتــر رفــن یــا قــارص مانــدن از تعالیــم کتــاب مقــدس هدایــت
منــی کنــد .در عــوض ،او کاری مــی کنــد کــه مــا قــدردان اقتــدار الهــی کتــاب مقــدس باشــیم.
روح القــدس هرگــز مــا را از کالم مکتــوب و همچنیــن کالم زنــده دور منــی ســازد .در عــوض،
او مــا را در فرمانــرداری پایــدار ،آگاهانــه و تســلیم ارادی بــه هــر دو ترغیــب میکنــد .کتــاب
مقــدس مرجــع بنیادیــن بـرای اتحــاد مکتبــی جهانــی مــی باشــد .اگــر قـرار بــود ایــان نهفتــه
مــا بــه کتــاب مقــدس بعنــوان کالم حقیقــت خــدا تقلیــل یابــد یــا تضعیــف شــود ،وحــدت
کلیســا از هــم میپاشــید.

شــا چــه مقــدار زمــان رصف خوانــدن کالم مــی کنیــد؟ مهمــر اینکــه ،چگونــه مــی
توانیــد تســلیم شــدن بــه تعالیــم آن را بیاموزیــد؟

چهارشنبه

روحالقدس کلیسا را در ایامن و مکتب متحد
میسازد

 ۱مارس

«یــک خداونــد ،یــک ایــان ،یــک تعمیــد؛ یــک خــدا و پــدر همــه کــه فــوق همــه و در
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میــان همــه و در همــه شــا اســت« (افسســیان بــاب  ۴آیــات  ۵و  .)۶پولــس در اینجــا
دربــاره اتحــاد و اینکــه از کجــا مــی آیــد ،چــه چیــزی بــه مــا مــی گویــد؟

اتحــاد در ایــان و اصــول تعالیــم تنهــا بــا وفــاداری نســبت بــه کالم خــدا تحقــق مــی یابــد.
خداونــد کــه دیــروز ،امــروز و بـرای همیشــه یکســان اســت ،پیونــدی روحانــی بــا هــر ایامنــدار
برقـرار میکنــد .هــان تولــد جدیــد کــه توســط روح القــدس ایجــاد مــی شــود ،هــان اطاعــت
از کالم از خــدا کــه توســط روح القــدس ممکــن مــی شــود ،بــه اتحــادی از ایــان و عمــل کــه
از همــه تفــاوت هــای بــری و فرهنگــی فراتــر مــی رود ،منتهــی مــی شــود.
در حالــی کــه مــا فراخوانــده شــده ایــم کــه خــود را تســلیم کالم خــدا کنیــم و متام تالشــان
را بـرای صلــح و دوســتی بــا همــه انجــام دهیــم (رومیــان بــاب  ۱۲آیــه  ،)۱۸در نهایــت منــی
توانیــم اتحــاد مکاتــب الهــی یــا اتحــاد عقایــد کــه هدفــش بــدن کلیســا مــی باشــد را بــه وقــوع
برســانیم .زی ـرا وحــدت آنچنــان نیســت کــه بتــوان بــا کار بــدان دســت یافــت بلکــه عطایــی
اســت از روح القــدس کــه در هــر ایامنــدار و کلیســا بطــور جمعــی کار مــی کنــد.
بنیــاد مکتــب الهــی ایــن اتحــاد ،کالم خــدا مــی باشــد .هــر درخواســتی از روح القــدس
بــدون کالم خــدا مــی توانــد بــه اصــول تعالیــم و مامرســتهای فرضــی منتهــی شــود .در عیــن
حــال ،هــر درخواســت از کالم مکتــوب خــدا بــدون روح القــدس ،کالم را خشــک و آن را بــی
مثــر مــی ســازد .زیـرا تنهــا یــک خداونــد وجــود دارد ،تنهــا یــک ایــان وجــود دارد کــه بــه یــک
تعمیــد منتهــی مــی شــود .مــا تنهــا در وفــاداری رضامندانــه از کالم خــدا قــادر بــه دیــدن اتحــاد
در درون کلیســایامن خواهیــم بــود .و اگــر هیــچ اتحــادی در ایــان و اصــول تعالیــم وجــود
نداشــته باشــد ،هیــچ اتحــادی در ایفــای مســئولیت وجــود نخواهــد داشــت.
«مـا یـک خداونـد ،یـک ایمان و یک تعمیـد داریم .مـژده انجیل مسـیح باید بـه گوش متام
اقشـار ،ملـت هـا ،زبـان هـا و مـردم برسـد .تأثیـر انجیل این اسـت که همـه را در یـک برادری
بـزرگ متحـد سـازد .مـا تنهـا یـک الگـو داریـم کـه بایـد در بنـای شـخصیت از آن تقلیـد کنیـم
و سـپس همـه مـا بایـد غالـب مسـیح را داشـته باشـیم؛ مـا مـی بایسـت در هامهنگـی عالـی
قـرار داشـته باشـیم؛ ملیـت هـا در عیسـی مسـیح خواهنـد آمیخت و ذهـن و قضاوتی یکسـان
خواهنـد داشـت و چیزهـای یکسـانی خواهنـد گفـت و بـا یـک دهـان خـدا را جلال خواهنـد
داد – ».الـن جـی .وایـتEllen G. White, Our High Calling, p. 171 ،

بــه گفتــه الــن جــی وایــت دقــت کنیــد .بــدون اینکــه نگـران کارهایتــان باشــیدتنها از
خودتــان بپرســید :چــه کاری مــی توانــم بـرای کمــک بــه دســت یابــی بــه ایــن هــدف
شــگفت انگیــز اتحــاد ،انجــام بدهــم؟
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پنجشنبه

 ۲مارس

روحالقدس کلیسا را در مأموریت و خدمت متحد
میسازد


اعــال رســوالن بــاب  ۲آیــات  ۴تــا  ۱۱و  ۱۶تــا  ۲۱را بخوانیــد .نتیجــه بــاران روح
القــدس بــر ایامنــداران عهــد جدیــد چــه بــود؟

روح القــدس مســئول اکــر ماموریــت هــای بشــارتی قدرمتنــد بــود کــه تاریــخ تــا آن زمــان
مشــاهده کــرده بــود .خــدا از طریــق گروهــی کوچــک کــه در پرســتش متحــد هســتند بســیار
بیشــر از گروهــی بــزرگ میتوانــد کار کنــد کــه در وفاداریشــان متفــرق هســتند .امــا خــدا حتی
مــی توانــد زمانــی کــه همــه مــا زندگــی و انــرژی ،اســتعدادها و منابعــان را وقــف او بکنیــم
کارهــای بزرگــری انجــام بدهــد.
کلیســای عهــد جدیــد در نتیجــه اتحــاد در زندگــی و ماموریــت ایامنــداران رشــد کــرد.
گروهــی کوچــک و کــم رو از ایامنــداران بــه نیروهایــی تبدیــل شــد کــه اب ـزاری تأثیــر گــذار
ب ـرای جــذب مــردم از فرهنــگ هــا و زبــان هــای مختلــف شــدند .آنهــا در اعــام «کارهــای
بــزرگ خــدا» متحــد بودنــد (اعــال رســوالن بــاب  ۲آیــه  .)۱۱هــان خدایــی کــه در ایــام
عهــد جدیــد فعــال بــود ،در آخــر زمــان وقتــی کــه کار بایــد پیــش از آمــدن دوبــاره اش پایــان
بپذیــرد ،فعــال خواهــد بــود.

آیــات  ۴۲تــا  ۴۷بــاب  ۲اعــال رســوالن را بخوانیــد .ایامنــداران عهــد جدیــد در چــه
چیزهــای دیگــری متحــد بودنــد؟



وقتــی کلیســای اولیــه در کنــار هــم متحــد ایســتادند شــاری از عوامــل دیگــر در فعالیتهای
میســیونری (بشــارتی) پنطیکاســت دخیــل شــد .آنهــا در مطالعــه کتــاب مقــدس متحــد بودند و
بــه طــور پیوســته وقــت خــود را بــه تعالیــم رســوالن اختصــاص مــی دادنــد (اعــال بــاب  ۲آیــه
 .)۴۲آنهــا در هــم نشــینی و تکــه کــردن نــان متحــد بودنــد کــه احتــاال اشــاره ای بــه پرســتش
متحدانــه مــی باشــد (اعــال رســوالن بــاب  ۲آیــه  .)۴۲آنهــا در دعــا کــردن (اعــال رســوالن
بــاب  ۲آیــه  )۴۲و در ســتایش خــدا (اعــال رســوالن بــاب  ۲آیــه  )۴۷اتحــاد داشــتند .آنهــا در
خدمــت کــردن بــه نیازمنــدان متحــد بودنــد ،زمانــی کــه آنچــه کــه داشــتند را ســخاومتندانه
بــه اش ـراک میگذاشــتند (اعــال رســوالن بــاب  ۲آیــات  ۴۴و  .)۴۵مطالعــه کتــاب مقــدس
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و هــم نشــینی متحــد منجــر بــه داشــن متایــل بــه در میــان گذاشــن مــژده انجیــل بــا دیگـران
و کمــک بــه مــردم بــه روشــهای بســیار عملــی مــی شــود .روح القــدس چشــم هــای مــا را بــر
روی نیازهــای اطرافیامنــان خواهــد گشــود.

چــه فعالیــت هایــی در کلیســای محلیتــان بــه آشــکار شــدن اتحــاد در آن کمــک مــی
کننــد؟ چــه کارهــای بیشــری مــی توانــد انجــام شــود؟

جمعه

 ۳مارس

تفکری فراتر:

«ایــن کاری اســت کــه مــا نیــز بایــد در آن نقــش داشــته باشــیم .بــه جــای زندگــی کــردن
در انتظــار موقعیــت هــای هیجــان انگیــز ،مــا بایــد عاقالنــه موقعیــت هــای کنونــی را
بهبــود ببخشــیم و کاری را کــه بایــد ب ـرای نجــات جــان هــا صــورت بگیــرد را انجــام بدهیــم.
بجــای هــدر دادن قــدرت ذهــن خــود در بــاره فرضیــات در خصــوص زمانهــا و فصولــی کــه
خداونــد بقــدرت خویــش بــرای بــر برقــرار منــوده ،مــا بایــد خــود را تســلیم کنــرل روح
القــدس بســازیم تــا وظایــف خــود را ایفــا و نــان زندگــی را دســت نخــورده و عــاری از عقایــد
بــری بــه جانهایــی بدهیــم کــه تشــنه و گرســنه حقیقــت هســتند» – .الــن جــی .وایــت،
Ellen G. White, Selected Messages, book 1, p. 186.
«همــه اف ـراد تــاش میکننــد کــه در کانــون توجــه ق ـرار گیرنــد و تــا زمانــی کــه خــدا ب ـرای
قومــش کار مــی کنــد ،آنهــا نخواهنــد دیــد کــه تســلیم شــدن در برابــر خــدا تنهــا ملجــا بـرای هــر
جانــی میباشــد .فیــض متحــول کننــده او در قلــب هــای انســان هــا منتهــی بــه اتحــادی میشــود
کــه تــا کنــون تشــخیص داده نشــده اســت ،زی ـرا متــام کســانی کــه ماننــد مســیح شــده انــد بــا
یکدیگــر هامنــگ خواهنــد بــود .روح القــدس اتحــاد را بوجــود خواهــد آورد – » .الــن جــی .وایــت،
Ellen G. White, Selected Messages, book 3, pp. 20, 21.
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سواالتی برای بحث
 .۱الــن جــی .وایــت از گفــن ایــن ســخنان چــه منظــوری دارد» :همــه افــراد در
تــاش هســتند تــا در کانــون توجــه قـرار گیرنــد؟ "چـرا همــه مــا چنیــن متایــل طبیعــی
داریــم و ب ـرای مبــارزه بــا ایــن متایــل در زندگیــان چــه کاری مــی توانیــم انجــام
بدهیــم؟ (فیلیپیــان بــاب  ۲آیــات  ۳و  ۴را نیــز ببینیــد).
 .۲برخــی اســتدالل مــی کننــد کــه آنچــه واقعـاً مــا را متحــد خواهــد ســاخت خدمــت
اســت و نــه تعلیــم .در واقــع ،آنهــا چنیــن اســتدالل مــی کننــد کــه اصــول تعالیــم
مــردم را از هــم جــدا مــی ســازد؛ بنابرایــن ،نبایــد برجســته شــود .امــا چ ـرا امــکان
وجــود اتحــاد در مأموریــت و خدمــت در صــورت تفرقــه در اصــول تعالیــم ،منــی
توانــد وجــود داشــته باشــد؟ چ ـرا ایــان مشــرک عمومــی عاملــی قدرمتنــد ب ـرای
ماموریتــی متحــد و مؤثــر میباشــد؟
 .۳در همیــن حــال ،چــه مقــدار فضــا بـرای تفــاوت هــای مکاتــب الهــی وجــود دارد؟
تعــداد کمــی از مــردم حقیقــت را دقیقــا بــه یــک شــکل درک مــی کننــد .مــا چگونــه
مــی توانیــم بــه عنــوان یــک کلیســا متحــد باشــیم در حالــی کــه اجــازه مــی دهیــم
تفــاوت هــای جزئــی وجــود داشــته باشــند؟ مــردم کلیســای محلــی شــا چگونــه بــا
تفاوتهــای موجــود در درک ایــن موضــوع برخــورد مــی کننــد و همچنــان اتحــاد را
حفــظ مــی کننــد؟
 .۴کتــاب مقــدس چگونــه مــی توانــد وســیله ای بـرای متحــد ســاخنت باشــد؟ مــا در
مطالعــه کالم خــدا الزم اســت چــه نگرشــی داشــته باشــیم کــه بــه عنــوان کلیســا در
ماموریــت و ایــان متحــد شــویم؟
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درس دهم

 ۴تا  ۱۰مارس

روحالقدس ،کالم و دعا

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :یوحنــا بــاب  ۱۵آیــه  ۷؛ متــی بــاب  ۷آیــه  ۷؛ مزامیــر بــاب
 ۶۶آیــه ۱۸؛ یعقــوب بــاب  ۱آیــات  ۶تــا  ۸؛ اول یوحنــا بــاب  ۵آیــات  ۱۴و ۱۵؛ اعــال
رســوالن بــاب  ۲آیــه .۳۸
آیــه حفظــی« :بــه ایــن وســیله یعنــی بوســیله ایــان مــا روح خدا مــا را در مشــکالت
زندگــی و در دعاهایــان یــاری میدهــد زی ـرا مــا حتــی منیدانیــم چگونــه و ب ـرای چــه
بایــد دعــا کنیــم .امــا روح خــدا بــا چنــان احســاس عمیقــی از جانــب مــا دعــا میکنــد
کــه بــا کلــات قابــل توصیــف نیســت و خــدا کــه از دل مــا بــا خــر اســت میدانــد کــه
روح القــدس چــه میگویــد زی ـرا آنچــه کــه او بجــای مــا دعــا میکنــد طبــق خواســت
خداســت» (رومیــان بــاب  ۸آیــات  ۲۶و .)۲۷
دینــداری واقعــی و دعــا بــه هــم وابســته هســتند .بــدون دعــای پــر شــور ،زندگــی از
معنویــت واقعــی برخــوردار نیســت .پــس از لــزوم توبــه ،شــاید یکــی از بزرگرتیــن و رضوری
تریــن نیازهــای مــا احیــاء دعــا در زندگــی اســت .خــر خــوش ایــن اســت کــه مــا حتــی در
دعاهایــان بــدون کمــک روح القــدس بــه حــال خــود رهــا منــی شــویم .دعــا مــا را بــه خــدا
نزدیکــر مــی کنــد .مــا را بــه نــزد او بــاال مــی بــرد .دعــای مــا از روی ایــان ،مــا را قــادر مــی
ســازد تــا در واکنــش بــه وعــده هــای ف ـراوان خــدا زندگــی کنیــم .زندگیــان تغییــر میکنــد،
هنگامــی کــه برکــت هایــی را کــه خــدا در کالمــش بــه مــا وعــده داده اســت  ،جویــا شــویم.
خــدا بــه انــدازه کافــی قــادر بــه مهیــا منــودن نیازهــای مــا بواســطه ثــروت بیکـران خویــش مــی
باشــد (فیلیپیــان بــاب  ۴آیــه  .)۱۹دعــای واقعــی و معنویــت اصیــل همــواره خــدا را در مرکــز
توجــه مــا ق ـرار مــی دهنــد و هــر دو آنهــا ریشــه در کالم مکتــوب او دارنــد.
نبایــد زندگــی روحانــی خــود را بــر اســاس تزلــزل و احساســات فکــری بنیانگــذاری کنیــم یــا
دعاهایــان را بــر تفکـرات خیالــی و تعمقــات ذهنــی غیــر قابــل اطمینــان و مشــکوک متمرکــز
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کنیــم .در عــوض ،زندگــی روحانــی مــا بایــد توســط کتــاب مقــدس هدایــت بشــود و اراده خــدا
را چنــان کــه در کالمــش آشــکار شــده اســت ،دنبــال کنــد .ایــن روح القــدس اســت کــه در مــا
متایــل ایجــاد میکنــد تــا حــس خداجوئــی و راز و نیــاز در مــا بیــدار شــود تــا در ترضعــات
خویــش ،یکدیگــر را رفعــت بخشــیم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۱مارس آماده شوید.

یکشنبه

 ۵مارس

دعایی که خدا را خشنود میسازد

گرچــه بســیاری از دعاهــا خرقــه زُهــد پوشــیده انــد ،لیکــن نیــات آنــان ســؤال برانگیــز
اســت  .مــا ممکــن اســت دعــا کنیــم کــه خــدا زندگــی فــرد را حفــظ کنــد و جــان دوبــاره ای
بــاو ببخشــد زی ـرا دوســت نداریــم تنهــا زندگــی کنیــم .ممکــن اســت ب ـرای موفقیــت در کار
خــدا دعــا کنیــم ،بــه ایــن دلیــل کــه مــا نقــش مهمــی در آن ایفــا مــی کنیــم .ممکــن اســت
بـرای ایــان آوردن شــخصی دعــا کنیــم زیـرا زندگــی مــا در آن صــورت آســانتر خواهــد بــود.
اغلــب دعاهــای مــا بجــای انجــام اراده خــدا بیشــر بــر آنچــه مــا مــی خواهیــم مترکــز دارنــد.
دعایــی کــه خــدا را خشــنود کنــد از محوریــت متفاوتــی برخــوردار اســت.



آیــه  ۷بــاب  ۱۵یوحنــا را بخوانیــد .چ ـرا ب ـرای دعاهایــان مهــم اســت کــه تســلیم
عیســی باشــیم و کالم او در مــا ســاکن شــود؟ اگــر مــا تســلیم عیســی نشــویم ،مرکــز
توجــه دعاهایــان بــر چــه چیزهــای متفاوتــی خواهــد بــود؟

در وهلــه نخســت بــه دنبــال خــدا بــودن و بهــره منــد شــدن از مصاحبــت بــا او از هــر چیز
دیگــری کــه او ممکــن اســت بــه مــا بدهــد مهمــر اســت .اگــر خــدا اولویــت اول زندگیــان
باشــد ،آنــگاه خواهــان انجــام اراده و خشــنود ســاخنت او خواهیــم بــود و در نتیجــه افــکار
او متایــات و عالقــه هــای مــا را شــکل خواهنــد داد .بــه محــض اینکــه خــدا در کانــون توجــه
دعاهــای مــا قـرار گیــرد ،از دیــدگاه او رشوع بــه دعــا خواهیــم منــود و از طریــق چشــم هــای
او بــه متــام زوایــای زندگــی خــود نــگاه خواهیــم کــرد .بــا ایــن دیــدگاه ،دعــا منزلــت و رفعــت
خواهــد یافــت.
خــدا عمیقـاً بــه مــا عالقمنــد اســت .او شــور و شــوق دارد کــه در متامــی زوایــای زندگــی
مــا نقــش فعــال داشــته باشــد :نگرانــی هایــان ،ترسهایــان ،آرزوهایــان ،امیدهایــان،
متایالمتــان ،موفقیــت هایــان ،شــادی هایــان ،شکســت هایــان  -همــه چیــز .مــا مــی توانیــم
در مــورد ایــن چیزهــا بــا او مثــل یــک دوســت خــوب صحبــت کنیــم .و بــه متــام ایــن چیزهــا
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از طریــق چشــم هــای او نــگاه مــی کنیــم.
دعــا خــدا را تغییــر منــی دهــد؛ بلکــه مــا را تغییــر مــی دهــد زیـرا مــا بــه حضــور زندگــی
تغییــر دهنــده خــدا آورده شــدهایم.
«دعــا کــردن بــاز منــودن قلــب بــروی خــدا ماننــد یــک دوســت مــی باشــد .نــه اینکــه بـرای
شناســاندن خودمــان بــه خــدا الزم باشـد ،بلکــه بــه منظــور قــادر ســاخنت مــا بــه دریافــت او
مــی باشــد .دعــا خــدا را نــزد مــا پاییــن منــی آورد ،بلکــه مــا را بــه نــزد او بــاال میبــرد – ».الــن
جــی .وایــتEllen G. White, Steps to Christ, p. 93 ،
چــه نقــل قــول قدرمتنــدی! ایــن مطلــب در بــر دارنــده بســیاری از وقایعــی اســت کــه
دعــا در زندگــی مــا و بـرای مــا انجــام میدهــد .دعــا بــه تنهایــی فضــا را بـرای دریافــت فیــض
و قــدرت خــدا در زندگیــان بــاز مــی ســازد .چــه کســی در مراحــل زندگــی ،واقعیــت طریقــه
دعــا کــه میتوانــد مــا را بــه خــدا نزدیکــر کنــد  ،تجربــه نکــرده اســت؟

بــه دعــا در زندگــی خــود بیندیشــید :یعنــی ،بـرای چــه چیــزی و چـرا دعــا مــی کنیــد،
چــه زمانــی دعــا مــی کنیــد و از ایــن قبیــل .ایــن موضــوع دربــاره وضعیــت روحانــی
و رابطــه شــا بــا خداچــه مــی گویــد؟ چــه تغییراتــی ممکــن اســت نیــاز داشــته
باشــید؟

دوشنبه

 ۶مارس

اساس و بنیاد دعای کتاب مقدسی :از خدا بخواهید

آیــه  ۷بــاب  ۷متــی را بخوانیــد .پیــش از آنکــه بتوانیــم چیــزی از خــدا دریافــت کنیــم،
مــی بایســت آن را طلــب کنیــم .اگــر خــدا در هــر صــورت همــه چیــز را مــی دانــد ،چـرا
مطالبــه منــودن بســیار مهــم اســت؟



مطالبـه منـودن ،خواسـته و عالیـق مـا را آشـکار سـاخته و اطمینـان مـا را بـه خـدا نشـان می
دهـد .از طریـق دعـا به او نزدیک میشـویم ،کسـی که از او حامیت و کمـک می طلبیم .هنگامی
کـه مـا از خـدا چیـزی طلـب مـی کنیـم ،همچنیـن بـه طـور علنـی از جانـب خـود بـه او اجـازه
فعالیـت مـی دهیـم .خـدا می خواهـد که طلبیده شـود .او مایل اسـت که ما تقاضاهایمان را در
دعـا نـزد او بربیـم .اگـر از او نخواهیم ،عطایایـی را که وعده داده ،دریافت نخواهیم کرد .عیسـی
فرمـود« :سـوال کنیـد کـه به شما داده خواهد شـد .بطلبیـد که خواهیـد یافت .بکوبیـد که برای
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شما بازکـرده خواهـد شـد .زیـرا هر که سـوال کنـد ،یابد و هر کـه بطلبد ،خواهد یافـت و هر که
کوبـد ،بـرای او بـاز کـرده خواهد شـد» (لوقا بـاب  ۱۱آیـات  ۹و .)۱۰



مرقــس بــاب  ۱۱آیــه  ،۲۴اول یوحنــا بــاب  ۵آیــات  ۱۴و  ۱۵و مزامیــر بــاب  ۶۶آیــه
 ۱۸را بخوانیــد .چــرا بــرآورده کــردن هیــچ درخواســت دعایــی بــرای خــدا بیــش از
انــدازه بــزرگ نیســت؟ چـرا خــوب اســت بدانیــم کــه خــدا ســخاومتند اســت و دوســت
دارد از وفــور نعــات خویــش ببخشــاید؟ رشط الزم ب ـرای اینکــه خــدا دعاهــای مــا را
تحقــق ببخشــد چیســت؟

مــا حقیقتـاً مــی توانیــم هــر چیــزی را از خــدا درخواســت کنیــم .هیــچ درخواســتی بـرای
خــدا کوچــک یــا بــی اهمیــت نیســت .هیــچ درخواســتی آنقــدر بــزرگ نیســت کــه خــدا نتوانــد
از عهــده آن بــر آیــد .او قــادر متعــال اســت .مــا بــا ایــان مــی توانیــم هــر وعــده کتــاب
مقــدس را مطالبــه کنیــم و عطــای وعــده داده شــده را بــر طبــق اراده اش ،از دســتان او
دریافــت کنیــم (دوم قرنتیــان بــاب  ۱آیــه .)۲۰
بـا ایـن وجـود بـه منظـور دریافـت آنچـه کـه مـی طلبیـم ،رشایطـی وجـود دارد کـه بایـد
در نظـر بگیریم.اگـر مـا مایـل بـه تسـلیم کامـل خـود بـه خـدا نباشـیم و اگـر درخواسـت
هایمان تنهـا انعکاسـی از متایلات خودخواهانـه و گنـاه آلودمـان باشـد ،خـدا بـه دعاهایمان
پاسـخ نخواهـد داد (اشـعیا بـاب  ۵۹آیـات  ۱و  ۲را ببینیـد) .یـک رشط مهـم بـرای بـرآورده
شـدن دعاهایمان ،عالقـه نشـان دادن بـه پیـروی از اراده خـدا و متابعـت مـی باشـد.
«متـام عطایـای خـدا در صـورت فرمانبرداری وعـده داده شـده انـد – ».الـن جـی .وایـت،
 .Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 145بـا دانـش بـه اینکـه خـدا بخشـنده
اسـت مـی توانیـم بـا قاطعیـت نـزد او برویـم« .خداونـد بـه واسـطه تضرع بـی روح کـه
نشـان مـی دهـد هیـچ انتظـاری وجـود نـدارد ،جلال داده منـی شـود .او مایـل اسـت کـه
متـام ایامنـداران بـا اشـتیاق و اطمینـان بـه تخـت فیـض نزدیـک شـوند – ».الـن جـی .وایـت،
.Ellen G. White, Signs of the Times, Aug. 7, 1901

سه شنبه

اساس دعای کتاب مقدسی :ایامن


 ۷مارس

آیــه  ۲۴بــاب  ۱۱مرقــس را بخوانیــد .در کنــار خواســن ،عیســی بــه چــه جنبــه هــای
دیگــری در مــورد دعــا اشــاره مــی کنــد؟

88

درخواســت کــردن بــه تنهایــی کافــی نیســت .جنبــه مهــم دومــی هــم وجــود دارد کــه الزم
اســت در بطــن دعاهــای مــا وجــود داشــته باشــد :ایــان .کتــاب عربانیــان بــه مــا مــی گویــد
کــه «بــدون ایــان تحصیــل رضامنــدی او [خــدا] محــال اســت» (عربانیــان بــاب  ۱۱آیــه .)۶
هنگامــی کــه مــا دربرابــر خــدا زانــو مــی زنیــم و کتــاب مقــدس را بــا بیــش از ســه هـزار وعــده
بــاز مــی کنیــم و ســپس بــا بیآالیشــی یــک کــودک خردســال از خــدا مــی خواهیــم وعــده
اش را از جانــب مــا کامــل کنــد ،بایــد بــاور کنیــم کــه او در زمانــی کــه اراده کنــد آنچــه را کــه
بـرای مــا بهرتیــن اســت بــه انجــام خواهــد رســانید.



آیــات  ۶تــا  ۸بــاب  ۱یعقــوب را بخوانیــد .فــردی کــه ایــان نــدارد چگونــه در ایــن
آیــات توصیــف مــی شــود؟ چــرا ایــان بــرای دریافــت عطایــای وعــده داده شــده
رشطــی الزم مــی باشــد؟

اگــر نــزد خــدا مــی آییــم بایــد بــاور داشــته باشــیم کــه او وجــود دارد و بــه کســانی کــه
در جســتجوی او هســتند اجــر و پــاداش خواهــد داد .دعــای مؤثــر بایــد بــا ایــن ایــان باشــد
کــه نــه تنهــا خــدا مــی توانــد اجابــت کنــد بلکــه آن ـرا بــر طبــق اراده الهــی خویــش عملــی
خواهــد ســاخت.
در کتــاب مقــدس ،ایــان داشــن بــا اطمینــان داشــن مرتبــط اســت .مــا تنهــا زمانــی
میتوانیــم بــه فــردی اعتــاد کنیــم کــه بدانیــم آن فــرد ایمــن و درســتکار اســت .وقتــی کــه
مــا ایــن شــک را داریــم کــه آیــا خــدا بــه وعــده هــای خویــش وفــا خواهــد کــرد ،تردیــد مــی
کنیــم و منــی توانیــم بپذیریــم چیــزی از جانــب او دریافــت خواهیــم کــرد .ایــان داشــن بــه
معنــی اعتــاد بــه کالم خداســت .یعنــی مــا حتــی زمانــی کــه احساســان خــاف آن را مــی
گویــد ،بایــد بــه خــدا و وعــده هایــش اطمینــان کنیــم .زیـرا «ایــان ،اعتــاد بــر چیزهــای امیــد
داشــته شــده اســت و برهــان چیزهــای نادیــده» (عربانیــان بــاب  ۱۱آیــه  .)۱ایــان بــا وعــده
هــای خــدا پیوســته اســت زی ـرا مــا بــه آنچــه او گفتــه اســت اطمینــان مــی کنیــم (عربانیــان
بــاب  ۱۱آیــه  .)۱۱ایــان مــی دانــد کــه «محــال اســت خــدا  ...دروغ بگویــد» (عربانیــان
بــاب  ۶آیــه  .)۱۸خــدا دیــروز ،امــروز و ب ـرای همیشــه یکســان بــوده اســت و خواهــد بــود
(عربانیــان بــاب  ۱۳آیــه  .)۸ایــان مــی دانــد کــه بـرای خــدا هیــچ چیــز غیــر ممکــن منــی باشــد
(لوقــا بــاب  ۱آیــه .)۳۷
ِ
ایــان کلیـ ِـد گشــایش خزائــنِ الهــی اســت .خــدا از طریــق روح القــدس قلــوب بــر را
متحــول میکنــد تــا بــه کالم خــدا اطمینــان کننــد و دعاهــای مــا از طریــق ایــان دســتان قــادر
مطلــق را بــه حرکــت در مــی آورد.
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چــه چیــزی بــه شــا کمــک میکنــد تــا در ایــان قــوی تــر شــوید؟ چــه جلــوه ای از
عیســی بــه شــا کمــک میکنــد تــا در زمــان نیــاز بــه توانایــی او اعتــاد کنیــد؟

چهارشنبه

 ۸مارس

بنیاد و اساس دعای کتاب مقدسی :مطالبه
وعدههای خدا

اگــر مــا چیزهایــی کــه برایشــان دعــا کردیــم را طلــب نکنیــم ،ایــان کالً بــی فایــده مــی
باشــد.



اول یوحنــا بــاب  ۵آیــات  ۱۴و  ۱۵را بخوانیــد .مــا بــه چــه دلیــل مــی توانیــم اطمینــان
داشــته باشــیم کــه خــدا صــدای مــا را مــی شــنود و آنچــه را کــه از او خواســته ایــم،
دریافــت خواهیــم کــرد؟

بُعــد ســوم دعــای کتــاب مقدســی پذیــرش مــی باشــد .پــس از مطالبــه از خــدا و ایــان بــه
وعــده هایــش ،الزم اســت آنچــه را کــه وعــده داده اســت بطلبیــم .مــا بــا ســپاس گ ـزاری از
خــدا کــه وعــده او را دریافــت کــرده ایــم ،آن را مــی طلبیــم .بنابرایــن وعــده هــا در قلــب مــا
اعــال مــی شــوند .الــن جــی .وایــت گفــت کــه «مــا مــی توانیــم متــام عطایایــی کــه او وعــده
داده اســت را بطلبیــم؛ ســپس بایــد بــاور کنیــم کــه آنهــا را دریافــت مــی کنیــم و از خــدا بـرای
دریافتشــان ســپاس گـزاری مــی کنیــم.Ellen G. White, Education, p. 258 – ».
عیســی در آیــه  ۱۱بــاب  ۸لوقــا کالم خــدا را بــا یــک بــذر مقایســه مــی کنــد .بــه هــان
صــورت کــه کل درخــت ســیب در یــک بــذر آن وجــود دارد ،عطــای خــدا در وعــده هایــش
موجــود اســت .هنگامــی کــه مــا وعــده خــدا را مــی طلبیــم و در ایــان ،حتــی پیــش از
دریافتــش ،بابــت آن از او سپاســگزاری مــی کنیــم ،مــا در آن موقــع عطایــی را کــه او وعــده
داده اســت مــی یابیــم .مــا عطــای وعــده داده شــده را بــا ایــان حتــی پیــش از آنکــه آن را
احســاس بکنیــم یــا ببینیــم ،دریافــت مــی کنیــم.
ـام از مـ ِ
ـرگ ایلعــاذر در بــاب  ۱۱یوحنــا نشــان مــی دهــد کــه عیســی بــه ایــن
مثــا ِل قیـ ِ
شــیوه دعــا کــرد .عیســی دقیقــا اراده خــدا را در ایــن موقعیــت مــی دانســت .آیــه  ۱۱بــاب ۱۱
یوحنــا بــه مــا مــی گویــد کــه او بــه انجــام اراده خــدا اشــتیاق داشــت و مطیــع بــود .در آیــات
 ۳۹تــا  ۴۱بــاب  ۱۱یوحنــا مــی خوانیــم کــه عیســی پیشــاپیش بخاطــر زنــده کــردن ایلعــاذر از
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پــدر سپاســگزاری منــود ،حتــی بــا اینکــه الیعــاذر همچنــان در قــر بــود .هنگامــی کــه عیســی
از خــدا تشــکر کــرد ،تحقــق درخواســتش را دریافــت منــود .مــا بــه عنــوان فرزنــدان خــدا بایــد
بــر پایــه وعــده هایــش و نــه توضیحاتــش زندگــی کنیــم .اگــر چــه مــا منــی توانیــم همــه چیــز
را توضیــح بدهیــم ،مــی توانیــم بــه وعــده هایــش اطمینــان کنیــم.
«خداونــد مــی فرمایــد‘ ،در مواقــع ســختی و مشــکالت م ـرا صــدا کنیــد’ (مزامیــر بــاب
 ۵۰آیــه  .)۱۵او مــا را دعــوت مــی کنــد تــا رس گشــتگی هــا و احتیاجامتــان و نیازمــان
بــه کمــک الهــی را بــه او بیــان کنیــم .او بــه مــا مــی فرمایــد کــه در دعــا تعلــل نکنیــم.
بــه محــض اینکــه مشــکالت بــروز مــی کننــد ،مــا بایــد دادخواســت هــای مشــتاقانه
و از رس خلــوص را بــه او ارائــه دهیــم .مــا بــا دعاهــای مرصانــه نشــان مــی دهیــم کــه
اعتــادی قــوی بــه خــدا داریــم .حــس نیــاز مــا را بــه دعایــی خالصانــه هدایــت مــی
کنــد و پــدر آســانی مــان تحــت تاثیــر تــرع مــا ق ـرار مــی گیــرد – ».الــن جــی .وایــت،
Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 172.

چرا بسیار مهم است که همواره همه چیز را در دعا نزد خدا بیاوریم؟

پنجشنبه

 ۹مارس

دعا کردن برای روحالقدس

مطمئنــاً شــخصیتهای اصلــی کتــاب ایــوب ،هامنطــور کــه انســانهای کامــاً فانــی
دیــدگاه تیــره و مبهمــی دارنــد (اول قرنتیــان بــاب  ۱۳آیــه  ،)۱۲دیــدگاه بســیار محــدود،
درکــی بســیار محــدود از طبیعــت جهــان مــادی و بســیار محدودتــر از عــامل روحانــی داشــتند.
همچنیــن جالــب توجــه اســت کــه در همــه ایــن بحثهــا دربــاره رشارتــی کــه گریبــان گیــر
ایــوب شــده بــود ،هیــچ کــدام از مــردان از جملــه خــود ایــوب در مــورد نقــش شــیطان – دلیــل
اصلــی و بدیهــی متــام مصیبتهــای ایــوب – چیــزی نگفتنــد .و بــا ایــن حــال  ،بــر خــاف
اعتــادی کــه بــه محــق بــودن خــود داشــتند ،بخصــوص الیهــو (ایــوب بــاب  ۳۶آیــات  ۱تــا ۴
را ببینیــد) ،تالششــان بـرای توضیــح منطقــی دردهــای ایــوب بــی نتیجــه مانــد .و بــدون شــک
ایــوب میدانســت کــه تالشهایشــان نــا موفــق بودهانــد.



افسســیان بــاب  ۳آیــه  ۱۶و اعــال رســوالن بــاب  ۲آیــه  ۳۸را بخوانیــد .ایــن آیــات
دربــاره دریافــت روح القــدس در زندگیــان ،چــه چیــزی بــه مــا مــی گوینــد؟
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چیزهــای زیــادی وجــود دارنــد کــه مــا مــی توانیــم برایشــان دعــا کنیــم امــا یــک نیــاز بزرگ
در ایــن دوران ســخت کــه در آن زندگــی مــی کنیــم ،وجــود دارد :و آن عطــای روح القــدس مــی
باشــد .ایــن بزرگرتیــن عطایــی اســت کــه عیســی مــی توانســت بــه مــا ببخشــد .خــدا بــا دادن
روح القــدس ،بیــش از ایــن چیــزی منــی توانســت بــه قــوم خویــش عطــا کنــد .چیــزی بــه ایــن
عطــا منیتوانســت اضافــه بشــود (گذشــته از هــر چیــز ،چــه چیــزی بــه الوهیــت مــی توانســت
اضافــه بشــود؟) .از طریــق او و کارش در زندگیــان ،متــام نیازهایــان بــرآورده مــی شــوند .روح
القــدس ســایر بــرکات را بــا خــود بهمـراه خواهــد آورد.
اگــر چــه ،مانعــی عمــده وجــود دارد و آن خــود مــا هســتیم ،زیـرا اغلــب آمادگــی پذیــرش
روح القــدس را نداریــم.
مــا ماننــد زمــان کلیســای عهــد جدیــد ،بایــد متوجــه بشــویم کــه ابتــدا ملــزم هســتیم کــه
بــا توبــه زندگــی خــود را بطــور کامــل تســلیم عیســی کنیــم .آری ،حتــی ایــن تنهــا ترغیــب روح
القــدس اســت کــه اجــازه میدهــد چنیــن کنیــم.
بــا ایــن وجــود ،هنگامــی کــه مــا بــه ترغیــب او پاســخ مــی دهیــم ،توبــه از گناهــان نخســتین
مثــره کار روح القــدس در زندگیــان مــی شــود .مــا بایــد بــا فروتنــی و ایــان ،بــه گناهامنــان
اعـراف کنیــم تــا او بتوانــد مــا را از همــه خطاهایــان تطهیــر ســازد .الزم اســت درک کنیــم که تا
چــه حــد ســقوط کــرده هســتیم و بیــش از ایــن بــه خــدا و فیــض او در زندگــی خــود نیــاز داریم.
مــا بــدون او گمگشــته  ،مــرده در گنــاه و محکــوم بــه نابــودی ابــدی هســتیم.
بنابرایــن بــا دعــای مشــتاقانه رشایطــی را عملــی مــی کنیــم کــه بــر اســاس آنهــا خــدا
وعــده داده اســت کــه روح القدســش را بــه مــا بدهــد .ســپس تنهــا کاری کــه الزم اســت انجــام
بدهیــم ،ایــن اســت کــه از خــدا طلــب کنیــم و او روح خویــش را بــا کــال میــل بــه مــا اعطــا
خواهــد منــود« .پــدر آســانی بیشــر از والدیــن زمینــی کــه مــی خواهنــد بــه فرزندانشــان
هدایــای نیکــو بدهنــد ،متایــل دارد تــا روح القــدس را بــه جوینــدگان آن عطــا کنــد – ».الــن
جــی .وایــت.Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, p. 284 ،
هامننــد چیزهــای روحانــی دیگــر ،عطیــه روح القــدس هرگــز در خــود خامتــه منــی یابــد.
روح القــدس بـرای رفعــت دادن عیســی عطــا گردیــده تــا شــخصیت عیســی را در زندگــی مــا
بازتولیــد کنــد و مــا را قــادر ســازد تــا بــا خدمــت بدیگـران هیــکل عیســی یعنــی کلیســا را بنــا
کنیــم .بنابرایــن ،هــر نــوع عبــادت عمومــی یــا خصوصــی کــه روح را از عیســی مســیح متعــال
تــر ســازد ،اشــتباه اســت .زیـرا از طریــق عیســی اســت کــه «اجــازه داریــم کــه در یــک روح،
یعنــی روحالقــدس بــه حضــور خــدای پــدر بیاییـم» (افسســیان بــاب  ۲آیــه .)۱۸

چ ـرا عطیــه روح القــدس بزرگرتیــن عطیــه ای اســت کــه عیســی مــی توانســت بــه
مــا بدهــد؟ تجربــه شــا بــا واقعیــت روح القــدس در زندگیتــان چــه بــوده اســت؟
زندگیتــان بــدون ایــن عطیــه چــه تفاوتــی مــی داشــت؟
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جمعه

 ۱۰مارس

تفکری فراتر:

درخواســت ب ـرای عطــا اثــر الــن وایــت صفحــات  ١٤٩-١٣٩را در دروس متثیلــی مســیح
بخوانیــد .ب ـرای مجموعــه مفیــد وعــده هــای ترغیــب کننــده کتــاب خــدا وعــده داده اســت
اثــر الــن وایــت را بخوانیــد.)Washington, D.C.: Review and Herald, 1982( .
بــدون دعــا هیــچ نیــروی روحانــی در زندگیــان نخواهیــم داشــت ،زی ـرا دعــا مــا را بــه
منبــع آن قــدرت متصــل مــی کنــد .بــدون دعــا هیــچ رابطــه حیاتــی بــا خــدا نخواهیــم داشــت.
مــا تبدیــل بــه انبارهایــی خالــی خواهیــم شــد کــه ممکــن اســت «نوعــی دینــداری» داشــته
باشــیم ولــی از قــدرت و وعــده هــای عطایــا از عــرش بریــن بــی بهــره خواهیــم بــود .و بــی
تردیــد هــان طــور کــه در طــول ایــن هفتــه دیــده ایــم ،بــه مــا وعــده هــای شــگفت انگیــزی
دربــاره پاســخ دادن خــدا بــه دعــا ،داده شــده اســت .امــا زمــان هایــی کــه چیــزی را ب ـرای
آنچــه کــه بـرای آن دعــا کــرده ایــم دریافــت نکنیــم چطــور ،حتــی وقتــی کــه همــه رشایــط را
بــه بهرتیــن نحــو بــا متــام توانایــی خدادادیــان مهیــا منــوده باشــیم؟ «امــا اگــر بــه نظــر مــی
رســد کــه دعاهایتــان پاســخی بیدرنــگ دریافــت منــی کننــد ،دلــرد نشــوید .خداونــد مــی
بینــد کــه آن دعــا اغلــب بــا مســائل زمینــی ترکیــب شــده اســت .انســان هــا بـرای آنچــه کــه
متایــات خودخواهانــه آنهــا را راضــی بســازد ،دعــا مــی کننــد و خداونــد بــه گونــه ای که ایشــان
انتظــار دارنــد ،درخواســت هــای آنهــا را بــرآورده منــی کنــد .او آنهــا را در بوتــه آزمایــش قـرار
داده تــا آنهــا را متواضــع و فروتــن ســازد تــا آنهــا بــا وضــوح بیشــری نیازهــای خــود را ببیننــد.
او بــه بــر چیزهایــی را کــه ارضــا کننــده امیــال پســت بــوده و بــه انســان رضر برســانند و او
را نــزد خــدا بــی عــزت کننــد ،عطــا منیکنــد .او چیــزی را کــه جــاه طلبــی هــای انســان را ارضــا
ســازد و در واقــع ب ـرای تجلیــل نفــس باشــد بــر آورده منــی ســازد .هنگامــی کــه نــزد خــدا
مــی آییــم بایــد قلبــی مطیــع و پشــیامن داشــته باشــیم و همــه چیــز را بــه اراده مقــدس او
بســپاریم – ».الــن جــی .وایــت.Ellen G. White, In Heavenly Places, p. 89 ،
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سواالتی برای بحث
 .۱بــه چــه طریقــی دعــا بــر وجــود روحانــی مــا اثــر مــی گــذارد؟ یعنــی ،نیایــش
شــا هنگامــی کــه دعــا میکنیــد چــه تاثیــری بــر روی شــا دارد؟ در قیــاس بــا قبــل
از دعــا و بعــد از دعــا آیــا تفاوتــی را احســاس میکنیــد؟
 .۲بــه کســی کــه ب ـرای چیــزی بارهــا دعــا کــرده اســت و آنگونــه کــه امیــد داشــته
دعایــش مســتجاب نشــده اســت ،بطــور مثــال بـرای شــفای کودکــی بیــار یــا چیــزی
شــبیه آن ،چــه مــی گوییــد؟ چگونــه مــی آموزیــم کــه بــه خــدا حتــی در رشایطــی
ماننــد ایــن بایــد اطمینــان کنیــم؟
 .۳در کالس دربــاره تجربیــات خــود از دعــا و اینکــه چــه مفهومــی بــرای شــا
دارد ،صحبــت کنیــد .شــا چــه چیــزی دربــاره دعــا آموختــه ایــد کــه مــی توانــد بــه
دیگرانــی کــه ممکــن اســت در درک کــردن هــدف دعــا مشــکل داشــته باشــند ،کمــک
کنــد؟
 .۴چرا دعا کردن مهم است حتی اگر کامال نتوانیم رشایط را درک کنیم؟
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درس یازدهم

 ۱۱تا  ۱۷مارس

اندوهگین منودن و مقاومت کردن در
مقابل روحالقدس

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :اعــال رســوالن بــاب  ۷آیــه  ۵۱؛ عربانیــان بــاب  ۱۰آیــات ۲۴
و ۲۵؛ افسســیان بــاب  ۴آیــه  ۲۵تــا بــاب  ۵آیــه ۲؛ اول تســالونیکیان بــاب  ۵آیــات  ۱۹تــا
۲۱؛ مرقــس بــاب  ۳آیــات  ۲۸و .۲۹
آیـه حفظـی« :روحالقـدس خـدا را نرنجانیـد زیرا او ُمهـر مالکیت خدا بر شامسـت و
ضامـن آمـدن روزی اسـت کـه در آن کامال آزاد میشـوید» (افسسـیان بـاب  ۴آیه .)۳۰
روح القــدس توانایــی منحــر بــه فــردی دارد کــه گناهــکاران را از وضعیــت واقعــی گنــاه
آلــود ایشــان آگاه میســازد .او همچنیــن در مــا متایلــی ایجــاد میکنــد تــا حــس پذیرفتــه شــدن
توســط عیســی و آمــرزش گناهامنــان توســط او را بیــدار مــی ســازد .روح القــدس بــا نیــروی
بــی همتــای خــود بــه مــا تــوان میبخشــد تــا بــر وسوســه گنــاه غلبــه یابیــم و مــا را قــادر مــی
ســازد کــه شــخصیت زیبــای عیســی را انعــکاس دهیــم.
در عیــن حــال ،گناهکارانــی کــه بُنیــه ضعیفــی در قبــال مقابلــه با وسوســه دارند توســط روح
القــدس قدرمتنــد و توانــا بــه مقابلــه بــا گنــاه میپردازنــد .او خــود را بــه مــا تحمیــل منــی کند.
گنــاه تطمیــع کننــده اســت و ظاهــری بســیار جــذاب و چشــمگیر دارد .بــا ایــن حــال
بســیار فریــب دهنــده اســت و گرفتــار شــدگان را بــه نیســتی ســوق میدهــد .گنــاه در نقطــه
مقابــل خــدا و خلــوص قدوســیت و نیکــی او قـرار دارد .روح القــدس بــا انعــکاس ایــن تقــدس
الهــی ،بــه هــر شــکل ممکــن بــر ضــد گنــاه اســت و هنگامــی کــه مــا گنــاه مــی کنیــم و متایلــی
بــه تــرک گنــاه نداریــم ،محــزون مــی شــود .تاثیــر مثبــت روح القــدس بــا متــام قدرتــی کــه
از آن برخــوردار اســت مــی توانــد دفــع شــود و وقتــی کــه بــه زندگــی گنــاه آلودمــان ادامــه
دهیــم ،در واقــع در برابــر او مقاومــت کــرده ایــم .انجیــل حتــی بــه مــا مــی گویــد کــه یــک
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گنــاه وجــود دارد کــه قابــل بخشــش نیســت :کفــر علیــه روح القــدس (متــی بــاب  ۱۲آیــات
 ۳۱و  .)۳۲ایــن هفتــه مــا ابعــادی از کتــاب مقــدس کــه مربــوط بــه ُحــزن ،بــی اثــر شــدن
و مقاومــت در برابــر روح القــدس مــی باشــند و همچنیــن ابعــاد مربــوط بــه گناهــی کــه
بخشــیده نخواهــد شــد را مطالعــه خواهیــم کــرد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۸مارس آماده شوید.

یکشنبه

 ۱۲مارس

مقاومت در برابر روحالقدس


آیــه  ۵۱بــاب  ۷اعــال رســوالن را بخوانیــد .در اینجــا چــه هشــداری داده شــده بــود
و امــروزه چگونــه بـرای مــا نیــز کابــرد دارد؟

در کتــاب مقــدس بطــور ویــژه بــه شــاری ازگناهــان اشــاره شــده اســت کــه گنــاه بــر علیــه
روح القــدس نــام گرفتــه انــد .بســیاری از آن گناهــان در ســطح فــردی هســتند .اگــر چــه گناهی
جمعــی وجــود دارد ،هــان طــور کــه مــی توانیــم از آیــه  ۵۱بــاب  ۷اعــال رســوالن برداشــت
کنیــم .اســتیفان اشــاره میکنــد کــه مدعیــان او رسکــش هســتند همچــون بنــی ارسائیــل طغیــان
گــر کــه گوســاله طالیــی را پرســتیدند (خــروج بــاب  ۳۳آیــه  .)۳آنهــا در برابــر روح القــدس
مقاومــت منودنــد زیــرا از گــوش کــردن بــه آنچــه روح القــدس از طریــق انبیــاء خــدا بــر
قلــب هایشــان وارد مــی کــرد ،رسبــاز زدنــد .ایــن الگــوی مخالفــت بــا خــدا و نقشــه اش در
نهایــت بــه ایــن موضــوع منجــر شــد کــه عــده ای خواســته هــای خداونــد عیســی مســیح را
نپذیرنــد .آنهــا بجــای پیــروی از عیســی بــه عبــادت صــوری و ظاهــری مبــادرت ورزیدنــد و آن
را جایگزیــن اطاعــت از کالم زنــده خــدا کردنــد.
ایــن فکــری شــگفت انگیــز اســت کــه بــر فرومایــه ،کــه توســط خــدا آفریــده شــده و بــه
او وابســته اســت ،قــادر بــه مقاومــت در برابــر کار روح القــدس و در نهایــت فیــض خــدا مــی
باشــد .خــدا بــا وجــود اینکــه بســیار قدرمتنــد اســت ،خــود را بــر اراده آزاد مــا تحمیــل منــی
کنــد .او بــه انتخــاب هــای مــا احـرام مــی گــذارد.
گذشــته از هــر چیــز ،اگــر خــدا مــی خواســت کــه مــا را مجبــور بــه اطاعــت از خــود بکنــد،
چ ـرا در عــدن بــا آدم و حــوا چنیــن نکــرد و درنتیجــه کل جهــان را از گنــاه عــاری نســاخت؟
خــدا مــا را موجوداتــی آزاد بــا قــدرت انتخــاب بیــن خــوب و بــد خــواه بـرای حیــات یــا نیســتی
و خیــر یــا رش ،آفریــده اســت .چــه عطیــه مقــدس و گرانبهایــی اســت آنچــه کــه همــه مــا
دریافــت منــوده ایــم.
در حالــی کــه همــه در برابــر تصمیامتــی کــه اتخــاذ منــوده انــد مســئول هســتند ،بــا
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اینحــال همــه مــا مســئولیتی جمعــی داریــم :مــا بایــد یکدیگــر را در وفــادار بــودن ،اطاعــت
از کالم خــدا و نزدیــک مانــدن بــه عیســی تشــویق کنیــم (عربانیــان بــاب  ۱۰آیــات  ۲۴و .)۲۵
امــروزه وقتــی کــه در برابــر کالم خــدا مقاومــت کنیــم و بــه پیــام انبیــاء او بــی اعتنایــی کنیــم،
در واقــع در برابــر روح القــدس مقاومــت کردهایــم.
بســیار آســان اســت کــه بــه ارسائیــل کهــن بنگریــم و آنهــا را ب ـرای خطاهایشــان مــورد
قضــاوت و انتقــاد ق ـرار بدهیــم .امــا انتخــاب هــای ضعیــف خودمــان چطــور؟ اگــر آنهــا بــه
هــان عمومیــت خطاهــای ارسائیــل کهــن بودنــد ،چــه احساســی پیــدا میکردیــد؟

بــه چــه روش هایــی مــی توانیــم نســبت بــه دیگ ـران بــا محبــت و کارهــای نیــک
کمــک کنیــم؟ مســئولیت شــا بـرای پرورانــدن محبــت و کارهــای نیــک در دیگـران
چیســت؟

دوشنبه

 ۱۳مارس

اندوهگین منودن روحالقدس :بخش اول

آیــه  ۳۰بــاب  ۴افسســیان را بخوانیــد .پولــس در اینجــا از یــک فعــل امــری اســتفاده
مــی کنــد و بــه مــا انــدرز مــی دهــد کــه روح القــدس را اندوهگیــن نکنیــم .اندوهگیــن
کــردن روح القــدس بــه چــه معناســت؟



روح القــدس دارای یــک شــخصیت اســت و تنهــا نیــروی الهــی نیســت .بــه ایــن دلیــل
اســت کــه مــی توانــد اندوهگیــن بشــود .امــا چگونــه روح القــدس را اندوهگیــن مــی کنیــم؟
شــاید بایــد بیــاد داشــته باشــیم کــه یکــی از وظایــف روحالقــدس گشــودن چشــم هــای مــا بــر
روی گنــاه مــی باشــد (یوحنــا بــاب  ۱۶آیــه  .)۸او مــا را بســوی عیســی کــه گناهــان مــا را مــی
بخشــد و مــا را تقدیــس مــی کنــد ،هدایــت مــی کنــد .پــس از هــر چیــز ،روح خــدا مقــدس
نامیــده مــی شــود .ایــن بدیــن معناســت کــه او از گنــاه بیـزار اســت .امــا او هنگامــی کــه در
همــه امــور از خــدا اطاعــت مــی کنیــم و آنچــه را کــه پــاک و مقــدس اســت در ذهــن و بــه
زبــان مــی آوریــم ،شــادمانی مــی کنــد .از ســوی دیگــر ،ایــن همچنیــن بدیــن معناســت کــه او
هنگامــی کــه مــا هــر چیــزی کــه در فراخــوان الهــی بــی ارزش اســت را گرامــی مــی داریــم،
اندوهگیــن مــی شــود .هــر تصمیمــی از جانــب مــا ب ـرای مانــدن در گنــاه یــا بــی اهمیــت
جلــوه دادن جدیــت گنــاه ،باعــث اندوهگیــن شــدن او مــی شــود .اندوهگیــن منــودن روح
القــدس مســئلهای جــدی مــی باشــد.
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زمینــه و مــن اظهــارات پولــس در آیــه  ۳۰بــاب  ۴افسســیان دربــاره اندوهگین منــودن روح
القــدس ،بــه شــیوه زندگــی فــرد پیــش از ایــان آوردن بــه مســیح اشــاره دارد و بــه آنچــه کــه
پــس از ایــان آوردن اتفــاق مــی افتــد ،مربــوط مــی شــود .مــا بــه عنــوان مخلوقــات جدیــد
در مســیح بایــد نســبت بــه یکدیگــر صبــور و مالیــم باشــیم ،بــه یکدیگــر محبــت کنیــم و
بـرای حفــظ اتحــاد بــا روح در رابطـهای صلــح آمیــز تــاش کنیــم (افسســیان بــاب  ۴آیــات ۲
و  .)۳مــا کــه در روح ،حیــات تــازه یافتــه ایــم (افسســیان بــاب  ۴آیــه  ،)۲۳اکنــون از مســیح
پیــروی میکنیــم ،او کــه رس جدیدمــان اســت (افسســیان بــاب  ۴آیــه  )۱۵و در نتیجــه ماننــد
غیــر یهودیــان در بیهودگــی ذهــن هایــان قــدم بــر منــی داریــم (افسســیان بــاب  ۴آیــه .)۱۷
در عــوض مــا بــه گونــه ای کــه خوشــایند خــدا میباشــد ،زندگــی مــی کنیــم (افسســیان بــاب
 ۴آیــات  ۲۴تــا .)۳۱
هــر زمــان کــه اجــازه بدهیــم هــر کــدام از ایــن چیزهــای منفــی کــه در ایــن آیــات بــاب
 ۴بــه آنهــا اشــاره شــد ،جایــی در قلــب هایــان پیــدا کننــد و هنگامــی کــه خــود را در کالم و
رفتــار مــا نشــان بدهنــد ،در آن صــورت روح القــدس آزرده و اندوهگیــن مــی شــود .اندوهگین
منــودن روح القــدس بــه معنــی نپذیرفــن حضــور مقــدس و قــدرت زندگــی تغییــر دهنــده او
مــی باشــد زیـرا مــا از روی آگاهــی و عمــد بــه گنــاه ادامــه مــی دهیــم.

روح القــدس نســبت بــه نحــوه زندگــی مــا بــی تفــاوت منــی باشــد .افسســیان بــاب
 ۴آیــات  ۲۵تــا  ۳۱را بخوانیــد و رفتارهــای اخالقــی خاصــی کــه باعــث اندوهگیــن
شــده روح القــدس مــی شــوند را بصــورت فهرســت وار بنویســید .چـرا روح القــدس
بــا ایــن چیزهــا اندوهگیــن مــی شــود؟

سه شنبه

 ۱۴مارس

اندوهگین منودن روحالقدس :بخش دوم

اینکــه روح القــدس مــی توانــد اندوهگیــن شــود ،بــه مــا مــی گویــد کــه خــدا نســبت بــه
مــا و آنچــه کــه انجــام مــی دهیــم بیتفــاوت نیســت .خــدا بــا تصمیــات و نحــوه زندگــی مــا
تحــت تأثیــر قـرار مــی گیــرد.

افسســیان بــاب  ۴آیــه  ۲۵تــا بــاب  ۵آیــه  ۲را بخوانیــد .در اینجــا بــه مــا گفتــه
شــده اســت کــه چــه کاری انجــام بدهیــم و اگــر مــا از ایــن فرمــان هــای کتــاب مقــدس
پیــروی مــی کردیــم ،زندگیــان چگونــه متفــاوت میبــود؟
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مســلام هنگامــی کــه محبــت حقیقــی را بیــان مــی کنیــم ،روح القــدس را دلشــاد کــرده
ایــم؛ زمانــی کــه مــا دربــاره گنــاه عصبانــی هســتیم امــا در عصبانیتــان مرتکــب گنــاه منــی
شــویم؛ هنگامــی کــه مــا بــا دســتان خــود کار مــی کنیــم و محصــول تــاش خــود را ب ـرای
خیریــت بــه جهــت نیازمنــدان بــکار مــی بریــم؛ زمانــی کــه مــا بــه شــیوه ای اخالقــی صحبــت
مــی کنیــم و بــه شــنوندگان خــود فیــض مــی رســانیم؛ و هنگامــی کــه مــا مهربــان ،رئــوف و
بخشــنده هســتیم.
اگــر ادعــا کنیــم کــه مســیحی هســتیم امــا در عمــل بــه گونــه ای زندگــی کنیــم کــه گویــی
مســیح هرگــز نیامــده و زندگــی مــا تحــت تأثیــر هدایــت و محبــت او قـرار نگرفتــه اســت ،در
ایــن صــورت مــا روح القــدس را اندوهگیــن کــرده ایــم .هنگامــی کــه اع ـراف میکنیــم کــه
بــه حقیقــت اعتقــاد داریــم امــا شــیوه عمــل و رفتارمــان متضــاد بــا آن اعـراف مــی باشــد ،مــا
روح القــدس را آزرده ســاخته ایــم .نداشــن کــال اخالقــی نیــز روح القــدس را آزرده خاطــر می
کنــد .تــاش هــای مــا ب ـرای آوردن جانهــا بــه کلیســا نبایــد از رفتــار اخالقیــان جــدا باشــند.
اگــر بــه گونــه ای زندگــی کنیــم کــه دیگـران متوجــه بشــوند کــه مــا بدرســتی فرزنــدان عیســی
بــوده و او را انعــکاس مــی دهیــم ،قلــب خــدا را بــه وجــد آورده ایــم.



افسســیان بــاب  ۴آیــات  ۱۶ ،۱۵ ،۴ ،۳و  ۳۲را بخوانیــد .ایــن آیــات دربــاره جنبــه
هــای اجتامعــی زندگــی در روح چــه چیــزی آشــکار مــی کننــد؟ یــک زندگــی رسشــار از
روح القــدس چگونــه خــود را در اجتــاع بــا دیگــر ایامنــداران منایــان مــی ســازد؟

جالــب توجــه اســت کــه در بــاب  ۴افسســیان جنبــه اجتامعــی متامیــزی نیــز وجــود دارد.
چندیــن بــار بــه ایــده اتحــاد اشــاره شــده اســت .پولــس نگـران ایــن اســت کــه مــا اتحــاد بــا
روح القــدس را حفــظ کنیــم زیـرا مــا «نســبت بــه یکدیگــر» (افسســیان بــاب  ۴آیــه  )۳۲طبــق
خواســته خــدا زندگــی میکنیــم .آنگونــه کــه در کلیســا بــه یکدیگــر مرتبــط مــی شــویم تــاش
میکنیــم تــا متفقــا از روح خــدا هدایــت گردیــده تــا بتوانیــم همیشــه بــا هــم در صلــح و صفــا
باشــیم (افسســیان بــاب  ۴آیــه  ،)۳کــه ایــن موضــوع یکــی از بخــش هــای مهــم در آزرده
نســاخنت روح القــدس مــی باشــد .اینکــه مــا چگونــه در کلیســا کــه معبــد روح القــدس اســت
بــا یکدیگــر رفتــار میکنیــم (اول قرنتیــان بــاب  ۳آیــات  ۱۶و  ،)۱۷واقعــا بـرای خــدا اهمیــت
دارد .اینکــه مــا چگونــه یکدیگــر را در بــدن مســیح در نظــر مــی گیریــم از اهمیــت اصلــی
ب ـرای روح خــدا برخــوردار اســت.
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خــوب اســت کــه حقیقــت پیــام هــای ســه فرشــته را بدانیــد (مکاشــفه یوحنــا بــاب
 ۱۴آیــات  ۶تــا  ،)۱۲امــا از خــود ایــن ســؤال را بپرســید :شــا چگونــه بــا دیگ ـران
بخصــوص کســانی کــه زیــر دســت شــا بــوده یــا آنهایــی کــه منــی تواننــد بـرای شــا
کاری انجــام بدهنــد ،یعنــی ،کســانی کــه چیــزی بــرای ارائــه بــه شــا در مقابــل
ندارنــد ،رفتــار مــی کنیــد؟

چهارشنبه

 ۱۵مارس

خاموش کردن روحالقدس

اول تســالونیکیان بــاب  ۵آیــات  ۱۹تــا  ۲۱را بخوانیــد .روح القــدس چگونــه مــی توانــد
خاموش بشــود؟



واژه «خامــوش کــردن» ایــده آتــش را در ذهــن متبــادر مــی رســاند .واژه یونانــی بــا ریشــه
ای یکســان در اول تســالونیکیان بــاب  ۵آیــه  ۱۹و افسســیان بــاب  ۶آیــه  ۱۶بــکار بــرده
شــده اســت .ایــن موضــوع القــا کننــده مطلبــی اســت کــه روح القــدس ماننــد آتــش میتوانــد
خامــوش شــود .مــا بایــد بیــاد داشــته باشــیم کــه روح القــدس دو کار برجســته برایــان انجــام
مــی دهــد :او بــه مــا آگاهــی از گنــاه و قــدرت غلبــه بــر آن را مــی دهــد .هــر دو اینهــا بــه
قدوســیت مربــوط میشــوند.
اگرچــه کالم خــدا ،آن روح چیــزی را مبــا میگویــد کــه الزم اســت بدانیــم تــا زندگــی مقــدس
داشــته باشــیم ،و از طریــق قــدرت ســاکن شــونده خویــش ،مــا را قــادر میســازد تــا بــر اســاس
ایــن آگاهــی زندگــی خــود را متحــول ســازیم .یــک راه کــه میتوانیــم از طریــق آن ،از
خامــوش شــدن روحالقــدس جلوگیــری کنیــم ،ایــن اســت کــه «نبوتهــا را خــوار» نشــاریم
(اول تســالونیکیان بــاب  ۵آیــه  .)۲۰پولــس ایامنــداران اهــل تســالونیکی را تعلیــم میدهــد
کــه اظهــارات نبــوی را خــوار نشــارند و بــا ایــن حــال او ایشــان را فراخوانــد تــا بصیــرت
یابنــد (اول تســالونیکیان بــاب  ۵آیــه  .)۲۱در حالــی کــه بایــد در زندگــی اجتامعــی خــود
درب را بــروی روح القــدس بگشــائیم و نبایــد شــعله روح القــدس را خامــوش کنیــم ،همچنیــن
بــه بینــش و بصیــرت نیــاز داریــم زی ـرا آمــوزه هــای نادرســت و انبیــاء دروغیــن بــه آســیب
رســاندن بــه کلیســا ادامــه خواهنــد داد.
همــه روح هــا بــی خطــر نیســتند .بــا ایــن وجــود کالم الهــام گرفتــه از روح خــدا ماننــد
چراغــی بـرای پاهــای مــا و نــوری بـرای مســیرمان مــی باشــد (مزامیــر بــاب  ۱۱۹آیــه  .)۱۰۵بــا
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ایــن آیــه حتــی معیــاری بـرای ســنجیدن اظهــارات نبوتــی جدیــد داریــم .در زمــان هــای کتــاب
مقــدس چنیــن چراغــی شــامل یــک فیتیلــه در حــال ســوخنت مــی شــد کــه جلــوی پــای کســانی
کــه در شــب راه مــی رفتنــد را روشــن مــی کــرد .کتــاب مقــدس بــه مــا مــی گویــد کــه چگونــه
بــا روح زندگــی بکنیــم (غالطیــان بــاب  ۵آیــه  .)۲۵مــا بــا ایــن کار خــود را مطیــع تعالیــم کالم
خــدا میکنیــم و بــا اطاعــت از ترغیــب هــای روح القــدس چنیــن امــری ممکــن اســت هــان
گونــه کــه او مــا را بــه راهــی کــه بایــد در آن زندگــی کنیــم هدایــت میکنــد.
کســانی کــه ادعــای ایــن را دارنــد کــه کتــاب مقــدس کالم خداســت آنـرا بگونــه ای تفســیر
میکننــد کــه آنـرا از هــر گونــه اقتــدار واقعــی تهــی منــوده و در زندگــی خویــش آنهــا را از هــر
قــدرت واقعــی خلــع میکننــد .همچنیــن ،هنگامــی کــه کالم خــدا را خــوار مــی شــاریم و بــه
آن بــی احرتامــی مــی کنیــم یــا در بــکار بــردن آن در زندگــی خــود غفلــت مــی کنیــم ،در واقــع
چراغــی را خامــوش کــرده ایــم کــه ب ـرای هدایــت مــا در مســیرمان و بیــدار منــودن آگاهــی
مــان نســبت بــه کارهــای خــوب کــه بــه مــا داده شــده اســت.

آیــات  ۷و  ۸بــاب  ۴اول تســالونیکیان را بخوانیــد« .در قدوســیت» خوانــده شــدن بــه
چــه معنــا مــی باشــد؟ شــا در کــدام بخــش هــای زندگیتــان بایــد از خــود بپرســید
کــه آیــا واقعـاً «در قدوســیت» عمــل مــی کنیــد یــا نــه؟

پنجشنبه

 ۱۶مارس

کفر علیه روحالقدس

مرقــس بــاب  ۳آیــات  ۲۸و  ،۲۹لوقــا بــاب  ۱۲آیــه  ۱۰و متــی بــاب  ۱۲آیــات  ۳۱و
 ۳۲را بخوانیــد .اگــر متــام گناهــان و کفرهــا قابــل بخشــیده شــدن باشــند ،آن چیســت
کــه هرگــز منیتوانــد بخشــیده شــود؟



شــاید هیــچ گناهــی بــه غیــر از کفــر علیــه روح القــدس چنیــن تردیــد و اضطرابــی در میــان
مســیحیان ایجــاد نکــرده باشــد و بیــش از ایــن مــورد درک اشــتباه قـرار نگرفتــه باشــد .بعضــی
بــر ایــن باورنــد کــه عیســی گناهــان خاصــی را مــد نظــر دارد کــه بــه طــور خــاص دردنــاک مــی
باشــند .اگــر چــه خــوب اســت کــه مــا بــه خــود یــادآوری کنیــم کــه متــام گناهــان نــزد خــدا
شــنیع هســتند حتــی بــا اینکــه بعضــی از گناهــان ممکــن اســت عواقــب شــدیدتری نســبت
بــه ســایرین داشــته باشــند .امــا منظــور عیســی وقتــی کــه دربــاره گنــاه غیــر قابــل بخشــش
ســخن گفــت ،چــه بــود؟
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در واقـع هیـچ کـدام از ایـن آیـات منـی گویند که این گناه قابل بخشـیده شـدن نیسـت؛ تنها
اینکـه بخشـیده نخواهـد شـد .بیایید بیاد داشـته باشـیم :کار روح القـدس هدایت گناهـکاران به
آگاهـی از گناهشـان و بیـداری متایل پذیرش عیسـی در ایشـان ،کسـی که خود بـه تنهایی گناهان
را می بخشـد ،می باشـد .بنابراین کفر علیه روح القدس باید نسـبت به تعمدی بودن و آگاهانه
بـودن انـکار کار نجات بخش عیسـی درک بشـود .ایـن زمانی اتفاق می افتد که فرد بـا اراده خود
و بـا رسسـختی در برابـر شـهادت روح از مسـیح و فیض و نجـات او مقاومت می کند.
عیسـی دربـاره اینکـه کسـی کـه از روی بـد اندیشـی چنـد کلمـه بد بـه زبان بیاورد ،سـخن
منـی گویـد .کفـر برعلیـه روح القـدس تنهـا در زمینه تـداوم رفتـار از روی بی ایامنی و دشـمنی
آشـکار نسـبت بـه عیسـی اسـت .کفر بـر علیه روح القـدس مختص بـه یک حادثه تنها نیسـت؛
بلکـه شـیوه زندگـی آنرا مشـخص میکند.
«آنهـا بـه جـای دریافـت شـواهدی کـه بـه ایشـان ارائه شـد و به جای به رسـمیت شـناخنت
موهبـت آسمانی در کار مسـیح ،بـه اهـداف رشورانه خـود ادامه دادند و گفتند کـه او این کار
شـگفت انگیـز را از طریـق شـیطان انجـام داد .ایـن گنـاه علیـه روح القـدس بـود – ».الن جی.
وایـت.Ellen G. White, Loma Linda Messages, p. 156 ،
هنگامـی کـه قلب انسـان در مخالفت رسسـختانه با خدا قـرار گیرد و بدین سـبب آگاهانه از
ِ
ِ
شـهادت
حقیقت
پرداخت بدهی خود به عیسـی رس باز زند آنگاه قلب سـخت شـده و در تایید
روح القـدس نسـبت بـه فدیـه رسـتگار کننده خـدا از طریق عیسـی مسـیح ناتوان مـی ماند .این
گنـاه فراتـر از امـکان بخشـیده شـدن قـرار دارد ،نـه بـه ایـن دلیل که خدا ضعیف اسـت یـامایل
به بخشـش منی باشـد زیرا فرد قادر به تشـخیص گناهش نیسـت .بنابراین ،او بخشـش از طریق
عیسـی را منـی پذیـرد .این نگرش مطمئنـاً عواقبی ابدی بهمـراه دارد.

مــا چگونــه مــی توانیــم مطمــن باشــیم کــه رصف نظــر از آنچــه کــه در مــورد خــود
اعـراف مــی کنیــم ،در مخالفــت بــا خــدا و مقاومــت در برابــر روح القــدس زندگــی
منــی کنیــم؟ (ب ـرای مثــال اول یوحنــا بــاب  ۵آیــه  ۳و رومیــان بــاب  ۸آیــه  ۱۴را
ببینیــد).

جمعه

تفکری فراتر:

 ۱۷مارس

بطــور مســلم واقعیــت ایــن اســت کــه مــردم بــا نگرانــی میپرســند کــه آیــا مرتکــب گناهــی
نابخشــودنی شــده انــد کــه آنهــا قطعــا آن را انجــام نــداده انــد .اگــر آنهــا ایــن گنــاه را مرتکــب
شــده بودنــد ،بــه طــور حتــم نگ ـران آن نبودنــد .نگرانــی آنهــا تنهــا شــاهدی اســت کــه بــه
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آن نیــاز دارنــد ،در واقــع آنهــا همچنــان آمــاده پذیــرش تعالیــم روح القــدس هســتند .کاری
کــه فــرد بایــد انجــام بدهــد ایــن اســت کــه عدالــت عیســی را مطالبــه کنــد و بــه شایســتگی
هــای عیســی متمســک شــده و در ایــان و اطاعــت بــه پیــش رود .تنهــا بــا قــرار گرفــن
تحــت پوشــش عدالــت مســیح کــه «عدالــت خــدا» میباشــد (رومیــان بــاب  ۱۰آیــه  ،)۳آنهــا
میتواننــد آرامــش و اطمینانــی را کــه اکنــون بــه شــدت کــم دارنــد بدســت آورنــد.
واقعــاً تنهــا یــک فــرد وجــود دارد کــه خــدا منــی توانــد ببخشــد و آن شــخصی اســت
کــه دامئــاً از نزدیــک شــدن بــه عیســی بــرای آمــرزش امتنــاع ورزد« .گنــاه کفــر بــر
علیــه روح القــدس در واژه یــا رفتــاری ناگهانــی خالصــه منــی شــود؛ بلکــه مقاومتــی
محکــم و مصمــم در برابــر حقیقــت و شــواهد مــی باشــد – ».الــن جــی .وایــت،
.Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1093
«الزم نیســت کــه هیــچ کــس بــه گنــاه بــر علیــه روح القــدس بــه عنــوان چیــزی ارسار آمیــز
و توصیــف ناپذیــر بنگــرد .گنــاه علیــه روح القــدس ،گنــاه امتنــاع مــداوم بــه پاســخ بــه دعــوت
بـرای توبــه مــی باشــد».

سواالتی برای بحث
 .۱اگــر کســی ترســان از اینکــه گنــاه غیــر قابــل بخشــش را مرتکــب شــده بــود بــه

نــزد شــا بیایــد ،چــه چیــزی بــه او مــی گفتیــد و از چــه آیاتــی کمــک مــی گرفتیــد؟
چـرا درکــی از نجــات تنهــا بــا ایــان بـرای کمــک بــه فــردی کــه احســاس مــی کنــد
بــه طــرز نــا امیــد کننــده ای منحــرف شــده اســت ،بســیار حیاتــی میباشــد؟
 .۲هنگامــی کــه از عمــل کــردن یــا ســخن گفنت بــر طبــق هدایــات روح القــدس امتناع
مــی ورزیــم ،آن را خامــوش مــی کنیــم .مــا در کجا در خطــر خاموش کــردن روح القدس
قـرار داریــم؟ یعنــی ،در کــدام یــک از جنبــه هــای زندگیــان ،در برابــر هدایتهــای خــدا
مقاومــت میکنیــم و الزامــا چگونــه میتوانیــم تســلیم شــدن را بیاموزیم؟
 .۳خــدا گاهــی اوقــات اجــازه مــی دهــد کــه رشایــط خاصــی وارد زندگــی مــا بشــوند
کــه مــا از آن رنجیــده مــی شــویم یــا آنهــا را درک منــی کنیــم .بـرای مثــال در مــورد
ایــوب چنیــن بــود .چ ـرا طــرز فکــری خشــمگینانه مــی توانــد کار روح القــدس در
زندگیــان را بــی اثــر کنــد؟ مــا چگونــه مــی توانیــم حتــی در ســخت تریــن مواقــع،
کامــل تــر بــه خــدا اطمینــان کنیــم و زندگیــان را متامـاً تســلیم او مناییــم؟
 .۴بعضــی افـراد نگـران از «آلــوده شــدن» بــه آنچــه کــه احســاس می کننــد تعلیامت
فاســد در کلیســا هســتند ،بــه طــور کامــل از بــدن مســیح فاصلــه مــی گیرنــد و بــدن
خــود را از آنجــا خــارج مــی کننــد .مشــکل ایــن ایــده چیســت و چ ـرا الگویــی بــر
طبــق کتــاب مقــدس بـرای پیــروی مســیحیان منــی باشــد؟
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درس دوازدهم

 ۱۸تا  ۲۴مارس

کار روحالقدس

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :یوحنــا بــاب  ۱۶آیــات  ۸تــا ۱۱؛ رومیــان بــاب  ۵آیــه ۱۰؛
عربانیــان بــاب  ۴آیــات  ۱۵و ۱۶؛ اول پطــرس بــاب  ۵آیــات  ۸و  ۹؛ اول یوحنــا بــاب ۵
آیــات  ۱۲و ۱۳؛ مزامیــر بــاب  ۳۱آیــه .۲۴
آیــه حفظــی« :االن خــدای امیــد ،شــا را از کــال خوشــی و ســامتی در ایــان پُــر
ســازد تــا بــه قــوت روحالقــدس در امیــد افــزوده گردیــد» (رومیــان بــاب  ۱۵آیــه .)۱۳
هامنطــور کــه دربــاره روحالقــدس و روحانیــت بــه انتهــای مطالعــه ایــن ثلــث میرســیم،
بــر روی یکــی دیگــر از کارهــای مهــم روح کــه هنــوز بــه آن نپرداختهایــم ،مترکــز خواهیــم کــرد.
هنگامــی کــه عیســی بــه حواریــون اعــام کــرد کــه بــه نــزد پــدر مـیرود ،او وعــده داد کــه
روحالقــدس را بـرای ایشــان بفرســتد« .لیکــن تســلی دهنــده یعنــی روحالقــدس کــه پــدر او را
بــه اســم مــن میفرســتد ،او همــه چیــز را بــه شــا تعلیــم خواهــد داد و آنچــه بــه شــا گفتــم
بــه یــاد شــا خواهــد آورد» (یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه .)۲۶
بــر طبــق گفتــه عیســی ،روحالقــدس یــک  parakletosبــه معنــی «یاریکننــده» یــا
«تســلی دهنــده» یــا یــک «مدافــع» میباشــد کــه مــا را شــفاعت میکنــد .در عیــن حــال عیســی
همچنیــن کاری را کــه ایــن مدافــع انجــام خواهــد داد اعــام منــود :او جهــان را بــر گنــاه
وعدالــت و داوری «ملــزم» خواهــد منــود (یوحنــا بــاب  ۱۶آیــه .)۸
در طــی آخریــن هفتــه از مطالعــات ،بــه جزئیــات بیشــری از کار خــاص روحالقــدس
خواهیــم پرداخــت .همچنیــن خواهیــم آموخــت کــه ایــن کار روح چگونــه بــه دو جنبــه مهــم
دیگــر مأموریــت او ب ـرای مــا مرتبــط اســت :اطمینــان مــا از نجــات و امیــد باشــکوهی کــه
زندگــی مــا را بــه عنــوان شــاگرد عیســی مســیح بــه پیــش میــرد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۵مارس آماده شوید.
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یکشنبه

 ۱۹مارس

محکومیت گناه


آیــات  ۸و  ۹بــاب  ۱۶یوحنــا را بخوانیــد .روحالقــدس چــه کار حیاتــی بـرای مــا انجــام
میدهــد و چـرا ایــن کار بســیار اهمیــت دارد؟

عیســی روحالقــدس را  paracleteنامیــد ،واژهای بــا محتــوا و معنــی ریشــه ای غنــی کــه
ایــده یــاری کننــده ،مدافــع و تســلی دهنــده را متبــادر میســازد .روحالقــدس بــه عنــوان متهــم
کننــده بــرادران یــا دادســتان مــا وارد ایــن مقولــه مهــم محکومیــت منیشــود .او توســط
عیســی بــه منظــور محکــوم منــودن مــا فرســتاده نشــده اســت ،بلکــه در عــوض ب ـرای کمــک
بــه مــا آمــده تــا نیازمــان بــه فیــض را مشــاهده کنیــم.
تنهــا یــک تســلی دهنــده بــه عنــوان یــاری دهنــده پذیرفتــه خواهــد شــد .ایــن بســیار غــم
انگیــز اســت کــه مســیحیان ،هــر چنــد کــه نیــت خــوب دارنــد ،امــا اغلــب بــه جــای داشــن
روحیـهای یــاری دهنــده ،بــا روحیـهای متهــم کننــده بــه گناهــکاران نزدیــک میشــوند .اگــر ما در
هرکجــا کــه میرویــم ،بــه گناهــان زندگــی دیگـران اشــاره کنیــم ،در ایــن صــورت کاری میکنیــم
کــه عیســی مــا را بــه انجــام آن فـرا نخوانــده اســت .گذشــته از هــر چیــز ،مــا چــه کســی هســتیم
کــه بخواهیــم گناهــان دیگـران را برجســته کنیــم وقتــی کــه خودمــان گناهکاریــم؟

رومیــان بــاب  ۲آیــه  ۱و متــی بــاب  ۷آیــه  ۳را بخوانیــد .از ایــن آیــات چــه پیامــی
بایــد دریافــت کنیــم؟



مــا شــهادت دهنــدگان خــدا هســتیم و نــه دادســتانهای او .مــا ف ـرا خوانــده شــدهایم
کــه شــاهدان قــدرت نجــات بخــش او باشــیم ،نــه اینکــه دیگـران را بـرای خطاهایشــان محکــوم
کنیــم .مــا در تــاش ب ـرای محکــوم منــودن دیگ ـران در گناهانشــان ،کاری کــه بــه مــا مربــوط
منیشــود را انجــام میدهیــم؛ ایــن وظیفــه روحالقــدس میباشــد.
در واقــع ایــن وظیفــه تســلی دهنــده اســت و نــه مــا کــه میبایســت جهــان را بــه خاطــر
گنــاه «محکــوم» کنــد (یوحنــا بــاب  ۱۶آیــه  .)۸مردمــی کــه زندگــی خــود را وقــف عیســی
نکردهانــد ،اغلــب درکــی واقعــی از آنچــه گنــاه حقیقت ـاً میباشــد و تــا چــه می ـزان مخــرب
میتوانــد باشــد ،ندارنــد.
ایــده در اینجــا ایــن نیســت کــه روحالقــدس عملکردهــای غلــط خاصــی را فهرســت کنــد.
در عــوض ،او بــه گنــا ِه بنیادیــن میپــردازد :ایــان نداشــن بــه عیســی مســیح (یوحنــا بــاب
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 ۱۶آیــه  .)۹بدبختــی و خصــم بــزرگ مــا در نقصهــای اخالقیــان منیباشــند ،بلکــه در
بیگانگیــان نســبت بــه خــدا و امتنــاع از پذیرفــن کســی کــه خــدا بــه منظــور نجــات مــا از
ایــن رشایــط فرســتاده اســت ،میباشــد.
اساسـیترین گناهــان ایــن اســت کــه مــا عیســی را بــاور نداشــته باشــیم و در نتیجــه ،تنهــا
کســی را کــه قــادر بــه نجــات مــا از گنــاه و جــرم میباشــد ،انــکار کنیــم .ایــن گنــاه اســت کــه
نفــس یــا " َمنیّــت" را در کانــون امــور قـرار میدهــد و از بــاور بــه کالم خــدا امتنــاع مـیورزد.
تنهــا روحالقــدس میتوانــد قلبهــا و ذهنهــای مــا را بــروی نیــاز بــزرگ مــا بــه توبــه و
نجــات کــه در مــرگ مســیح بــه جــای مــا یافــت میشــود ،بگشــاید.

دوشنبه

 ۲۰مارس

نیاز به عدالت

آیــه  ۸بــاب  ۱۶یوحنــا میگویــد کــه روحالقــدس جهــان را نــه تنهــا بخاطــر گنــاه محکــوم
میکنــد بلکــه بــه عدالــت نیــز ملــزم میمنایــد .بــه عبــارت دیگــر ،جهــان کــه منیدانــد گنــاه
حقیقت ـاً چیســت ،منیدانــد عدالــت واقعــی نیــز چــه میباشــد.
ـردم متحــول نشــده تصــور میکننــد کــه رعایـ ِ
ـت اخــاقِ ظاهــری کفایــت خواهــد کــرد.
مـ ِ
آنهــا بــه جــای عدالـ ِ
ـت خــدا ،خواهــان عدالــت خــود هســتند .آنهــا خواســتار عدالتــی هســتند
کــه از اعــال ظاهــر ی ناشــی بشــود ،از جملــه اطاعــت از احــکام خــدا .امــا اعاملــی کــه بخاطــر
فرمانــرداری از احــکام خــدا انجــام میدهیــم ،هرگــز مــا را در برابــر او تربئــه نخواهــد کــرد.
ِ
عدالــت خــود فــرض کــرد ِه مــردم زمانــش
در آیــه  ۶بــاب  ۶۴اشــعیا ،ایــن نبــی متــام
را «ماننــد لبــاس کهنــه کثیــف» توصیــف میکنــد .حتــی بهرتیــن انگیــزه هــای مذهبــی بــا
ِ
عدالــت خــود  ،در واقــع بــر عکــس آن اســت یعنــی :نــا عدالتــی.
امــا عدالــت عیســی بــرای مــا کافــی اســت ومتــام مطالبــات احــکام خــدا را پوشــش
میدهــد .و خــدای پــدر حســابها را تصفیــه میکنــد .و میتوانیــم عدالــت را تنهــا از طریــق
ایــان بــه عیســی مســیح ب ـرای خــود بطلبیــم.

رومیــان بــاب  ۵آیــه  ۱۰و عربانیــان بــاب  ۴آیــات  ۱۵و  ۱۶را بخوانیــد .عدالــت مــا
چگونــه بــه رســالت زنــده مســیح در حضــور پــدر در ملکــوت مرتبــط میباشــد؟



عدالتــی کــه بــا احــکام ال ـزام شــده انــد بــا زندگــی بــی عیــب و نقــص عیســی تحقــق
مییابــد .او بــه جــای مــا مــرد .او اگــر چــه توســط کســانی کــه موجــب مرگــش در اینجــا روی
زمیــن شــدند انــکار شــد ،امــا نــزد پــدر در آســان مــورد اســتقبال ق ـرار گرفــت .خــدای پــدر
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بوســیله رســتاخیز ُمهــر تأییــد خــود را بــر زندگــی عیســی و کار نجــات بخشــش زد .اکنــون
عیســی بــرای شــفاعت منــودن مــا زندگــی میکنــد (عیرانیــان بــاب  ۴آیــات  ۱۵و  )۱۶و
شایســتگیهای مرگــش را بــه جــای مــا اعــال میکنــد زی ـرا مــا از عدالتــی کــه ب ـرای نجــات
الزم اســت برخــوردار نیســتیم.
بدینســان مــا زنــده ایــم چــون او در مــا حیــات دارد« .بــا مســیح مصلــوب شــدهام ولــی
زندگــی میکنــم لیکــن نــه مــن بعــد از ایــن ،بلکــه مســیح در مــن زندگــی میکنــد .و زندگانــی
کــه الحــال در جســم میکنــم ،بــه ایــان بــر پــر خــدا میکنــم کــه مـرا محبــت منــود و خــود
را بـرای فــدا کــرد» (غالطیــان بــاب  ۲آیــه  .)۲۰هنگامــی کــه عیســی در مــا زندگــی میکنــد،
مــا بــا روحالقــدس راه میرویــم (رومیــان بــاب  ۸آیــه  )۴و زندگــی روحانــی جدیــدی از
طریــق قــدرت روحالقــدس دریافــت میکنیــم (بــا غالطیــان بــاب  ۳آیــات  ۲تــا  ۵و بــاب ۵
آیــات  ۱۶و  ۱۸مقایســه کنیــد).
رفعــت و بلندمرتبگــی عیســی نــزد پــدر ،اثبــات کننــده حضــور او در میــان مــا از طریــق
روح القــدس اســت .شــاگردان عیســی توســط روحالقــدس نیــرو میگیرنــد ،و بــا مســیح زندگــی
کــرده تــا طبــق الگــوی او رشــد کننــد.

آیــا واقعــا تــا کنــون تجربــه کــرده ایــد کــه چقــدر تالشــهایتان در عــادل بــودن ملــوث
و آلــوده هســتند؟ در عــوض در بــاره اینکــه بــه عدالــت مســیح نیازمنــد هســتید چــه
مــی آموزید؟

سه شنبه

 ۲۱مارس

محکومیت در باره داوری


آیــات  ۸و  ۱۱بــاب  ۱۶یوحنــا را بخوانیــد .عیســی بــه چــه داوری اشــاره میکنــد؟
چ ـرا ایــن داوری مــژده نیــک اســت؟

یــک محکومیــت پایانــی بــزرگ باقــی میمانــد کــه جزئــی از کار روحالقــدس اســت؛
محکومیــت مربــوط بــه داوری .در اینجاســت کــه بیشــر موعظههایــان بــه نظــر میرســد
کــه در مســیر اشــتباه و ُخ ـران ق ـرار دارد .اینطــور بنظــر میرســد کــه غالبــا مباحثــات در
خصــوص گنــاه و عدالــت بــه ســمت و ســوئی ســوق داده میشــود کــه بســیاری از مســیحیان
مدعــی بــر علیــه کســانی کــه مســیح را نپذیرفتــه انــد فتــوا و هشــدار داوری صــادر میکننــد.
آنهــا بــا انجــام ایــن کار ،میخواهنــد بــه گناهــکاران هشــدار بدهنــد ،کــه اغلــب بــا مفاهیمی
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ترســناک عجیــن اســت بطوریکــه رسانجــام خوفناکــی در آینــده در انتظــار خواهنــد داشــت.
و اگرچــه آن داوری واقعیــت اســت ،ولــی ایــن چیــزی نیســت کــه عیســی در آیــه ۱۱
بــاب  ۱۶یوحنــا در بــاره آن صحبــت میکنــد .بررســی زبانشناســی حاکــی از ایــن اســت کــه
خداونــد در بــاره داوری آینــده ســخن منیگویــد آنگونــه کــه در یوحنــا بــاب  ۱۲آیــه  ۴۸اظهــار
کــرده بــود .در عــوض ،آن جنبــه از داوری کــه عیســی اکنــون بــه آن اشــاره میکنــد ،ایــن
مــژده خــوب اســت کــه شــیطان هــم اکنــون در جلجتــا محکــوم شــده اســت .شــیطان ،دشــمن
بــزرگ حقیقــت ،اینــک در زمانــی عاریــه شــده بــر میــرد .داوری خواهــد آمــد ،امــا مترکــز
در اینجــا بــر آگاهــی از ایــن واقعیــت اســت کــه رئیــس ایــن جهــان (یعنــی شــیطان) الحــال
محکــوم شــده اســت (یوحنــا بــاب  ۱۲آیــه .)۳۱



آیــات  ۸و  ۹بــاب  ۵اول پطــرس را بخوانیــد .شــیطان چگونــه توســط پطــرس توصیــف
شــده اســت؟ مــا چگونــه میتوانیــم در مقابــل او مقاومــت کنیــم؟
شــیطان کــه میدانــد زمانــش کوتــاه اســت و بــه شــدت در جلجتــا مغلــوب شــده اســت ،بــا
اینحــال همچنــان زنــده اســت .و بــا غضــب تــاش میکنــد تــا آنجــا کــه بتوانــد افـراد بیشــری
را فریــب دهــد .امــا او دشــمنی شکســت خــورده اســت .عیســی پیــروزی را بدســت آورده
اســت .خــون عیســی مــا را آزاد میســازد.
در طــی جنــگ جهانــی دوم ،زمانــی کــه ارتــش نــازی در  ۶ژوئــن ســال  ۱۹۴۴رضبــ های
ســخت از هجــوم متحــدان فرانســه دریافــت منــود ،آشــکار بــود کــه هیتلــر مغلوب شــده اســت.
بــا ایــن وجــود ،یــازده مــاه مــا بیــن روز آغــاز یــورش ([ )D-Dayزمانــی کــه حملــه آغــاز شــد]
و روز پیــروزی در اروپــا ([ )VE-Dayروز  ۸مــارس ســال  ،۱۹۴۵زمانــی کــه جنــگ در اروپــا
پایــان یافــت] خونینتریــن زمــان بــود .شــیطان نیــز بــه طــور مشــابه میدانــد کــه قطع ـاً بــر
روی صلیــب مغلــوب شــده اســت .بــا ایــن وجــود ،او رسســختانه مبــارزه میکنــد و تــا حــد
تــوان ســعی در فریــب افـراد بیشــری دارد .مــا در ایــن زمانهــای چالــش برانگیــز ،فراخوانــده
شــدهایم کــه هوشــیار و آمــاده باشــیم و متــام نگرانیهــای خــود را بــه عیســی واگــذار کنیــم
زی ـرا او بــه مــا اهمیــت میدهــد و دلســوز ماســت (اول پطــرس بــاب  ۵آیــات  ۷و .)۸

چـرا داوری مــژده خوبــی میباشــد؟ ضامــن و حامــی مــا در داوری چــه کســی اســت؟
چگونــه میتوانیــم در مــورد داوری بــه گونـهای کــه بــه جــای رعــب ،امیــد را ترویــج
بدهیــم ،موعظــه کنیم؟
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چهارشنبه

 ۲۲مارس

اطمینان از نجات



اول یوحنــا بــاب  ۵آیــات  ۱۲و  ،۱۳رومیــان بــاب  ۸آیــات  ۱۵تــا  ۱۷و دوم قرنتیــان
بــاب  ۵آیــه  ۵را بخوانیــد .چـرا زمانــی کــه مــا مســیح را بــه عنــوان نجــات دهنــده خــود
پذیرفتیــم ،میتوانیــم از داشــن زندگــی ابــدی اطمینــان یابیــم؟ اســاس ایــن اطمینــان
چیســت؟

روحالقــدس کســی اســت کــه گناهــکاران را بــه ســوی عیســی هدایــت میکنــد .مــرگ
نیابتــی عیســی مــا را بــا خــدا آشــتی داده اســت .بخشــش عیســی مــا را بـرای داشــن زندگــی
جدیــد بــه عنــوان فرزنــد خوانــدگان خــدا رهــا میســازد .اینــک مــا دیگــر دشــمنان خــدا
نیســتیم (رومیــان بــاب  ۵آیــه  ،)۱۰بلکــه بــر طبــق روح گام برمیداریــم (رومیــان بــاب ۸
آیــه  )۴و افــکار خــود را بــر امــور مرتبــط بــه روح تنظیــم میکنیــم (رومیــان بــاب  ۸آیــه .)۵
اگــر مــا روح مســیح را نداشــتیم ،فرزنــدان او منیبودیــم و بــه او تعلــق منیداشــتیم (رومیــان
بــاب  ۸آیــه  .)۹امــا اکنــون شــهادت درونــی روحالقــدس را کــه در مــا ســاکن اســت ،داریــم.
او شــهادت میدهــد کــه مــا متعلــق بــه عیســی هســتیم و اینکــه وارثــان خــدا هســتیم و
همـراه مســیح ارث میبریــم (رومیــان بــاب  ۸آیــه  .)۱۷هــان زندگــی قدرمتنــدی کــه عیســی
را از مــرگ زنــده کــرد ،اکنــون در مــا وجــود دارد و مــا را کــه از نظــر روحانــی مــرده بودیــم،
زنــده میگردانــد (رومیــان بــاب  ۸آیــه  .)۱۰حتــی بیشــر از آن ،او همچنیــن ایــن اطمینــان را
کــه مــا حقیقتـاً متعلــق بــه خــدا هســتیم را در قلبهایــان ُمهــر میزنــد .مــا کــه مــژده نیــک
نجامتــان را شــنیده و بــاور کردهایــم ،از طریــق روحالقــدس کــه بــه عنــوان ضامــن ارث بــه مــا
داده شــده اســت ،بــه عیســی مرتبــط شــده ایــم (افسســیان بــاب  ۱آیــات  ۱۳و  .)۱۴همــه
ایامنــداران میتواننــد ایــن اطمینــان را داشــته باشــند (اول یوحنــا بــاب  ۵آیــات  ۱۲و .)۱۳

آیــات  ۱۳و  ۱۴بــاب  ۱افسســیان را بخوانیــدُ .مهــر شــدن توســط روحالقــدس بــه چــه
معناست؟



کســانی کــه مســیح را میپذیرنــد ،تولــد دوبــاره مــی یابنــد ،یعنــی «از روح» مولــود
میگردنــد (یوحنــا بــاب  ۳آیــات  ۳و  .)۵روحالقــدس ایــن حقیقــت را در قلبهــای مــا ُمهــر
میکنــد تــا اطمینــان یابیــم کــه رســتگار شــده و تجربــه شــادمانی کــه از فرزنــد خــدا بــودن
ناشــی میشــود را از آن خــود ســازیم .روحالقــدس مــا را بــه عنــوان کســانی کــه بــه مســیح
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تعلــق داریــم ،میشناســد« .هــر کــه روح مســیح را نــدارد از آن او نیســت» (رومیــان بــاب
 ۸آیــه  .)۹مــا اینــک ایــن آگاهــی را داریــم کــه خــدا پــدر بــا محبــت ماســت و مــا فرزنــدان
عزیــز او هســتیم .روحالقــدس پیشپرداخــت ،ســپرده یــا تعهــدی در برابــر عطیــه نهایــی
زندگــی ابــدی و فناناپذیــری کــه در آمــدن دوبــاره عیســی بــه مــا داده خواهــد شــد ،میباشــد
(اول قرنتیــان بــاب  ۱۵آیــات  ۵۱تــا  .)۵۴ایــن نشــان و مشــخصه ای از ایــان درســت و معتــر
اســت .مشــاهده اینکــه چطــور مســیحیان میتوانندشــاهدی بــا قــدرت متقاعــد کننــده باشــند
ولــی از چنــان اطمینــان و ضامنتــی برخــوردار نباشــند مشــکل اســت.
«از شجاعت ،ایامن و امید بگویید و شام نور خدا خواهید بود .به درب گشوده ای بیندیشید
که مسـیح در مقابلتان قرار داده اسـت که هیچ برشی قادر به بستن آن منیباشـد .اگر شما به
خدا فرصتی بدهید ،او درب را بروی همه رشارتها خواهد بسـت .هنگامی که خصم همچون
سـیل یورش آورد ،آنگاه روح خدا برای شما پرچمی را بر خواهد افراشـت – ».الن جی .وایت،
.Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, April 16, 1889

پنجشنبه

 ۲۳مارس

روحالقدس و امید

رومیــان بــاب  ۵آیــات  ۴و  ، ۵بــاب  ۱۵آیــه  ۱۳و اول قرنتیــان بــاب  ۱۳آیــه  ۱۳را
بخوانیــد .محبــت و امیــد چگونــه بــه هــم مرتبــط هســتند؟ روحالقــدس چگونــه در
دادن محبــت و امیــد بــه مــا ســودمند میباشــد؟



روحالقــدس کســی اســت کــه محبــت خــدا را در قلبهــای مــا وارد کــرده اســت .او مــا
را بــه خــدا مرتبــط میکنــد و کاری میکنــد کــه محبــت خــدا در مــا ســاکن بشــود .محبــت
اســتوار و غیــر قابــل تغییــر خــدا دلیــل و ســنگ بنــای امیــد ماســت .بــدون محبــت ،امیــدی
وجــود نخواهــد داشــت .تنهــا محبــت اســت کــه امیــد را بوجــود م ـیآورد .از آنجایــی کــه
محبــت خــدا بــا وفاداریــش ترکیــب شــده اســت ،مــا ایــن امیــد شــگفتانگیز را داریــم کــه او
بــار دیگــر خواهــد آمــد و مــا را بــه خانــه ،جایــی کــه خــود ســاکن اســت ،خواهــد بــرد.

آیه  ۲۴باب  ۳۱مزامیر را بخوانید .امید چه تأثیراتی بر ما دارد؟



امیـد الهامبخـش اسـت .امیـد نیروی تازه میبخشـد .امیـد به ما اجـزه میدهـد آواز بخوانیم
و شـادمان باشـیم .امیـد بـرای زندگی حیاتی اسـت .بـدون امید ،هدف از زندگی چیسـت؟
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اگــر چــه داشــن امیــد ،چیــزی متفــاوت از خوشبیــن بــودن میباشــد .فــرد خوشبیــن
فکــر میکنــد کــه همــه چیــز بهــر خواهــد شــد :آب و هــوا ،اقتصــاد ،منـرات مدرســه ،مســائل
مالــی و غیــره .در عــوض امیــد ،خوشبینــی کورکورانــه نیســت .بلکــه بــر پایــه وفــاداری
خــدا و وعدههایــی کــه در گذشــته داده اســت ،میباشــد .امیــد بــر ایــن بــاور اســت کــه
خــدا هــر آنچــه را کــه فرمــوده اســت ،انجــام خواهــد داد زی ـرا او وفــادار و حقیقــی اســت.
ثابــت شــده اســت کــه خــدا قابــل اعتــاد اســت و تردیــد منیکنــد .پایــداری و حقیقــت او
اســاس امیــد ماســت .تردیــدی نیســت کــه اســاس و شــالوده امیــد مــا در عیســی بــر روی
صلیــب قـرار گرفتــه شــده اســت .هنگامــی کــه مــا بــه صلیــب توجــه میکنیــم ،میتوانیــم بــه
قدرمتندتریــن شــکل موجــود ،واقعیــت محبــت خــدا بـرای خــود را ببینیــم .صلیــب ،بــا عیســی
کــه بـرای گناهــان مــرد ،بــه مــا و جهــان  ،مکاشــفهای بینظیــر از ماهیــت حقیقــی خدایــان
ارائــه میدهــد .از ایــن رو ،مــا بــه عنــوان مخلوقاتــی ســقوط کــرده و فانــی در ایــن گیتــی
بــزرگ و پهنــاور ،میتوانیــم امیــد را نــه در خــود و هــر چیــز «بزرگــی» کــه انجــام دادهایــم،
بلکــه در خدایــان ،خدایــی کــه خــود را بــر روی صلیــب ب ـرای مــا آشــکار منــود ،بیابیــم.

امیــد ظهــور چگونــه بــر وعــده هــای وفادارانــه خــدا مبتنــی شــده اســت؟ امیــد
چگونــه بــر زندگــی مــا تأثیــر میگــذارد؟ چگونــه میتوانیــم نوعــی شــیوه زندگــی
ایجــاد کنیــم کــه بــه عــوض یــأس ،بازتــاب دهنــده امیــد باشــد؟

جمعه

 ۲۴مارس

تفکری فراتر:

از مجموعــه هــای الــن وایــت "قــدرت خواهیــد یافــت" خصوصــا بخــش اکتــر "بـرای روح
آمــاده باشــید" را بخوانیــد.
مـا میتوانیـم فعالیـت روحالقـدس را بـا گفتن اینکـه او در هامهنگـی بـا خـدای پـدر و
خـدای پسر بـرای تحقـق نجـات مـا کار میکنـد ،خالصـه کنیـم .روحالقـدس مـا را از مـرگ
روحانـی بیـدار و هشـیار میکنـد .او مـا را بـه آگاهـی از گناهکاریمان هدایـت میکنـد و
چشـمهایامن را بـر روی ایـن حقیقـت بـاز میکنـد کـه مـا بـا تکیـه بـر خـود از دسـت خواهیم
رفـت .او شـعله متنـای تغییـر و تحـول را در وجـود مـا بـر می افروزد و ما را به عیسـی مسـیح،
کسـی کـه بـه تنهایـی قـادر بـه بـرآورده کـردن عمیق تریـن نیازهـای ماسـت ،هدایـت میکند.
روح القـدس بـه مـا اطمینـان میدهـد کـه رسـتگار خواهیـم شـد زیـرا همـواره مـا را متوجـه
عیسـی و کاری کـه بـرای مـا انجـام داده اسـت ،میکند .او ما را مجاب میسـازد تا بیشتر شـبیه
عیسـی بشـویم .او مـا را در مسـیرمان بـا خـدا وفـادار نگـه مـیدارد .ما را قـادر به انجـام اراده
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خـدا و رشکـت مؤثـر در مأموریتـش میکنـد .او کالم مکتـوب خـدا را تبدیـل بـه راهنمای امـن
و معیـار زندگـی و اصـول تعالیـم مسـیحی مـا میکنـد .ما بـدون روحالقـدس ،به کجـا خواهیم
رفـت؟ بـدون او قـادر بـه انجـام چـه کاری میبودیـم؟ مـا تیـره روز و از دسـت رفتـه بودیـم
و منیتوانسـتیم کاری بـرای جلال و عـزت خـدا انجـام بدهیـم .شـکر بـر عیسـی بـرای اینکـه
وعـده داد و روحالقـدس را فرسـتاد« .روحالقـدس عظیـم الشـان تریـن عطیه ای بود که مسـیح
میتوانسـت از پـدر خـود بـرای رفعت و بلنـد مرتبگی قوم خویش بخواهـد» – الن جی .وایت،
.Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, p. 13

سواالتی برای بحث

 .۱در مــورد مســئله ماهیــت گنــاه و عدالــت بیشــر تأمــل کنیــد .چـرا مــا مســیحیان
کــه کتــاب مقــدس را بــه عنــوان کالم خــدا بــاور داریــم ،بایــد نســبت بــه کســانی کــه
بــه کتــاب مقــدس اعتقــاد ندارنــد ،درکــی متفــاوت از گنــاه و عدالــت داشــته باشــیم؟
ایــن تفاوتهــا چــه هســتند؟ کتــاب مقــدس دربــاره گنــاه و عدالــت بــه مــا چــه
تعلیــم میدهــد کــه مراجــع دیگــر از آن چیــزی منیگوینــد؟
 .۲آن ُبعــد کار روحالقــدس کــه ب ـرای شــا بیشــرین ارزش را داشــته ،بــا اعضــای
گــروه مدرســه ســبت خــود درمیــان بگذاریــد .چ ـرا ایــن بُعــد برایتــان از بیشــرین
اهمیــت برخــوردار بــود و ایــن چگونــه بــر زندگــی شــا تأثیــر داشــته اســت؟
 .۳در کالس دربــاره امیــدی کــه در عیســی داریــم ،صحبــت کنیــد .دالیــل ایــن امیــد
چــه هســتند؟ یعنــی ،اگــر کســی دربــاره «ســبب امیــدی کــه داریــد» (اول پطــرس
بــاب  ۳آیــه  )۱۵بپرســد ،شــا چــه پاســخی خواهیــد داد و چ ـرا؟ اســتدالل شــا تــا
چــه حــد قانــع کننــده میتوانــد باشــد؟
 .۴درس ایــن هفتــه در مــورد مســئله اطمینــان از نجــات بود.اطمینــان از نجــات
چیســت؟ و اگــر مــا آن را داشــته باشــیم ،بــه چــه دلیــل میباشــد؟ بایــد بــر چــه
اساســی باشــد؟ و چــه تفاوتــی بــا فرضیــات دارد؟
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