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

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

و (ادونتیست) و آرم شعله گون جزو اسامی و عالمت تجاری ثبت شده متعلق به کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم میباشد و
استفاده از آن بدون اجازه قبلی از کنگره عمومی ممنوع است.

Editorial Office: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904
Come visit us at our Web site: http://www.absg.adventist.org

Principal Contributor  
John H. H. Mathews
Editor 
Clifford R. Goldstein
Associate Editor 
Soraya Homayouni
Publication Manager 
Lea Alexander Greve

تأثیر مادیگرایی — ۳۰ دسامرب تا ۵ ژانویه .................................................................. ۴  .۱
۱۳ ........................................................ می بینم، می خواهم، می گیرم — ۶ تا ۱۲ ژانویه   .۲
۲۱ ............................................................................ خدا یا ثروت — ۱۳ تا ۱۹ ژانویه   .۳
۲۹ ............................................................... گریز از راه های دنیوی — ۲۰ تا ۲۶ ژانویه   .۴
۳۷ .............................................................. مبارشین فراعدنی — ۲۷ ژانویه تا ۲ فوریه   .۵
۴۵ ..................................................................... نشانه های یک مبارش — ۳ تا ۹ فوریه   .۶
۵۴ .................................................................... صادق بودن با خدا — ۱۰ تا ۱۶ فوریه   .۷
تأثیر تقدیم ده یک [عرش] — ۱۷ تا ۲۳ فوریه........................................................... ۶۳  .۸
۷۲ ...................................................................... عوض ُشکرانه — ۲۴ فوریه تا ۲ مارس  .۹
۸۱ ................................................................................ نقش مبارشت — ۳ تا ۹ مارس   .۱۰
۹۰ ....................................................... بدهی — یک تصمیم روزانه — ۱۰ تا ۱۶ مارس   .۱۱
عادات یک مبارش — ۱۷ تا ۲۳ مارس........................................................................ ۹۸  .۱۲
۱۰۷ ......................................................................... مثرات مبارشت — ۲۴ تا ۳۰ مارس   .۱۳

Middle East and North Africa Union

Publishing Coordinator 
Michael Eckert
Translation to Farsi 
Rezvan Ahmadi
Farsi Layout and Design 
Marisa Ferreira

Editorial Assistant 
Sharon Thomas—Crews
Pacific Press® Coordinator  
Wendy Marcum
Art Director and Illustrator 
Lars Justinen
Design 
Justinen Creative Group



۲

زندگی مبارش مسیحی
پیـش از آنکـه خـود را مسـیحی بنامیـم و نیـاز برای تغییـر را حس کنیم بایـد  وضعیت گناه 
آلـود خـود را تشـخیص بدهیـم. تنهـا و بطـور کامـل از طریـق عیسـی اسـت کـه ایـن تغییـر و 
تحـول در وجـود و زندگـی مـا شـکل مـی پذیـرد. و یـک تجلـی از کار او در زندگی مـا در حوزه 
نظـارت و مبـارشت در امـور او مـی باشـد. اگـر چه مبـارشت در برگیرنـده  جنبه هـای مختلفی 
از زندگـی مسـیحی مـی باشـد، اکنون آن را بطور گسـرتده به عنوان دارایی هـای ملموس و غیر 

ملمـوس بـرای جالل خـدا، تعریف خواهیـم منود.
هامنگونـه کـه در کتـاب مقـدس تعلیـم داده شـده اسـت، مبـارشت در کنـار سـایر مـوارد، 
بـه ابـزاری قدرمتنـد بـر ضـد خطـرات مـادی گرایـی (عالقه بـه متلک وسـایل و اشـیاء) یـا بطور 
کلـی دنیاپرسـتی مـی باشـد کـه یکـی از بزرگرتیـن دام هـای روحانی اسـت که دشـمن جان ها 
در پیـش روی مـا قـرار مـی دهـد. بسـیاری از مـردم قادر به تشـخیص ایـن موضوع نیسـتند که 
ثـروت و دارایـی  چیزهـای پسـتی هسـتند ، چاشـنی هـای مصنوعـی کـه در نهایـت طعم خود 
را از دسـت مـی دهنـد. متأسـفانه، بسـیاری از جانهـا بدلیـل غفلـت از گسسـنت از زنجیرهـای 
عالیق دنیوی، از دسـت می روند.  طریق های دنیوی — «شـهوت جسـم و خواهش چشـم و 
غـرور زندگانـی» (اول یوحنـا بـاب ۲ آیـه ۱۶) — همـه مـی تواننـد از طریق اصـول مبارشت در 

زندگیـامن تغییـر کننـد و یـا حتـی مورد اجتنـاب قـرار بگیرند.
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در ایـن فصـل، بـه موضـوع مبـارشت و آنچـه کـه مـی تواند مبا 
دربـاره نحـوه زندگـی ، آنگونـه که خواسـت خداسـت نگاهـی می اندازیـم که شـامل رهایی از 
دلبسـتگی بـه دنیـا و همـه مظاهـر آن می شـود. مبارشت ، منـودی عملی و روزانـه در خصوص 
متابعـت از عیسـی را متبـادر مـی سـازد؛ ابـراز عشـق و عالقـه به خدا ، وسـیله ای بـرای زندگی 
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کـردن در حقیقـت کـه در مسـیح بـه مـا داده شـده اسـت. ما مبـارشان خدا هسـتیم زیـرا خدا 
مـا را از ابتدا دوسـت داشـت.

زندگـی مبارشتـی مـا بنابرایـن، شـامل طرز برخـورد، تحـول ایامنـی، تعهد، انضباط شـخصی 
و بسـیاری چیزهـای دیگـر مـی باشـد. ما بایـد خدمتگزاران وفـادار و قابل اعتامد خدا باشـیم و 
از طریـق ارتبـاط بـا عیسـی در همـه کارهایـی کـه انجـام مـی دهیم و هـر چیزی کـه بیان می 
کنیـم، عـاری از نفـس و خودپرسـتی زندگی کنیم. ما در مدرسـه مسـیح در می یابیـم که نتیجه 
مبـارشت ، رضایـت از زندگـی عادالنـه اسـت. مـا بایـد بیاموزیـم کـه دارایـی هـای خـدا را برای 

جـالل او اداره کنیـم، و بـرای بـه امتـام رسـانیدن مأموریـت او ، تأمیـن بودجه کنیم.
مبارشیـن خـدا اکنـون مثـل «تصویـر تیره و تـار آینه» مـی بیننـد (اول قرنتیان بـاب ۱۳ آیه 
۱۲)، امـا عیسـی بوضـوح مـی بینـد. او کار خود را به ما می سـپارد. حتی در میـان تطمیع های 
جهان که پنهانی اسـت، ما همچنان مسـئول مدیریت مناسـب اسـتعدادها، دارایی ها، سـالمتی 
و محیـط زیسـت مـی باشـیم. ایـن درس هـا طراحـی شـده اند تـا مسـئولیت های ما بـه عنوان 
مبـارش را تعلیـم بدهنـد و اینکـه ما اکنون چگونـه از طریق فیض خدا می توانیم آن مسـئولیت 

هـا را انجـام دهیـم، نـه بـه منظور بدسـت آوردن نجات بلکـه به عنوان مثره داشـنت آن.
زندگـی مـا بـه عنـوان مبـارشان مسـیحی، خصلـت خـدا را بـه جهـان انعـکاس مـی دهـد. 
در زندگـی کسـانی کـه شـهامت دارنـد تـا بـر اصـول کتـاب مقـدس ایسـتادگی مناینـد، زیبایی ، 
شـادمانی و قدوسـیت و خداپرسـتی مشـاهده مـی شـود، خصوصـاً اصولی که بـر رض گرایش و 
جریـان فرهنگـی ماسـت. هر کسـی وسوسـه می شـود کـه در بی خدایـی زندگی کند؛ وسوسـه 
هـا همگـی در اطـراف مـا، آشـکار و به روش هـای زیرکانه وجـود دارند. به ما مسـیحیان بویژه 
مبـارشان مسـیحی، نـه تنهـا راه هـای فرار از این وسوسـه ها نشـان داده شـده انـد بلکه قدرت 

انجـام آن نیـز وعده داده شـده اسـت.
در نهایـت، خواهیـم شـنید که یکی از دو احساسـات با ما سـخن خواهد گفـت: «من هرگز 
شـام را منـی شناسـم. از من دور شـوید، ای بـدکاران!» (متی باب ۷ آیه ۲۳)، یـا «آفرین ای غالم 
خـوب و امیـن تـو در کار کوچکـی امانـت و درسـتی خـود را نشـان دادی و حـاال کارهای بزرگ 

را بـه تـو خواهـم سـپرد. بیـا و در شـادی ارباب خود رشیک بـاش» (متی بـاب ۲۵ آیه ۲۳). 
ایـن امیـد و دعـای ماسـت کـه آنچـه کـه در درس ایـن فصـل درباره مبـارشت آمـوزش داده 
مـی شـود، مبـا کمـک کنـد تا در مسـیری طی طریـق کنیم کـه در واقع ایـن کالم را بـه واقعیت 

مبـدل کنـد کـه «بیـا و در شـادی اربـاب خود رشیـک باش».

جـان اچ. اچ. متیـوز (John H. H. Mathews) دارای مـدرک دکـرتا در رشـته خدمـت و 
بشـارت از دانشـگاه انـدروز، یـک مبـرش تدهیـن شـده اسـت کـه در فلوریـدا، آالبامـا، آیـووا، 
میسـوری، تنسـی و نرباسـکا خدمـت کـرده اسـت. او در حـال حـارض مدیـر خدمـات مبارشتـی 

بخـش شـامل آمریـکا می باشـد.
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تأثیر مادیگرایی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: اول یوحنا باب ۲ آیات ۱۶ و ۱۷؛ لوقا باب ۱۴ آیات ۲۶ تا ۳۳، باب ۱۲ 
آیات ۱۵ تا ۲۱؛ تثنیه باب ۸ آیات ۱۰ تا ۱۴؛ اول تیموتائوس باب ۶ آیه ۱۰؛ یوحنا باب ۱۵ آیه 

۵؛ غالطیان باب ۲ آیه ۲۰.
آیه حفظی: «و همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل 
دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست» (رومیان باب ۱۲ آیه ۲).

کالم خـدا بـه قـوم خـدا مـی گویـد کـه «هـم شـکل ایـن جهـان نشـوند» (رومیـان بـاب ۱۲ 
آیـه ۲)، امـا وسوسـه و تطمیـع مادیگرایـی، متایـل مفـرط برای ثـروت و آنچه که فکـر می کنیم 
ثـروت مـی توانـد بـه همـراه بیـاورد، قدرمتنـد اسـت. تعـداد کمـی از مـردم، خـواه ثرومتنـد یـا 

فقیـر، از خطـر مادیگرایـی بـه دور هسـتند. ایـن خطـر شـامل مسـیحیان نیـز می شـود.
ثرومتنـد بـودن اشـکالی نـدارد و یـا حتـی تـالش بسـیار به منظـور فراهم منـودن راحتـی برای 
خـود و عزیزانتـان ایـرادی نـدارد. امـا هنگامـی که پول یـا آنچه بدنبـال آن می آید، متـام جنبه ها 
را فـرا مـی گیـرد، مـا در دام شـیطان افتـاده ایـم و در حقیقـت «هم شـکل این جهان شـده ایم».

جهـان ایـن ایـده را متبـادر مـی سـازد کـه زندگی خـوب و پربرکـت تنها مـی توانـد در پول 
یافـت شـود. امـا پـول نقابـی اسـت که شـیطان بـه منظـور اطمینـان از داشـنت وفاداری مـا، در 
پشـت آن پنهـان مـی شـود. مادیگرایـی یکـی از سـالح هـای انتخابـی شـیطان علیـه مسـیحیان 
مـی باشـد. بعـالوه، چـه کسـی پـول و آنچه که مـی تواند بـرای ما مهیا سـازد را دوسـت ندارد؟ 
بزرگرتیـن دسـتاورد پـول و ثـروت ، لـذت لحظـه ای و آنـی آن می باشـد اما در پایـان منی تواند 

پاسـخگوی عمیـق تریـن نیازهای ما باشـد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۶ ژانویه آماده شوید.

۳۰ دسامرب تا ۵ ژانویه درس اول
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۳۱ دسامرب یکشنبه
خدای این جهان

پـول بـه خـدای این جهان تبدیل شـده اسـت و مادیگرایی مذهب آن می باشـد. مادیگرایی 
یـک نظـام غیـر طبیعـی و دسیسـه آمیـز مـی باشـد کـه امنیـت موقـت و زودگـذر را ارائـه می 

دهـد امـا ضامـن سـالمت و ایمنی اُخروی نیسـت.
مادیگرایـی آنگونـه کـه در اینجـا آن را تعریـف می کنیم، زمانی اسـت که متایـل برای ثروت 
و داریـی هـا مهـم تـر و بـا ارزش تـر از واقعیـت هـای روحانـی مـی شـوند. دارایـی هـا ممکن 
اسـت ارزشـمند باشـند اما ارزش آنها نباید ما را اسـیر خود سـازند: «شـخص پول دوسـت، هرگز 
از پـول سـیر منـی شـود و کسـی کـه طالـب ثـروت اسـت، هرگـز بـه آنچـه دلـش مـی خواهـد 
منی رسـد» (جامعـه بـاب ۵ آیـه ۱۰). ایـن مشـکل، اشـتیاق به داشـنت بـه متاع این جهان اسـت: 
مهـم نیسـت مـا چقـدر بدسـت مـی آوریم، ایـن هرگز کافی نیسـت؛ ما سـخت تر و سـخت تر 
بـرای بیشـرت و بیشـرت بدسـت آوردِن چیزهایـی کـه هرگـز منیتواننـد مـا را اقناع و خشـنود کنند 

بـه خـود فشـار مـی آوریم. ایـن یک تله اسـت!  

اول یوحنـا بـاب ۲ آیـات ۱۶ و ۱۷ را بخوانیـد. ایـن آیـات درباره آنچه واقعـا اهمیت دارد، چه 
چیـزی به ما مـی گویند؟

 

لوقـا بـاب ۱۴ آیـات ۲۶ تـا ۳۳ را بخوانیـد. عیسـی نیـز در اینجـا دربـاره آنچـه کـه از اهمیـت 
بسـیار بـرای مسـیحیان برخـوردار اسـت، چـه چیـزی بـه ما مـی گوید؟

 

شـاید بتوانـد اینگونـه گفتـه شـود: کسـانی کـه پـول یـا اشـتیاق بـه پـول برایشـان بـه یـک 
واقعیـت همـه گیـر تبدیـل می شـود، در واقع بهای آن را حسـاب می کنند. «چه سـود دارد که 

آدم متـام جهـان را بـربد امـا جـان خـود را ببـازد؟» (مرقـس باب ۸ آیـه ۳۶).
«هنگامـی کـه مسـیح بـه زمیـن آمـد، بـه نظـر مـی رسـید کـه برشیـت بـه رسعـت در حال 
رسـیدن بـه پاییـن تریـن وضعیـت خـود بـود. پایـه هـای اصلـی جامعـه تضعیـف شـده بودند. 
زندگـی دروغیـن و تصنعـی شـده بـود ... متـام نظـام هـای مذهبـی، نفوذشـان بر ذهـن و روح 
را در رستـارس جهـان از دسـت مـی دادنـد. دروغ و کـذب همـه جـا را نفـرت انگیـز کـرده بـود 
و در پـی بـه انحطـاط کشـیدن اندیشـه هـا بـود و بدیـن سـبب بـرش  بـه خیانـت و مادیگرایی 
روی آورد. آنهـا کـه ابدیـت را از ذهـن خـود خـارج کـرده بودنـد، بـرای زمـان حـال زندگـی می 

Education, pp. 74, 75  ،کردنـد.» — الـن جـی. وایـت
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مـردم بـه خیانـت در امانـت و مادیگرایـی روی آورده بودنـد و تنها برای زمـان حال زندگی 
مـی کردنـد؟ ایـن مطلب آشـنا به نظر منی رسـد؟

چـه کسـی دوسـت نـدارد کـه مالـک متاعـی نباشـد؟ پرسـش ایـن اسـت: مـا چگونـه مـی 
توانیـم بدانیـم چیزهایـی کـه مالکـش هسـتیم، حتی اگر کم، مـا را در ترصف خـود ندارند؟ 

تنهـا چـه کسـی بایـد مالـک مـا باشـد و مـا چگونـه مـی توانیـم از آن اطمینـان یابیم؟

۱ ژانویه دوشنبه
پر کردن انبارها

لوقـا بـاب ۱۲ آیـات ۱۵ تـا ۲۱ را بخوانید. در اینجا پیام برای ما چیسـت؟ چگونه ممکن اسـت 
اصـل موجـود در اینجا در مورد کسـی که لزوماً ثرومتند منی باشـد، اعامل شـود؟

 

خـواه غنـی یـا فقیـر باشـیم، اشـتیاق ما بـرای متلک متاع مـی توانـد ذهنـامن را از آنچه که 
واقعـاً اهمیـت دارد، دور سـازد و در عـوض بـر آنچه کـه تنها موقتی و زودگذر اسـت و مطمئناً 

ارزش از دسـت دادن زندگـی ابـدی را ندارد، متمرکز سـازد.
مـا احتـامالً امـروزه هرگـز در برابـر یـک مجسـمه سـاخته شـده از طـال یـا نقـره تعظیـم 
نخواهیـم کـرد و آن را پرسـتش منـی کنیـم. بـا این وجود، همچنـان می توانیم در خطر پرسـتش 

طـال و نقـره، تنهـا بـه شـکلی دیگر باشـیم.
ایـن متثیـل در بسـیاری از نقـاط جهـان، جایـی که زندگـی تقریبـاً منحرص به بدسـت آوردن 
امـوال مـی باشـد، بسـیار کاربـردی اسـت. خـرده فروشـان، فروخـنت محصـوالت خـود را به یک 
هـرن در سـطح جهانـی تبدیـل منـوده انـد. اسـرتاتژی کلـی بازاریابـی آنهـا بـر این پایه اسـت که 
بـه اندیشـه مـا اینگونـه القـا کننـد کـه  خوشـحالی یـا رضایـت مـا زمانی خواهـد بود کـه آنچه 
را کـه مـی فروشـند بدسـت آوریـم . یـک رشکـت بسـیار موفـق محصولـی تولیـد مـی کنـد، بـه 
اندیشـه مـا القـا مـی کنـد کـه بـه آن نیـاز داریـم و آنـگاه آنـرا بـه مـا مـی فروشـد. و حقیقـت 
ایـن اسـت:ُحّقه آنهـا گرفـت! حتی مسـیحیان که امیدشـان بـه این جهـان نیسـت، در برابر این 

فریـب در امـان منی باشـند.

تثنیـه بـاب ۸ آیـات ۱۰ تـا ۱۴ را بخوانیـد. اعضـای کلیسـا به چـه روش هایی ممکن اسـت در 
معـرض خطـر تهدیـدی کـه در اینجا نسـبت به آن هشـدار داده شـد، قرار داشـته باشـند؟
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چـه مثـال هایـی از کتـاب مقـدس یـا جهان امـروزی مـی توانید بیابیـد کـه در آنها جمع 
آوری ثـروت و دارایـی هـای مـادی، معنویـت، محبت خدا و اشـتیاق به چیزهـای روحانی و 

ملکوتـی فـرد افزایـش یافـت؟ لطفاً پاسـخ های خـود را در کالس مطـرح منایید.

۲ ژانویه سه شنبه
جذابیت مادیگرایی

جهـان تبلیغـات قدرمتنـد اسـت. رشکـت ها برای قـرار دادن تصاویـر محصوالتشـان در برابر 
مـا، میلیاردهـا هزینـه مـی کننـد. آنهـا تقریبـاً همیشـه از افـراد جذاب و زیبـا بـرای تبلیغ آنچه 
کـه مـی فروشـند، اسـتفاده مـی کننـد. مـا بـه آن آگهـی نـگاه مـی کنیـم و خـود را در آن مـی 
بینیـم,  نـه اینکـه بـه کاال نـگاه کنیـم بلکه در واقع خـود را ماننـد افرادی که در آگهی هسـتند 

مـی بینیم.
اگـر بخاطـر حیلـه گـری ماهرانـه نبـود (و گاهـی اوقـات نـه اینکه حتـی زیرکانه هـم بوده 
باشـد) مادیگرایـی آنچنـان هـم تاثیـر گذار نبود چـرا که شـهوانیت در تار و پـود تبلیغات بافته 
شـده اسـت. ایـن قدرمتندتریـن شـیوه تبلیغـات اسـت امـا ماننـد سـم بـرای مسـیحیانی کـه در 

برابـر خطرهـای مادیگرایـی در تقـال هسـتیم، کـه اکـرث مـا چنیـن می باشـیم، عمل مـی کند.

متـی بـاب ۶ آیـات ۲۲ تـا ۲۴ را بخوانیـد. بـر طبـق اندیشـه و عمـل مسـیحی، چشـم نشـان 
دهنـده چیسـت؟ مـا بـه عنوان افـراد مسـیحی، چگونه باید بـا تصاویـر زیرکانه ای که مـا را به 
اسـتفاده از آنچـه کـه واقعـاً نیازمندش نیسـتیم، وسوسـه می کنـد، عکس العمل نشـان دهیم؟

 

تبلیغاتـی کـه نفسـانیت را بـه محصـوالت خـرده فروشـی اضافـه مـی کنـد، مـی توانـد بـه 
ابـزاری قدرمتنـد تبدیـل شـود. خـرده فروشـان بـا ایجـاد هیجـان در ذهـن مـرصف کننـدگان، 
محصـوالت خـود را مـی فروشـند. تجربـه یـک خیـال پـردازی هـوس انگیـز و خالـص اسـت اما 
جـواب مـی دهـد. خیـال پـردازی مـردم را گویـی بـه یک قلمرو هسـتی دیگـر می بـرد، اگر چه 
زودگـذر اسـت ولـی مـی تواند تقریباً افسـون کننده باشـد. ایـن تبدیل به یک مذهـب دروغین 
مـی شـود کـه هیـچ دانـش و حقیقـت روحانی تعلیم منـی دهد و بـا این وجـود در حال حارض 
بسـیار جـذاب و فریبنـده اسـت که بسـیاری از مردم منی تواننـد در برابر آن مقاومـت کنند. ما 
آن را مـی خواهیـم و احسـاس مـی کنیم که سـزاوارش هسـتیم، پس چرا آن را بدسـت نیاوریم؟ 
تنهـا خـدا مـی دانـد که چـه مقادیر زیادی خرج شـده اسـت بـرای چیزهایی که تبلیـغ کنندگان 

مـا را متقاعـد سـازند کـه بـه چیزی نیـاز داریم.  
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«اما می گویم به روح رفتار کنید، پس شهوات جسم را بجا نخواهید آورد» (غالطیان باب ۵ 
آیه ۱۶). اگر چه ما متایل داریم بیاندیشیم که شهوات جسم تنها در مفهوم جنسی هستند، 

به چه روش های دیگری ممکن است در معرض خطر انجام این شهوات باشیم؟

۳ ژانویه چهارشنبه
عشق و عالقه به خود

«زیـرا بـه آن فیضـی کـه به من عطا شـده اسـت، هر یکی از شـام را می گویم کـه فکرهای 
بلندتـر از آنچـه شایسـته اسـت مکنیـد بلکـه به اعتـدال فکـر منایید، به انـدازه آن بهـره ایامن 

کـه خـدا بـه هر کس قسـمت فرمـوده اسـت» (رومیان بـاب ۱۲ آیه ۳).

خـدا فرمـود، «دل تـو از زیبایـی ات مغرور گردید و به سـبب جاملت حکمت خود را فاسـد 
گردانیـدی» (حزقیـال بـاب ۲۸ آیـه ۱۷). شـیطان کـه بخاطـر زیبایی و جاملی که داشـت سـتاره 
صبـح نامیـده مـی شـد بـا ایـن اندیشـه کـه بزرگـرت از آنچیـزی اسـت کـه در واقـع بود خـود را 
فریـب داد. هنگامـی کـه او در دل خـود گفـت، «مثـل حرضت اعلی خواهم شـد» (اشـعیا باب 
۱۴ آیـه ۱۴)، او جـاه طلبـی نشـان داد و حقـی را مطالبه منود که شایسـته آن نبود. خود فریبی 

و جـاه طلبـی دو خصلت شـیطان گمـراه بودند.
ایـن آیـات دربـاره سـقوط لوسـیفر، بایـد به مـا بگویند کـه در بسـیاری جهات، گنـاه اصلی 
مربـوط بـه خودشـیفتگی مـی شـود کـه در فرهنـگ لغـت بصـورت «خـود شـیفتگی مفـرط ، 
عشـق بـه خـود و خـود بـزرگ بینـی» تعریـف می شـود. چـه خصوصیاتـی در هر یـک از افراد 

بـرش بـه انحطـاط کشـیده شـده، مقیـاس هـای بزرگـرتی در زمینـه خـود فریبی می باشـند؟
بـا ایـن وجـود، ایـن صفـات متـداول تـر از آنچه تصـور می شـود، مـی باشـند. نبوکدنرص با 
غـرور فکـر مـی کـرد از آنچـه هسـت، بزرگـرت بـود (دانیـال باب ۴ آیـه ۳۰). فریسـیان نیـز باور 
ایـن هـوس گمـراه کننـده را فـرا گرفتنـد (لوقا بـاب ۱۸ آیـات ۱۱ و ۱۲ را ببینید). ثـروت نیز در 

صـورت مراقـب نبـودن ، مـی توانـد به فریـب ما منجر شـود. 

اول تیموتائوس باب ۶ آیه ۱۰ را بخوانید. پولس در اینجا در مورد چه خطری هشدار می دهد؟
 
 

پولـس بـه اهالـی تیموتائـوس انـدرز مـی دهـد کـه از انـواع مـردم بد برحـذر باشـند (دوم 
تیموتائـوس بـاب ۳ آیـات ۱ تـا ۵)، از جملـه «دوسـتداران پـول». ایـن عالقـه بـه پول مـی تواند 
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اطمینـان بیـش از حـد بـه خـود و نگـرش بزرگ منایـی خودسـتایی و غـرور را تقویت کنـد. این 
بدیـن دلیـل اسـت کـه مادیگرایـی در افـرادی که دارای امـوال بسـیاری همراه با احسـاس مهم 
بـودن مـی باشـند، رسـوخ مـی کنـد. گذشـته از هر چیـز، همه مـی خواهنـد ثرومتند باشـند اما 
تنهـا عـده کمـی موفق به رسـیدن بـه آن می شـوند. از ایرنو فـرد متمول به آسـانی در منجالب 

خـود شـیفتگی و غـرور و خودسـتایی فـرو می رود.

فیلیپیان باب ۲ آیه ۳ را بخوانید. این آیه چگونه به ما در درک اینکه چرا مادیگرایی و رفتاری 
که می تواند بپروراند، بسیار با کامل مطلوب مسیحی در تضاد می باشند، کمک کند؟

۴ ژانویه پنجشنبه
عبث بودن مطلق مادیگرایی 

افـراد زیـادی هسـتند کـه خـدا را دوسـت دارنـد. هویـت ایشـان بـا هویـت خـدا بصورتـی 
آمیختـه شـده اسـت کـه دارایـی هـای مـادی منـی توانـد آنهـا را از خـدا جـدا سـازد.

تثنیـه بـاب ۷ آیـه ۶، اول پطـرس بـاب ۲ آیـه ۹، یوحنـا بـاب ۱۵ آیـه ۵ و غالطیـان بـاب ۲ آیه 
۲۰ را بخوانیـد. متعلـق بـه خـدا بـودن بـه چـه معناسـت و مـا هویـت واقعـی خـود را از کجا 

مـی یابیم؟
 
 

خـدا مـی فرمایـد، «من تاک هسـتم و شـام شـاخه هـا ... جدا از مـن هیچ منـی توانید کرد» 
(یوحنـا بـاب ۱۵ آیـه ۵). ارتبـاط مسـتقیم و امن می باشـد. «متام اطاعت هـای حقیقی از قلب 
مـی آینـد. در مـورد مسـیح کار قلـب بـود. و اگر ما رضایت داشـته باشـیم، او بـه هامن صورت 
افـکار و اهـداف مـا را بـا خـود یکـی خواهـد منود، قلب هـا و ذهن های مـا را مطابق بـا اراده 
خـود خواهـد آمیخـت، کـه در صـورت اطاعـت از او مـا تنهـا انگیـزه هـای خـود را بـه همـراه 

داشـته باشـیم.» — الـن جـی. وایـت، برگرفته شـده از کتاب آرزوهـای اعصار.
The Desire of Ages, p. 668

از سوی دیگر، مادیگرایی هویتی مبا می بخشد که مرتادف با دارایی هایامن است. به عبارت 
دیگر ما خود را بر اساس آنچه داریم و آنچه از کاالهای این جهان می توانیم بخریم، تعریف 
می کنیم. یعقوب به ما در برابر این قضیه هشدار می دهد: «سیم و زر شام زنگ زده و زنگ 
آنها مدرکی علیه شامست و مانند آتش بدن شام را خواهد سوزانید. شام حتی تا این روزهای 
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آخر هم به اندوخنت ثروت مشغولید» (یعقوب باب ۵ آیه ۳). «اندوخنت» به معنی جمع آوری 
و ذخیره کردن گنجینه های بسیار می باشد؛ مهمرت اینکه بسیاری در آن گنجینه ها، کم یا زیاد، 

هویت خود را می یابند (لوقا باب ۱۲ آیات ۱۹ تا ۲۱). 
مادیگرایـی نوعـی اختـالل هویـت اسـت. بدیـن معنی کـه برای بسـیاری از مـا، هویت مان 
بـا دارایـی هـا یـامن در هـم آمیختـه اسـت. دارایـی هایـامن به بتـی برای مـا تبدیل می شـوند 
(متـی بـاب ۶ آیـات ۱۹ تـا ۲۱). هامنطـور کـه فـردی گفـت، «من بدون وسـایلم هیچ هسـتم.» 
چقـدر غـم انگیـز کـه مـا تنهـا مـی توانیـم از طریق دارایـی هـای زمینی مـان، خـود را تعریف 
مناییـم. چـه شـیوه زندگـی سـطحی، زودگـذر و در نهایـت باطـل بـودن، بویـژه بـرای کسـی که 
ادعـای مسـیحی بـودن دارد. آیـا مـا بـا خـدا یـا بـا دارایـی هایـامن شناسـایی مـی شـویم؟ در 

نهایـت، یکـی از ایـن دو خواهـد بود.

چه میزان از هویت شما به دارایی هایتان مربوط می شود؟

۵ ژانویه جمعه
مطالعـه بیشـرت: «امـروزه دشـمن، جـان ها را بسـیار ارزان مـی خرد. جمله ‹شـام خود 
را بیهـوده فروختیـد›، نـص کالم اسـت. یکـی جـان خـود را بـرای تحسـین جهـان مـی فروشـد و 
دیگـری بـرای پـول؛ یکـی برپایـه هوس ها خشـنود اسـت و دیگری بـرای رسگرمی هـای دنیوی. 
چنیـن معامالتـی روزانـه انجـام مـی شـوند. شـیطان بـرای خریـد خون مسـیح مناقصـه می کند 
و آنهـا را علیرغـم بهـای بـی نهایتـی کـه برای آزادیشـان پرداخت شـده اسـت ارزان مـی خرد.» 
Testimonies for the Church, vol. 5, p. 133 ،الـن جـی. وایـت، شـهادتهایی برای کلیسـا —

خریـد جـان هـا از طریـق مادیگرایـی، هدف شـیطان اسـت و دام های ظاهری هـر قلبی را 
جـذب مـی کننـد. مادیگرایـی منی تواند سـخن بگویـد اما همه زبان هـا را می دانـد. مادیگرایی 
مـی دانـد چگونـه لـذت و خشـنودی را بـرای ثرومتنـد و فقیـر فراهـم کنـد و باعـث شـود آنهـا 
بگوینـد، «مـن همـه آنچـه که الزم دارم را در اینجا دارا هسـتم؛ چرا نگران چیز دیگری باشـم؟» 
از ایـن رو، مادیگرایـی ذهـن را فاسـد مـی کنـد؛ باعث می شـود مـردم بجای اطمینـان به خدا، 
بـا آنچـه دارنـد اعتـامد کننـد. بـا ایـن وجود خداونـد متعال مـی فرمایـد، پادزهر «نه بـه قدرت 
و نـه بـه قـوت بلکـه بـه روح مـن» اسـت (زکریـا بـاب ۴ آیـه ۶). ، زمانی کـه ما خود را تسـلیم 
خـدا مـی کنیـم و مصمـم مـی شـویم مادیگرایـی منـی توانـد در برابـر کنـرتل روح القـدس تاب 

بیـاورد و بـا فیـض او نبایـد اجـازه بدهیم کـه مادیگرایـی زندگی مـا را اداره کند.  
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سواالتی برای بحث
۱. مـا حتـی در صـورت فقیـر بـودن و نداشـنت دارایـی هـای بسـیار، بـه چـه روش هایـی 
همچنـان مـی توانیـم در معـرض خطراتـی که در ایـن هفته به آنهـا پرداختیم، قرار داشـته 

باشیم؟
۲. برخی از مردم می گویند، «من به پول اهمیت منی دهم. پول برای من معنایی ندارد.» 
(اغلب، کسی که چنین حرفی می زند، پول زیادی دارد.) چرا در اکرث موارد، این اصالً درست 
نیست؟ امور مالی مهم هستند؛ و نقشی در زندگی ما دارند. سؤال این است: ما چگونه می 

توانیم پول و نیازمان به آن را در چشم انداز درست مطابق کتاب مقدس قرار دهیم؟
۳. «بطـور انسـان، به سـبب ضعف جسـم شـام سـخن می گویم، زیـرا همچنان کـه اعضای 
خـود را بندگـی نجاسـت و گنـاه بـرای گنـاه سـپردید، همچنیـن اآلن نیـز اعضـای خـود را 
بـه بندگـی عدالـت بـرای قدوسـیت بسـپارید. زیـرا هنگامـی کـه غالمـان گنـاه می بودیـد 
از عدالـت آزاد می بودیـد. پـس آن وقـت چـه مثـر داشـتید از آن کارهایـی کـه اآلن از آنهـا 
رشمنده ایـد کـه انجـام آنهـا مـوت اسـت؟» (متی بـاب ۶ آیات ۱۹ تـا ۲۱). آنچه عیسـی در 
اینجـا بـه مـا می گویـد را بدقت بخوانیـد. چگونه آنچـه او به ما می گوید، روشـی قدرمتند 

بـرای محافظـت از مـا در برابـر خطـرات مادیگرایـی می باشـد؟
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داستانهای ایامنداران
۶ ژانویه

مورمور شدن برای خدا
توسط اندرو مک چسنی، تبلیغ دینی ادونتیست

صفن کرامت که یک راننده کامیون است مور مور شدن را دوست دارد. 
او وقتی که به موعظه ای گوش می دهد دستانش مور مور می شود. این اتفاق 
در حین دعا و زمانی که درباره دلدادگی تازه اش به عیسی می گوید، رخ می دهد.

کرامـت در مصاحبـه ای در دانشـگاه کارائیـب جنوبـی، یـک مؤسسـه آموزشـی 
وابسـته بـه ادونتیسـت روز هفتـم در جزیـره ترینیـداد و توباگـو بـا نشـان دادن 
بـازوی برهنـه خـود، گفت: «مـن واقعاً حضـور خـدا را در اینجا احسـاس می کنم.» 

مـو بـر روی پوسـت تیـره اش راسـت شـده بود.
او گفـت، «وقتـی از خـدا صحبـت می کنیـم، ایـن اتفـاق همیشـه بـرای مـن 

می افتـد. مـن ایـن را نشـانه ای از اینکـه تنهـا نیسـتم، می دانـم.»
کرامت در بخش زیادی از عمر ۵۳ ساله خود احساس تنهایی کرده است. 

او تنهـا فرزنـد خانـواده بـود و مـادرش وقتـی او جـوان بـود، از دنیـا رفـت. او 
توسـط پـدری دائم الخمـر در اجتامعـی مسـلامن در ترینیـداد بـزرگ شـد.

کرامـت گفـت،  «پـدرم همیشـه مسـت بـود، پـس مـن بایـد وقتـی او بـه خانـه 
می آمـد از دسـتش فـرار می کـردم. تنهـا بـه خـودم تکیـه می کـردم.»

کرامـت بـه طـور مرتب همـراه با دیگر کودکان در مراسـم مسـجد محل رشکت 
می کـرد. پـس از ازدواج، او و همـرسش بـه دیـن هنـدو گرویـده و هشـت بچـه را 

بـزرگ کردنـد کـه همـه آن ها در کلیسـای کاتولیک رم مسـیحی شـدند.
امـا کرامـت همچنـان احسـاس تنهایـی می کـرد. چنانچـه بـه دنبـال راه بهـرتی 
بـود، مـاری جوانـا را تـرک کـرد. چند سـال بعد سـیگار را ترک منـود و زمانی پس از 

آن،  خـوردن مرشوبـات الکلـی را کنار گذاشـت.
ایـن زمـان بـود کـه مور مـور شـدن ها رشوع شـد. کرامت پـس اینکـه از طریق 
کالس کتـاب مقـّدس کـودکان کـه دانشـگاه بـه کـودکان محلـه ارائـه مـی داد، بـه 
جلسـات بشـارتی دعـوت شـد، رشکـت در آن هـا را رشوع کـرد. فرزنـدان کرامـت 
در کالس هـای هفتگـی  کـه توسـط اسـتادان دانشـگاه تدریـس می شـد، رشکـت 

می کردنـد.
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کرامـت گفـت، «انجیل به روش بسـیار واضحی اعالم می شـد و پس از ۵۰ سـال 
مـن خداونـد را برای اولین بـار مالقات کردم.»

کرامت و سه فرزندش به سنین ۱۲، ۱۴ و ۱۶ تعمید داده شدند. 
از او در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه اگر مورمور شـدن ها متام شـود، آیا احسـاس 

خواهـد کـرد کـه خـدا او را ترک کرده اسـت، توضیح داد: «نـه! هرگز!»
او گفت که در واقع مور مور شدن را نشانه ای از اینکه تنها نیست، می داند.

او گفت، «خدا با من است.»
بخشـی از هدایـای سـبت سـیزدهم ایـن فصـل بـه کلیسـای دانشـگاه کارائیـب 
جنوبـی فرسـتاده خواهـد شـد تا ایـن دانشـگاه بتوانـد برنامه های بشـارتی خود از 
جملـه کالس هفتگـی کتـاب مقّدس کودکان کـه منجر به تعمیـد کرامت (در چپ) 

و فرزندانـش شـد را گسـرتش دهد.
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۶ تا ۱۲ ژانویهدرس دوم

می بینم، می خواهم، می گیرم

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: دوم قرنتیـان بـاب ۸ آیـات ۱ تا ۷ ؛ متی بـاب ۱۳ آیات ۳ تـا ۷ ، ۲۲؛ 
پیدایـش بـاب ۳ آیـات ۱ تـا ۶ ؛ اشـعیا باب ۵۶ آیـه۱۱؛ متی باب ۲۶ آیات ۱۴ تـا ۱۶؛ دوم پطرس 

بـاب ۱ آیـات ۵ تا ۹.

آیـه حفظـی: «دانـه ای کـه بـه داخل خارهـا افتاد مانند کسـی اسـت کـه پیام را می شـنود 
امـا نگرانی هـای زندگـی و عشـق بـه پـول آن پیـام را خفـه می کنـد و ثمـر نمـی آورد» (متـی 

بـاب ۱۳ آیـه ۲۲).

عالقـه بـه پـول و دارایـی هـای مـادی مـی توانـد از زوایـای بسـیار گوناگونی مـا را مجذوب 
خـود کنـد. الـن جـی. وایت اقدام شـیطان بـرای تطمیع مـا را از طریـق خدعه هـای مادیگرایی 
ترشیـح مـی کنـد. «بـرو، صاحبـان زمیـن و پـول را بـرای  دلواپسـی های ایـن زندگی به مسـتی 
بکشـان. جهـان را در برابـر ایشـان بـه جـذاب تریـن حالتـش ارائه کن تـا آنها ثروت خـود را در 
اینجـا انباشـته کننـد و عالقـه خـود را بـر روی چیزهـای زمینـی متمرکـز کننـد. مـا بایـد منتهای 
تـالش خـود را بکنیـم تـا مانـع بشـویم کسـانی کـه در راه خـدا کوشـش مـی کننـد نتواننـد بـه 
مالـی دسـت یابنـد کـه آنـرا بـر علیه مـا بکار بربنـد. پول را در سـطح و مقـام خود نـگاه داریم. 
آنهـا هـر چـه مـال و امـوال بیشـرتی بدسـت آورنـد، بـا بیـرون آوردن زیردسـتان مـا از زیر یوغ 
مـا بـه حکمرانـی مـا لطمـه بیشـرتی مـی زنند. کاری کـن آنها بیشـرت نگران پول باشـند تـا اینکه 
ملکـوت مسـیح را بنـا کننـد و حقایقـی را کـه مـا از آن تنفـر داریـم منتـرش کنند، و مـا نباید از 
نفـوذ آنهـا هـراس داشـته باشـیم؛ زیـرا مـا می دانیـم که هر فـرد خودخـواه و طمـع کاری، زیر 

یـوغ مـا خواهـد آمـد و در نهایـت از قـوم  خدا جـدا خواهد شـد.» — 
Counsels on Stewardship, pp. 154, 155
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متأسـفانه، بـه نظـر می رسـد که این اقـدام رشم آور کار خـود را خواهد کرد. پـس بیایید به 
ایـن خطـرات و آنچـه کالم خـدا بـه منظـور اجتنـاب از ایـن دام هـای روحانی به ما مـی گوید، 

بیاندازیم. نگاهی 
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۳ ژانویه آماده شوید.

۷ ژانویه یکشنبه
کامیابی انجیل

یـک واعـظ محبـوب تلویزیونـی، پیامـی سـاده دارد: خدا می خواهد به شـام برکـت بدهد، 
و گـواه برکتـش فراوانـی دارایـی هـای مادی شامسـت. بـه عبارت دیگر اگر شـام وفادار باشـید، 

خـدا شـام را ثرومتند می سـازد.
این اندیشـه یا انواع دیگر آن، کامیابی انجیل نامیده شـده اسـت: از خدا پیروی کنید و او در 
دارایـی هـای دنیـوی، شـام را ثرومتند خواهد کرد. این اندیشـه چیزی جز توجیـه مذهبی دروغین 
بـرای مادیگرایـی نیسـت، زیـرا آنچه در واقـع می گوید این اسـت، آیا می خواهید مادیگرا باشـید 

و درباره آن احسـاس خوبی داشـته باشـید؟ خوب، ما برایتان «انجیل» را داریم. 
بـا ایـن وجـود، ارتبـاط دادن انجیـل بـه ثـروت تضمیـن شـده یـک راهنامیـی گمـراه کننده 
مـی باشـد. ایـن بـاور در مـورد کتـاب مقـدس ناهنجاری ایجـاد می کنـد و یک الهیات شناسـی 
خـود محـور را انعـکاس مـی دهـد که چیـزی بیشـرت از نیمی از حقیقت پوشـیده شـده به زبان 
کتـاب مقـدس منـی باشـد. مسـئله موجـود در هسـته گنـاه، در مرکزیت ایـن دروغ قـرار دارد و 

ایـن نفـس و متایـل بـه راضـی منـودن نفس اسـت کـه مافوق هـر چیز قـرار دارد.
الهیـات شناسـی کامیابـی بواسـطه انجیـل چنیـن تعلیـم می دهد کـه در بخشـیدن به خدا، 
مـا در عـوض ثروتـی تضمیـن شـده بدسـت می آوریـم. امـا این خـدا را به یـک دسـتگاه فروش 
اتوماتیـک تبدیـل مـی سـازد و رابطـه مان بـا او را به تنها یـک معامله مبدل می سـازد: من این 
کار را انجـام مـی دهـم و تـو قـول مـی دهـی در عـوض آن کار را انجام بدهی. ما می بخشـیم، 
نـه بـه ایـن دلیـل که کار درسـتی اسـت بلکـه به منظـور آنچه که در عوض بدسـت مـی آوریم، 

ایـن کار را انجـام می دهیم.
این کامیابی بواسطه انجیل است.

دوم قرنتیـان بـاب ۸ آیـات ۱ تـا ۷ را بخوانیـد. در اینجـا چـه اتفاقـی مـی افتد؟ ما چـه اصولی 
در ایـن آیـات مـی بینیـم کـه بـر خـالف ایـده کامیابـی بواسـطه انجیـل مـی باشـد؟ پولـس از 
صحبـت کـردن در مـورد «فیض بخشـیدن» در (دوم قرنتیان باب ۸ آیـه ۷)، چه منظوری دارد؟

 



۱۶

ایـن مـردم اگـر چـه در «فقـر شـدید» بودنـد (دوم قرتیـان بـاب ۸ آیـه ۲)، بـا ایـن وجـود 
بسـیار سـخاومتند بودنـد و بیشـرت از آنچه اسـتطاعت داشـتند، می بخشـیدند. آیاتـی مانند این 
و بسـیاری دیگـر، بـه تکذیـب الهیـات شناسـی دروغیـن کامیابی بواسـطه انجیل کـه چنین می 
آموزنـد کـه در صـورت داشـنت زندگی درسـت با خـدا، دارایی های مـادی بسـیاری در عوض آن 

خواهیـد داشـت، کمک مـی کنند. 

چـه منونـه هایـی مـی توانیـد از کسـانی کـه بـه خـدا وفادارنـد امـا در دارایـی هـای دنیوی 
غنـی نیسـتند و کسـانی کـه بـه خدا وفـادار منی باشـند اما در دارایـی های دنیـوی ثرومتند 
هسـتند، بیابیـد؟ ایـن دربـاره اسـتفاده از ثـروت بـه عنوان مقیـاس نعامت خـدا چه چیزی 

بایـد به مـا بگوید؟

۸ ژانویه دوشنبه
تار بینی روحانی

مـا بـه کتـاب مقـدس نیـاز نداریـم کـه یـک حقیقـت آشـکار را بـه مـا بیامـوزد: عالیـق و 
ثـروت هـای ایـن جهـان گـذرا هسـتند. هیـچ چیـز در اینجـا ماندنـی و مطمئنـاً بـرای مـدت 
طوالنـی نیسـت. هامنطـور کـه پولـس گفت: «مـا به چیزهـای نادیدنی چشـم دوختـه ایم نه 
بـه چیزهـای دیدنـی، زیـرا آنچـه به چشـم مـی آیـد موقتی اسـت، ولـی چیزهـای نادیدنی تا 
ابـد دوام دارنـد» (دوم قرنتیـان بـاب ۴ آیـه ۱۸). مسـیحیان وقتـی نسـبت به دلبسـتگی های 
ایـن جهـان چشـم مـی دوزنـد نزدیک بین میشـوند در عـوض اینکه دور بینی و دور اندیشـی 
پیشـه کننـد و بـه راه ملکـوت خیـره شـوند. و چیزهـای کمـی میتوانـد چشـامن آنانرا نسـبت 
بـه آن راه نابینـا کنـد، بیـش از اغواگریهـای مـال و ثـروت. هلـن کلـر کـه نابینـا بـود، چنیـن 
گفـت: «رقـت انگیـز تریـن فـرد در ایـن جهـان کسـی اسـت کـه بیناسـت امـا دیـد نـدارد.» 
کتـاب مقـدس مملـو از منونـه هایـی از کسـانی مـی باشـد کـه مـی توانسـتند ببیننـد امـا در 

واقـع از نظـر روحانـی کـور بودند.
«برخـی ایـن جهـان را چنـان دوسـت دارند که عالقه خـود به حقیقت را فرامـوش می کنند. 
همچنانکـه ثروتشـان در اینجـا افزایـش مـی یابـد، عالقـه آنها به گنجینه آسـامنی کم می شـود. 
آنهـا هـر چـه بیشـرت از دارایـی هـای این جهان بدسـت می آورنـد، بیشـرت آنهـا را در آغوش می 
گیرنـد تـا مبـادا ثروتـی کـه بـا طمـع بـه آن چسـبیده انـد از ایشـان گرفته شـود. هر چه بیشـرت 
دارایـی بدسـت مـی آورنـد، بخشـش ایشـان نسـبت بـه دیگران کاهـش می یابـد، زیـرا هر چه 
بیشـرت دارنـد، احسـاس فـرق بیشـرتی می کننـد. وای کـه چقـدر ثـروت فریبنـده اسـت ! آنهـا 

نیازهـای راه خـدا را منـی بیننـد و احسـاس منـی کننـد.» — الن جـی. وایت، 
Ellen G. White, Spiritual Gifts, vol. 2, p. 267
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تاربینـی روحانـی، نجـات ابـدی را بـه خطـر می انـدازد. تنها در مـد نظر قرار دادن عیسـی 
کافـی نیسـت؛ بلکـه بایـد بر او مترکـز کنیم.

متـی بـاب ۱۳ آیـات ۳ تـا ۷ و ۲۲ را بخوانیـد. عیسـی در اینجـا نسـبت بـه چـه چیزی هشـدار 
مـی دهـد؟ چـرا افتـادن در ایـن دام بـرای همـه، فقیـر و ثرومتند آسـان می باشـد؟ 

 

نخسـت، عیسـی در خصـوص «دلبسـتگیهای ایـن جهـان» (متـی بـاب ۱۳ آیـه ۲۲) بـه مـا 
هشـدار می دهد. عیسـی نسـبت به همه دلبسـتگی های ما آگاه اسـت از جمله عالیق مالی. 
فقیـران نگراننـد کـه بـه انـدازه کافـی ندارنـد ؛ ثرومتنـدان نگران چه چیزهای بیشـرتی هسـتند. 
مـا تنهـا بایـد اطمینـان یابیـم کـه در زندگی ما، چنیـن دلبسـتگیهایی مانند علفهای هـرز، «کالم 

را خفـه نکننـد» (متـی بـاب ۱۳ آیه ۲۲).
دوم، عیسـی بـه مـا نسـبت بـه «اغواگریهـای مـال و ثـروت»  در (متـی بـاب ۱۳ آیـه ۲۲) 
هشـدار مـی دهـد. اگـر چه مـال و ثروت به خودی خود شـیطانی نیسـت، امـا همچنان قدرت 

دارد کـه مـا را بـه گونـه ای کـه بـه نابـودی ابـدی منتهـی خواهد شـد، منحـرف کند.

شـام در زندگـی خـود بـه چـه روش هایی مـی توانیـد «اغواگریهای مـال و ثـروت» را ببینید؟ 
شـام چـه گامهـای عملی مـی توانید بردارید که خـود را در برابر این فریـب محافظت منایید؟

۹ ژانویه سه شنبه
مراحل طمع ورزی

طمـع ماننـد همـه گناهـان، از دل یـا [فکـر] رشوع مـی شـود. در درون ما آغاز می شـود و 
سـپس در بیـرون عمـل مـی کنـد. این چیزی اسـت کـه در عدن اتفـاق افتاد. 

پیدایـش بـاب ۳ آیـات ۱ تـا ۶ را بخوانیـد. شـیطان بـرای فریـب حـوا به گنـاه چـه کاری انجام 
داد؟ او چگونـه از هـامن اصـول در طـی قـرن هـا بـرای فریـب ما اسـتفاده کرده اسـت؟

 

«زن نـگاه کـرد و دیـد آن درخت بسـیار زیبا و میوه آن برای خوردن خوب اسـت. همچنین 
فکـر کـرد چقـدر خـوب اسـت کـه دانـا بشـود. بنابرایـن از میـوه آن درخـت کنـد و خـورد. 

همچنیـن بـه شـوهر خـود نیـز داد و او هـم خـورد» (پیدایـش بـاب ۳ آیـه ۶).
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اگـر کسـی آگاهـی کافـی نداشـته باشـد، ممکـن اسـت فکـر کنـد صنعـت تبلیغـات الگـوی 
خـود را بـرای فـروش محصوالتـش از داسـتان عـدن گرفتـه اسـت. شـیطان میـوه ممنوعـه را به 
گونـه ای عرضـه کـرد کـه در حـوا متایلـی بـرای خواسـنت بیشـرت از آنچه قبالً داشـت، ایجـاد کند 
و کاری کـرد کـه فکـر کنـد بـه چیـزی نیـاز دارد کـه در واقـع چنیـن نبـود. چقدر هوشـمندانه! 
سـقوط او منایشـی از سـه مرحلـه ای اسـت کـه هـر کـدام از ما در زمـان سـقوط در طمع، طی 

مـی کنیـم: مـی بینـم، مـی خواهم، مـی گیرم.
البتـه طمـع مـی توانـد گناهـی در سـکوت تلقـی شـود. ماننـد هوس، پشـت پرده جسـم ما 
پنهـان مـی باشـد. امـا زمانـی کـه در نهایت مثـره آن منایان می شـود، مـی تواند ویرانگر باشـد. 
مـی توانـد بـه روابـط آسـیب برسـاند، بـر روی عزیزانتـان زخـم بجـا بگـذارد، و سـپس مـا را بـا 

احسـاس گنـاه لـه کند. 
اگـر اجـازه دهیـد طمـع ظاهر شـود، هـر اصلـی را زیر پـا خواهد گذاشـت. اخاب پادشـاه، 
تاکسـتان نابـوت را دیـد، آن را خواسـت و تـا زمانـی که ملکـه اش نابوت  رابه قتل رسـانید اخم 
بـر چهـره داشـت (اول پادشـاهان بـاب ۲۱). عخـان وقتـی یـک جامه و پـول را دید، نتوانسـت 
مقاومـت کنـد، پـس طمـع کرد و آنها را گرفت (یوشـع بـاب ۷ آیات ۲۰ تـا ۲۲). طمع در نهایت 

شـکل دیگری از خودخواهی اسـت.
«اگـر خودخواهـی بـا شـکلی از گنـاه سـلطه یابـد ، طمع ممکن اسـت بـه عنوان شـکلی از 
خودپسـندی مسـلط و چیره شـود. این مطلب توسـط پولس رسـول بطور کامل بیان شـد وقتی 
کـه او زمـان هـای سـخت [دوم تیموتائـوس بـاب ۳ آیـه ۱] ارتـداد نهایـی را توصیـف مـی کند، 
او خودخواهـی را بـه عنـوان یـک ریشـه بـارور از همـه رشارت هایـی رشح مـی دهد کـه بعداً 
شـایع خواهنـد شـد و طمـع را بـه عنـوان مثـره نخسـت آن بیـان مـی کنـد. زیـرا مردمـان خـود 
 John Harris, ،پرسـت و طـامع خواهنـد بـود [دوم تیموتائوس باب ۳ آیه ۲].»— جان هریـس

Mammon, (New York: Lane & Scott, 1849) p. 52

چرا تشخیص هر گونه متایل به طمع در خودمان مهم می باشد؟

۱۰ ژانویه چهارشنبه
طمع — رسیدن به اغراض به شیوه های فردی

اشعیا باب ۵۶ آیه ۱۱ را بخوانید. آین این نسبت به چه گناهی هشدار می دهد؟
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طمـع بـرای مـا بـه عنـوان موجوداتـی سـقوط کـرده، مـی توانـد بـه آسـانی نفـس کشـیدن 
باشـد. و همچنیـن بـه هـامن انـدازه طبیعی باشـد. با ایـن وجود، تصـور چیزی به غیـر از طمع 
که کمرتین انعکاس از شـخصیت مسـیح در شـخصیت برش باشـد، دشـوار اسـت. «زیرا که فیض 
خداونـد مـا عیسـی مسـیح را مـی دانیـد که هـر چند دولتمند بود، برای شـام فقیر شـد تا شـام 

از فقـر او دولتمنـد شـوید» (دوم قرنتیـان بـاب ۸ آیه ۹).
تنهـا خداونـد آسـیبی را کـه طمـع در طـول تاریـخ بوجـود آورده اسـت، مـی شناسـد. طمع 
بـه جنـگ هـا منتهی شـده اسـت. طمع باعث شـده اسـت که مـردم جرایمی مرتکب شـوند که 
باعـث نابـودی خـود و خانواده ایشـان شـد. طمع می تواند مانند ویروسـی باشـد که محکم به 
میزبانـش مـی چسـبد و فضیلـت را از فـرد تخلیـه منـوده تا زمانی کـه چیزی جز طامعی بیشـرت 
باقـی منانـد. طمـع یـک بیامری اسـت که همـه چیز را مـی خواهد: هـوس، قـدرت و متلک. بار 

دیگـر: مـی بینم، مـی خواهم، مـی گیرم.

متـی بـاب ۲۶ آیـات ۱۴ تـا ۱۶ را بخوانیـد. مـا از ایـن روایـت غـم انگیـز، درباره قـدرت طمع 
چـه چیزی مـی توانیـم بیاموزیم؟

 
 

بـه سـخنان یهـودا توجـه کنیـد: «مـرا چنـد خواهیـد داد تـا او را بـه شـام تسـلیم کنـم؟» 
(متـی بـاب ۲۶ آیـه ۱۵). بحـث در مـورد اجـازه دادن بـه طمـع برای برتری جسـنت بـر هر چیز 
دیگـری مـی باشـد! یهـودا مانند عـده معـدودی در تاریخ، از امتیـازی خاص بر خـوردار بود: او 
بـا عیسـای تجسـم یافتـه زندگـی کـرد، شـاهد معجـزات او بـود و موعظـات او از کالم زندگی را 

شـنید. و بـا ایـن وجـود — ببینیـد کـه حـرص و طمـع او را بـه انجام چـه کاری سـوق داد. 
«نجـات دهنـده چگونـه بـه نرمی با او کـه قرار بود بـه وی خیانت کند، رفتار منود! عیسـی 
در تعالیمـش، بـر اصـول خیرخواهـی کـه در ریشـه طمـع از بیـن مـی رونـد مترکـز منـود. او در 
برابـر یهـودا، خصوصیـات زشـت طمـع را منایـان سـاخت و در بسـیاری از زمـان هـا این شـاگرد 
متوجـه شـد کـه ایـن شـخصیت او بـود کـه به تصویر کشـیده شـد و به گناهش اشـاره شـد؛ اما 

او اعـرتاف نکـرد و نـا عدالتـی را رهـا نکـرد.» — الن جـی. وایت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 295

در صـورت مراقـب نبـودن، چه کسـی هسـت کـه کمی طمـع را در خصوصیـات خود 
نشـان ندهـد؟ مـا از طریـق فیض خدا، چگونه مـی توانیم این تمایـل طبیعی را تحت 

کنترل داشـته باشیم؟
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۱۱ ژانویه پنجشنبه
کنرتل نفس

آیـات زیـر را بخوانیـد. ایـن آیـات چه چیـزی می گویند که مـی تواند و بایـد در درک اینکه 
مـردم، فقیـر یـا ثرومتنـد، چگونه می تواننـد از خود در برابـر خطراتی که طمع، حرص و عشـق 

بـه پـول و مادیـات موجود در برابر مسـیحیان محافظت مناینـد، کمک کند؟

اعامل رسوالن باب ۲۴ آیات ۲۴ تا ۲۶  
 

غالطیان باب ۵ آیات ۲۲ تا ۲۵  
 

دوم پطرس باب ۱ آیات ۵ تا ۹  
 

ایـن آیـات بسـیار غنـی و مملـو از دسـتورات الهـی در مـورد نحـوه زندگـی بـرای مـا مـی 
باشـند. امـا بـه یـک موضـوع مشـرتک توجـه کنیـد: کنـرتل نفـس. ایـن صفـت بطـور خـاص در 
رابطـه بـا طمـع، حـرص و متایـل بـه مالکیـت چیزهـا، مـی توانـد دشـوار باشـد. تنهـا از طریـق 
کنـرتل نفـس، اول افکارمـان و سـپس اعامملان، مـی توانیم در برابر خطـرات چیزهایی که درباره 

آنهـا صحبـت کردیـم، محافظت شـویم.
مـا تنهـا بـه میزانـی کـه خـود را بـه قـدرت خداونـد می سـپاریم، مـی توانیـم این کنـرتل را 
داشـته باشـیم. هیـچ کـدام از مـا بـه خـودی خـود، منـی توانیـم ایـن ویژگی هـای گناه آلـود را 
شکسـت دهیـم، بویـژه اگـر آنهـا بـرای مـدت طوالنی پـرورش یافتـه و مـورد توجه قـرار گرفته 
باشـند. مـا واقعـاً بـه کار مـاوراء طبیعـی روح القـدس در زندگیـامن بـرای غلبـه بـر ایـن فریب 
هـای قدرمتنـد نیـاز داریـم. «وسوسـه هایـی کـه شـام بـا آن روبـرو مـی شـوید، وسوسـه هایی 
اسـت کـه بـرای متـام مـردم پیـش مـی آیـد، امـا خـدا بـه وعده هـای خـود وفا مـی کنـد و منی 
گـذارد شـام بیـش از حـد توانایی خود وسوسـه شـوید. همراه با هـر وسوسـه ای خداوند راهی 
هـم بـرای فـرار از آن فراهـم مـی کنـد تـا بتوانیـد در مقابـل آن پایـداری کنیـد» (اول قرنتیـان 

بـاب ۱۰ آیه۱۳).

بـار دیگـر دوم پطـرس بـاب ۱ آیـات ۵ تـا ۹ را بخوانیـد. پطـرس بـه چـه راهی اشـاره 
مـی کنـد؟ مراحـل آن چیسـت و چگونه می توانیـم بیاموزیم که از آنهـا پیروی کنیم، 

بویـژه در مبـارزه خـود علیه حـرص و طمع؟
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۱۲ ژانویه جمعه
مطالعه بیشـرت: هدف نهایی انسـان خوشـحالی و رضایت اسـت. اما خشـنود منودن خود 
از طریـق مادیگرایـی منجـر بـه رسـیدن بـه این هدف نخواهد شـد. مـردم در اعامق وجودشـان می 
داننـد کـه ایـن درسـت اسـت و بـا این وجـود به وسواسشـان در مـورد دارایی هـا ادامه مـی دهند: 
مـی بینـم، مـی خواهـم، می گیرم. چه چیزی می تواند از این سـاده تر باشـد؟ ادونتیسـت های روز 
هفتم مانند سـایرین، با وسوسـه جذب شـدن به ارزش های مادی روبرو هسـتند. با این حال ادامه 
مالکیـت اشـیاء، خوشـحالی، رضایـت و یـا قناعـت بـه همـراه نخواهـد داشـت. در عوض مشـکالتی 
بوجـود مـی آورد، هامنطـور کـه حاکم جـوان ثرومتند روی گردانده از عیسـی ناراحـت، دلرسد و دل 
شکسـته بـود زیـرا آنچـه که می خواسـت را نشـنید و دریافـت نکـرد. «ارزش های مادی بـا تضعیف 
فراگیر رفاه مردم، از رضایت و شـادی کم زندگی تا افرسدگی و اضطراب و مشـکالت جسـمی مانند 
 رسدرد، اختـالالت شـخصیتی، خودشـیفتگی و رفتـار ضـد اجتامعـی در ارتبـاط اسـت.» تیـم کارس —
Tim Kasser, The High Price of Materialism (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2002), p. 22 

 به عبارت دیگر مسیحیان مادیگرا با افتخار از چاه ثروت می نوشند اما از نظر روحانی تشنه اند. 
اما ما هرگز از نوشیدن آبی که مسیح می دهد، احساس تشنگی نخواهیم کرد (یوحنا باب ۴ آیه ۱۴).

سواالتی برای بحث
۱. در مـورد ایـده کامیابـی بواسـطه انجیـل بیشـرت بیاندیشـید. کسـانی کـه این اندیشـه را 
بـاور دارنـد، بـرای ترویجـش از چـه آیاتی ممکن اسـت اسـتفاده کننـد. در عین حال، شـام 
چـه منونـه هایـی از مردمـی کـه زندگیشـان ایـن آموزه غلـط را تکذیـب می کنـد، در کتاب 

مقـدس مـی توانیـد بیابید؟
۲. مـردی زمانـی کـه اولیـن فرزندش چند سـال سـن داشـت گفـت: «مـن دو حقیقت مهم 
کتـاب مقـدس را از ایـن کودک آموخته ام. نخسـت، اینکه ما گناهـکار بدنیا می آییم. دوم، 
اینکـه مـا حریـص بدنیـا مـی آییـم.» چه کسـی می توانـد روایاتـی در مـورد اینکـه چگونه 
حتـی کـودکان مـی تواننـد طبیعـت طمع کار برش را آشـکار سـازند، بیـان کند؟ ایـن درباره 

نیـاز بـه فیـض الهی چـه چیزی بـه مـا می گوید؟
۳. سـی نوشـت، «اگـر مـا بدنبـال منبـع مشـکالمتان مـی گردیـم، نباید مـردم را بـرای مواد 
مخـدر آزمایـش کنیـم — مـا بایـد آنهـا را بـرای حامقـت، نادانـی، طمع و عشـق بـه قدرت 
بیازماییـم.» چـه چیـزی در مـورد طمـع وجـود دارد کـه نـه تنهـا بـرای فـرد طمـع کار بلکه 
بـرای اطرافیانـش نیـز بسـیار مخـرب اسـت؟ چـه منونـه هایـی از اینکـه طمـع آسـیب های 

وحشـتناکی بـه افـراد گرفتـار در آن رسـانده اسـت، می شناسـید؟
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داستانهای ایامنداران
۱۳ ژانویه

دعا برای خانواده هندی
توسط اندرو مک چسنی، تبلیغ دینی ادونتیست

آرپیتـا بوسـله، دانش آمـوز ۱۴ سـاله در مدرسـه ادونتیسـت روز هفتم در غرب 
هنـد، زمانـی که کامیونی از پشـت بـه ارابه پدرش اصابت منود، او را از دسـت داد.

شـدت تصـادف باعـث شـد پـدرش، روئاصاحب بوسـله بـه داخل مسـیر جلوی 
دو گاو پرتـاب شـود و بـا خودرویـی دیگـر برخـورد کند.

هراس و شـوک ایجاد شـده از مرگ وی باعث شـد مادرش که کر و الل اسـت، 
پیـش از موعـد وضـع حمـل کند. آرپیتا بوسـله یـک ماه زود بـه دنیا آمد.

بوسـله در مصاحبـه ای در مدرسـه ادونتیسـت روز هفتـم آالت واقـع در ۳۰ 
کیلومـرتی کوالپـور، شـهری شـلوغ بـا جمعیـت بیـش از ۱ میلیـون نفر، گفـت، «اما 
خـدا توانسـت از مـرگ پـدرم بـرای هدایت مادرم به سـوی عیسـی اسـتفاده کند.»

بوسـله نخسـتین ماه هـای زندگی خـود را با مادرش، آکاتای در بیامرسـتان سـپری 
کـرد. هـم او و هـم مادرش ناتوان بودنـد. این وضعیت خطرناک باعـث نگرانی دایی 

او، سـاتیش  کـه روزانـه در بیامرسـتان به مالقات آن ها می رفت، شـد. 
یـک روز شـنبه وقتـی که سـاتیش برای تشـویق خواهرش به بیامرسـتان رسـید، 
غریبـه ای را دیـد کـه بـه کنـار همـه تخت هـا رفتـه و بـا مریض هـا دعـا می کنـد. 
سـاتیش بـا کنجـکاوی بـه آن مـرد نزدیـک شـد و متوجـه شـد کـه او یـک شـبان 

ادونتیسـت بـود.
بوسـله گفـت، «دایـی مـن هنـدو بود. امـا برای کمـک به مـادرم درمانـده بود، 

بنابرایـن از شـبان خواسـت کـه برای او دعـا کند.»
شـبان بـرای مـادر و بچـه دعـا کرد. سـاتیش با اسـتفاده از زبان اشـاره، سـخنان 

شـبان را بـرای خواهـرش ترجمه کرد. 
چنانچـه شـبان بـه طـور مرتـب از مادر و نـوزاد بازدیـد منود، حـال آن ها رشوع 
بـه بهبـودی منـود. بوسـله گفت که سـاتیش شـگفت زده از شـبان در مـورد ایامنش 
پرسـید. پـس از چنـد مـا مطالعـه کتـاب مقـّدس، سـاتیش و خواهـرش عیسـی را 
پذیرفتنـد. مـادر، دخـرت خـود را وقف خدا منـود و از زمانی کـه رشوع به حرف زدن 

کـرد،  بـه او آموخـت کـه هـر روز سـاعت ۷ عرص دعـا کند.
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بوسـله گفـت، «هـر روز در سـاعت ۷ عـرص مـن  بی توجه به جایی که هسـتم، 
دسـتانم را بـرای دعـا بـه هـم می گیـرم. تـا جایـی کـه یـادم می آیـد مـن ایـن کار 
را انجـام مـی دادم.» او اکنـون دانش آمـوز کالس هفتـم مدرسـه شـبانه روزی آالت 
ادونتیسـت اسـت کـه بودجـه بـرای سـاخنت سـاختامن جدیـد کالس هایـش را از 

هدایـای سـبت سـیزدهم در فصـل سـوم ۲۰۱۷ دریافـت منـود.
بوسله خود در سن ۱۳ سالگی تعمید داده شد.

بوسـله گفـت، «مـن تصمیم گرفتم تعمیـد ببینم زیرا دیده ام که عیسـی چگونه 
خانـواده مـن را از طریـق کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم برکـت داده اسـت. مـن 
می خواهـم بدلیـل داسـتان زندگـی مـادرم از عیسـی پیـروی کنم. من متـام کارهایی 

که عیسـی بـرای او انجـام داده اسـت را دیده ام.»
آرپیتا بوسله،  دانش آموز ۱۴ ساله یک مدرسه ادونتیست در غرب هند.
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خدا یا ثروت

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: مزامیر باب ۳۳ آیات ۶ تـا ۹؛ متی باب ۱۹ آیات ۱۶ تـا ۲۲؛ اول پطرس 

بـاب ۱ آیـه ۱۸؛ عربانیـان بـاب ۲ آیـات ۱۴ و ۱۵؛ خروج باب ۹ آیه ۱۴؛ مزامیـر باب ۵۰ آیه ۱۰.
آیـه حفظـی: «از ایـن جهـت خـدا او را بسـیار رسافراز منـود و نامـی را که باالتـر از جمیع 
نامهاسـت بـه او عطـا فرمـود .  تـا اینکـه همه موجـودات در آسـامن و روی زمیـن و زیر زمین 
بـا شـنیدن نـام عیسـی بـه زانـو در آیند  و همـه برای جـالل خدای پـدر، با زبان خـود اعرتاف 

کننـد کـه عیسـی مسـیح، خداوند اسـت » (فیلیپیـان باب ۲ آیـات ۹ تا ۱۱).

خـدا بـرای توضیـح دیـدگاه خود در مـورد عالقه بیش از حد بـرای پول و مادیـات، حرفی را 
از قلـم منـی انـدازد. سـخنان مسـیح به مـرد ثرومتند حریص که اگر چه توسـط خـدا برکت داده 
شـد، هـر آنچـه را کـه داشـت ، اندوخـت و احتـکار کـرد، باید مـا را از خدا برتسـاند: «ای احمق 
در همیـن شـب جـان تـو را از تـو خواهنـد گرفـت؛ آنگاه آنچـه اندوختـه ای، از آن کـه خواهد 
بـود؟ همچنیـن اسـت هـر کسـی که برای خـود ذخیره کنـد و برای خـدا دولتمند نباشـد» (لوقا 

بـاب ۱۲ آیات ۲۰ و ۲۱).
خدمـت بـه خـدا و خدمـت بـه پـول اقداماتـی هسـتند کـه بـا هـم در تقابـل بـوده و بـا 
یکدیگـر وفـاق و همخوانـی ندارنـد.  یکـی یـا دیگـری، خـدا یـا ثـروت. اینکـه فکـر کنیـم مـی 
توانیـم هـر دو را داشـته باشـیم، خیالـی باطـل اسـت زیـرا داشـنت یک زندگـی دو جانبـه دیر یا 
زود گریبـان مـا را خواهـد گرفـت. مـا ممکن اسـت دیگـران یا حتـی خودمان را فریـب بدهیم، 

امـا منـی توانیـم خـدا را کـه روزی بایـد در برابـرش پاسـخگو باشـیم، فریـب دهیـم.
مـا بایـد یـک انتخـاب بکنیم و هر چه بیشـرت درنگ کنیـم، بهانه بیاوریم یـا آن را به تعویق 
بیاندازیـم، پـول و عشـق بـه آن بیشـرت به جـان ما سـنگینی و خطور خواهد کـرد. ایامن تصمیم 

گیـری را می طلبد.

۱۳ تا ۱۹ ژانویهدرس سوم
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آنچـه بایـد تصمیـم گیـری مـا را بسـیار آسـان تـر کنـد، مترکـز بـر خداسـت، آنچـه بـرای مـا 
انجـام داده اسـت و آنچـه مـا بـه او مدیـون هسـتیم. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۰ ژانویه آماده شوید.

۱۴ ژانویه یکشنبه
مسیح، خالق

پیدایـش بـاب ۱ آیـه ۱، مزامیـر بـاب ۳۳ آیـات ۶ تـا ۹، اشـعیا بـاب ۴۵ آیـات ۱۱ و ۱۲، ارمیـا 
بـاب ۵۱ آیـه ۱۵ و یوحنـا بـاب ۱ آیـه ۳ را بخوانیـد. ایـن آیـات درباره خوبی جهـان مادی چه 

چیـزی بـه ما مـی گویند؟
 

«ایـن مسـیح بـود کـه پهنه آسـامنها را گسـرتد و شـالوده های زمیـن را بنیان نهاد. دسـت او 
بـود کـه عـامل گیتـی را چـون آویـزه ای در فضـا قـرار داد و گُل هـای دشـت هـا را مزیـن منـود. 
‘کـوه هـا را بـه قـدرت خود مسـتحکم سـاخت.’ ، ‘دریا از آن اوسـت، او آن را بسـاخت.’ مزامیر 
بـاب ۶۵ آیـه ۶ ؛ بـاب ۹۵ آیـه ۵. او بـود کـه زمیـن را از زیبایـی و هـوا را از ترانه پـر منود. و او 

بـر همـه چیـز در زمیـن، هـوا و آسـامن پیـام محبت پـدر را نوشـت.» — الن جـی. وایت،
 Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 20

گذشـته از هـر چیـز، چیزهـای مـادی ، فـی نفسـه بد نیسـتند. بر خـالف برخـی از ادیان که 
چنیـن تعلیـم مـی دهنـد کـه جهان مـادی و خـود ماده بد یا شـیطانی هسـتند و تنهـا چیزهای 

روحانـی خـوب مـی باشـند، کتاب مقـدس برای جهان مـادی ارزش قائل اسـت.
گذشـته از هر چیز، عیسـی خود آن را خلق منود. پس چگونه می تواند بد باشـد؟ متأسـفانه، 
ماننـد متـام موهبـت هـای خدا، مـی تواند منحرف و بـرای مقاصـد اهریمنانه مورد اسـتفاده قرار 
گیـرد، امـا عطیـه اصلـی را بـد منـی کنـد. کتـاب مقـدس نسـبت بـه سـوء اسـتفاده و انحـراف از 

چیزهایـی کـه خـدا در ایـن جهـان خلـق کرده اسـت، هشـدار مـی دهد، امـا نه از خـود آنها.
در مقابـل، خـدا جهـان مـادی را خلـق منود و می خواسـت کـه قومش از مثـره و مزایای این 
جهـان نیـز بهـره بربنـد: «و تـو بـا الوی و غریبـی کـه در میـان تـو باشـد از متامـی نیکویـی کـه 
یهـوه، خدایـت، بـه تـو و خاندانـت بخشـیده اسـت، شـادی خواهـی منـود» (تثنیه بـاب ۲۶ آیه 

۱۱؛ تثنیـه بـاب ۱۴ آیـه ۲۶ را نیـز ببینید).
عیسـی خالـق اسـت (یوحنـا بـاب ۱ آیـات ۱ تـا ۳)، و زمیـن یک منونـه آشـکار از آنچه خلق 

منوده اسـت، می باشـد. 
توانایـی خـالق او، دیدگاهـی منحـرص بفـرد نسـبت بـه زندگی و کسـانی که در آن هسـتند، 
بـه او مـی دهـد. او ارزش چیزهـای مـادی را می دانـد، و می داند که برای نفع و حتی خوشـی 
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و رسور، آنهـا را بـه مـا داد. او همچنیـن مـی دانـد در صورتـی کـه بـرش از آن موهبت ها سـوء 
اسـتفاده کنـد و یـا حتـی آنهـا را بـه یـک مقصـود تبدیـل منایـد، چـه اتفاقـی می افتـد، درسـت 

ماننـد همـه چیزهـا کـه باید بـرای جالل خدا اسـتفاده شـوند.

بـه اطـراف بـه نعمـات بـاور نکردنـی ایـن جهـان خلـق شـده بنگریـد. حتـی پـس از 
نابسـامانی هـای گنـاه، مـا همچنـان مـی توانیـم ذات خـوب را در بسـیاری از بخـش 
هـای آن ببینیـم. جهـان خلـق شـده در خوبـی اش چـه چیـزی درباره خوبـی خالقش 

بـه مـا مـی گوید؟

۱۵ ژانویه دوشنبه
پرس خدا / پرس انسان

بعنـوان افـرادی مسـیحی بـاور داریـم کـه عیسـی ، هـم خصوصیاتـی کامـالً خدایـی و هـم 
کامـًال انسـانی داشـت. ایـن وحـدت الهی و بـرشی، بُعدی منحرصبفـرد به او بخشـیده  بطوری 
کـه چـه چیـزی بـر روی زمیـن مهـم اسـت و چـه چیـزی بـرای ابدیـت حیاتـی اسـت.  اینکه ما 
منـی توانیـم ماهیـت الهـی و بـرشی بـودن او را درک کنیـم، ایـن حقیقت را بـی ارزش منی کند، 
درسـت هامنطـور کـه نداشـنت درک فـردی نسـبت بـه آئِرودینامیـک باعـث منـی شـود هواپیام 

نتوانـد پـرواز کند.
«در اینجـا دو راز بـه بهـای یکـی وجـود دارد — چندگانگـی وجود در یگانگـی خدا و اتحاد 
الوهیـت و برشیـت در شـخص عیسـی ... هیـچ چیـز مانند این حقیقت تجسـم یافنت مسـیح تا 

ایـن حـد خـارق العاده نبوده اسـت.  » — جـی. آی. پاکر، 
J. I. Packer, Knowing God (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1973), p. 
53

یکـی از دالیلـی کـه عیسـی بـه ایـن جهـان آمـد، ایـن بـود کـه نشـان دهد خـدا تـا چه حد 
غـم خـوار و بـا محبـت اسـت و تـا چـه میـزان بـه هـر کـدام از مـا اهمیـت مـی دهـد.  برخی 
بـاور داشـتند کـه خـدا جبار بود و میخواسـت مردم را مجـازات کند ولی عیسـی آمد و خصلت 

راسـتین پدر آسـامنی مهربـان را هویـدا منود.
بـا ایـن وجـود، شـیطان تـالش کرده اسـت که انسـان هـا را از خدا جـدا کند. او تـالش کرده 
اسـت کـه خـدا را فاقـد شـخصیت جلـوه دهـد، و او را بـه عنوان کسـی که بـه ما توجـه ندارد، 
توصیـف منایـد. او بـه هـر طریقـی متوسـل میشـود تـا مـا را از شـناخت و تجربـه واقعیـت 
نیکوئـی و لطـف خـدا دور نگـه دارد. عشـق مفـرط بـه مادیـات بـه خوبـی بـه عنـوان یکـی از 

اقدامـات شـیطان بـرای رسـیدن بـه ایـن هدف جـواب مـی دهد.
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متـی بـاب ۱۹ آیـات ۱۶ تـا ۲۲ را بخوانیـد. این روایـت چه چیزی درباره اینکه شـیطان چگونه می 
توانـد از عالقـه مـا بـه مادیـات برای دور نگه داشـنت ما از خداوند اسـتفاده کند، بـه ما بگوید؟

 

تصـور کنیـد کـه عیسـی خـود، خـدای در جسـم، بـا ایـن مـرد جـوان کـه بـه وضـوح مـی 
دانسـت عیسـی فـردی خـاص اسـت، صحبـت مـی کـرد. و بـا ایـن حـال چـه اتفاقـی افتـاد؟ او 
اجـازه داد ثـروت زیـادش، عالقـه اش بـه مادیـات، او را از فـردی کـه بدرسـتی خـدا بـود، جـدا 
سـازد. عشـق بـه جهـان و مادیـات چنـان او را کـور کـرده بـود کـه اگر چـه غمگین بـود، اما آن 
غمگینـی کافـی نبـود تـا او را بـه انجام کاری درسـت وادار سـازد.  او برای اینکـه دارایی هایش 
را از دسـت مـی داد ، ناراحـت نبـود. او بخاطـر اینکه رسـتگاری خود را بـرای آن چیزهای مادی 

از دسـت مـی داد، ناراحـت بود.

مـا فقیـر یـا ثروتمنـد، چگونه می توانیـم اطمینان یابیـم که رابطه درسـتی با تعلقات 
این دنیا داشـته باشیم؟

۱۶ ژانویه سه شنبه
مسیح، نجات دهنده

بدهـی یـک اصـل آسـامنی منـی باشـد. امـا آدم و حوا گنـاه کردنـد و قانونی که نقض شـده 
بـود بـه معنـی مـرگ بـود. از ایـن رو، برشیـت بـه عدالـت الهـی بدهـکار و مدیـون شـد. مـا 
ورشکسـته بودیـم و از نظـر روحانـی بدهـی داشـتیم که هرگز قـادر به بازپرداخـت آن نبودیم. 
محبـت خـدا بـرای مـا، باعـث طـرح ریـزی نقشـه نجـات شـد. عیسـی «ضامـن» مـا شـد 
(عربانیـان بـاب ۷ آیـه ۲۲). ایـن هویـت مسـیح بـه عنـوان نجـات دهنـده اسـت کـه مهمرتیـن 
معاملـه ای کـه تاکنون انجام شـده اسـت را آشـکار می سـازد. تنهـا قربانی شـدن زندگی او می 
توانسـت هزینـه مـورد نیـاز عدالـت الهـی را پرداخـت کنـد. عیسـی بدهی گنـاه کـه متعلق به 
مـا بـود را پرداخـت منـود، وقتـی کـه عدالـت و رحمـت، صلیـب را در آغـوش کشـیدند. جهـان 
هرگـز شـاهد منایـش چنیـن ثروتـی اسـتفاده شـده برای بهـای نجات بـرش نبود (افسسـیان باب 

۵ آیـه ۲).
«خـدا بـا سـخاومتندی متـام ثـروت آسـامن را بـه ایـن جهـان ارزانـی منـود و بـا دادن متـام 
ملکـوت بـه مـا از طریق مسـیح، اراده، عواطـف، ذهن، روح همه انسـان ها را خریده اسـت.» 

— الـن جـی. وایت، 
Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 326
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آیـات زیـر را بخوانیـد و آنچه که مسـیح ما را از آن نجات داده اسـت، فهرسـت وار بنویسـید: 
کولسـیان بـاب ۱ آیـه ۱۳؛ اول تسـالونیکیان بـاب ۱ آیـه ۱۰؛ اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱۸؛ 

عربانیـان بـاب ۲ آیـات ۱۴ و ۱۵؛ غالطیـان بـاب ۳ آیـه ۱۳؛ مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱ آیـه ۵.
 

واژه یونانـی tetelestai در یوحنـا بـاب ۱۹ آیـه ۳۰ بـه عنـوان مهمرتیـن واژه ای کـه تاکنـون 
بیان شـده شـناخته شـده اسـت. این واژه به معنی «متام شـده اسـت» و آخرین سـخن عیسـی 
بـر روی صلیـب مـی باشـد. بیانیـه نهایـی او بـه این معنی بـود کـه مأموریتش کامل شـده بود 
و بدهـی مـا «بطـور کامـل پرداخـت شـد». او آن را بـه عنوان یک فـرد ناامید ادا نکـرد بلکه به 
عنـوان کسـی کـه در نجـات جهـان از راه منحـرف شـده بـه توفیـق نائـل گردید. نگاه کـردن به 
صلیـب نجـات، رویـدادی را در گذشـته بـا تأثیری در زمان حـال و امیدی به آینده ، آشـکار می 
سـازد. عیسـی زندگـی خـود را بـرای نابـودی همیشـگی گنـاه، مرگ و کارهـای شـیطان داد. این 
بدیـن معناسـت کـه اگـر چـه مـا اسـتحقاقش را نداریم، امـا نجات یافتـه ایم (افسسـیان باب ۱ 

آیـه ۷). نگاهـی اجاملـی بـه شـگفتی های نجـات، گام برداشـنت بر زمین مقدس اسـت.
مسـیح بـه عنـوان نجـات دهنـده، واالتریـن تصویـر خداسـت. عالقه زیـاد او نجـات ما می 
باشـد. ایـن مطلـب، دیـدگاه او نسـبت بـه برشیـت و بویـژه میـزان ارزش قائـل شـدن او بـرای 
رابطـه بـا مـا را منایـان می سـازد. بـا برآورده شـدن عدالت، مسـیح توجه خـود را بـه واکنش ما 

نسـبت بـه از خـود گذشـتگی خویـش معطوف مـی دارد.

دربـاره ایـن بیاندیشـید: مسـیح بطـور کامـل بدهی شـما بـرای تمام کارهـای بدی که 
انجـام داده ایـد را پرداخـت نمـود. پاسـخ شـما چه باید باشـد؟ (ایوب بـاب ۴۲ آیات 

۵ و ۶ را ببینیـد.)

۱۷ ژانویه چهارشنبه
خدای غیور

خـدا در مواجهـه بـا فرعـون چنین اظهار منـود، «زیرا در ایـن دفعه متامی بالیـای خود را بر 
دل تـو و بندگانـت و قومـت خواهـم فرسـتاد، تـا بدانـی کـه در متامـی جهان مثل من نیسـت» 

(خـروج بـاب ۹ آیه ۱۴). 

منظور خداوند از گفنت اینکه، «در متامی جهان مثل من نیست، چه بود»؟
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«برای اندیشه های فانی برش غیر ممکن است تا بتواند بطور کامل از عهده درک خصلت 
یا اعامل آن یگانه ابدی بر آید. برای تیزهوش ترین ها، برای نخبه ترین ها با افکار متعالی ،آن 

وجود مقدس، باید برای همیشه در پوششی از ارسار باقی مباند. » الن جی. وایت،
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 5, pp. 698, 699

خـدا هیـچ برابـری نـدارد (اول پادشـاهان بـاب ۸ آیـه ۶۰). او بـه روشـی کـه مـا درک منـی 
کنیـم، مـی اندیشـد، بـه خاطـر مـی آورد و عمل می کند. مهم نیسـت مـا چقدر تـالش کنیم او 
را بـه تصویـر خـود درآوریـم، لیکـن او خـدا باقـی می ماند. او کسـی اسـت که همـه دانه های 
بـرف، مغزهـا، صـورت هـا و شـخصیت هـای افـراد را منحـرص بفرد خلـق منود و جـز او خدایی 
نیسـت (اول پادشـاهان بـاب ۸ آیـه ۶۰). گذشـته از هر چیز، او خالق اسـت و بـه عنوان خالق، 

مطمئنـاً از مخلـوق خود مجزا اسـت.

ایـن آیـات دربـاره تفـاوت خـدا نسـبت بـه آفریـده هایـش چـه چیـزی به ما مـی گویـد؟ اول 
سـموئیل بـاب ۲ آیـه ۲ ؛ مزامیـر بـاب ۸۶ آیـه  ۸ ؛ اشـعیا باب ۵۵ آیـات ۸ و  ۹ ؛ ارمیا باب ۱۰ 

آیـه  ۱۰؛ تیطـوس بـاب ۱ آیه ۲.
 

وقتی به وجود کامل خدا، متام دارایی او و همه کارهایی که انجام می دهد، می نگریم، 
جالب توجه است که می توانست رقبایی داشته باشد. و با این حال چنین است، به این معنی 
که او باید برای بدست آوردن عالقه و توجه انسان ها «رقابت» کند. شاید به این دلیل است 
که می گوید، خدای «غیوری» است (خروج باب ۳۴ آیه ۱۴). خدا انسان ها را آزاد آفرید، که 
بدین معناست که ما حق انتخاب خدمت کردن به او یا چیز دیگری را داریم. این به شیوه های 
مختلفی، مشکل اساسی برش بوده است: انتخاب خدمت به دیگر خدایان بی توجه به مثره آن 
در مقابل خدمت به تنها خدایی که ارزشش را دارد، خدایی که همه کائنات را خلق منود و 

مالک آنها می باشد. پس واقعاً به این دلیل است که او خدایی غیور می باشد.

چه چیزی، در صورت وجود، در زندگی شما برای جلب عواطفتان با خدا در رقابت است؟

۱۸ ژانویه پنجشنبه
مالکیت حقیقی

ما هم بواسطه خلقت و هم نجات، متعلق به خدا هستیم. و نه تنها ما به خدا تعلق داریم 
بلکه متام دارایی های ما نیز از آن اوست. ما بخودی خود، مالک چیزی جز تصمیم هایامن نیستیم.



۳۰

خود  های  دارایی  مالک  ما  که  است  نگرش  این  پرستی،  دنیا  اساسی  اصل  یک  مقابل،  در 
می باشیم. با این وجود این یک فریب است. برای مسیحیان، اندیشه اینکه آنها مالکان نهایی 
دارایی های خود می باشند، یعنی داشنت اندیشه ای متضاد با آنچه کالم خدا تعلیم می دهد. 

خـدا و نـه مـا، مالـک همـه چیـز اسـت (ایـوب بـاب ۳۸ آیـات ۴ تـا ۱۱). مـا رصفـاً غریبه و 
مسـتاجر هسـتیم (الویـان بـاب ۲۵ آیه ۲۳)، درسـت مانند بنـی ارسائیل در رسزمیـن موعود. ما 
حتـی بـرای نَفـِس بعـدی خـود، وابسـته به خدا هسـتیم (اعامل رسـوالن بـاب ۱۷ آیـه ۲۵). هر 
چیـزی کـه فکـر مـی کنیـم به ما تعلـق دارد، در واقع از آن اوسـت. ما تنها مبارشین او هسـتیم 

و در نتیجـه بایـد دارایـی هـای پیـدا و نهان را بـرای جالل او بـکار بریم. 

بـر اسـاس آیـات زیـر، آنچه خـدا مالک آنها می باشـد را فهرسـت وار بنویسـید: تثنیه باب ۱۰ 
آیـه ۱۴؛ مزامیـر بـاب ۵۰ آیـه ۱۰، بـاب ۱۰۴ آیـه ۱۶؛ حزقیـال بـاب ۱۸ آیـه ۴؛ حجـی بـاب ۲ 
آیـه ۸؛ اول قرنتیـان بـاب ۶ آیـات ۱۹ و ۲۰. ایـن آیات دربـاره اینکه ما بایـد چگونه به دارایی 

هـای مـادی خـود بنگریـم، چه چیـزی به مـا می گویند؟
 

«همه چیز متعلق به خداست. برش ممکن است مطالبات او را فراموش کند. در حالی که او 
برکات خود را به وفور بر آنها نازل می دارد، آنها ممکن است عطایای او را برای ارضای متایالت 
فراخوانده  خود،  مبارشت  مورد  در  بودن  جوابگو  برای  آنها  اما  برند؛  بکار  خود  خودخواهانه 

Testimonies for the Church, vol. 9, p. 246 ،خواهند شد.» — الن جی.وایت
مالکیـت خـدا و مبـارشت مـا رابطـه ای را باعـث می شـود کـه او ممکن اسـت از طریق آن 
از مـا بـه شـیوه هایـی اسـتفاده کنـد که مـا را برای آسـامن آمـاده سـازد و باعث سـود و برکت 
رسـیدن بـه دیگـران شـود. اما مبارشان سسـت ایامن، دسرتسـی مالک به اموالـش را محدود می 
کننـد. هامنطـور کـه دیـروز دیدیـم، خـدا اراده خود را بر مـا تحمیل منی کند. او مـا را آفرید، و 
در ایـن جهـان بـه مـا دارایـی هایـی داد که تـا زمان بازگشـتش، آنهـا را اداره کنیم. آنچـه با آنها 

انجـام مـی دهیـم، نوع رابطـه مان بـا او را منعکـس می کند. 

بـه اینکـه در واقعیـت، شـما مالـک هیچکـدام از دارایـی هایتـان نیسـتید و همه آنها 
بـه خـدا تعلـق دارنـد، بیاندیشـید. ایـن بایـد دربـاره نحـوه ارتبـاط کـه شـما بایـد بـا 

دارایـی هایتـان داشـته باشـید، چـه چیـزی بـه مـا بگوید؟

۱۹ ژانویه جمعه
تفکـری فراتـر: مبـارشت، آنگونـه کـه مـا از آن اسـتنباط مـی کنیـم، بـا قرار گرفـنت آدم 
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و حـوا توسـط خـدا در خانـه باغـی زیبـا کـه بایـد از آن مراقبـت و آن را اداره می کردنـد، آغاز 
شـد (پیدایـش بـاب ۲ آیـه ۱۵). آنهـا در ایـن محیـط عالـی، باید باغ را قابل زیسـنت مـی کردند، 
وظیفـه ای کـه منی توانسـت چنان دشـوار باشـد. خدا نقـش جدید ایشـان را تصویب منود و در 
مـورد مسـئولیت هایشـان، بـه ایشـان تعلیـم داد. مراقبـت از عـدن، خوشـحالی و ارزش را برای 

خانـواده جدیـد به همراه مـی آورد.
عبارت عربی برای بیان«سـلطه» ְׁשִליָטה (پیدایش باب ۱ آیات ۲۶ و ۲۸) به معنی «تحت 
کنـرتل و قانـون در آوردن» مـی باشـد. ایـن یـک پیـش زمینـه بـود ، و یـک سـلطه سـختگیرانه 
نبـود، بلکـه یـک قانـون خیرخواهانـه در مراقبـت از آفرینـش خـدا بـود. ایـن مسـئولیت پایان 
نپذیرفـت. آدم و حـوا بایـد در ایـن محیـط مـی آموختنـد کـه خـدا مالـک بـود و آنهـا مدیـران 
یـا مبـارشان او بودنـد. خـدا از ابتـدا قصـد داشـت کـه آدم و حـوا نه به عنـوان مالـک، بلکه به 
عنـوان مسـئوالن و افـراد قابـل اعتـامد باشـند. آنهـا باید به خدا نشـان مـی دادند کـه در انجام 

وظایفشـان وفـادار بودند. 
«باغ عدن به آدم و حوا داده شد تا از آن مراقبت کنند. آنها باید در آن زراعت و از آن 
نگهداری می کردند. آنها در کارشان خوشحال بودند. ذهن، قلب و اراده در هامهنگی کامل 
عمل می کردند. آنها در کارشان احساس خستگی و رنج منی کردند. ساعاتشان با کار مفید و 
صمیمیت و همدلی با یکدیگر پر شده بود. مشغولیت آنان فرح بخش بود. خدا و مسیح از آنها 
دیدن می کردند و با ایشان صحبت می کردند. به آنها آزادی کامل داده شده بود... خدا مالک 

خانه عدنی ایشان بود. آنها آن خانه را تحت اراده او نگه می داشتند.» — الن جی. وایت، 
 Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 2, p. 346.

سواالتی برای بحث
۱. ایـن واقعیـت کـه خـدا مالـک جهـان اسـت، دربـاره مسـئولیت اساسـی مـا در مـورد 
محیـط زیسـت، چـه چیـزی بایـد بـه مـا بیامـوزد؟ در حالی کـه بایـد از تعصبات سیاسـی 
برخـی از طرفـداران حفـظ محیـط زیسـت کـه تنها خلقـت را پرسـتش می کننـد، اجتناب 
نماییـم، نگـرش مـا بـه عنـوان افـراد مسـیحی نسـبت بـه مراقبـت از محیـط زیسـت چـه 

باشـد؟ باید 
۲. در مـورد ایـده خـدای «غیـور» بیشـتر تأمـل کنید. درک ایـن مفهوم همواره آسـان نمی 
باشـد، بویـژه از آنجایـی کـه در اصـالح بشـری، مـا بـه تعصـب داشـتن بـه عنوان چیـزی بد 
کـه بایـد از آن اجتنـاب شـود، مـی نگریـم. بـا ایـن وجـود، چگونـه مـی توانیم ایـن مفهوم 
را آنگونـه کـه بـرای خـدا بـکار مـی رود، بـدون هیـچ بـار منفی که ایـن جهـان اغلب حمل 

مـی کنـد، درک نماییم؟
۳. چگونـه مـی توانیـم بیاموزیم میان اسـتفاده و لـذت بردن درسـت از چیزهای مادی که 
خـدا آفریـده اسـت و سـوء اسـتفاده از آنهـا تمایـز قائل شـویم؟ چرا قائل شـدن ایـن تمایز 

بسـیار مهم می باشـد؟
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داستانهای ایامنداران
۲۰ ژانویه

کارتون های روز شنبه دیگر نه
توسط اندرو مک چسنی، تبلیغ دینی ادونتیست

بزرگسـاالن ممکـن اسـت پـس از تعمیـد گرفـنت، در مـورد دشـواری های وفـق 
دادن زندگی شـان بـا سـبت کتـاب مقدسـی صحبـت کننـد. امـا یـک پـرس ۱۱ سـاله 

چطور؟
بـرای رونـل نـرس کـه در کشـور کارائیـب ترینیـداد و توباگـو زندگـی می کنـد، 
تعمیـد بـه معنـی خداحافظـی با کارتون های صبح روز شـنبه اسـت. ایـن همچنین 
بدیـن معنـی اسـت کـه به مادربـزرگ خـود بگوید که دیگـر منی تواند به فروشـگاه 

مـواد غذایـی بـرود یـا کارهای دیگـر را انجـام دهد.
نرس که اکنون ۲۵ سـاله و مشـاور فناوری اطالعات وزارت امنیت ملی ترینیداد 
و توباگـو اسـت، در طـول یـک برنامـه یـک هفتـه دعا در دبسـتان ادونتیسـت روز 
هفتـم مـاراکاس در محوطه دانشـگاه کارائیـب جنوبی تقاضای تعمیـد گرفنت منود. 
مـادرش کـه یـک ادونتیسـت صـوری بـود او را در ایـن مدرسـه ثبت نام کـرده بود. 
امـا دانـش وی در مـورد خـدا از مادربزرگـش، یـک مسـیحی متعهـد کـه او را هـر 

یکشـنبه بـه کلیسـا می برد، آمـده بود. 
نـرس گفـت، «در آن جلسـات هفتـه دعـا، مـن یـک تشـنگی یـا خـالء احسـاس 
کـردم کـه تـا آن زمـان واقعـاً منی دانسـتم وجـود داشـت. وقتـی کـه سـخرنان بـرای 
تعمیـد صـدا زد، ندایـی در درونـم گفـت کـه بایـد قـدم بـه جلـو بـردارم. پـس این 

کار را انجـام دادم.»
کمـی پـس از تعمیـد گرفـنت وی، مادربزرگـش مریض شـد. او اکرث شـب ها را در 
بیامرسـتان سـپری می کـرد. نـرس بـه مالقـات او می رفـت، بـه او دلگرمی مـی داد و 
بـه او می گفـت کـه بـرای شـفایش دعـا می کنـد. در روزهـای سـبت، داسـتان های 
کتـاب مقـّدس کـه کارهـای معجزه آسـای خـدا بـرای قومـش را نشـان می دادنـد، 

می خوانـد. او بـاور داشـت کـه عیسـی مراقـب مادربزرگـش خواهـد بـود.
او گفـت، «بنابرایـن، برایـم بسـیار شـوکه کننـده بـود وقتـی روزی از مدرسـه 
بـه خانـه آمـدم و خالـه ام متـاس گرفـت تـا به مـن بگویـد کـه مادربزرگـم از دنیا 

بود.» رفتـه 
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نـرس ۱۲ سـال سـن داشـت و احسـاس کـرد کـه خـدا او را رهـا کـرده بـود. امـا 
وقتـی کـه در مـورد زندگـی خداشناسـانه مادربزرگـش فکـر کـرد، متوجـه شـد کـه 
انجیـل بـا مـرگ عیسـی به اوج نرسـید بلکه با قیـام او این اتفاق افتـاد و اینکه متام 
کسـانی کـه در عیسـی مبیرند، روزی قیـام خواهند کرد. او رومیان بـاب ۸ آیه ۱۸ را 
در مـورد خـودش می دانـد. آیـه اینگونـه اسـت: «بـه عقیدۀ مـن درد و رنـج کنونی 

مـا ابـداً بـا جاللـی کـه در آینـده برای مـا ظاهر می شـود قابل مقایسـه نیسـت .»
نـرس کـه تصویـرش در سـمت چـپ قـرار دارد، و بـا مـدرک علـوم کامپیوتـر 
از دانشـگاه کارائیـب جنوبـی فـارغ التحصیـل شـد، گفـت کـه هنـوز دلـش بـرای 

می شـود.  تنـگ  مادربزرگـش 
او گفت، «اما ایامنم بعد از بودن در این دانشگاه و کلیسا قوی است.»

بخشـی از هدایـای سـبت سـیزدهم فصـل اول ۲۰۱۸ بـرای سـاخنت کلیسـایی 
جدیـد بـرای دانشـگاه کارائیب جنوبی که هرگز دارای سـاختامنی مخصوص کلیسـا 
نبـوده و در تـاالر کنفرانـس مراسـم عبـادت برگزار می شـود،  فرسـتاده خواهد شـد.
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۲۰ تا ۲۶ ژانویهدرس چهارم

گریز از راه های دنیوی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه:  مزامیـر بـاب ۱۱۹ آیـه ۱۱؛ افسسـیان باب ۶ آیـه ۱۸؛ رومیـان باب 
۸ آیـات ۵ و ۶؛ عربانیـان بـاب ۱۱ آیـات ۱ تـا ۶؛ اول پادشـاهان بـاب ۳ آیـه ۱۴؛ حزقیال باب ۳۶ 

آیـات ۲۶ و ۲۷.
آیـه حفظـی: «ثـروت در هنـگام مـرگ هیـچ فایـده ای بـرای تـو نـدارد، ولـی درسـتکاری 
موجـب رسـتگاری تـو خواهـد شـد.... کسـانی که بـر ثروت خـود تـوکّل دارند، ماننـد برگ های 
پاییـزی سـقوط می کننـد، اّمـا مردمـان درسـتکار، ماننـد برگهـای بهـاری سـبز و خـرّم خواهنـد 

بـود» (امثـال سـلیامن بـاب ۱۱ آیـات ۴ و ۲۸).

اگـر چـه شـیطان از عیسـی شکسـت خـورد، ولـی از هـاموردی با هرکـس دیگری بـه توفیق 
دسـت یافـت. او بـه ایـن کار ادامـه خواهـد داد مگـر اینکه ما بـا زره و قدرت خدا، کـه تنها او 

بـه مـا آزادی از فریـب ایـن جهـان را ارائه مـی دهد، مبـارزه کنیم.
بنابراین، ما باید توجه خود را بر تامین کننده آسامنی متمرکز مناییم. داود ارزش حقیقی 
این زندگی را درک منود، هنگامی که نوشت، «شیر بچگان بینوا شده، گرسنگی می کشند و اما 
طالبان خداوند را به هیچ چیز نیکو کمی نخواهد شد» (مزامیر باب ۳۴ آیه ۱۰). سلیامن درک 
منود که آن حکمت و فهم از طال و نقره با ارزش تر هستند (امثال سلیامن باب ۳ آیات ۱۳ و 
۱۴). خوشبختی واقعی و زندگی درست زمانی حاصل میشود که از نگاه و تکیه به دارایی و 

ثروت خود چشم بر داشته و به مسیح که مالک آن می باشد چشم بدوزیم.
تنهـا امیـد مـا بـرای فـرار از جذابیـت ایـن جهـان یک رابطـه حیاتـی و موفق با عیسـی می 
باشـد. ایـن هفتـه بـه مطالعه ریشـه هـای آن رابطه خواهیـم پرداخت و اینکه آنهـا چقدر برای 
توفیـق روحانـی مـا حیاتـی هسـتند تا قدرتی را که در پشـت نقاب دنیا پنهان شـده ، تشـخیص 

داده و اهمیـت مسـیح را بعنـوان دلیـل واقعی برای زندگـی درک کنیم. 
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۷ ژانویه آماده شوید.
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۲۱ ژانویه یکشنبه
رابطه با مسیح

عشـق بـه دارایـی هـای دنیـوی حتـی توسـط کسـانی کـه دارایـی زیـادی ندارند، مـی تواند 
زنجیـر قدرمتنـدی باشـد کـه جـان را در عـوض مسـیح، بـه ایـن جهـان پـای بنـد می کنـد. حتی 
اگـر مـا امـوال دنیـوی زیادی نداشـته باشـیم، اشـتیاق پرشـور به بدسـت آوردن متـاع مادی می 
توانـد بـه یـک لعنت وحشـتناک تبدیل شـود کـه اگر تحـت کنرتل خداونـد در نیاید، جـان را از 
رسـتگاری دور خواهـد منـود. شـیطان ایـن را مـی دانـد، و به این دلیل اسـت که تـا جای ممکن 

از عشـق بـه دارایـی هـای مـادی بـرای بـه دام انداخنت افراد بیشـرتی اسـتفاده مـی کند.
تنها راه ما برای مراقبت و محفاظت چیست؟

« در آنچـه بـاال [ملکـوت آسـامن] اسـت تفکـر کنیـد، نـه در آنچه بر زمین اسـت» (کولسـیان 
بـاب ۳ آیـه ۲). چگونـه میتوانیـم بـه آنچـه کـه پولـس بـه مـا مـی گوید عمـل کنیـم؟ (مزامیر 

بـاب ۱۱۹ آیـه ۱۱ و افسسـیان بـاب ۶ آیـه ۱۸ را نیـز ببینیـد.) 
 

چـه آیـات دیگـری مـی توانیـد بیابیـد کـه دربـاره آنچـه کـه بایـد ذهنـامن را بـر آنهـا متمرکز 
کنیـم، سـخن مـی گوینـد؟ (بـرای مثـال، فیلیپیـان بـاب ۴ آیـه ۸ را ببینیـد.)

 

تنهـا درمـان و خالصـی از  دنیـا پرسـتی، بـه هـر شـکلی کـه باشـد، وقـف دامئـی خـود بـه 
مسـیح  (مزامیـر بـاب ۳۴ آیـه ۱) در فـراز و نشـیب هـای زندگـی مـی باشـد. موسـی «ننـگ و 
خـاری بـه خاطـر مسـیح را ثروتـی عظیـم تـر از گنـج هـای مـرص دانسـت» (عربانیـان بـاب ۱۱ 
آیـه ۲۶). پیـش از هـر رابطـه دیگـری مسـیح باید اولویت اول ما باشـد. مسـیح بدنبـال تعهدی 
بـر پایـه اعتقـاد اسـت و نـه بـر اولویتهـا و ترجیـح ؛ یعنی، مـا باید به خاطـر او [کـه خداوند و 
منجـی اسـت] و کاری کـه بـرای ما انجام داده اسـت، به او وفادار باشـیم، و نـه بدلیل هر گونه 

مزایـای آنـی کـه ایـامن و تعهدمـان بـه او، ممکـن اسـت به همراه داشـته باشـد.
زندگی ما باید در عیسی مستور بوده و نقشه های او باید نقشه های ما باشند.

تعهـد واقعـی، اقـدام بـه شـخم زنـی و [به پیـش رفنت اسـت] نه اینکـه ایسـتاده و به عقب 
نـگاه کنیـم. (لوقـا بـاب ۹ آیـه ۶۲)هنگامـی که مـا چنین تعهـدی را بوجـود می آوریم، عیسـی 
مـا را بـه باالتریـن حـد قابلیتهـا و تواناییهایـامن مـی رسـاند. هنگامی که تسـلیم او می شـویم، 
او یـوغ جهـان را از جـان مـا را درهـم می شـکند. ما باید بجـای مترکز بر مادیات، مسـیح محور 

باشـیم؛ کـه مسـیح به تنهایـی خالء زندگیـامن را پـر خواهد منود.



۳۶

در مـورد زمانـی کـه یـک دارایـی مـادی بدسـت آوردیـد، چیزی کـه بشـدت بدنبالش 
بودیـد، بیاندیشـید. شـادی و رضایـت از آن چـه مـدت پیـش از محـو شـدن بـه طول 

انجامیـد، و شـما بـه حالـت اول باز گشـتید؟

۲۲ ژانویه دوشنبه
در کالم

بیـش از شـش میلیـارد انجیـل در رستـارس جهـان توزیـع شـده اسـت، اما چـه تعـداد از آنها 
بـه عنـوان کالم خـدای زنـده در نظـر گرفتـه شـده اند؟ چه تعـداد از آنهـا با قلبـی خالص و بی 

ریـا بـرای دانسـنت حقیقـت، خوانده شـده اند؟
مطالعـه درسـت کتـاب مقـدس، قطـب منـای روحانی مـا را قراول مـی کند و مـا را قادر می 
سـازد تـا در میانـه جهـان مغشـوش و کـذب، مسـیریابی کنیـم. کتاب مقـدس یک سـند زنده از 
منشـاء الهـی اسـت (عربانیـان بـاب ۴ آیـه ۱۲) و در نتیجـه ما را بـه حقیقتی که منـی توانیم در 
جایـی دیگـر بدسـت آوریـم، هدایـت مـی کنـد. کتـاب مقـدس، نقشـه راه مسـیح بـرای زندگی 

روزانـه اسـت و بـا رشـد خردمنـدی و پاالیـش شـخصیت مان، مـا را تعلیم مـی دهد.

یوحنا باب ۵ آیه ۳۹ ، باب ۱۴ آیه ۶ و باب ۲۰ آیه ۳۱ را بخوانید. کتاب مقدس، بویژه انجیل، 
معترب ترین اطالعات در مورد عیسی را به ما می دهد. این آیات خاص در انجیل یوحنا ، چه 
چیزی درباره عیسی و دلیل اهمیت زیاد آن برای ما و برای آنچه که به آن معتقدیم، می گویند؟

 

مـا کتـاب مقـدس را مطالعـه مـی کنیـم زیـرا منبـع نهایـی حقیقـت می باشـد. عیسـی حق 
اسـت و مـا در کتـاب مقـدس عیسـی را بدلیـل نحـوه آشـکار شـدنش به مـا در آنجـا آنگونه که 
مـی توانیـم بشناسـیم، مـی یابیم. ما در اینجـا، در کالم خدا، عهد قدیم و جدیـد، درباره هویت 
عیسـی و کاری کـه بـرای مـا انجـام داده اسـت، مـی آموزیـم. سـپس عاشـق او مـی شـویم و 
زندگـی و روح خـود را بـه امانـت ابدی او می سـپاریم. با پیروی از عیسـی و اطاعت از کالم او، 
هامنگونـه کـه در کالمـش منایـان شـده اسـت، ما می توانیـم از بند گنـاه و جهان رهایـی یابیم. 

«پـس اگـر پـرس، شـام را آزاد سـازد واقعـاً آزاد خواهیـد بـود» (یوحنا بـاب ۸ آیه ۳۶).

رومیـان بـاب ۸ آیـات ۵ و ۶ را بخوانیـد. در اینجـا نسـبت بـه چـه چیـزی بـه ما هشـدار داده 
شـده اسـت و مطالعـه کالم خـدا چگونـه مـی تواند بـه ما در تالشـهای فکری مـان کمک کند؟

 



۳۷

عشـق بـه جهـان، بویـژه عشـق به دارایـی های دنیـوی، در صورتی کـه مراقب نباشـیم، می 
توانـد مـا را بـه راحتـی از خـدا دور سـازد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه چرا بایـد خـود را با کالم 
محصـور کنیـم، کـه بـه حقایق ابـدی و روحانی که برای زندگی مسـیحی بسـیار حیاتی هسـتند 

اشـاره می کند.  
عشق به چیزهای دنیوی هرگز سیره روحانی را در ذهن متعالی نخواهد ساخت؛ در عوض، 
اصول کتاب مقدس را با طمع و خود خواهی و شهوت جایگزین می کند. محبت آنگونه که 
در کتاب مقدس منایان شده است، از طریق تعلیم دادن اهمیت وقف خودمان برای دیگران، 
روابط را ایجاد می کند. در مقایسه، دنیا پرستی متاماً در مورد بدست آوردن متاع برای خودمان 

می باشد که در تضاد با همه چیزهایی است که مسیح نشان داده است.

۲۳ ژانویه سه شنبه
زندگی بر پایه دعا

«ایـن اسـت حیـات جاویـدان کـه آنهـا تـو را خـدای واحـد حقیقـی و عیسـی مسـیح را کـه 
فرسـتاده تـو اسـت، بشناسـند» (یوحنـا بـاب ۱۷ آیـه ۳). جـای تعجـب نیسـت کـه مسـیحیان 
اغلـب مـی گوینـد که ایامنشـان مربـوط به رابطه با خدا می باشـد. اگر شـناخت خـدا «زندگی 
ابـدی» اسـت، پـس مـا مـی توانیم آن زندگـی را از طریق رابطه بـا او بیابیم. و البتـه، ارتباط در 
مرکزیـت آن رابطـه قـرار دارد. مـا دیـروز دیدیـم که خدا از طریـق کالم الهی خود، بـا ما ارتباط 

بـر قـرار مـی کنـد. و مـا بـه نوبـه خـود از طریق دعـا بـا او ارتباط بـر قرار مـی کنیم.
هامنگونـه کـه دیـده ایـم، اگـر بخواهیـم ذهـن و قلبـامن را بجـای چیزهـای ایـن جهـان بر 
چیزهـای آسـامنی متمرکـز کنیـم، پـس دعا رضوری می باشـد. این بدین دلیل اسـت کـه دعا بنا 

بـه ماهیتـش، مـا را بـه یـک قلمـرو باالتـر از این جهـان هدایت مـی کند.
بـا ایـن وجـود حتـی در اینجـا نیـز مـا بایـد بسـیار مراقـب باشـیم زیـرا گاهـی دعـا هایامن 
رصفـاً مـی تواننـد ابـراز کننـده طبیعت خودخواهانه ما باشـند. به این دلیل اسـت کـه باید دعا 

کنیـم تا تسـلیم اراده خدا بشـویم.
سـال هـا پیـش زنـی ایـن کلـامت را بیـان منـود، «آه ای خداونـد، آیا بـرای من یک مرسـدس 
بنـز خواهـی خریـد؟» ایـن بـه روش خـودش، حملـه بـه مادیگرایی کسـانی که ادعـای ایامن به 
خـدا را دارنـد، بـود. مـا نیـز بایـد مطمنئ باشـیم زمانی کـه دعا می کنیـم، که خود عمل تسـلیم 

شـدن بـه خـدا و مـرگ به جهـان می باشـد، بجـای اراده خـود، اراده خدا را جسـتجو کنیم. 

عربانیان باب ۱۱ آیات ۱ تا ۶ را بخوانید. بخش بسیار مهمی که باید با دعاهای ما آمیخته شود 
چیست؟ همچنین، معنای آمدن با ایامن نزد خدا و دعا کردن در ایامن چه می باشد؟

 



۳۸

اگـر ایامنـی در دعاهـای مـا وجـود نداشـته باشـد، ایـن اسـتنباط وجـود دارد که ایـن ایامن 
تقلبـی شـیطان اسـت.  «دعـا و ایامن بسـیار بهم پیوسـته هسـتند، و بایـد با هم مـورد مطالعه 
قـرار گیرنـد. در دعـای ایـامن، یـک علـم الهی وجـود دارد؛ علمی که هر کسـی که عمـر زندگی 
موفقـی داشـته باشـد باید درک کند. مسـیح مـی گوید، ‘بنابراین به شـام می گویـم یقین بدانید 
کـه آنچـه را کـه در دعـا طلـب می کنیـد خواهیـد یافـت و بـه شـام داده خواهـد شـد ’  مرقـس 
بـاب ۱۱ آیـه ۲۴. او مشـخص مـی سـازد کـه درخواسـت مـا باید بـر اسـاس اراده خدا باشـد؛ ما 
بایـد چیزهایـی را مطالبـه کنیـم کـه او وعـده داده اسـت، و هـر آنچـه کـه دریافـت مـی کنیم 
بایـد در راسـتای محقـق منـودن اراده وی باشـد. اگـر رشایط انجام شـوند، وعـده رصیحاً تحقق 

Ellen G. White, Prayer, p. 57 ،مـی یابـد.» — الـن جـی. وایـت

بـه زندگـی دعایـی خـود بنگرید. شـما برای چـه چیزی دعا مـی کنید؟ دعـا هایتان در 
مـورد اولویـت هایتـان چـه مـی گوینـد؟ برای چـه چیزهای دیگـری ممکن اسـت نیاز 

داشـته باشـید دعا کنید؟

۲۴ ژانویه چهارشنبه
زندگی حکیامنه

یکـی از زیباتریـن روایـت هـای کتـاب مقـدس در داسـتاِن سـلیامن یافـت مـی شـود که  از 
خـدا خواسـت تـا چیـزی فوق همـه چیزهای دیگر بـه او بدهـد. «دل فهیم عطا فرمـا تا قوم تو 
را داوری منایـم و در میـان نیـک و بـد متیـز کنـم؛ زیـرا کیسـت که این قـوم عظیم تـو را داوری 

توانـد منـود؟» (اول پادشـاهان بـاب ۳ آیه ۹).

خـدا چـه کلـامت مهمـی به سـلیامن گفـت که اگـر او توجه می منـود، باعث جلوگیـری ویرانی 
کـه دارایـی اش بـرای ایـن پادشـاه بـه همراه داشـت، می شـد؟ چـرا آنچه خـدا در اینجـا به او 
فرمـود بـرای همـه مـا مهـم مـی باشـد؟ اول پادشـاهان بـاب ۳ آیـه ۱۴؛ اول یوحنا بـاب ۵ آیه 

۳ و اول پطـرس بـاب ۴ آیـه ۱۷ را نیـز ببینید.
 

سـلیامن حکمـت بزرگـی داشـت امـا حکمـت بـه خـودی خود اگـر بـکار گرفته نشـود و در 
زندگـی اعـامل نشـود، چیـزی بیـش از اطالعـات خـوب نخواهد بـود. در مفهوم کتاب مقدسـی 
ایـن واژه، حکمتـی کـه بـر پایه آن عمل نشـود، در واقع حکمت نیسـت. بسـیاری که اطالعات 
صحیـح بسـیاری در مـورد خـدا و الزامـات او داشـته و دارنـد، نجـات نخواهنـد یافـت. امـا نـا 



۳۹

فرمانـی سـلیامن، باعـث شـد او از راهـی که خداونـد او را بـدان فراخوانده بود، منحرف شـود. 
تنهـا در مراحـل بعـدی زندگـی، او متوجه شـد و بـا فروتنی چنین نوشـت: «زیرا کـه حکمت از 
لعـل هـا بهـرت اسـت و جمیع نفایـس را به او برابر نتوان کرد»  (امثال سـلیامن بـاب ۸ آیه ۱۱).

حکمـت در بـکار بـردن دانـش و فهـم می باشـد. دانش، نشـان دهنده حقایق اسـت؛ درک، 
نشـان دهنده بصیرت اسـت؛ و حکمت در نتیجه عمل، بکار بردن درک و دانشـامن در زندگی 
بدسـت مـی آیـد. یـک مبـارش عاقـل، نـه تنهـا بـه دانـش و درک نیـاز دارد بلکـه همچنیـن بـه 

تجربـه ای کـه از بـکار بـردن آن دانـش و درک در زندگـی بدسـت مـی آیـد نیز نیازمند اسـت.
مثـال سـلیامن بـه مـا نشـان مـی دهد کـه حتی عاقـل تریـن و فهیم تریـن افـراد چگونه به 
راحتـی مـی تواننـد درگیـر پوچـی شـیوه زندگـی مادیگرایـی شـوند، چنانچـه از دانشـی کـه بـه 

ایشـان داده شـده اسـت بهـره نربند.

اول قرنتیـان بـاب ۳ آیـه ۱۹ را بـا امثـال سـلیمان بـاب ۲۴ آیـات ۱۳ و ۱۴ مقایسـه 
کنیـد. تفـاوت میـان دو نـوع حکمتـی که در این آیات بیان شـده اند، چه می باشـد؟ 

پاسـخ هـای خـود را در روز سـبت در کالس مطـرح کنید.

۲۵ ژانویه پنجشنبه
روح القدس

نـربد بـزرگ واقعـی اسـت؛ دو طـرف در حـال مبـارزه بـرای جانهـای مـا هسـتند. یکـی ما را 
بـه سـوی مسـیح جـذب مـی کنـد (یوحنا بـاب ۶ آیـه ۴۴) و دیگری به سـوی جهـان (اول یوحنا 
بـاب ۲ آیـه ۱۶). قـدرت روح القـدس در زندگـی ما می توانـد ما را در جهتی درسـت قرار دهد 

اگـر ما خـود را تسـلیم او مناییم.
«در هـر حـال، وقتی او که روح راسـتی اسـت بیاید، شـام را به متام حقیقـت رهربی خواهد 
کـرد» (یوحنـا بـاب ۱۶ آیـه ۱۳؛ یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۱۶ را نیز ببینیـد). روح القدس مـا را قدرت 
مـی بخشـد تـا بـر پایـه اصول و ایامن، و نه با هوس و احساسـات که بر جهان مسـلط هسـتند، 
زندگـی کنیـم. آمـاده سـازی موفـق بـرای زندگـی در آسـامن، بـا زندگـی صادقانه در ایـن جهان 

تحـت هدایـت روح القدس بدسـت می آید.
پولس چنین اندرز می دهد: «ایامن شام بر قدرت خدا متکی باشد، نه بر فلسفه انسانی» (اول 
قرنتیان باب ۲ آیه ۵). فریب این جهان اغلب از طریق دارایی های مادی، ما را از خداوند دور 
می سازد. در مقابل، اگر ما مقاومت نکنیم، قدرت روح القدس ما را به سوی عیسی خواهد کشید.

موفقیت در مبارزه با جهان و تطمیع هایش تنها خارج از قدرت خودمان بدست خواهد آمد. 
حزقیال باب ۳۶ آیات ۲۶ و ۲۷، یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۶ و افسسیان باب ۳ آیات ۱۶ و ۱۷ را 
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بخوانید. هنگامی که ما اجازه می دهیم که روح القدس اختیار ما را بدست گیرد، خدا برای 
اطمینان از اینکه ما پیروزی روحانی دست یابیم، چه کارهایی انجام خواهد داد؟

 
 

«از طریق نظریه ها و سنت های دروغین است که قدرت شیطان بر ذهن فایق می آید. 
او با سوق دادن برش به معیارهای دروغین، شخصیت را به گونه ای بد تغییر می دهد. روح 
القدس از طریق کتاب مقدس با ذهن سخن می گوید و قلب را تحت تاثیر حقیقت قرار می 
دهد. از این رو، او خطا را افشا می کند و آن را از روح خارج می سازد. از طریق روح حقیقت 
که بواسطه کالم خدا عمل می کند، مسیح قوم برگزیده خویش را مقهور خویش می سازد.» — 

Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 671  ،الن جی. وایت
روح القدس مخرب حقیقت و عطیه نهایی اسـت که عیسـی می توانسـت برای نشـان دادن 
الوهیـت بـر روی زمیـن پـس از صعودش به آسـامن ارائه دهـد. روح القدس در تالش اسـت که 

بـه مـا قـدرت غلبـه بر فریب ها و «افسـون هـای» قدرمتند این جهـان را بدهد. 

جهـان همـه مـا را به سـمت خود می کشـد، اینطور نیسـت؟ شـما اکنون چـه انتخاب 
هایـی مـی توانیـد بکنیـد کـه بـه شـما در تسـلیم شـدن بـه روح القـدس، تنها کسـی 
کـه مـی توانـد بـه شـما قـدرت مقاومـت در برابر وسوسـه های ایـن جهـان را بدهد، 

کمـک کنند؟

۲۷ اکترب جمعه
مطالعـه بیشـرت: یـک مبـارش بـر پایـه دو اصـل وظیفـه و محبـت عمـل می کنـد. «به 
یـاد داشـته باشـید کـه وظیفـه، یک خواهر دو قلـو دارد که نام او محبت اسـت؛ ایـن دو با هم 
بطـور متحـد مـی تواننـد تقریبـا همـه چیز را بـه انجام برسـانند، امـا جداگانه، هیچ کـدام قادر 

بـه انجـام کاری خـوب منی باشـند.» — الن جـی. وایت،
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 4, p. 62 

انجـام وظیفـه و محبـت بایـد بطـور عملـی عیان باشـد. بـرای اینکـه محبت ، حـس وظیفه 
مـا را بیـدار سـازد، تنهـا نیـاز داریم کـه در فداکاری مسـیح تامـل مناییم.

اصـول ایـن جهـان در تقابـل بـا اینهـا مـی باشـند: نفـرت و دو قلویـش یعنـی طغیـان و 
رسکشـی. رسکشـی می تواند نفرت در عمل باشـد. لوسـیفر یعنی شـیطان بر علیه خدا شـورش 
منود (حزقیال باب ۲۸ آیات ۱۶ و ۱۷) و تا زمانی که نابود نشـود، دسـت از آن دسـت نخواهد 
کشـید. او قـدرت محبـت را بـه عشـق به قـدرت تبدیل منود. رهـربان مذهبی ارسائیـل از اقتدار 
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و قدرتـی کـه عیسـی در اختیـار داشـت، متنفـر بودنـد (متی باب ۲۲ آیـه ۲۹). حتـی زمانی که 
آنهـا بـه معبـد فـرار کردنـد و یـا از نـگاه جسـتجوگر او کنـار رفتنـد، بـاز هـم راه خـود را تغییر 

ندادند.

سواالتی برای بحث 
۱. در مـورد نظریـه محبـت و وظیفـه بیشـتر بیاندیشـید. منظـور الـن جـی. وایـت وقتـی 
کـه پـس از دوقلـو خوانـدن آنهـا، مـی گویـد کـه یکـی بـدون دیگـری قادر بـه انجـام هیچ 
خوبـی نمـی باشـد، چیسـت؟ محبـت بـدون وظیفـه و وظیفـه بـدون محبـت چگونـه اند؟ 
چـرا بایـد هـر دو بـا هـم باشـند؟۲. آیه حفظی ایـن هفته چنین اسـت: «ثـروت در هنگام 
مـرگ هیـچ فایـده ای بـرای تـو نـدارد، ولی درسـتکاری موجـب رسـتگاری تو خواهد شـد.... 
کسـانی کـه بـر ثروت خود تـوکّل دارند، ماننـد برگهای پاییزی سـقوط می کننـد، اّما مردمان 
درسـتکار، ماننـد برگهـای بهـاری سـبز و خـرّم خواهند بـود» (امثال سـلیمان بـاب ۱۱ آیات 
۴ و ۲۸). معنـای ایـن آیـات چیسـت؟ در مـورد ثـروت چـه چیـزی را بیـان مـی کننـد و چه 

چیـزی را بیـان نمـی کنند؟
۳. در کالس، در مورد زندگی سـلیمان بحث کنید. بپرسـید که چگونه توانسـته اسـت چنین از 
مسـیر خـارج شـود. در کتـاب جامعـه به دنبال آیـه ای بگردید که به نمایان کـردن بیهودگی و 
پوچـی دارایـی های جهان حتی زمانی که مانند سـلیمان بسـیاری از آنهـا را داریم، کمک کند. 
مـا ایـن هفتـه چـه چیزی در مـورد دعا، مطالعـه کتاب مقـدس و رابطه با مسـیح آموخته ایم 

کـه مـی تواند ما را در مسـیر صحیح معنـوی نگه دارد؟
۴. چگونـه کسـانی کـه دارایـی های دنیوی زیـادی ندارند، با این وجود ممکن اسـت در دامی 

که شـیطان برایشـان قرار داده است، گرفتار شوند؟
۵. شما به پرسش پایانی روز چهارشنبه درباره تفاوت انواع حکمت، چه پاسخی دادید؟
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داستانهای ایامنداران
۲۷ ژانویه

فرشته ای که قطعات بتونی حمل می کند
توسط اندرو مک چزنی، تبلیغ دینی ادونتیست

والدیمیـر موسـکولنکو همـرسش گالینـا را در شـهر بوزکه در اوکرایـن بیدار کرد 
تـا رؤیـای غیـر معمول را بـا او در میـان بگذارد.

او گفـت، «مـن با قطعاتی بتنی در دسـت ایسـتاده بودم. آن ها بسـیار سـنگین 
بودنـد. پـس ناگهـان فرشـته ای عظیـم، زیبـا و درخشـان در مقابلـم ظاهـر شـد. او 
بـه مـن لبخنـد زد. و دسـتش را بـر روی دسـت مـن گذاشـت، بنت هـا را برداشـته و 

آن هـا را بـاال برد.»
گالینـا موسـکولنکو نشسـت. او مدت هـا بـود کـه بـرای داشـنت ۵۰۰۰ دالر برای 
پرداخـت قطعـات بتنـی برای تبدیل سـاختامنی مرتوک به کلیسـای ادونتیسـت روز 

هفتـم در شـهر ۱۴۰۰ نفره شـان دعـا می کرد.
موسـکولنکو گفـت، «گـوش کـن، نوعـی کمـک مالـی در راه اسـت. منی دانم از 

کجـا خواهـد آمـد، امـا می آید.»
دو روز بعـد،  یکـی از اعضـای کلیسـا متـاس گرفـت و گفـت،  «سـه دوسـت از 

لهسـتان بـرای دیـدن مـن می آینـد.»
موسکولنکو به همرسش گفت، «این پول ماست که می آید.»

بازدیدکننـدگان لهسـتانی در روز سـبت بـه موعظـه موسـکولنکو گـوش دادنـد. 
پـس از غـروب خورشـید، او دربـاره بدهـی بـه ایشـان گفت.

چند روز بعد، حواله بانکی به میزان ۵۰۰۰ دالر به دستش رسید.
موسـکولنکو گفـت کـه کلیسـای نورانـی بوزکـه  که در سـال ۲۰۱۶ افتتاح شـد، 
پـس از ۱۱ سـال سـاخت و سـاز، بـر پایـه دعـا و معجـزه سـاخته شـد. یـک زوج 
ادونتیسـت از اسـرتالیا ۲۰۰۰ دالر بـرای سـقفی جدیـد ارائـه دادنـد. بخـش اروپـا-

آسـیا و مجمـع محلـی، بودجه هـای پروژه را فراهـم منودند. اعضای کلیسـای ایاالت 
متحـده و چـک نیـز کمک فرسـتادند. 

موسـکولنکو ۵۴ سـاله گفـت، خـدا و فرشـتگانش مرتبـاً پادرمیانـی کردنـد. بـه 
او گفتـه شـد کـه مقامـات درخواسـت بـرای ایجـاد پنجـره ای جدیـد بـر روی دیوار 
مخالفـت کردنـد. او گفـت، «مـن در ایـن بـاره دعـا کـردم و بـا خـود فکـر کـردم، 
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خدایـا لطفـاً بـه مـا کمـک کـن تـا بتوانیـم پنجـره جدیـد را درسـت کنیـم.»
سپس اتفاق جالبی افتاد.

او گفـت، «مـا رشوع بـه تعمیـر تنهـا پنجـره موجود کردیـم و شـکافی در دیوار 
ایجـاد شـد. کل دیـوار نزدیـک بود فـرو بریزد.»

«کارگـران سـاختامنی مـا بـه رسعـت یـک تراکتـور بـا چیـزی بـرای نگـه داشـنت 
دیـوار را بـه داخـل آوردنـد. امـا هامنطـور کـه بـرای رسپـا نگه داشـنت دیـوار تالش 
می کردنـد، چنـان فرو ریخت، که گویا فرشـته ای گفته بود، بفرمایید!» موسـکولنکو 

ایـن را گفـت و انگشـتش را در هـوا بـاال برد.
او گفـت کـه ایـن چیـزی اسـت که وقتی شـام تـالش می کنیـد و به خـدا اعتامد 

می کنیـد، اتفـاق می افتـد: او غیرممکـن را ممکن می سـازد. 
گالینا موسکولنکو، رهرب کلیسا در بوزکه، اوکراین.
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۲۷ ژانویه تا ۲ فوریهدرس پنجم

مبارشین فرا عدنی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اشـعیا بـاب ۲۲ آیـات ۱۴ تـا ۱۸ ؛ اول قرنتیـان باب ۴ آیـات ۱ و ۲ ؛ 
کولسـیان بـاب ۲ آیـات ۲ و ۳ ؛ افسسـیان بـاب ۶ آیـات ۱۳ تـا ۱۷ ؛ دوم قرنتیان بـاب ۵ آیه ۱۰.

آیـه حفظـی: «امـا چـون خـدا مـا را الیق دانسـت و انتشـار انجیـل را به عهـدۀ ما گذاشـت، ما 
سـخن می گوییـم . منظـور مـا جلـب رضایـت انسـان نیسـت، بلکه مـا می خواهیـم خدایی را خشـنود 

کنیـم کـه دل هـای مـا را پیوسـته می آزمایـد» (اول تسـالونیکیان بـاب ۲ آیه ۴).

کار نخسـت آدم و حـوا بـا  مبـارشت و مراقبـت همـراه بود. متامـی مخلوقات و بـاغ به آنها 
سـپرده شـده بـود تـا از آن مراقبـت کننـد، بهـره بربنـد و بـر آن سـلطه داشـته باشـند (پیدایـش 
بـاب ۲ آیـه ۱۵)، حتـی بـا وجـودی کـه مالـک آن نبودنـد. در عـوض آنها مبـارشان آنچـه بودند 

کـه خداونـد بـه آنهـا بـه امانت سـپرده بود.
ایـن هفتـه نگاهـی دقیـق تر بـه معنای مبـارشت پـس از سـقوط خواهیم انداخـت، پس از 
آنکـه نخسـتین والدیـن مـا از عـدن رانـده شـدند. یعنی، مـا نیز مبارش هسـتیم امـا در محیطی 

کامـال متفـاوت نسـبت بـه آنچـه کـه آدم و حـوا در ابتـدا از آن بهره جسـته بردند.
مبـارشت [یـا مراقبـت و نظـارت] چیسـت؟ برخی از شـخصیت هـای کتاب مقـدس با نحوه 
زندگـی خـود، مفهـوم مبـارش را منایـان مـی سـازند. سـایر متـون آن را بوضـوح بیشـرتی تعریف 
مـی کننـد. هنگامـی کـه مـا مبارشان خـدا می شـویم، مترکز ما بجـای جهـان و ارزش های مادی 
اش، بـه خالـق و ماموریتـش تغییـر مـی کنـد. درسـت ماننـد آدم و حوا، خـدا مسـئولیت هایی 
بـا منشـاء الهـی بـه مـا بـه امانـت سـپرده اسـت. از زمـان سـقوط در عـدن، هـر چنـد ، وظیفه 
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مبـارشت تغییـر یافتـه اسـت زیـرا همـراه بـا مسـئولیت هـای مراقبـت از جهـان مـادی، حقایق 
روحانـی نیـز بـه مـا بـه امانت سـپرده شـده تـا به نیکویـی از آنهـا مراقبـت کنیم. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳ فوریه آماده شوید.

۲۸ ژانویه یکشنبه
مبارشین در عهد قدیم

واژه «مبـارش» خـود تنهـا چنـد بـار در عهـد قدیـم ترجمـه شـده اسـت. در اغلـب مـوارد، 
از عبارتـی در خصـوص فـردی کـه «بـر خانـه» نظـارت دارد مربـوط می شـود، ایده مسـئولیت 
اداره امـور منـزل؛ یعنـی یـک «مبـارش» (پیدایـش بـاب ۴۳ آیـه ۱۹، بـاب ۴۴ آیـات ۱ و ۴ ؛ اول 
پادشـاهان بـاب ۱۶ آیـه ۹). مبـارشان مسـئولیت هایـی داشـتند کـه امـور خانـه و دارایـی های 
اربابشـان را مدیریـت کننـد و هـر چیـزی کـه از آنهـا خواسـته مـی شـد را انجام دهنـد. مفهوم 
مبـارش در عهـد قدیـم را مـی تـوان بـا شناسـایی ویژگـی هـای یـک مبـارش یافت. مبـارشان منی 

تواننـد از مراقبـت و نظـارت خـود جـدا باشـند چـرا کـه هویـت آنـان را هویـدا می سـازد.
برخـی از ویژگـی هـای یک مبارش در عهد قدیم بطور شـفاف مشـخص شـده اند. نخسـت، 
جایـگاه یـک مبـارش در زمـره یکـی از بزرگرتیـن مسـئولیت هـا بـود (پیدایـش بـاب ۳۹ آیه ۴). 
مبـارشان بـرای توانایـی هایشـان انتخـاب مـی شـدند و از جانـب اربابانشـان برای انجـام دادن 
کارهـا مـورد احـرتام و اطمینـان قـرار مـی گرفتنـد. دوم، مبـارشان می دانسـتند آنچه به ایشـان 
واگـذار شـده بـود، بـه اربابانشـان تعلق داشـت (پیدایش بـاب ۲۴ آیات ۳۴ تـا ۳۸). این تفاوت 
بـزرگ میـان یـک مبـارش و مالک می باشـد. مبارشان از جایـگاه و موقعیت  خود آگاه هسـتند. 
سـوم، هنگامـی کـه مبـارشان از آنچـه به آنهـا واگذار شـده بود برای خود اسـتفاده مـی کردند، 
رابطـه اعتـامد میـان آنهـا و مالـک گسسـته می شـد و مبارشان برکنـار می شـدند (پیدایش باب 

۳ آیـه ۲۳، هوشـع بـاب ۶ آیه ۷).

اشـعیا بـاب ۲۲ آیـات ۱۴ تـا ۱۸ را بخوانیـد. در زمـان سـلطنت حزقیـا ، شـبنا به عنـوان مبارش 
و همچنیـن خزانـه دار منصـوب شـد کـه هـر دو از سـمت های بسـیار مهم قـدرت بودند. در 

نتیجـه سـوء اسـتفاده از موقعیتـش، چـه اتفاقی بـرای وی افتاد؟
 

«احراز هویت یک مبارش با ارباب خویش پیوند دارد. او وظایف یک مبارش را می پذیرد، و 
او باید بجای ارباب خود عمل کند و تصدی امور ارباب را بر عهده دارد. عالیق اربابش، عالیق 
او خواهد بود. جایگاه یک مبارش از کرامت زیادی برخوردار است زیرا اربابش به او اعتامد 
دارد. اگر در عوض خردمندی، خودخواهانه عمل کند و با سود بردن از دارایی های اربابش 
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منفعت کسب مناید، از اعتامدی که به او وجود داشته است منحرف شده است.» — الن جی. 
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 9, p. 246 ،وایت

چگونـه مـی توانیـم مفهوم مهـم را بهتر بیاموزیم کـه در حقیقت مباشـران چیزهایی 
هسـتیم کـه در ایـن زندگـی داریم ؟ ایـن درک چگونه بایـد بر کارهایی کـه انجام می 

دهیم تاثیـر بگذارد؟

۲۹ ژانویه دوشنبه
مبارشین در عهد جدید

دو واژه اصلـی بـرای «مبـارش» در عهـد جدیـد وجـود دارد. یکـی epitropos کـه سـه بـار 
پدیـدار شـده و دیگـری oikonomos کـه ده بـار تکـرار شـده اسـت. هـر دوی ایـن کلـامت، 
جایـگاه هایـی را توصیـف مـی کننـد کـه مسـئولیت هـای مدیریتـی سـپرده شـده بـه مبـارش، 

توسـط مالـک را بیـان مـی کننـد.
در عهـد قدیـم و جدیـد، مبـارشان بـا آنچـه کـه انجـام مـی دهنـد، تعریف شـده انـد. عهد 
جدیـد بطـور خـاص مبارش را از لحـاظ جوابگویی (لوقا باب ۱۲ آیـه ۴۸) و انتظارات و توقعات 
(اول قرنتیـان بـاب ۴ آیـه ۲) را توصیـف مـی کنـد. اگـر چـه عهد قدیم بیشـرت بر بیـان مالکیت 
خـدا مترکـز دارد تـا بـر اشـاره منـودن مسـتقیم به ما بـه عنـوان مبـارشان او. بنابرایـن، در حالی 
کـه مفهـوم مبـارش در هـر دو عهـد شـبیه به هـم می باشـد، عهد جدیـد مفهومی فراتـر از تنها 

مدیریـت خانـواده را اسـتنباط می کند.
در متثیـل مبـارش نابـکار (لوقـا بـاب ۱۶ آیـات ۱ تـا ۱۵)، عیسـی مفهوم مبـارش را تعمیم می 
دهـد. درس او دربـاره چیـزی بیشـرت از فـرار یـک مبارش از رسـوایی مالـی می باشـد. این قضیه 
در مـورد کسـانی کـه خردمندانـه ایـامن را متجلـی منوده و از بـروز فاجعه روحانـی می گریزند 
نیـز کاربـرد دارد. یـک مبـارش عاقـل، بـا دور اندیشـی راه را برای آینده بازگشـت عیسـی آماده 

خواهـد سـاخت (متی بـاب ۲۵ آیه ۲۱).

اول قرنتیـان بـاب ۴ آیـات ۱ و ۲، تیطـوس بـاب ۱ آیـه ۷ و اول پطـرس بـاب ۴ آیـه ۱۰ را 
بخوانیـد. ایـن آیـات دربـاره مبارشیـن و مبـارشت چـه چیـزی بـه مـا مـی گوینـد؟

 

«بایسـتی قلبـم را بـر روی روح القـدس بـاز کنـم، تـا متـام اسـتعداد هـا و انـرژی هایـی 
کـه خـدا در اعتـامد بـه مـن داده اسـت، برانگیختـه شـوند. مـن بـه مسـیح تعلـق دارم و بـرای 
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 خدمـت بـه او بـکار گامشـته شـده ام. مـن یـک مبـارش فیـض او هسـتم.» — الـن جـی. وایت،
Ellen G. White, Fundamentals of Christian Education, p. 301

در لوقـا بـاب ۱۲ آیـات ۳۵ تـا ۴۸، عیسـی همچنیـن از واژه «مبـارش» بصـورت اسـتعاره 
اسـتفاده مـی کنـد. او از مبـارش عاقلـی کـه آماده بازگشـت پرس انسـان اسـت، سـخن می گوید 
و مبـارش بـی وفـا را بـه عنـوان کسـی کـه مراقبـت کـردن را بدلیـل تاخیـر اربابش در بازگشـت 
تـرک منـوده اسـت، توصیـف می کنـد. مبارش بی وفا به یک سـتمگر غاصب تبدیل شـده اسـت 
و بـه اطرافیانـش توهیـن مـی کنـد. او دیگـر یـک الگـوی کارهـای خـوب و یـا مدیـری از فیض 

منی باشـد.
هنگامـی کـه مـا مسـیح را مـی پذیریـم، مبارشانی هسـتیم که بـه مدیریت خـدا فراخوانده 
شـده ایـم. امـا مهـم تـر اینکـه مـا باید حقایـق روحانـی زندگـی مسـیحی در آماده سـازی برای 

آسـامن را مدیریـت کنیم.

لوقـا بـاب ۱۲ آیـه ۴۵ را بخوانیـد. چـرا مـا بـه عنـوان ادونتیسـت هـای روز هفتم که 
اغلـب بـا نوعـی «تاخیـر» دسـت و پنجـه نـرم مـی کنیـم، بایـد بطـور خـاص مراقـب 

سـقوط در ایـن فریب باشـیم؟

۳۰ ژانویه سه شنبه
مبارشین رازهای خدا

کولسـیان بـاب ۲ آیـات ۲ و ۳ و اول تیموتائـوس اول بـاب ۳ آیـه ۱۶ را بخوانیـد. ایـن آیـات 
چـه چیـزی را بـه عنـوان «راز» مشـخص می کننـد؟ این واقعیت کـه این یک «راز» اسـت، چه 

چیـزی دربـاره محدودیـت هـای آنچـه مـی توانیـم دربـاره آن بدانیـم، به ما مـی گوید. 
 
 

ُصوفَـِر نَْعامتـی بـه ایـوب مـی گویـد «آیـا عمـق هـای خـدا را مـی توانـی دریافـت منود؟» 
(ایـوب بـاب ۱۱ آیـه ۷). واژه «عمـق» بـه معنـی نامعلـوم، مبهـم، ناشـناخته، نـا مـرشوح یـا 
غیرقابـل درک مـی باشـد. ارسار خـدا در کتـاب مقـدس ثبت شـده انـد، هر چند کـه درک کامل 
آنهـا همچنـان فراتـر از قـوه ادراک مـا می باشـد. به همین دلیل اسـت کـه آنها راز می باشـند. 
ماننـد ایـن اسـت کـه هـر کـدام از مـا یـک فـرد نزدیـک بیـن هسـتیم کـه به آسـامن نـگاه می 
کنیـم و امیـدوار بـه دیـدن کوچـک ترین جزئیات هسـتیم. مـا منی توانیـم آنقـدر دور را ببینیم 

مگـر آنکـه خـدا آن را بـرای مـا منایان سـازد.
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تثنیه باب ۲۹ آیه ۲۹ چه چیزی درباره آنچه که به ما آشکار شده است، می گوید؟
 
 

مـا مبارشیـن چیزهایـی هسـتیم کـه از عهـده درک کامل بـر منی آئیـم. ما تنها بـه آن میزان 
کـه مکاشـفه و کتـاب مقـدس منایـان می سـازد، آگاهـی داریم. بـزرگ ترین مبارشت مـا زندگی 
کـردن «بـه عنـوان خادمـان مسـیح و مبارشین حقایق ارسار آمیـز الهی می باشـد» (اول قرنتیان 

بـاب ۴ آیه ۱).
خـدا مـی خواهـد کـه مـا بـه عنـوان مبارشانـش، حقیقـت الهـی را کـه بـه مـا آشـکار منوده 
اسـت حفـظ کنیـم، تعلیـم بدهیـم، از آن مراقبـت و حفاظت مناییـم. آنگونه که مـا آن را انجام 
مـی دهیـم، مبـارشت نهایـی مـی باشـد و بدین معنی اسـت کـه مـا «حقایق مکشـوف ایامن را 

بـا وجـدان پـاک نگه مـی داریـم» (اول تیموتائـوس بـاب ۳ آیه ۹).
بـزرگ تریـن ارسار ایـن اسـت کـه مـا همگـی مـی توانیـم مسـیح، «امیـد جـالل» را تجربـه 
کنیـم. درک کامـل نقشـه نجـات بدلیـل مـاورای طبیعی بودن، بـرای ما غیر ممکن اسـت. اینکه 
خالـق همـه چیـز (یوحنـا بـاب ۱ آیـات ۱ تـا ۳) بـه این زمین بیاید و «در جسـم آشـکار شـود» 
(الـن جـی. وایـت، Manuscript Releases, vol. 6, p. 112) تنهـا بـرای اینکه خـود را به عنوان 
قربانـی بـرای گناهـان برشیـت ارائـه دهـد، شـامل رازهایـی مـی باشـد کـه احتامال هرگـز کامال 
توسـط هیـچ مخلوقـی درک نخواهـد شـد. حتـی فرشـتگان بـرای درک ایـن راز کـه چرا عیسـی 
بـه زمیـن آمـد، مطالعـه مـی کننـد (اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱۲). بـا ایـن وجـود، آنچـه آنها می 
داننـد باعـث مـی شـود همـه مـا خداوند را بـرای جـالل و نیکوئی اش سـتایش کنیم (مکاشـفه 

یوحنـا بـاب ۵ آیه ۱۳).

شـما فـرا خوانـده شـده ایـد کـه مباشـر انجیـل باشـید. چـه مسـئولیت هایـی بطـور 
خـودکار خواهـی داشـت؟

۳۱ ژانویه چهارشنبه
مبارشین حقایق روحانی

هنگامـی کـه مـا بـه مبـارشت فکـر مـی کنیـم، بـه چیزهـای ملمـوس فکـر مـی کنیـم و این 
درسـت اسـت. امـا هامنطـور کـه اکنـون دیـده ایـم، مبـارشت فراتـر از آن اسـت. عطایـای نـا 
مشـهود، ماننـد دارایـی هـای ملمـوس از جانـب خدا هسـتند. ایـن هدایای نـا مشـهود، دارایی 
هـای روحانـی هسـتند کـه خـدا بـه مـا مـی دهـد (اول پطـرس بـاب ۴ آیـه ۱۰) تـا بتوانیـم در 
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مسـیح، ویژگـی هـای مسـیحی را توسـعه دهیـم و بـه مردمـی تبدیل شـویم که در او هسـتیم. 
از ایـن رو، مـا بایـد عطایـای نـا مشـهود را حتی بـا دقتی بیشـرت از دارایی هـای ملموس مدیرت 

کنیـم زیـرا آنهـا ارزش بـی نهایـت بیشـرتی دارند. 

افسسـیان بـاب ۶ آیـات ۱۳ تـا ۱۷ را بخوانیـد. چـه چیـزی از طـرف خـدا داده شـده اسـت که 
مـا بایـد مبارشیـن آن باشـیم؟ چـرا مدیرت درسـت این چیزها بسـیار بـرای ما مهم می باشـد؟

 
 

«خـدا بـه کسـانی کـه بـا خداونـد مـا مسـیح عیسـی متحـد هسـتند، حیـات جـاودان مـی 
بخشـد» (رومیـان بـاب ۶ آیـه ۲۳). جهـان و همـه چیزهایـی کـه ارائـه مـی دهـد، منـی توانـد 
نجاتـی را کـه مـا در مسـیح داریـم ارائـه دهـد. رسـتگاری، هدیـه ای کـه خـدا به ما مـی دهد، 
بـا ارزش تریـن داریـی ماسـت. همیشـه بایـد این رهایی و رسـتگاری را در مقابل چشـم داشـته 
باشـیم تـا مبـا کمـک کنـد تا ایـن دیـدگاه را در مبـارشت دارایی هـای دیگر کـه مبا ارزانی شـده 

اسـت حفـظ کنیـم کـه این نیـز از خداسـت.  
«تنهـا از نـوری کـه از جلجتـا مـی تابـد، آموزه هـای طبیعت به درسـتی درک خواهند شـد. 
باشـد کـه از طریـق قصـه بیـت لحـم و صلیب، نشـان داده شـود کـه چگونه نیکی بـر رش غلبه 
مـی یابـد و چگونـه هـر برکتـی کـه به مـا داده می شـود عطایـی از نجـات می باشـد.» — الن 

Ellen G. White, Education, p. 101 ،جـی. وایـت
نجـات بـه مـا تعلـق دارد تنهـا بـه ایـن دلیـل کـه عیسـی بهـای نهایـی را پرداخـت. پولـس 
بوضـوح مـی گویـد، «از راه اتحـاد بـا مسـیح و بـه وسـیله خون اوسـت که مـا رهایـی یافتیم و 
گناهـان مـا بخشـیده شـد و چقـدر بـی حـد و حـرص اسـت فیضـی کـه خـدا بـه فراوانـی به ما 
بخشـیده اسـت» (افسسـیان بـاب ۱ آیـات ۷ و ۸). [در مـنت انگلیسـی] ، عبـارت «مـا یافتیـم» 
بـه ایـن معنـی اسـت کـه [رهایـی یـا] «رسـتگاری» را یافتیـم. این بـه ما تعلـق دارد امـا تنها به 
ایـن دلیـل کـه خـدا آن را بـه مـا داده اسـت. پـس چقدر حیاتی اسـت که مـا «زره کامـل خدا» 
را بپوشـیم (افسسـیان بـاب ۶ آیـه ۱۱)، تـا اهریمـن بـاز نگـردد و آن را بـا خـود نـربد. زیـرا تنها 
راهـی کـه او مـی توانـد آن را انجـام بدهـد، این اسـت کـه ما به او اجـازه دهیم و ایـن نیز تنها 
در صورتـی اتفـاق خواهـد افتـاد کـه مـا از آنچه کـه در «کالم خدا» (افسسـیان بـاب ۶ آیه ۱۷) 
بـرای مـا آشـکار شـده اسـت، اطاعـت نکنیـم. بـزرگ ترین حفـاظ و مراقبـت برای مـا از طریق 

اطاعـت در ایـامن از نـور هدایتـی کـه بـه ما داده شـده اسـت، بدسـت مـی آید.

بـار دیگـر افسسـیان بـاب ۶ آیـات ۱۳ تـا ۱۷ را بخوانید. مـا چگونه زره خـدا را به تن 
مـی کنیـم و بـه چـه روش هایـی مباشـرین آنچـه در آن زره بـه ما داده شـده اسـت، 

می باشـیم؟
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۱ فوریه  پنجشنبه
مسئولیت ما به عنوان مبارش

مبـارشان خردمنـد بـه کسـانی گفتـه میشـود کـه بـا خواسـته و اراده خویش اصـول اخالقی 
مسـئولیتهای شـخصی را متقبـل گردیـده و آنـرا اجـرا مـی مناینـد. پذیـرش مسـئولیت شـخصی، 
تصمیمـی اسـت کـه اتخـاذ می کنیم و کارهایی اسـت که متقبل می شـویم. ایـن تعریف رابطه 
میـان علـت و معلـول را مشـخص می کنـد. آماده بودن برای پذیرفنت  مسـئولیت شـخصی، یک 
صفـت کلیـدی اسـت کـه در تعریـف مبارش منـی تواند نادیـده گرفته شـود، زیـرا مبارشین باید 
در داشـنت منفعـت مالـک در قلـوب خویش امین باشـند. از این رو، چنیـن آمادگی یک انتخاب 

اسـت کـه رابطـه مطلـوب یک مبـارش با خـدا را تعریف مـی کند.
«خدا می خواهد برش رابطه مستقیم با او داشته باشد. خدا در متام برخورد هایش با انسان 
ها، اصل مسئولیت شخصی را به رسمیت می شناسد. او بدنبال تشویق حس وابستگی شخصی 
و تحت تاثیر قرار دادن نیاز به راهنامیی شخصی می باشد. عطایای او به افراد برش سپرده شده 
اند. هر انسان یک مبارش امانتهای مقدس است؛ هر یک باید امانت را مطابق با دستورالعمل 
سپرده گذار اداره کند  ؛ و هر یک باید حساب [سپرده] مبارشت او را  به خدا پس بدهند.» — 

Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 7, p. 176 ،الن جی. وایت
هنگامـی کـه مـا مبـارش مـی شـویم، مسـئولیت مـان را بـه فـرد یـا سـازمان دیگـر انتقـال 
نخواهیم داد. مسـئولیت شـخصی ما نسـبت به خداسـت و در متام برخورد هایامن با اطرافیان 
خـود، منعکـس خواهـد شـد (پیدایـش بـاب ۳۹ آیـه ۹؛ دانیـال باب ۳ آیـه ۱۶ را نیـز ببینید). ما 
بـا متـام وجـود و بـه بهرتین وجـه از توانائیهای خود وظیفـه را متقبل می شـویم. توفیق از دید 

خـدا، بیشـرت بـه ایـامن و خلـوص ما بسـتگی خواهد داشـت تـا هوش و اسـتعداد.

دوم قرنتیـان بـاب ۵ آیـه ۱۰ را بخوانیـد. مـا چگونه این آیات را در زمینـه مفهوم مبارش حکیم 
بـودن، درک می کنیم؟

 
 

متخصصیـن الهیـات و فیلسـوفان بـرای قرن هـا در مورد مسـئله دشـوار اراده آزاد [اختیار] 
بـه بحـث پرداختـه انـد. امـا کتـاب مقـدس روشـن اسـت: مـا بـه عنـوان انسـان دارای اراده و 
انتخـاب آزاد هسـتیم. ایـده مـورد قضـاوت قـرار گرفـنت توسـط اعامملـان در غیـر ایـن صـورت 
معنایـی نـدارد. بنابرایـن، مـا بـا فیض خدا، یک مسـئولیت شـخصی داریـم که در متـام کارهایی 
کـه انجـام مـی دهیم، شـامل مبارشیـن وفـادار کارهـای اربامبان، تصمیـم های درسـت بگیریم.
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۲ فوریه جمعه
تفکـری فراتـر: واژه ترجمـه شـده بـه عنوان «مبـارش» در آیـات عهد قدیـم، بجای یک 
واژه از یـک عبـارت مـی آیـد: asher al bayt، «کسـی کـه رسپرسـت یـا ناظر یک خانه اسـت». 
بـرای مثـال، پیدایـش بـاب ۴۳ آیـه ۱۹ مـی توانـد اینگونـه ترجمـه شـود: «وقتـی آنان بـه ناظر 
خانـه یوسـف نزدیـک شـدند بـا او در دروازه خانه گفتگـو کردند.» در نظر بگیریـد که در خانه 
ای زندگـی مـی کنیـد کـه متعلـق بـه شـام نیسـت ولـی بـه شـام سـپرده شـده اسـت تا بـا اهل 
خانـواده خـود در آن زندگـی کنیـد. بـا اینکه این خانه متعلق به شـام نیسـت ولـی آیا همچون 
خانـه خـود از آن مراقبـت نخواهیـد منـود؟از ایـن رو، مبـارش کسـی اسـت کـه چیـز بسـیار بـا 
ارزشـی به او سـپرده شـده باشـد هر چند که به او تعلق نداشـته باشـد. از بسـیاری جهات، این 

مسـئولیت را بـزرگ تـر از زمانـی مـی کنـد کـه مبارش مسـئول دارایی هـای خودش می باشـد.
همیـن ایـده در عهـد جدیـد نیـز ادامـه یافته اسـت. «عهـد جدید ایـده های عهـد قدیم را 
مـی گیـرد و آنهـا را بـا ایـده هـا، مفاهیـم و کلـامت قـرن نخسـت تلفیـق مـی کنـد و از این رو 
آمـوزه هـای کتـاب مقـدس در مـورد مبـارشت را غنـی منـوده و گسـرتش مـی دهـد. رایـج ترین 
واژگان یونانـی اسـتفاده شـده در مـورد مبـارشت از oikos و oikia، خانـه، مشـتق شـده انـد. 
oikonomos کسـی اسـت کـه از خانـه محافظـت می کنـد: مبارش یـا مدیـر. oikonomia یک 

اسـم انتزاعـی، مدیریـت خانـه اسـت، کـه معنـی آن اغلـب گسـرتده تر می باشـد.» —
 Handbook of Seventh-day Adventist Theology (Hagerstown, Md.: Review and 
Herald Publishing Association, 2000), p. 653

سواالتی برای بحث 
۱. در کالس بیشـتر در مـورد ایـده مباشـر چیزهـای نـا مشـهود و روحانـی بـودن بـه بحث 

بپردازیـد. مفهـوم آن چیسـت؟ مـا چگونـه ایـن چیزهـا را «مدیریت» مـی کنیم؟
۲. در کالس بیشـتر در مـورد ایـده مباشـر چیزهـای نـا مشـهود و روحانـی بـودن بـه بحث 

بپردازیـد. مفهـوم آن چیسـت؟ مـا چگونـه ایـن چیزهـا را «مدیریت» مـی کنیم؟
۳. بـه پیـام سـه فرشـته در مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیات ۶ تا ۱۲ بیاندیشـید. چـه حقایق 
مهمـی در آنجـا بیـان شـده اسـت که ما مسـئولیت مباشـر بـودن آنهـا را دریافت کـرده ایم؟

۴. چـرا بـرای مـا بسـیار مهـم اسـت کـه اعتماد کـردن و باور داشـتن بـه چیزهـای روحانی 
کـه کامـال برایمـان قابـل درک نمی باشـند را بیاموزیم؟ بـه چه روش های دنیـوی ما در هر 

صـورت همیشـه ایـن کار را انجـام می دهیم؟
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داستانهای ایامنداران
۳ فوریه

دعای فرد ناتوان در یادگیری
توسط اندرو مک چزنی، تبلیغ دینی ادونتیست

ادسـون اسـمیت ۱۱ سـاله در حالی که با کتاب مقّدس در دسـتش زانو می زد، 
اشـک از چشـامنش جاری شد.

او چنیـن دعـا کـرد: «خداونـد، اگـر بـه مـن کمـک کنـی کـه بخوانـم، مـن ایـن 
کتـاب را هـر روز خواهـم خوانـد.»

اسـمیت بدلیـل ناتوانـی در خوانـدن، از کالس چهـارم مدرسـه ادونتیسـت روز 
هفتـم در کشـور کارائیـب ترینیـداد و توباگو بیـرون آمد. او دچار خوانش پریشـی 
شـدید بـود. اسـمیت مدتـی برای بدسـت آوردن پول، انبه می چیـد و می فروخت و 
خانه هـا را متیـز می کـرد. امـا وقتـی می دید کـه دیگر کـودکان به مدرسـه می روند، 

می شـد. غمگین 
اسـمیت کـه اکنـون ۳۶ سـاله اسـت، گفـت: «سـپس روزی مـن بسـیار افـرسده 
بـودم. کتـاب کقـّدس را در دسـت گرفتـم، بـر روی زمیـن زانـو زدم در حالـی کـه 
اشـک در چشـامنم بـود، و گفتـم، خداونـدا، اگـر بـه مـن کمـک کنـی کـه بتوانـم 

بخوانـم، ایـن کتـاب را هـر روز خواهـم خوانـد.»
ایـن دعـای سـاده بـه رسعـت پاسـخ داده نشـد و اسـمیت سـبک زندگـی بـا 
فیلم هـای شـهوت انگیز و مهامنـی را در پیـش گرفـت. امـا آن دعـا اسـمیت را در 
مسـیر ایجـاد کسـب و کار محوطـه سـازی و مأموریـت خیابانـی ادونتیسـت روز 
هفتـم بـه نـام انجیـل بـرای اسـتخوان هـای خشـک قـرار داد کـه از شـهادت های 
فردی چهار رهربش برای تشـویق افراد جوان به پیروی از مسـیح اسـتفاده می کند. 
حـدود یـک سـال پس از دعای کودکانه اش، اسـمیت توسـط والدین ادونتیسـت 
خـود بـه گرنـادا، جزیـره ای واقـع در ۱۶۰ کیلومـرتی شـامل ترینیـداد فرسـتاده شـد 
تـا بـا مادربزرگـش زندگـی کنـد. مادربزرگـش او را بـه مدرسـه بازگردانـد. اگـر چـه 
اسـمیت بزرگرتیـن کـودک در کالس چهـارم بـود، متوجـه شـد کـه چنـد دانش آمـوز 
دیگـر نیـز بـه خوانـش پریشـی مبتـال هسـتند. او گفـت، «ایـن باعث شـد که حس 

بهرتی داشـته باشـم.»
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بزرگسـاالن مصمـم شـدند بـه وی کمـک کننـد. یکـی از معلامن تصمیـم گرفت 
آواشناسـی را بـه او آمـوزش دهـد. هر شـب، کتابـی را در خانه باز می کرد و سـعی 

می منـود آن را بخوانـد و کلـامت آن را هجـی کند. 
حدود سـه سـال گذشـت. سـپس، یک شـب وقتی که اسمیت ۱۵ سـاله در تالش 
بـرای خوانـدن بـود، ناگهـان متوجـه شـد کـه می توانـد بخوانـد. کلـامت معنـا پیدا 

کردنـد و اسـمیت گفـت، «مـن رشوع به خوانـدن کردم!»
بزرگـرت کـه شـد، توانایـی خوانـدن بـه او کمـک کـرد کـه کسـب و کار محوطـه 
سـازی خـود را بـاز کنـد کـه در کنـار مأموریـت انجیل برای اسـتخوان های خشـک 

او فعالیـت می کنـد. 
او گفـت، «مـن در کالس فـردی بودم که توانایی یادگیری نداشـتم. منی دانسـتم 
چگونـه خواهـم توانسـت از پـس آن برآیـم. و کاری کـه خـدا برای من انجـام داده 

اسـت را ببینید.»
درباره ادسون اسمیت (سمت چپ) هفته آینده بیشرت بخوانید.
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۳ تا ۹ فوریهدرس ششم

نشانه های یک مبارش

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: عربانیـان بـاب ۱۱ آیـات ۸ تـا ۱۲؛ رومیان بـاب ۴ آیـات ۱۳ و ۱۸ تا 
۲۱؛ متـی بـاب ۶ آیـه ۲۴؛ عربانیـان بـاب ۹ آیـه ۱۴؛ اول یوحنـا بـاب ۵ آیـات ۲ و ۳ ؛ لوقـا بـاب 

۱۶ آیـات ۱۰ تـا ۱۲.

آیـه حفظـی: «همـه بایـد مـا را خادمان مسـیح و مبارشیـن حقایـق ارسار آمیز الهـی بدانند . 
مسـلامً یـک مبـارش بایـد قابل اعتـامد باشـد» (اول قرنتیان بـاب ۴ آیـات ۱ و ۲).

مبارشیـن بـا نـوع یـا عالمت متامیزشـان شـناخته می شـوند، درسـت مانند خرده فروشـانی 
کـه بـا آرم یـا نـام تجـاری خود شـناخته می شـوند. درواقع، بسـیاری از مـردم با تبدیـل خود به 

یـک نـام تجـاری قابـل عرضه در بـازار، معروف می شـوند.
نـام و نشـان تجـاری یـک مبارش مسـیحی، بازتـاب دهنده محبت مسـیح بواسـطه رابطه ای 
اسـت کـه آن شـخص بـا وی دارد. هنگامـی که ما صفات مسـیح را در زندگی بـه کار می بندیم، 
زندگیـامن مـارک مـا را نشـان مـی دهـد. مارک و نشـان ما نشـان عیسـی مـی باشـد؛ هویت ما 

بـا هویـت او مخلوط شـده اسـت (اول قرنتیان بـاب ۶ آیه ۱۷).
ایـن هفتـه مـا بـه خصوصیـات متامیـز کننـده مبارشیـن خـدا که مـارک آنهـا را بوجـود می 
آورنـد، نگاهـی خواهیـم انداخـت. این ویژگیهـا ما را بر می انگیزند تا بدنبال بازگشـت عیسـی 
باشـیم و بـه عنـوان مبارشیـن وفـادار حقیقتـش، کاری را کـه بـه مـا سـپرده شـده اسـت، انجام 
دهیـم. هـر ویژگـی ترشیـح کننـده  یـک رابطـه عمیـق اسـت که مـی توانیم با کسـی کـه برای 
نجـات از دسـت رفتـگان آمـد داشـته باشـیم. هـر چه بیشـرت ایـن ویژگی هـا مورد بررسـی قرار 
مـی گیرنـد، عمیـق تـر در زندگیامن ریشـه می یابند. شـخصیت محبـت وار خدا با متـام پویایی 
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اش، نشـان انحصـاری مـا خواهـد شـد و بـر متـام جنبـه هـای زندگـی مـا در حـال حـارض و تـا 
ابدیـت تاثیـر خواهد گذاشـت.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۰ فوریه آماده شوید.

۴ فوریه یکشنبه
وفاداری و رس سپردگی

یـک مبـارش بایـد قابـل اعتـامد باشـد» (اول قرنتیـان بـاب ۴ آیـه ۲). مبـارزه و  «مسـلامً 
پیـروزی«در مسـابقه بـزرگ ایـامن» (اول تیموتائـوس بـاب ۶ آیـه ۱۲) بـرای یک مبـارش وفادار 
بسـیار حیاتـی مـی باشـد. خـدا وفـادار اسـت و مـا از طریـق کار کـردن او در مـا، وفـادار مـی 
شـویم. وفـادار بـودن بـه معنـی حقیقـی پابرجایـی در برابـر آنچـه مـی دانیـم درسـت اسـت 

بخصـوص در گرمـای مبـارزات روحانـی.  
جنـگ روحانـی میـان حـق و باطـل، خـوب و بـد مطمئنـا بوقـوع خواهـد پیوسـت. آنهـا 
بخشـی از مبـارزه ایـامن هسـتند. تصمیمـی کـه مبارشیـن بایـد در هـر موقعیـت بگیرنـد ایـن 
اسـت کـه وفـادار باشـند. اگـر شـام عاشـق ثـروت هسـتید، مطمـنئ شـوید که بـه خـدا و آنچه 
کـه دربـاره خطـرات عشـق بـه پول مـی گوید، وفـادار باقـی مبانید. اگر طالب شـهرت هسـتید، 
نسـبت بـه آنچـه کالم خـدا دربـاره تواضـع مـی گوید، وفـادار مبانیـد. اگر بـا افکار شـهوانی در 
کشـمکش هسـتید، نسـبت بـه وعـده هـای تقدس وفـادار مبانیـد. اگـر خواهان قدرت هسـتید، 
نسـبت بـه آنچـه خـدا دربـاره خدمـت گـزاری همـه بـودن مـی گویـد، وفـادار مبانیـد. انتخاب 
وفـادار بـودن و وفـادار نبـودن اغلـب به گزینـه دوم می انجامد حتـی با وجود اینکـه عواقبش 

مـی توانـد ابدی باشـد.

عربانیـان بـاب ۱۱ آیـات ۸ تـا ۱۲، ۱۷ تـا ۱۹ و رومیـان باب ۴ آیـات ۱۳، ۱۸ تـا ۲۱ را بخوانید. 
ایـن آیـات دربـاره وفـادار بودن چه چیـزی تعلیم مـی دهند؟

 

در زبـان عـربی، «وفـادار» بـه معنـی اعتـامد کـردن مـی باشـد. هـامن ریشـه یکسـان عربی 
بـه مـا واژه «امیـن» را مـی دهـد و درواقـع بـه معنـی «محکـم» و «اسـتوار» بـودن می باشـد. 
وفـاداری بدیـن معنـی اسـت کـه مـا تحـت آزمایش قـرار گرفته ایـم و برای نقشـه خـدا متعهد 

و اسـتوار باقـی مانـده ایم.
مارتیـن لوتـر پیشـوای جنبـش اصـالح گرائـی ، «کـه خـود را بـرای سـخن گفـنت در مقابـل 
امپراطـور آمـاده مـی کـرد، کالم خـدا را می خواند، به نوشـته هـای خود نگاه می کـرد و در پی 
ارائـه پاسـخی مناسـب مـی گشـت  ... او کتـاب مقـدس را نزدیـک آورد ... و بـا شـور و هیجـان 
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دسـت چـپ خـود را بـر روی کتـاب مقـدس قـرار داد در حالی که دسـت راسـتش را به سـمت 
آسـامن بلنـد منـود، سـوگند یـاد منـود که بـه انجیل وفـادار مبانـد و آزادانـه ایامنش را ابـراز کند 

حتـی اگـر شـهادتش را بـا خون خـود مهـر کند.» — 
J. H. Merle d’Aubigné, History of the Reformation (New York: The American 
Tract Society, 1846), vol. 2, book 7, p. 260

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۲ آیـه ۱۰ را بخوانیـد. کلمـات دربـاره «وفادار بودن تا سـر حد 
مـرگ» بایـد بـرای مـا در مسـیر روزانـه مان بـا خداوند، چه معنایی داشـته باشـند؟

۵ فوریه دوشنبه
رسسپردگی

«هیـچ کـس منـی توانـد بنـده دو اربـاب باشـد چـون یـا از اولی بدش مـی آیـد و دومی را 
دوسـت دارد و یـا بـه اولـی ارادت پیـدا مـی کند و دومی را حقیر می شـامرد. شـام منی توانید 
هـم بنـده خـدا باشـید و هـم در بنـد مـال» (متـی باب ۶ آیـه ۲۴). ایـن آیه چه چیـزی درباره 

اهمیـت بسـیار زیـاد رسسـپردگی به خـدا را به ما مـی آموزد؟
 

دانسـنت اینکـه نـام خـدا بـه معنـی «غیور» (خـروج بـاب ۳۴ آیه ۱۴) می باشـد، بایـد مانند 
صـدای شـیپور مـا را بـه رسسـپردگی فراخوانـد. رسسـپردگی بـه یک خـدای «غیور»، رسسـپردگی 
در محبـت اسـت. در جنـگ ایـامن، رسسـپردگی بـه تعریـف آن که ما هسـتیم کمک مـی کند و 

مـا را بـه مانـدن در مبـارزه تشـویق می کند.
وفـاداری و رسسـپردگی مـا بـرای خـدا مهم اسـت (اول پادشـاهان بـاب ۸ آیـه ۶۱). این یک 
قـرارداد نیسـت کـه بدنبـال پیـش بینی متـام احتامالت باشـد؛ همچنیـن تنها فهرسـتی از قوانین 

نیسـت. بلکـه در عـوض، یـک بیانیـه آشـکار از باورها، ایامن و تعهد شـخصی ماسـت.

اول تواریـخ بـاب ۲۸ آیـه ۹ را بخوانیـد. ایـن آیـه دربـاره اهمیت وفـاداری و رسسـپردگی، چه 
چیـزی به مـا مـی آموزد؟

 

هـر کجـا کـه وفـاداری وجـود دارد، بـه هر حـال، احتـامل خیانت نیـز وجـود دارد. وفاداری 
نیـز ماننـد محبـت بایـد رایگان ارائه شـود زیـرا در غیر این صـورت وفاداری حقیقی منی باشـد. 
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در جنـگ، گاهـی نیروهـای خـط مقـدم مجبـور به مانـدن و مبارزه کـردن هسـتند؛ در غیر این 
صـورت، افرسانشـان بـه آنهـا شـلیک خواهند کـرد. این افراد ممکن اسـت وظیفه خـود را انجام 
دهنـد امـا لزومـا بـه خاطر وفاداری منی باشـد. ایـن وفاداری نیسـت که خدا از مـا می خواهد.

بـه ایـوب بنگریـد. او حـوادث فاجعـه بـاری را که قرار بـود خانـواده، دارایی ها و سـالمتی 
وی را نابـود کننـد، پیـش بینـی نکـرد. او مـی توانسـت اعتامد، محبـت و تعهدش را تـرک مناید، 
امـا وفـاداری اش بـه خـدا یـک انتخـاب تزلزل ناپذیـر اخالقی بـود. او که در سـتایش علنی خدا 
صـادق و شـجاع بـود، ایـن سـخنان معـروف را ادا کـرد، «گرچـه خـدا مـرا بکشـد، در حضور او 
از خـود دفـاع خواهـم کـرد» (ایـوب بـاب ۱۳ آیـه ۱۵). رسسـپردگی او در برابـر فاجعـه، اسـاس 

وفـاداری اسـت و مبارشیـن وفـادار را بـه بهرتین شـکل نشـان مـی دهد.

از خـود بپرسـید: مـن در برابـر خداونـد کـه بـرای مـن مـرد، تـا چـه میـزان وفـادار 
هسـتم؟ بـه چـه روش هایـی مـی توانـم ایـن وفـاداری را بهتـر آشـکار کنـم؟

۶ فوریه سه شنبه
وجدان روشن

چیزهای با ارزش زیادی وجود دارند که ما می توانیم داشته باشیم. سالمتی، عشق، دوستان، 
خانواده عالی — همه اینها برکت هستند. اما شاید مهم تر از همه، وجدان پاک باشد.

عربانیـان بـاب ۱۰ آیـات ۱۹ تـا ۲۲ و اول تیموتائوس باب ۴ آیات ۱ و ۲ را بخوانید. داشـنت یک 
«وجدان رشیر» و «وجدانی که همچون آهن رسد بی حس شـده اسـت»، به چه معناسـت؟

 
 

وجـدان مـا بـه عنـوان یـک دیـده بـان و ناظـر داخلـی از زندگـی بیرونـی ما عمل مـی کند. 
یـک وجـدان بایـد خـود را بـه معیـاری عالی و بـاال مرتبـه پیوند دهد: احـکام خدا. خـدا احکام 
خـود را بـر قلـب آدم نوشـت امـا گنـاه تقریبـا آن را محو منود — نـه تنها در او بلکـه همچنین 
در نسـل او. تنهـا بخـش هایـی از احـکام باقـی ماندنـد. «[غیـر یهودیـان] نشـان مـی دهند که 
مقررات رشیعت در قلب هایشـان نوشـته شـده و وجدان های ایشـان نیز درسـتی آن را تایید 
مـی کنـد» (رومیـان بـاب ۲ آیـه ۱۵). عیسـی هـر کجا که آدم شکسـت خـورد، موفق می شـود 

زیـرا احـکام خـدا «در دل او» حفـظ بـود (مزامیر بـاب ۴۰ آیه ۸). 
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پولـس مـی گویـد کـه چـه چیـزی تنهـا راه حل مـا بـرای وجدانی بـد می باشـد؟ عربانیـان باب 
۹ آیـه ۱۴ را ببینیـد.

 

«بایـد بـه گنجـه وجـدان  وارد شـد. پنجـره هـای جـان بایـد بـه روی زمیـن بسـته و بـه 
سـوی آسـامن گشـوده شـوند تـا پرتـو های روشـن آفتـاب عدالـت براحتی بتابنـد ... ذهـن باید 
 روشـن و پـاک نـگاه داشـته شـود تـا میـان خـوب و بـد متایـز قائـل شـود.» — الـن جـی وایت،

  Mind, Character and Personality, vol. 1, pp. 327, 328
هنگامـی کـه احـکام خـدا بـر قلـب ایامنـدار نوشـته شـود (عربانیـان بـاب ۸ آیـه ۱۰) و 
ایامنـدار بـا ایـامن بدنبـال آن احـکام باشـد، یـک وجدان روشـن، نتیجـه احتاملی آن می باشـد.

اگـر تـا کنـون تحت فشـار یک وجـدان گناهـکار تقال نموده ایـد، می دانید کـه تا چه 
میـزان مـی توانـد هولنـاک باشـد، ادامـه پیـدا کنـد و هرگـز شـما را رهـا نکنـد. تمرکز 
نمـودن بـر عیسـی و مرگـش بـر روی صلیب برای شـما و گناهتـان، چگونه مـی تواند 

بـه رهایـی شـما از نفرین وجـدان گناهـکار کمک کند؟

۷ فوریه چهارشنبه
اطاعت

هابیـل بـا فرمانـربداری در مذبـح خـود زانـو زد، و هامنطـور که خدا دسـتور داده بـود، بره 
قربانـی را بـا خـود بـه همراه داشـت. قائن از طـرف دیگر، بـا عصبانیت در مذبح خـود زانو زد 
و میـوه بـا خـود داشـت. هـر دو پیشکشـی بـا خـود آورده بودنـد، اما تنهـا یک بـرادر از فرمان 
خـدا اطاعـت کـرده بـود. بـره قربانـی پذیرفتـه شـد، امـا محصـول زمیـن رد شـد. هـر دو برادر 
مفهـوم و دسـتورالعمل هـای مربـوط به پیشکشـی قربانی را درک کردند، اما تنهـا یکی از آنچه 

خداونـد فرمـان داده بـود، اطاعـت منـود (پیدایـش باب ۴ آیـات ۱ تا ۵).
«مرگ هابیل در نتیجه رس باز زدن قائن در پذیرش نقشه خدا در مکتب اطاعت بود، نجات 
یافنت با خون عیسی مسیح، با ارائه قربانی اشاره شده به مسیح مشخص می شود. قائن ریخنت 

خون را که مناد ریخته شدن خون مسیح برای جهان بود ، نپذیرفت.» — الن جی. وایت،
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1109

اطاعـت در ذهـن رشوع مـی شـود. شـامل رونـد حسـاس پذیـرش ذهنـی مسـئولیت انجـام 
دسـتورات از مقـام باالتـر مـی شـود. اطاعـت از رابطـه ای بـا یـک شـخص مقتـدر و متایـل بـه 
مطیـع او بـودن، شـکل مـی گیرد. در مـورد رابطه ما بـا خدا، اطاعتـامن داوطلبانه اسـت، کاری 
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از روی محبـت کـه رفتـار مـا را بصـورت تعهـدات اخالقی قالب ریـزی می کنـد. اطاعت از خدا 
بایـد دقیقـاً آنگونـه کـه او دسـتور مـی دهد، باشـد و نـه آنگونه که مـا فکر می کنیـم و مایلیم 
کـه باشـد. مـورد قائـن یـک مثال عالی از کسـی اسـت که آنچه خـود می خواهـد را بجای آنچه 

خـدا متایـل دارد، انجام مـی دهد.

اول یوحنـا بـاب ۵ آیـات ۲ و ۳ و رومیـان بـاب ۱ آیـه ۵ و بـاب ۱۰ آیـات ۱۶ و ۱۷ را بخوانید. 
ایـن آیـات دربـاره معنـای اطاعت برای مسـیحیان که بواسـطه ایـامن و بدون اعـامل رشیعت 

نجـات مـی یابنـد، چه چیـزی تعلیم مـی دهند؟
 

مـا بـرای اینکـه نجـات یابیـم، اطاعـت منـی کنیـم؛ مـا اطاعـت مـی کنیـم زیـرا پیـش از این 
نجـات یافتـه ایـم. اطاعـت دسـتور عملـی ایـامن معنـوی است.سـموئیل به شـائول گفـت، «آیا 
خداونـد بیشـرت از دادن قربانـی هـا و نذرهـا خشـنود و راضـی مـی شـود یـا از اطاعـت از او؟ 
اطاعـت بهـرت از قربانـی کـردن اسـت. فرمانـربداری مبراتـب بهـرت از چربـی قـوچ اسـت» (اول 

سـموئیل بـاب ۱۵ آیـه ۲۲).

منظـور سـموئیل از گفتـن «اطاعـت بهتـر از قربانی کردن اسـت، چه بـود؟» این باید 
بـه مـا مسـیحیان چـه چیـزی بگوید که بـرای گرفتـار نشـدن در انجیـل دروغین فیض 

ارزان، بـه مـا کمک کند؟

۸ فوریه پنجشنبه
امین و قابل اعتامد بودن

لوقـا بـاب ۱۶ آیـات ۱۰ تـا ۱۲ را بخوانیـد. ایـن آیات درباره قابـل اعتامد بودن، چـه چیزی به 
مـا مـی آموزنـد؟ چـرا ایـن ویژگی برای یـک مبارش وفادار بسـیار مهم می باشـد؟

 

ایـن اصـل قابـل اعتـامد بـودن در رستارس کتـاب مقدس دیده می شـود. برای مثـال، در یک 
داسـتان چهـار متصـدی دربانی الوی مسـئول حفاظت از معبد عهد قدیم در شـب شـدند. آنها 
بایـد از اتـاق هـای پـر از گنـج محافظـت مـی کردند و هـر روز صبـح کلیدها را برای بـاز کردن 
درهـا نـگاه مـی داشـتند (اول تواریـخ بـاب ۹ آیـات ۲۶ و ۲۷). از آنجایـی کـه آنها قابـل اعتامد 

تلقـی مـی شـدند، ایـن وظیفه به آنها سـپرده شـده بود. 
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قابـل اعتـامد بـودن یک ویژگـی مبارش خوب اسـت. این بدین معناسـت کـه مبارشین قابل 
اعتـامد، معنـای عمیـق وظیفـه خـود را مـی داننـد؛ آنهـا درک مـی کننـد کـه خـدا قابـل اعتامد 
اسـت و آنهـا نیـز تـالش مـی کننـد کـه این چنیـن باشـند (تثنیه بـاب ۳۲ آیـه ۴، اول پادشـاهان 

بـاب ۸ آیه ۵۶). 
قابـل اعتـامد بـودن بـه معنـی مجموعـه ای از ویژگـی هـا مـی باشـد. ایـن باالترین سـطح 
شـخصیت و شایسـتگی اسـت کـه یـک فـرد مـی توانـد در نظـر ناظـران بدسـت آورد. منعکس 
کـردن شـخصیت خـدا بدیـن معنی اسـت کـه کاری را کـه می گویید انجـام خواهیـد داد، بدون 
در نظـر گرفـنت رشایـط یـا مردمی که بر شـام فشـار می آورند تـا خالف آن را انجـام دهید (دوم 

پادشـاهان باب ۱۲ آیه۱۵).
دانیـال از نظـر پادشـاهان دو سـلطنت جهانـی، قابـل اعتـامد بـود. شـهرت او در رستـارس 
زندگـی اش بـه عنـوان یک مشـاور قابل اعتامد که شـجاعانه حکمت و حقیقت را به پادشـاهان 
مـی رسـاند، در تضـاد مسـتقیم بـا جادوگـران و فال گیـران دربار بـود. قابل اعتامد بـودن گوهر 
تـاج اخالقیـات اسـت؛ اصـول اخالقـی شـام را به نـاب ترین شـکل ممکن بـه منایش مـی گذارد. 
ایـن صفـت در یـک مبـارش یـک شـبه بوجود منی آیـد بلکه در طول زمـان با وفـادار بودن حتی 

در کوچـک تریـن چیزهـا بدسـت می آید.
دیگـران متوجـه امیـن و صـادق بـودن مـا می شـوند. آنهـا به ما احـرتام می گذارنـد و به ما 
تکیـه مـی کننـد زیـرا مـی داننـد کـه مـا به راحتـی توسـط نظریات، وسوسـه هـا یا متلـق تحت 
تاثیـر قـرار منـی گیریـم. در نتیجه امین بودن منایشـی از عملکرد شـخصیت در همه مسـئولیت 
هـای انجـام شـده بـر روی زمیـن، مکانـی بـرای آزمـون رفـنت بـه ملکـوت، مـی باشـد. «مـا باید 
اشـخاصی وفـادار و قابـل اطمینان برای پادشـاهی مسـیح باشـیم تا کسـانی کـه حکمت دنیوی 
دارنـد، ارائـه ثـروت هـا، خوبـی هـا، رحمت هـا، مهربانـی و تواضع شـهروندان ملکـوت خدا را 

مشـاهده کننـد.» — الن جـی. وایت، 
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 6, p. 190

دربـاره کسـی کـه قابـل اعتمـاد اسـت و شـما شـخصا او را مـی شناسـید، بیاندیشـید. 
چـه چیـزی مـی توانیـد از آن فـرد بیاموزیـد کـه بـه شـما در قابـل اعتمـاد تـر بـودن 

کند؟ کمـک 

۹ فوریه جمعه
تفکـری فراتـر: نشـانه دیگـر مبارش خوب، مسـئولیت شناسـی و پاسـخ گویـی بصورت 

فـردی می باشـد. 
«ایـن همیشـه نقشـه شـیطان بـوده اسـت کـه ذهـن مـردم را از عیسـی به برش جلـب کند 
و پاسـخ گویـی فـردی را از بیـن بـربد. شـیطان هنگامـی که پرس خدا را وسوسـه منود، در نقشـه 
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اش شکسـت خـورد؛ امـا هنگامـی که نزد انسـان سـقوط کرده آمـد، بهرت موفق بود. مسـیحیت 
Ellen G. White, Early Writings, p. 213 ،فاسـد شـد.» — الن جـی. وایـت

در صورتـی کـه مسـیح کانون هسـتی مـا باشـد، بنابراین از هدایت و ارشـادات او اسـتقبال 
مـی کنیـم. در نتیجـه، ایـامن، وفـاداری، اطاعت، وجدان پـاک، قابل اعتامد بودن و پاسـخ گویی 
فـردی در زندگـی مـا منایـان خواهـد شـد. بنابرایـن، ما به عنـوان مبارشیـن، در دسـتان خداوند 

کامـل شـده ایم (مزامیـر باب ۱۳۹ آیـات ۲۳ و ۲۴).
پاسـخ گویـی فـردی یـک اصـل رضوری کتـاب مقـدس می باشـد. عیسـی زمانی کـه بر روی 
زمیـن بـود، شـخصا در برابـر پـدر جوابگـو بـود (یوحنـا باب ۸ آیـه ۲۸). مـا در برابر هر سـخن 
بیهـوده مسـئول مـی باشـیم (متـی بـاب ۱۲ آیـه ۳۶). «هـر گاه بـه کسـی زیادتر سـپرده شـود، 
از او زیادتـر مطالبـه خواهـد شـد» (لوقـا بـاب ۱۲ آیـه ۴۸). اگـر چـه بـزرگ تریـن تهدیـد برای 
پاسـخ گویـی فـردی، متایـل بـه انتقـال مسـئولیت هایـامن بـه فرد دیگـر مـی باشـد. «بیایید در 
نظـر داشـته باشـیم کـه آنچـه بـرای رسمایه گذاریی به ما سـپرده شـده اسـت، دارایـی خودمان 
منـی باشـد. اگـر چنیـن بود، ما ممکـن بود قـدرت بصیرتی مطالبـه کنیم؛ ممکن بود مسـئولیت 
هـای خـود را بـه دیگـران واگـذار کنیـم و مبارشمتان را به ایشـان بسـپاریم. اما منـی تواند چنین 

باشـد زیـرا خداونـد مـا را بـه صـورت فـردی مبـارش خود سـاخته اسـت.» — الن جـی. وایت، 
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 7, p. 177

سواالتی برای بحث 
۱. بـه نشـانه هـای مختلـف یـک مباشـر کـه در ایـن هفتـه مطالعـه کردیـم، توجـه کنیـد: 
پاسـخ گویـی فـردی، قابـل اعتمـاد بـودن، فرمانبـرداری، وفـاداری، وجـدان روشـن و سـر 
سـپردگی. ایـن صفـات چگونـه بـا یکدیگـر مرتبـط هسـتند؟ کوتاهـی در یک مـورد چگونه 
بـه کوتاهـی در مـورد دیگـر منجـر خواهـد شـد؟ یـا پایبنـدی محکـم در یک مـورد چگونه 

ممکـن اسـت بـه پایبنـدی در مـوارد دیگـر منجر شـود؟
۲. در مـورد اینکـه وعـده هـای انجیـل چگونـه مـی توانـد بـه کسـانی کـه عـذاب وجـدان 
دارنـد، کمـک کنـد، بیشـتر بیاندیشـید. آنهـا چـه وعـده هایـی مـی تواننـد مطالبـه کننـد؟

۳. مـا اغلـب مفهـوم «وفـاداری» را بـه خـودی خود خـوب می بینیـم. اما آیا همیشـه این 
چنیـن اسـت؟ بـه چـه روش هایـی ممکـن اسـت بـه چیز یا فـردی وفـادار باشـیم که خوب 
نیسـت؟ پـس چـرا مفهـوم «وفـاداری» بایـد همـواره در یـک زمینـه خـاص درک شـود تـا 

متوجـه شـویم کـه آیـا ایـن وفـاداری خوب اسـت یـا نابجا؟
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داستانهای ایامنداران
۱۰ فوریه

از اشتیاق تا شفقت
توسط اندرو مک چزنی، تبلیغ دینی ادونتیست

والدینـی  توسـط  خانـواده،  پـرس  چهـار  میـان  کوچکرتیـن  اسـمیت،  ادسـون 
ادونتیسـت بـزرگ شـد که عالقه شـان بـرای بنیانگذار کلیسـا، الن جـی. وایت باعث 

شـد نـام او  را ماننـد پـرس الـن جـی. وایـت، ادسـون بگذارنـد.
اما اسمیت رابطه ای شخصی با عیسی برقرار نکرد.

او گفت، «گاهی شام در کلیسا رشد می کنید، اما در مسیح خیر.»
او بـه عنـوان یـک فـرد بالـغ جـوان در زادگاهـش در بنـدر اسـپانیا در کشـور 
کارائیـب ترینیـداد و توباگـو دارای اعتـامد بـه نفس پایینی بـود. او در مهامنی ها و 
خوشـگذرانی ها رشکـت مـی کـرد. به خودکشـی فکـر کرد. اما سـپس قـول کودکانه 

بـه خـدا مبنـی بـر خوانـدن روزانه کتـاب مقـدس را به یـاد آورد.
اسـمیت رشوع بـه حضـور یافـنت در کلیسـا بـه طور مرتـب منود و تعمیـد داده 
شـد. او بـا یـک ادونتیسـت جـوان کـه ماننـد خودش اشـتیاق داشـت که عیسـی را 
بـا جوانانـی کـه همچنان بـه پارتی رفـنت عالقه دارند، به مشـارکت بگذارد دوسـت 
شـد. آن هـا بـا هـم رشوع بـه درمیـان گذاشـنت داسـتان زندگـی خـود درخیابـان، 

ایسـتگاه اتوبـوس و حتـی اتوبوس هـای در حـال حرکـت منودنـد. 
اسـمیت کـه اکنون ۳۶ سـاله اسـت، گفـت: «من هرگز منی دانسـتم کـه خدا مرا 

بلنـد خواهد کرد تا بشـارت دهنده ای سـیار باشـم.»
از  دره ای  از  حزقیـال  رؤیـای  بـه  توجـه  بـا  را  نوپـا  مأموریـت  ایـن  اسـمیت 
اسـتخوان های خشـک در حزقیـال بـاب ۳۷ آیـات ۱ تـا ۱۴، انجیـل بـه اسـتخوان ها 
نامیـد. اسـمیت گفـت کـه خـدا او را پـس از مـردن در گنـاه بـه زندگی بـاز گرداند، 
درسـت هامنطـور کـه خـدا در حزقیال درباره زنده کردن اسـتخوان ها سـخن گفت.

اسـمیت گفـت کـه پـس از دوران جوانـی دشـوار، بـا چالـش غلبـه بـر گنـاه 
جنسـی روبـرو شـد. او سـاعت ها را رصف فریـاد بـرآوردن نـزد خـدا و مطالبـه 
و   ۸ بـاب  رومیـان  عالقـه،  مـورد  بخش هـای  منـود.  مقـّدس  کتـاب  وعده هـای 
۳۶ بودنـد، جایـی کـه عیسـی می گویـد،  ۳۴ تـا  ۸ آیـات  همچنیـن یوحنـا بـاب 
«یقیـن بدانیـد کـه هـر کسـی کـه گناه می کنـد بـردۀ گناه اسـت و برده همیشـه 
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در میـان اهـل خانـه منی مانـد ولـی پـرس همیشـه می ماند . پـس اگر پرس، شـام را 
آزاد سـازد واقعـاً آزاد خواهیـد بـود .»

اسـمیت گفـت، «خـدا در زندگـی مـن کاری انجـام داد و اگـر او می توانـد مـرا 
تغییـر دهـد، قـادر اسـت هـر کس دیگـری را نیـز تغییر دهد. شـام مجبور نیسـتید 
دزد، عضـو بانـدی خالفـکار، همجنس گـرا یـا خودارضا از دنیـا بروید. عیسـی نیامد 
تـا عـادالن را فراخوانـد. او آمـد تـا گناهـکاران کـه مـن پیـرشو ایشـان هسـتم را 

فراخوانـد. مـن خـدا را بـرای ایـن شـکر می کنـم.»
او گفـت کـه غریبه هـا معمـوالً بـا عالقـه بـه حرف هایـش گـوش می دهنـد، اگر 
چـه گاهـی بدلیـل موعظـه کـردن مـورد متسـخر قـرار گرفتـه و از اتوبـوس بیـرون 
کلیسـاها  و  دبیرسـتان ها  در  همچنیـن  همکارانـش  و  او  اسـت.  شـده  انداختـه 

می کننـد.  صحبـت 
او گفـت، «مـا سـال های خوشـگذرانی خـود را بـه یـاد می آوریـم. می خواهیـم 

شـاد باشـیم و از ترویـج انجیـل رشمگین نباشـیم.»
بـرای مطالعـه بیشـرت در مـورد ادسـون اسـمیت (در تصویـر بـا رهـربان انجیـل 

بـرای اسـتخوان ها) بـه مطلـب هفتـه قبـل مراجعـه کنیـد.
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۱۰ تا ۱۶ فوریهدرس هفتم

صادق بودن با خدا

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: لوقـا بـاب ۱۶ آیـه ۱۰؛ الویـان بـاب ۲۷ آیـه ۳۰؛ پیدایـش بـاب ۲۲ 
آیـات ۱ تـا ۱۲؛ عربانیـان بـاب ۱۲ آیـه ۲؛ لوقـا بـاب ۱۱ آیـه ۴۲؛ عربانیـان باب ۷ آیـات ۲ تا ۱۰؛ 

نحمیا بـاب ۱۳.
آیـه حفظـی: «امـا دانه هایـی کـه در خاک خـوب افتادنـد بر کسـانی داللـت دارد که کالم 
خـدا را بـا قلبـی صـاف و پـاک می شـنوند و آن را نگه می دارند و با پشـتکار، مثـرات فراوان به 

بـار می آورنـد » (لوقا بـاب ۸ آیه ۱۵).

قلـب صـادق چیسـت و چگونـه منایـان مـی شـود؟ فرهنـگ معـارص اغلـب صداقـت را بـه 
عنـوان یـک رفتـار نسـبی و نـا معیـن در نظـر مـی گیرند؛ اکـرث مـردم گاه و بیگاه  دغـل باز می 
شـوند امـا در صورتـی کـه نقـض عهد بیش از حـد نباشـد، آن را قابل قبول می داننـد. همچنین 

ادعـا شـده اسـت کـه رشایط خـاص می تواننـد ناراسـتی را توجیـه کنند.
حقیقـت و صداقـت همـواره بـا هم هسـتند. با ایـن وجود، با خـوی صادق متولد نشـده ایم؛ 
چـرا کـه ایـن مفهـوم یـک فضیلـت اخالقـی اسـت کـه بایـد آموختـه شـود و در کانون شـخصیت 
اخالقـی مبـارش قـرار دارد. متریـن صداقـت ، نیکویی ببار خواهـد آورد. برای مثـال، نگرانی بخاطر 
در مخمصـه افتـادن بخاطـر دروغ و یـا پنهانکاری دیگر هرگز وجود نخواهد داشـت. به این دلیل 
و دالیـل دیگـر، صداقـت یـک ویژگی ارزشـمند شـخصیت اسـت، بخصـوص تحت رشایط دشـوار 

هنگامـی کـه وسوسـه ممکن به آسـانی انسـان را بـه دام دغل بـازی بیاندازد.
در درس ایـن هفتـه، مفهـوم روحانـی صداقـت از طریـق پرداخـت (ده-یـک) [یـا عـرش] را 
مطالعـه خواهیـم منـود و خواهیـم دیـد که چـرا پرداخت (ده-یـک) برای مبـارش و کار مبارشت 

بسـیار حیاتی می باشـد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۷ فوریه آماده شوید.
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۱۱ فوریه یکشنبه
مشکل صداقت خالصانه

اکـرث مـا در یـک موضوع اشـرتاک نظـر داریم و این که از عـدم صداقت و دغل بـازی بیزاریم. 
بخصـوص وقتـی ناراسـتی را در دیگـران بطـور عیـان مـی بینیـم، آنـرا دوسـت نداریـم. اگـر چـه، 
مشـاهده آن در خودمـان آسـان منـی باشـد و هنگامی که آنـرا در می یابیم، متایـل داریم تا اعامل 
خـود را منطقـی جلـوه داده و آنـرا توجیـه کنیم و اهمیت آنـرا کمرنگ جلوه دهیـم: به این بدی 
هـا هـم نیسـت؛ ایـن تنها یـک چیز کوچک اسـت، واقعـاً مهم نیسـت. ما حتی ممکن اسـت اکرث 

اوقـات خودمـان را فریـب دهیـم؛ امـا هرگز منـی توانیم خـدا را فریب دهیم.
«ناراسـتی در متامـی صنـوف و سـطوح بـرشی پرداختـه مـی شـود و باعـث از دسـت دادن 
شـور و حـرارت بسـیاری میشـود کـه ادعـای بـاور بـه حقیقـت را دارنـد. آنهـا بـا مسـیح مرتبط 

نیسـتند و جانهـای خویـش را مـی فریبنـد.» — الـن جـی. وایـت،
 Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 4, p. 310

لوقـا بـاب ۱۶ آیـه ۱۰ را بخوانیـد. عیسـی چـه اصـل مهمـی را در اینجـا بیان می کنـد که باید 
بـه مـا در دیـدن میـزان اهمیـت صداقت حتـی در «چیزهـای کوچـک»، کمک کند؟

 

هـر چنـد خـدا مـی دانـد که ما چقدر آسـان مـی توانیم دغل کار باشـیم، بخصـوص وقتی 
کـه مربـوط بـه دارایـی هایـامن مـی شـود. از ایـن رو، او بـه مـا یک پادزهـر قوی بـرای عدم 
صداقـت و خودخواهـی داده اسـت، دسـت کـم زمانـی کـه بـه داریـی هـای مـادی مربـوط 

می شـود. 

الویـان بـاب ۲۷ آیـه ۳۰ و مالکـی بـاب ۳ آیـه ۸ را بخوانیـد. ایـن آیـات چه چیـزی تعلیم می 
دهنـد و آنچـه کـه مـی گوینـد، چگونـه مـی تواند در صـادق ماندن کمـک کند؟

 

«چرا هیچکس سـخاومتند و یا سپاسـگزار نیسـت. این یک مشـکِل صداقت خالصانه اسـت. 
(ده-یک)بـه خداونـد تعلـق دارد؛ و او بـه مـا امـر مـی کند که آنچه بـه او تعلـق دارد را به وی 
بـاز گردانیـم .... اگـر صداقـت یـک اصل اساسـی در امـور زندگی باشـد، آیا ما نبایـد تعهد خود 
را بـه خـدا تشـخیص دهیـم  — تعهـدی کـه باالتـر از همه تعهدهاسـت؟» — الن جـی. وایت، 

Ellen G. White, Education, pp. 138, 139
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پرداخـت ده — یـک چگونـه مـی توانـد به شـما در بیاد داشـتن اینکـه در نهایت چه 
کسـی مالـک همـه آنچـه کـه داریـد می باشـد، کمک کنـد؟ چرا مهم اسـت کـه هرگز 

فرامـوش نکنیـم کـه چه کسـی صاحـب تمـام داریی ما می باشـد؟

۱۲ فوریه دوشنبه
زندگی با ایامن

پیدایـش بـاب ۲۲ آیـات ۱ تـا ۱۲ را بخوانیـد. ایـن داسـتان چـه چیـزی دربـاره واقعیـت ایامن 
ابراهیـم بـه مـا مـی گوید؟

 

زندگـی مومنانـه واقعـه ای نیسـت کـه یکبـار اتفـاق بیافتـد. ما ایـامن را به روشـی قدرمتند 
تنهـا یکبـار ابـراز منـی کنیـم، و از ایـن رو ثابت می شـود که ما در واقع مسـیحیانی وفـادار و با 

ایـامن هسـتیم کـه بـا فیـض زندگی مـی کنیم و بـا خون مسـیح تحت پوشـش قرار گرفتـه ایم.
بـرای مثـال، جهـان مذهبـی هنـوز پـس از هـزاران سـال، از عمـل از روی ایـامن که توسـط 
ابراهیـم نسـبت بـه اسـحاق در کـوه موریـا نشـان داده شـد شـگفت زده مـی باشـد (پیدایـش 
بـاب ۲۲). بـا ایـن وجـود، ایـن عمـل از روی ایـامن چیـزی نبـود کـه ابراهیـم زمانـی کـه بـه آن 
نیـاز داشـت، مرصانـه خواهـان انجامـش باشـد. زندگـی وفادارانـه و مطیعانـه او در قبل چیزی 
بـود کـه او را قـادر بـه انجـام آن کار منـود. او پیـش از این واقعـه اغلب بی ایامن بـود، و هرگز 
منـی توانسـت اینگونـه از ایـن آزمـون رسبلند بیرون بیاید. همچنین شـکی نیسـت کـه فردی با 

چنیـن ایامنـی، پـس از آن اتفـاق نیـز بـا ایـامن زندگی خواهـد کرد. 
نکتـه ایـن اسـت کـه ایـامن یـک مبـارش نیـز عملی مربـوط به یکبـار منی باشـد. با گذشـت 
زمـان، بسـته بـه اینکـه فردی که ادعـای ایامن دارد، چگونـه آن را بکار بربد، یـا عمیق تر و قوی 

تـر مـی شـود و یا سـطحی تـر و ضعیف تر.

عربانیـان بـاب ۱۲ آیـه ۲ را بخوانیـد. ایـن مطلـب چـه چیـزی دربـاره منبـع ایاممنـان و چگونه 
ایـامن داشـنت، بـه ما مـی گوید؟

 

تنهـا چـاره مـا بـه عنـوان مبـارشان وفادار این اسـت که، «به عیسـی کـه ایامن مـا را بوجود 
آورده و آن را کامـل مـی گردانـد چشـم بدوزیـم، چـون او به خاطر شـادی کـه در انتظارش بود 
متحمل صلیب شـد و به رسـوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دسـت راسـت تخت 
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الهـی نشسـته اسـت» (عربانیـان بـاب ۱۲ آیـه ۲). واژه «کامـل کننـده» تنهـا در ایـن یـک مورد 
در عهـد جدیـد بـکار بـرده شـده اسـت و همچنیـن مـی تواند بـه صـورت «کامل کننـده» بکار 
رود. ایـن بدیـن معناسـت کـه عیسـی قصـد بـه کـامل رسـاندن و کامـل کـردن ایامن مـا را دارد 
(عربانیـان بـاب ۶ آیـات ۱ و ۲). بنابرایـن، ایـامن و زندگـی مومنانه یک تجربه پویا اسـت: رشـد 

مـی کنـد، بالغ مـی شـود و افزایش مـی یابد.

ایمـان شـما بـه چـه روش هایـی در طـی زمان رشـد نموده و به بلوغ رسـیده اسـت؟ 
اصـال آیـا چنین بوده اسـت؟

۱۳ فوریه سه شنبه
بیانی از ایامن

هامنطـور کـه در درس دیـروز دیدیـم، ایـامن یـک فراینـد اسـت، یـک تجربـه پویـا کـه 
بصـورت ایـده آل رشـد مـی کنـد و بالـغ می شـود. و یـک راه که خـدا از طریـق آن، ایامن ما 
را «رشـد داده»و آن را بـه کـامل مـی رسـاند، عـادت کـردن بـه  پرداخت (ده-یک)می باشـد. 
اگرایـن مطلـب درسـت درک شـود، مشـخص اسـت کـه بازگردانـدن (ده-یک)به خـدا، احکام 
گرایـی منـی باشـد؛ هنگامـی کـه ده-یـک یـا هـامن عـرش را پرداخـت مـی کنیـم، به دنبـال یا 
در تـالش بـرای بدسـت آوردن راه خـود بـه ملکـوت نیسـتیم. در عـوض، پرداخـت ده-یـک، 
نوعـی بیانیـه و  اظهـار ایـامن اسـت. ایـن یـک اظهـار قابـل مشـاهده، ظاهـری و شـخصی از 

واقعیـت ایامن ماسـت. 
گذشـته از هـر چیـز، هـر کسـی مـی توانـد ادعـا کند بـه خـدا و حتی عیسـی ایـامن و باور 
دارد. هامنطـور کـه مـی دانیـم، «حتـی شـیاطین نیز بـه خدا ایـامن دارند» (یعقوب بـاب ۲ آیه 
۱۹). امـا برداشـنت ۱۰ درصـد از درآمدتـان و بازگردانـدن آن بـه خـدا؟ ایـن عملـی اسـت کـه از 

روی ایـامن انجـام می شـود.

لوقـا بـاب ۱۱ آیـه ۴۲ را بخوانید. وقتی که عیسـی نشـان مـی دهد که پرداخـت ده-یک نباید 
نادیـده گرفتـه شـود، بـه چه معناسـت؟ ده-یـک چگونه به مسـائل سـنگین تر احـکام مربوط 

می شـود؟
 

پرداخـت ده-یـک، ابـرازی متواضعانـه از وابسـتگی به خداسـت و اطمینان به اینکه مسـیح 
نجـات دهنـده ماسـت. تشـخیص ایـن اسـت کـه مـا قبـالً «بـا هـر برکـت روحانـی در مسـیح» 

(افسسـیان بـاب ۱ آیـه ۳) و وعـده بیشـرت برکـت داده شـده ایـم.
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پیدایش باب ۲۸ آیات ۱۴ تا ۲۲ را بخوانید. پاسخ یعقوب به وعده خدا چه بود؟
 

«نقشـه خـدا در نظـام پرداخـت ده-یـک زیباسـت، در سـادگی و مسـاوات.  همـه بایـد 
آن را بـا ایـامن و بـا شـجاعت انجـام دهنـد زیـرا کـه منشـاء الهـی دارد. سـادگی و سـودمندی 
باشـد.  منـی  آن  انجـام  و  درک  بـرای  عمیـق  یادگیـری  بـه  نیـازی  و  انـد  شـده  ترکیـب  آن  در 
نجـات  ارزش  بـا  کار  بـردن  پیـش  در  نقشـی  تواننـد  مـی  کـه  منـود  خواهنـد  احسـاس  همـه 
و  شـود،  تبدیـل  خداونـد  دار  خزانـه  بـه  توانـد  مـی  جوانـی  و  زن  مـرد،  هـر  باشـند.  داشـته 
وایـت، جـی.  الـن   — دهـد.»  انجـام  را  داری  خزانـه  هـای  مسـئولیت  کـه  باشـد   مامـوری 

Ellen G. White, Counsels on Stewardship, p. 73

شـما چگونـه برکـت روحانـی حقیقی کـه از پرداخت ده-یک بدسـت می آیـد را تجربه 
کـرده ایـد؟ پرداخـت ده-یـک، چگونه بـه افزایش ایمان شـما کمک کرده اسـت؟

۱۴ فوریه چهارشنبه
(ده-یک)صادقانه: مقدس برای خداوند

مـا اغلـب در مـورد پرداخـت (ده-یک)بـه خـدا صحبت می کنیـم. اما چگونه آنچـه به خدا 
تعلـق دارد را بـه وی می دهیم؟

الویـان بـاب ۲۷ آیـه ۳۰ را بخوانیـد. دو نکتـه مهمـی کـه در ایـن آیـات در مـورد (ده-یـک)
یافـت مـی شـود، کدامند؟

 

«(ده-یـک) بـه خداونـد تعلـق دارد و در نتیجـه مقـدس اسـت. (ده-یـک) از طریـق نذر یا 
تـربک، تقدیـس منـی شـود. در واقـع در ماهیـت خویش مقـدس می باشـد؛ و بـه خداوند تعلق 
دارد. هیـچ کـس جـز خـدا حقـی در برابـر آن نـدارد. هیچ کـس منی توانـد آن را وقـف خداوند 

کنـد، زیـرا (ده-یـک) هرگـز بخشـی از دارایـی فرد منـی باشـد.» — آنجل مانوئـل رودریگز، 
Ángel Manuel Rodríguez, Stewardship Roots (Silver Spring, Md.: Stewardship 
Ministries Department, 1994), p. 52

مـا (ده-یـک)را مقـدس منـی کنیـم؛ خـدا با طـرح خود چنیـن می کنـد. او این حـق را دارد. 
مـا بعنـوان مبارشیـن، آنچـه بـه او تعلـق دارد را بـه وی بازمـی گردانیـم. (ده-یـک) بـرای کاری 
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خـاص بـه خـدا اختصـاص داده می شـود. نگه داشـنت آن بـرای هر کار دیگری، ناراسـتی اسـت. 
عمـل بازگردانـدن (ده-یـک) مقـدس هرگز نباید شکسـته شـود.

عربانیـان بـاب ۷ آیـات ۲ تـا ۱۰ را بخوانیـد. بحـث پولس با ملکیصـدق در مـورد پرداخت ده-
یـک توسـط ابراهیـم، چگونـه معنـای عمیق تـر پرداخت ده-یـک را منایان می سـازد؟

 

از ایـن رو، هامنطـور کـه روز سـبت مقـدس اسـت، (ده-یک)نیـز مقـدس مـی باشـد. واژه 
«مقـدس» بـه معنـی «کنـار گذاشـنت [یـا جـدا منـودن] بـرای اسـتفاده مقـدس» می باشـد. روز 
سـبت و (ده-یـک) از ایـن راه بـه هـم مرتبـط هسـتند. مـا روز هفتم سـبت را به عنـوان روزی 
مقـدس و روحانـی مجـزا مـی کنیـم؛ و مـا (ده-یـک)را بـه عنـوان دارایـی وقـف شـده خـدا که 

مقـدس اسـت، کنـار مـی گذاریم.
«خـدا روز هفتـم را تقدیـس منـوده اسـت. بخـش مشـخصی از زمـان، در نظـر گرفته شـده 
توسـط خـدا بـرای عبـادت مذهبـی تعییـن شـد، و امـروز ماننـد زمانی که نخسـتین بار توسـط 

خالـق تقدیـس شـد، مقدس می باشـد.
بـه همیـن نحـو، یـک دهـم درآمـد ما نـزد خداونـد مقدس اسـت. عهـد جدید قانـون (ده-

یـک)را معرفـی منـی کنـد، درسـت هامنطـور که قانـون روز سـبت را معرفـی منی کنـد؛ زیرا که 
صحـت هـر دو مفـروض اسـت و تاثیـر روحانی عمیق آنها توضیح داده شـده اسـت... در حالی 
کـه مـا انسـان هـا بدنبـال وفادارانـه اختصـاص دادن زمانـی کـه او بـه متعلق به خود مشـخص 
منـود، بـه وی هسـتیم، آیـا نبایـد مقـداری از دارایـی خـود را کـه وی مطالبـه مـی کنـد، بـه او 

Ellen G. White, Counsels on Stewardship, p. 66 ،بازگردانیـم؟» — الـن جـی. وایـت

شـما بـرای کمـک بـه زنـده نگـه داشـتن واقعیت مقـدس بـودن (ده-یـک) در قلب و 
ذهـن خـود، چـه کاری مـی توانید انجـام دهید؟

۱۵ فوریه پنجشنبه
احیاء، اصالحات، و پرداخنت (ده-یک)

سـلطنت طوالنـی حزقیـا بـه عنـوان نقطه اوجی بـرای قبیله یهـودا در نظر گرفته می شـود. 
از زمـان سـلطنت داود و سـلیامن، بیـن ارسائیـل تـا چنیـن حـدی از بـرکات خـدا لـذت نـربده 
بودنـد. در دوم تواریـخ بـاب هـای ۲۹ تا ۳۱، تاریخچه احیا و اصالحات حزقیا ثبت شـده اسـت: 
«او آنچـه در نظـر خداونـد پسـند بـود... به عمـل آورد» (دوم تواریخ بـاب ۲۹ آیه ۲). «خدمت 
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خانـة خداونـد آراسـته شـد» (دوم تواریـخ بـاب ۲۹ آیـه ۳۵). عید ِپَسـح نگاه داشـته شـد (دوم 
تواریـخ بـاب ۳۰ آیـه ۵). «شـادی عظیمی در اورشـلیم رخ منود» (دوم تواریـخ باب ۳۰ آیه ۲۶). 
متثال هـا، مذبح هـا و مکان هـای بلنـد ویـران شـدند (دوم تواریـخ بـاب ۳۱ آیـه ۱). یـک احیـاء 
ناگهانـی قلـب و اصـالح عمـل وجـود داشـت، و در نتیجه فراوانـی ده-یک و پیشکشـی بوجود 

آمـد (دوم تواریـخ باب ۳۱ آیـات ۴، ۵ و ۱۲).

نحمیـا منونـه دیگـری از احیـاء، اصالحـات و دادن (ده-یـک) را ابـراز مـی دارد. نحمیـا بـاب ۹ 
آیـات ۲ و ۳ را بخوانیـد. احیـای قلـب بـه چـه معنـا بـود؟ نحمیـا بـاب ۱۳ را بخوانیـد. پـس از 
اینکـه نحمیـا «خانـه خـدا» را اصـالح منـود (نحمیـا باب ۱۳ آیـه ۴)، مـردم یهود چـه چیزی به 

آنجـا بردنـد؟ (نحمیـا بـاب ۱۳ آیه ۱۲)
 
 

«احیـاء و اصالحـات دو چیـز متفـاوت هسـتند. احیـاء نشـانگر یـک تجـدد حیـات روحانی، 
ترسیـع قـدرت ذهـن و قلـب و رسـتاخیز مرگ روحانی اسـت. اصالحـات به معنی سـازماندهی 
 مجـدد، تغییـر در ایـده هـا و نظریـه هـا، عـادات و کارهـا مـی باشـد.» — الـن جـی. وایـت،

Ellen G. White, Christian Service, p. 42 
رابطـه میـان احیـاء، اصالحـات و پرداخـت ده-یـک، ارتباطی غیـر ارادی و خودبخود اسـت. 
بـدون بازگردانـدن (ده-یـک)، احیـاء و اصالحـات رسد و پژمـرده مـی شـود، اگـر اصـالً احیایـی 
باشـد. در بسـیاری از مـوارد، مـا بـه عنـوان افراد مسـیحی، بیکار در کنـاری می ایسـتیم، زمانی 
کـه بایـد در کنـار خداونـد فعـال باشـیم. احیـا و اصالحـات مسـتلزم تعهـد هسـتند و پرداخـت 
(ده-یک)بخشـی از آن تعهـد اسـت. اگـر مـا مانـع آنچـه که خـدا از ما می خواهد بشـویم، منی 

توانیـم انتظـار داشـته باشـیم که پاسـخ آنچـه از او مـی خواهیـم را بدهد. 
احیـاء و اصالحـات در کلیسـا اتفـاق مـی افتنـد و نـه در خـارج از آن (مزامیـر بـاب ۸۵ آیه 
۶). مـا بایـد احیـاء (مزامیـر بـاب ۸۰ آیـه ۱۹) و اصـالح «کارهایـی کـه در ابتـدا انجـام دادیـم» 
(مکاشـفه یوحنـا بـاب ۲ آیـه ۵) را از خـدا مطالبـه کنیم. اصالحـات باید در مـورد آنچه نگه می 

داریـم و آنچـه بـه خـدا بازمی گردانیـم، اتفـاق بیافتد. 
ایـن عمـل نیسـت کـه تفـاوت ایجـاد مـی کند، بلکـه تصمیـم ذهن و احساسـات می باشـد 
کـه انگیـزه و تعهـد را منایـان می سـازد. نتیجـه افزایش ایامن، دیـدگاه روحانی قـوی و صداقِت 

نو شـده می باشـد.
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۱۶ فوریه جمعه
تفکـری فراتـر: خـدا متام عهـد های بیان شـده در کتاب مقـدس را بوجود آورده اسـت و در 
جـذب قومـش بـه ایـن عهـد ها تـالش منوده اسـت (عربانیان بـاب ۸ آیـه ۱۰). وعده های عهـد، فیض، 

محبـت و متایـل وی بـه نجـات ما را منعکـس می کنند.
یـک عهـد بـا خـدا شـامل بسـیاری چیزهـا مـی شـود: خـدا، دریافـت کننـده، رشایـط عهـد، 
تعهـد بـه رشایـط توسـط هـر دو طـرف، مجـازات بیان شـده بـرای غفلـت در نگاه داشـنت عهد 
و نتایـج مـورد نظـر. مفهـوم دادن (ده-یـک) ایـن مولفـه هـا را در مالکـی باب ۳ آیـات ۹ و ۱۰ 
منعکـس مـی کنـد. ایـن آیـات، عهـد ویـژه دادن (ده-یک)بین خـدا و مبارشینـش را تکرار می 
کنـد. هنگامـی کـه مـا وارد چنیـن عهـدی مـی شـویم، یـک نشـانه روشـن از ایـن اسـت کـه ما  
معـرتض بـه اصـول مادیگرایـی هسـتیم و ثابـت مـی کنیـم کـه چیـزی خـوب مـی توانـد از یک 

قلـب گناهـکار ایـامن آورده بیـرون آید.
«یـک روح بسـته و خودخـواه بـه نظـر مـی رسـد کـه انسـان را از دادن آنچـه کـه بـه خـدا 
تعلـق دارد، بـه وی جلوگیـری مـی کنـد. خداونـد یـک عهـد ویـژه با انسـان بسـت که اگـر آنها 
بطـور منظـم مقـداری را کـه بـرای پیشـربد ملکـوت مسـیح تعییـن شـده اسـت، کنـار بگذارنـد 
خداونـد بـه وفـور بـه ایشـان برکـت خواهـد داد تـا جایـی کـه دیگـر فضایـی بـرای دریافـت 
هدایـای او وجـود نخواهـد داشـت. اگـر انسـان از آنچـه کـه بـه خـدا تعلـق دارد خـودداری 
 منایـد، خداونـد بـه رصاحـت اعالم مـی مناید، ‘همه شـام نفرین شـده اید.’» — الن جـی. وایت،

Ellen G. White, Counsels on Stewardship, p. 77
زندگـی بـا داشـنت رابطـه عهـد بـا خدا مسـئولیت هایـی دارد. مـا از وعـده های عهـد لذت 
مـی بریـم امـا اغلـب اوقـات فرمـان ها و مسـئولیت هـا را منی پسـندیم. بـا این وجـود در این 
مفهـوم، یـک عهـد قـراردادی دو طرفـه اسـت و دادن (ده-یـک) یکـی از بخش هـای زندگی در 

عهد اسـت.

سواالتی برای بحث
۱. چرا باز گرداندن (ده-یک) عمل بسیار مهم از ایمان برای ما محسوب می شود؟

۲. شـما بـه کسـی کـه مـی گویـد، «مـن نمی توانـم از پـس پرداخـت (ده-یک) بـر بیایم»، 
چـه پاسـخی خواهیـد داد؟ چگونـه بـه فردی که در این شـرایط قرار دارد، کمـک می کنید؟ 

و عـالوه بـر کلمـات، چـه کار دیگری ممکن اسـت بـرای کمک انجام شـود؟
۳. پرسـش پایانـی روز چهارشـنبه در مـورد کاری کـه مـی توانید برای کمک به نگه داشـتن 
مقـدس بـودن (ده-یـک) در قلـب خـود انجـام دهیـد، بـود. برخـی از پاسـخ های شـما چه 
بودنـد؟ ایـن واقعیـت کـه (ده-یـک) مقدس اسـت، چگونـه به پرداخـت نمودن آن توسـط 

شـما تاثیر مـی گذارد؟
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داستانهای ایامنداران
۱۷ فوریه

یک بازدید، ۹ غسل تعمید
توسط یوالندا مارتینز سانتوس

شـوهر اریـکا از اینکـه همـرسش و مـن در خانـه ایشـان در ایالـت کالیفرنیـا 
کتـاب مقـّدس مطالعـه می کنیـم، خوشـحال بنظـر منـی رسـید.

شــوهرش کــه عضــو یــک فرقــه مذهبــی دیگــر بــود، وارد جلســه دوم 
ــن  ــت و م ــکل اس ــت هی ــرد درش ــک م ــد. او ی ــا ش ــّدس م ــاب مق ــه کت مطالع

ــردم.  ــرس ک ــاس ت احس
مـن دسـتم را دراز کـردم و گفتـم، «اسـم مـن یوالنـدا مارتینز سـانتوس اسـت و 

مـن عضـو کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم هسـتم.»
مـن اولیـن بـار دو هفتـه پیـش بـه عنـوان دانـش آمـوز سـولز وسـت، مدرسـه 
بشـارتی در آریزونـا زیـر نظر مجمع پسـیفیک کلیسـای ادونتیسـت، در اتـاق اریکا 
را زدم.  در سـال ۲۰۱۳، یـک بشـارت دهنـده جـوان در برنامـه تابسـتانی فـرشده 
جوانـان در اتـاق مـرا زد و باعـث شـد مـن به کلیسـای ادونتیسـت بپیونـدم، و من 
اکنـون تصمیـم داشـتم بـه درب منـازل رفتـه و به درخواسـت یک کلیسـای محلی، 

مطالبـی ارائـه دهم. 
بـا وجـود تعجـب مـن، شـوهر اریـکا از مـن نخواسـت کـه آن جـا را تـرک کنـم. 
امـا اریـکا بعدهـا بـه مـن گفت که شـوهرش ناراضـی بود. اریـکا و من دعـا کردیم 
کـه همـرسش اجـازه دهـد که کتـاب مقـّدس را مطالعه کنیـم — و اینکـه او نیز به 

مـا بپیوندد. 
در شـگفتی، همـرسش در جلسـه بعـدی ما رشکـت کرد. او همچنیـن اعالم منود 

کـه هـر هفته با مـا مطالعه خواهـد کرد.
مـدت کوتاهـی پـس از آن، اریـکا برادرش را به جلسـات مطالعـه کتابی مقّدس 
ما دعوت کرد و او مشـتاقانه پذیرفت. سـپس پرس ۱۳ سـاله اریکا درخواسـت منود 

کـه او نیز در جلسـات مطالعـه رشکت کند. 
چنانچـه جلسـات مطالعـه کتـاب مقـّدس ادامـه پیـدا می یافـت، اریـکا رشوع 
بـه در میـان گذاشـنت آنچـه آموختـه بـود بـا خواهرش کـه در شـهری دیگـر زندگی 
می کنـد، منـود. خواهـرش می خواسـت کـه بیشـرت بدانـد، بنابرایـن به یک کلیسـای 
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ادونتیسـت محلـی مراجعـه کـرد و مطالعـه کتـاب مقـّدس را بـا ایشـان آغـاز کـرد. 
شـوهر و مـادر شـوهرش نیـز بـه او پیوسـتند. 

ایـن متـام ماجـرا نیسـت. اریـکا مـن را بـه والدینـش معرفـی منـود و آن هـا بـه 
مـن گفتنـد کـه اریـکا فـرد متفاوتی شـده بـود. آن هـا گفتند آنچـه که او داشـت را 

می خواسـتند. مـن گفتـم، «چیـزی کـه شـام کـم داریـد، عیسـی اسـت.»
والدینش مطالعه کتاب مقّدس را با ما رشوع کردند.

دشـوار اسـت بـاور کنیم که تنهـا در زدن یک خادم کتاب مقـدس اکنون منتهی 
بـه نه تعمید شـده اسـت: اریـکا، پرسش، برادرش، مـادرش، پدرش، خواهـرش، برادر 

شـوهرش و مادر شـوهر خواهرش حتی همسـایه اریکا نیز تعمید داده شـد.
در مـورد همـرس اریـکا، او اکنـون در یـک کلیسـای ادونتیسـت محلـی به طور 

مرتـب حضـور می یابد. 
اریـکا بعدهـا بـه مـن گفـت کـه وقتـی در اتاقـش را بـرای اولیـن بـار زدم، یک 
مـاه بـود کـه دعـا می کـرد خـدا وجـودش را بـه وی اثبـات کنـد و کلیسـای حقیقی 

را برایش آشـکار سـازد.
اریـکا گفـت، «اگـر تـو هیـچ وقـت در اتـاق مـرا منـی زدی، هیـچ کـدام از ایـن 

اتفاق هـا منی افتـاد. خدایـا، تـو درخواسـت مـرا پاسـخ دادی!»
یوالندا مارتینز سانتوس خادم کتاب مقّدس در کالیفرنیا می باشد.
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۱۷ تا ۲۳ فوریهدرس هشتم

تأثیرتقدیم (ده–یک) [َعرش]

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: مرقس باب ۱۶ آیه ۱۵؛ اول پطرس باب ۳ آیات ۸ و ۹؛ اول قرنتیان 

باب ۹ آیه ۱۴؛ رومیان باب ۳ آیات ۱۹ تا ۲۴.
آیه حفظی: «مگر منی دانید که کارکنان معبد از آن چه به معبد اهدا می شود می خورند و خادمین 
قربانگاه معبد از قربانی های آن سهمی می گیرند  و به هامن طریق خداوند دستور داده است 
کسانی که بشارت می دهند معاش خود را از آن راه تأمین کنند » (اول قرنتیان باب ۹ آیات ۱۳ تا ۱۴).

هامنطـور کـه هفتـه گذشـته دیدیـم، دادن (ده-یـک)، آشکارسـازی و منـودی مهـم از ایامن 
اسـت. یـک روش نشـان دادن، یـا آزمـودن واقعیـت اقـرار مـا بـه ایـامن مـی باشـد. «خـود را 
امتحـان کنیـد کـه در ایامن هسـتید یا نـه. خود را بیازمائید. آیا خود را منی شناسـید که عیسـی 

مسـیح در شـام اسـت اگـر مـردود نیسـتید؟» (دوم قرنتیـان بـاب ۱۳ آیه ۵). 
اولیـن مرجـع کتاب مقدسـی در خصـوص (ده-یک)، پرداخـت (ده-یک) توسـط ابراهیم به 
ملکیصـدق مـی باشـد (پیدایـش بـاب ۱۴ آیـات ۱۸ تـا ۲۰، عربانیـان بـاب ۷ آیـه ۴). الویـان نیز 
بـرای خدمـات خویـش در معبـد، (ده-یـک) دریافت می کردنـد (دوم قرنتیان بـاب ۳۱ آیات ۴ 
تـا ۱۰). امـروزه (ده-یـک) برای حامیت و پشـتیبانی از انجیل اسـت. این کار اگر بدرسـتی درک 

شـود، بـه عنـوان یـک سـنجش روحانـِی رابطه مـا با خـدا ایفای نقش مـی کند. 
تاثیرگـذاری، کاربـرد، اهمیـت و روش توزیـع (ده-یک) برای رشـد روحانی مـا در حامیت از 
کار خـدا و فراهـم منـودن پایـه و اسـاس مالی برای موعظه انجیل برنامه ریزی شـده اسـت. این 

نقشـه خداسـت و اولیـن گامی کـه یک مبارش وفادار برمی دارد، نامیده شـده اسـت. 
ایـن هفتـه، بـه پرداخـنت موضـوع (ده-یک) ادامـه خواهیـم داد: توزیع آن، معنـای آن برای 

دیگـران، تاثیـر آن بـر روی زندگـی روحانی ما.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۴ فوریه آماده شوید.
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۱۸ فوریه یکشنبه
همگی با هم بودجه بشارت الهی را تأمین می کنیم

عیسـی بـه مـا فرمـان مـی دهـد کـه «انجیـل را موعظه کنیـم» (مرقس بـاب ۱۶ آیـه ۱۵) و 
«شـاگرد بسـازیم» و «بـه ایشـان تعلیـم دهیـم کـه همـه امـور را حفـظ کننـد» (متـی بـاب ۲۸ 
آیـات ۱۹ و ۲۰). از ایـن رو، خـدا مـی خواهـد کـه مـا در مهـم تریـن کار زمیـن درگیـر باشـیم: 
یعنـی مـردم را بـرای عیسـی جـذب کنیـم. تامیـن بودجـه بـرای ایـن کار بشـارتی از منابعی که 
بـه مـا سـپرده شـده اسـت، وظیفه مبارش می باشـد. مشـارکت باعـث میگردد تا تعهد شـخصی 
در معرفـی مسـیح بـه دیگـران تعمـق یابد. هر شـاگرد، مبـارش و خدمتگزار باید متـام (ده-یک) 
را بـرای ایـن کار مقـدس بـکار گیـرد. مـا بایـد برای اتحـاد در وفـادار بودن بـه تامیـن مالی کار 

بشـارت دعـا کنیـم، چـرا کـه ماموریـت موفـق، اتحاد مـا در ایـامن را تقویت مـی کند. 

برنامـه مالـی تاییـد شـده خـدا بـرای کامل کـردن این کار بشـارت چیسـت؟ «متامـی (ده-یک) 
هـا» بـه چـه معناسـت؟ (مالکی باب ۳ آیـه ۱۰). معنای عبـارت «در خانه من خوراک باشـد»، 

چیسـت؟ (مالکی بـاب ۳ آیه ۱۰).
 

هـامن طـور کـه دیده ایم، مـردم از زمان ابراهیـم و یعقوب (پیدایش بـاب ۱۴ آیه ۲۰، باب 
۲۸ آیـه ۲۲) و احتـامال پیـش از آن، (ده-یـک) پرداخـت مـی کردنـد. (ده-یـک) بخشـی از یـک 
نظـام اسـت کـه بودجـه کلیسـای خـدا را تامین می کنـد. این بـزرگ ترین منبع مالـی و عادالنه 

تریـن روش بـرای انجـام ماموریت او می باشـد.
میزان کمی به بودجه کار بشارت خدا کمک  در فرهنگ امروزی، اکرثیت مسیحیان نسبتاً 
می کنند. اگر هر مسیحی صادقانه (ده-یک) می داد، نتیجه «تقریباً غیر قابل تصور، به سادگی 

شگفت آور و تا حدی فراتر از درک می بود.» — کریستین اسمیت و مایکل او. اِمرسون،
Christian Smith and Michael O. Emerson, Passing the Plate (New York: Oxford 
University Press, 2008), p. 27

در هر عرصی خدا امتی داشته است که مایل به تامین بودجه کار بشارتی او بوده اند. 
همه ما مسئولیتی برای درک و کار کردن با هم برای تامین مالی این وظیفه جهانی داریم. ما 
منی توانیم آشفته، بی دقت یا تصادفی در مورد بودجه کار بشارتی عمل کنیم. چالش ما بسیار 
بیشرت از آن زمان است که مردم و الویان به نحمیا گفتند، «خانه خدای خود را ترک نخواهیم 
١٠آیه ۳۹) می باشد و دلهره آورتر از آنچه ایامنداران در سالهای ١٨۰۰ با آن  کرد» (نحمیا باب 
روبرو بودند، می باشد. امروزه اعضا و روحانیون باید از نظر روحانی متحد شوند و بودجه را 

به روشی که اهداف جهانی و ماموریت را تامین کند فراهم منایند. 
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بـه گسـترش وسـیع کار بشـارت ادونتیسـت هـا در جهان بیاندیشـید (مکاشـفه یوحنا 
بـاب ۱۴ آیـات ۶ و ۷ را ببینیـد). چگونـه هـر کـدام از مـا باید مسـئولیت خـود را در 

مـورد کمـک به تامیـن بودجـه ایـن کار درک کند؟

۱۹ فوریه دوشنبه
برکات خدا

هامنطـور کـه در مالکـی بـاب ۳ آیـه ۱۰ دیدیـم، خـدا یـک برکـت بزرگ بـه کسـانی که در 
پرداخـت (ده-یـک) وفادارنـد، وعـده داد. بـا ایـن وجـود برکـت خـدا یـک بُعدی نیسـت. برای 
مثـال، بـرای تاکیـد بـر انباشـنت دارایـی مالـی بـه عنـوان یـک برکـت بـه بهـای همـه چیـز، یک 

دیـدگاه بسـیار باریـک از آنچـه بـرکات خـدا واقعـاً هسـتند، می باشـد.
برکـت در کتـاب مالکـی هـم روحانـی و دنیـوی اسـت. معنـای برکـت خـدا بـا نجـات، 
خوشـحالی، آرامـش ذهـن مشـهود اسـت و خدا همیشـه کاری را که بـرای ما بهرت اسـت، انجام 
مـی دهـد. همچنیـن، هنگامـی کـه خـدا بـه مـا برکـت مـی دهـد، مـا موظف به سـهیم شـدن 
آن بـرکات بـا افـرادی کـه نیازمندنـد، مـی باشـیم. ما برکت داده شـده ایـم تا به دیگـران برکت 

برسـانیم. درواقـع خـدا از طریـق مـا قـادر بـه گسـرتش برکاتـش می باشـد.

اول پطـرس بـاب ۳ آیـات ۸ و ۹ را بخوانیـد. پطـرس در اینجـا در مورد رابطه میـان برکت داده 
شـدن و رحمتـی بـرای دیگران بـودن، چه چیـزی می گوید؟ 

 

از پرداخـت (ده-یـک)، برکتـی دو چنـدان حاصـل می شـود. ما برکت داده شـده ایم و مایه 
برکـت دیگـران هسـتیم. مـا آنچـه را کـه دریافت منـوده ایم، به دیگـران می دهیم. بـرکات خدا 
درونـی بـه مـا مـی رسـند و ... «بدهیـد تـا بـه شـام داده شـود ... زیـرا به هـامن پیامنـه ای که 

مـی پیامییـد بـرای شـام پیمـوده خواهد شـد» (لوقا بـاب ۶ آیه ۳۸).

اعـامل رسـوالن بـاب ۲۰ آیـه ۳۵ را بخوانیـد. چگونـه ایـن در مـورد پرداخـت (ده-یـک) نیـز 
اعـامل می شـود؟

 

بـزرگ تریـن برکتـی کـه (ده-یـک) بـه مـا می آمـوزد این اسـت کـه به خـدا اطمینـان کنیم 
(ارمیـا بـاب ۱۷ آیـه ۷). «نظـام ویـژه پرداخـت (ده-یـک) بـر اصلـی بنـا شـد کـه بـه انـدازه 
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احـکام خـدا پایـدار اسـت. ایـن نظـام پرداخـت (ده-یـک) بـرای یهودیـان یـک برکت بـود، زیرا 
در غیـر ایـن صـورت خـدا آن را بـه ایشـان منـی داد. بنابرایـن (ده-یـک) همچنیـن برکتـی برای 
متـام کسـانی کـه تـا پایـان جهـان آن را پرداخـت مـی کننـد، خواهـد بـود. پدر آسـامنی مـا این 
نقشـه اصولـی خیرخواهانـه را بـرای غنـی سـازی خـود بوجـود نیـاورد بلکـه قصـد وی این بود 
کـه بـرکات فراوانـی بـه برش برسـاند. او دید کـه این نظـام خیرخواهانه دقیقا هـامن چیزی بود 

کـه بـرش نیـاز داشـت.» — الـن جـی. وایت،
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 3, pp. 404, 405

در مورد زمان هایی بیاندیشید که خداوند از طریق خدمِت فردی دیگر، به شما برکت 
رسانیده است. شما چگونه می توانید همین کار را نسبت به دیگران انجام دهید؟

۲۰ فوریه سه شنبه
هدف از (ده-یک)

پولـس بـه تیموتائـوس مـی نویسـد: «گاو را  وقتـی کـه خرمن را خـرد می کند، دهـن مبند. و 
مـزدور مسـتحق اجـرت خـود اسـت» (اول تیموتائوس باب ۵ آیـه ۱۸). او از موسـی در تثنیه باب 
۲۵ آیـه ۴ در مـورد گاو و از عیسـی در لوقـا بـاب ۱۰ آیـه ۷ در مـورد مـزدور نقـل قـول مـی کند. 
عبـارت دربـاره گاو بـه نظـر می رسـد یک رضب املثل می باشـد و بدین معنی اسـت که منصفانه 
اسـت گاو در حـال کار کـردن تفالـه حبوبـات بخـورد. بـه همیـن صـورت، رضب املثـل دوم بدیـن 

معنـی اسـت کـه کارگـران فداکار کـه انجیـل را موعظه می کننـد باید دسـتمزد بگیرند.
خداونـد بـه صـورت نظـام منـد بـه کار و خلقـت می پـردازد. او مدارهای شمسـی، زیسـت 
بـوم، سیسـتم هـای گوارشـی، سیسـتم هـای عصبـی و بسـیاری بیشـرت را طراحـی منـوده اسـت. 
نظـام پرداخـت (ده-یـک) توسـط الویـان (اعـداد بـاب ۱۸ آیـه ۲۶) بـرای مراقبـت از خیمـه و 
حامیـت خودشـان اسـتفاده مـی شـد. معادل امـروزی آن، کسـانی خواهند بود کـه زندگی خود 
را وقـف موعظـه انجیـل مـی کننـد.  نظـام پرداخـت (ده-یـک) خـدا، روش انتخابـی او بـرای 
حامیـت از ماموریتـش مـی باشـد و در طـول تاریـخ نجـات بـکار بـرده شـده اسـت. بنابرایـن 
حامیـت کـردن از چنیـن خدمتگزارانـی بـا (ده-یـک)، در کار خـدا اساسـی و بنیادی می باشـد.

منظور پولس و مفهوم اخالقی از عبارت «خداوند فرمود که هر که انجیل اعالم مناید، از انجیل 
معیشت یابد» (اول قرنتیان باب ۹ آیه ۱۴) چیست؟ دوم قرنتیان باب ۱۱ آیات ۷ تا ۱۰ چه 

چیزی درباره نیاز به حامیت از کسانی که انجیل را گسرتش می دهند، تعلیم می دهد.
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هنگامی که پولس می گوید، «کلیساهای دیگر را غارت منوده، اجرت گرفتم تا شام را خدمت 
منایم» (دوم قرنتیان باب ۱۱ آیه ۸)، او با طعنه از دریافت دستمزد از کلیسای فقیر مقدونیه 
هنگامی که برای کلیسای ثرومتند قرنتس خدمت می کرد، سخن می گفت. نکته مورد نظر او 
برای کلیسای قرنتس این بود که کسانی که انجیل را موعظه می کردند، مستحق دستمزد بودند.
(ده-یـک) بایـد بـرای هدفـی خاص مورد اسـتفاده قرار بگیـرد و این باید ادامـه یابد. «(ده-

یـک) بـرای اسـتفاده ای خـاص کنار گذاشـته شـده اسـت. نبایـد به عنـوان بودجه فقـرا در نظر 
گرفتـه شـود بلکـه بایـد اساسـاً بـه حامیـت از کسـانی کـه پیـام خـدا را بـه جهـان می رسـانند، 

اختصـاص داده شـود؛ و نبایـد از ایـن هـدف منحـرف شـود.» — الن جـی. وایت، 
Ellen G. White, Counsels on Stewardship, p. 103

الویـان بـاب ۲۷ آیـه ۳۰ را بخوانیـد. اصل دیده شـده در اینجا به چـه روش هایی در 
امـروزه در مورد ما قابل اجراسـت؟

۲۱ فوریه چهارشنبه
خزانه

خدا خزانه ای برای باد (ارمیا باب ۱۰ آیه ۱۳)، آب (مزامیر باب ۳۳ آیه ۷) و برف و تگرگ 
(ایوب باب ۳۸ آیه ۲۲) دارد که بر همه آنها کنرتل کامل دارد. اما با ارزش ترین خزانه خدا 
مربوط به (ده-یک) می شود. «ده درصد هر چیزی را که قوم ارسائیل به من تقدیم می کنند، 
به طایفه الوی بجای خدمتشان، در خیمه عبادت، بخشیده ام» (اعداد باب ۱۸ آیه ۲۱). این 
آیه نخستین اشاره به جایی که (ده-یک) در آن نگه داشته می شود، می باشد و امروزه به 
عنوان «خزانه اصول» شناخته می شود. خدا به بنی ارسائیل سپس دستور داد که (ده-یک) 
را به محل انتخابی وی بیاورند (تثنیه باب ۱۲ آیات ۵ و ۶). در زمان سلیامن، (ده-یک) به 
معبد اورشلیم بازگردانده می شد. بنی ارسائیل به آسانی درک منودند که «خزانه» کجا و چه 
بود، هنگامی که مالکی نبی به آنها گفت: «(ده-یک) ها را بطور کامل به خانه من بیاورید» 
(مالکی باب ۳ آیه ۱۰). خزانه نشان دهنده مکانی بود که خدمات مذهبی در آن صورت می 

پذیرفت و الویان در آن مورد حامیت قرار می گرفتند.

در کتـاب مقـدس چـه اسـامی دیگـری بـرای شناسـایی خزانـه بـکار بـرده شـده اسـت؟ اول 
تواریـخ بـاب ۲۶ آیـه ۲۰، دوم تواریـخ بـاب ۳۱ آیـات ۱۱ تـا ۱۳، نحمیـا بـاب ۱۰ آیـه ۳۸.
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آوردن (ده-یـک) مقـدس بـه خزانـه، تنهـا روش ارائـه شـده در کتـاب مقـدس مـی باشـد. 
در هـر توزیعـی، خـدا یـک خزانـه مرکـزی داشـته اسـت کـه (ده-یـک) را مدیریـت مـی کـرد. 
ادونتیسـت هـای روز هفتـم یـک مذهب/ کلیسـای جهانی تشـکیل می دهند کـه در آن خزانه 
اصـول پذیرفتـه و اعـامل مـی شـود. اعضـا تشـویق مـی شـوند کـه (ده-یـک) خـود را از طریق 
کلیسـای محلـی کـه در آن عضویـت دارنـد، به مجمـع اصلـی بازگردانند. حسـابداری آن مجمع 

جایـی اسـت کـه شـبان هـا حقـوق خـود را از آن دریافـت مـی کنند.
«هامنطـور کـه کار خـدا گسـرتش مـی یابـد، درخواسـت های کمک بیشـرت خواهند شـد. به 
منظـور اینکـه این درخواسـت ها پاسـخ داده شـوند، مسـیحیان باید بـه این فرمـان توجه کنند، 
(ده-یـک) هـا را بطـور کامـل بـه خانه مـن بیاورید تا خـوراک کافـی موجود باشـد. مالکی باب 
۳ آیـه ۱۰. اگـر مسـیحیان بـا ایـامن، صادقانـه (ده-یـک) و هدایـای خـود را نـزد خـدا بیاورنـد، 
خزانـه خـدا پـر خواهـد شـد. در ایـن صـورت دیگـر نیـازی بـه مناسـبت هایـی بـرای برگـزاری 
منایشـگاه هـا، قرعـه کشـی هـا یـا مهامنـی های خـوش گذرانی بـرای تامیـن بودجـه حامیت از 

انجیـل نخواهـد بـود.» — الن جـی. وایت، 
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 338

به این فکر کنید که اگر قرار بود مردم (ده-یک) خود را به هر کجا که مایلند بفرستند، چه 
اتفاقی می افتاد؟ اگر همه آن کار را انجام می دادند، چه اتفاقی برای کار خدا می افتاد؟ از 

این رو، چرا مهم است که ما (ده-یک) خود را بجایی که تعلق دارد، ارسال نماییم؟

۲۲ فوریه پنجشنبه
(ده-یک) و نجات از طریق ایامن

رومیـان بـاب ۳ آیـات ۱۹ تـا ۲۴ را بخوانیـد. چـه حقیقت مهمـی مربوط به ایامن مـا در اینجا 
تعلیـم داده شـده اسـت؟ چـرا ما باید همیشـه این آموزه را اسـاس باورهای خـود نگه داریم؟

 
 
 

جـان کالم ایـن پیـام کتـاب مقـدس ایـن اسـت کـه هیـچ کـدام از مـا اسـتحقاق نجـات را 
نداریـم (رومیـان بـاب ۳ آیه ۲۳). اگر ما سـزاوار آن باشـیم، با شایسـتگی یا اَعـامل خواهد بود، 

و ایـن اندیشـه مخالـف بـا کتـاب مقـدس می باشـد.
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رومیـان بـاب ۴ آیـات ۱ تـا ۵ را بخوانیـد. این آیات چه چیزی درباره فیض در برابر شایسـتگی 
تعلیـم می دهند؟

 
 

بنابرایـن، نجـات یـک موهبـت اسـت (افسسـیان بـاب ۲ آیـات ۸ و ۹) که به ناالیقـان داده 
مـی شـود. نجـات بدلیـل شایسـتگی هـای قربانی شـدن مسـیح به جای ما نوشـته شـده اسـت 
کـه، بـه مـا تعلـق می گیـرد. در مورد (ده-یـک)، با بازگردانـدن آن، هیچ اعتبـاری از جانب خدا 
بدسـت منـی آیـد. گذشـته از هـر چیـز، اگـر (ده-یـک) بـه خـدا تعلـق دارد، چه شایسـتگی در 

بازگردانـدن آن مـی تواند وجود داشـت باشـد؟
(ده-یـک) عملـی نیسـت کـه مـا را نجـات مـی دهـد، درسـت مانند سـایر اعامل خـوب که 
مـا مسـیحیان بایـد انجـام بدهیـم. «زیـرا مـا مصنوع دسـت او هسـتیم و خـدا ما را در مسـیح 
عیسـی از نـو آفریـده اسـت تـا آن کارهـای نیکویـی را کـه قبالً بـرای ما مقـدر فرمود کـه انجام 

دهیـم، بجـا آوریـم» (افسسـیان بـاب ۲ آیه ۱۰).
بـا ایـن وجـود، بازگردانـدن (ده-یـک)، هویـدا کننده رفتار و منشـی اسـت  که، یـا فروتنانه 
و مطیعانـه اسـت و یـا خودرسانـه و از روی بـی اعتنایـی نسـبت بـه خواسـته خداسـت. اگر ما 
خـدا را دوسـت داشـته باشـیم، از او اطاعـت خواهیـم کـرد. (ده-یـک)، عملی ظاهـری از درک 
مـا نسـبت بـه ایـن موضـوع اسـت کـه مـا در واقـع در اینجا مبـارش هسـتیم و همه چیـز را به 
خـدا مدیونیـم. درسـت هامنطـور کـه روز سـبت یک یـادآوری هفتگـی از خدا به عنـوان خالق 
و نجـات دهنـده مـی باشـد، بازگردانـدن (ده-یـک) نیـز مـی توانـد به همین شـکل عمـل کند: 
بـه مـا یـادآوری مـی کنـد کـه بـه خـود تعلـق نداریـم و اینکـه زندگـی و نجـات مـا هدایایی از 
جانـب خـدا هسـتند. در نتیجـه، مـی توانیـم ایـن واقعیت را تشـخیص دهیـم و زندگـی بر پایه 
ایـامن داشـته باشـیم و بپذیریـم که بـاز گرداندن (ده-یک)، یـک ابراز ایامن ملموس می باشـد.

لوقـا بـاب ۲۱ آیـات ۱ تـا ۴ چـه چیـزی دربـاره معنـای زندگـی بـا ایمـان بـه مـا مـی 
یند؟ گو

۲۳ فوریه جمعه
تفکـری فراتـر: بسـیار آسـان اسـت که فرامـوش کنیم هـر تنفس، هـر رضبان قلـب، هر لحظه 
وجـود مـا تنهـا از جانـب خداوند حاصل می شـود. پولس در باب ۱۷ اعامل رسـوالن با اهالـی آتن درباره 
خـدای حقیقـی کـه نـه تنها خالـق («آن خدایی که دنیا و آنچه در آن اسـت آفرید» [اعامل رسـوالن باب 
۱۷ آیـه ۲۴]) بلکـه همچنیـن نگهدارنـده («زیـرا در او زندگی می کنیم و در او حرکت و هسـتی داریم» 
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[اعـامل رسـوالن بـاب ۱۷ آیـه ۲۸]) نیز می باشـد، سـخن مـی گوید. اهالی آتـن در مورد خـدای حقیقی 
چیـزی منـی دانسـتند. مـا مسـیحیان مـی دانیـم و ایـن درک بایـد در کانـون شـیوه زندگی ما باشـد. خدا 

مطالبـات بسـیاری از مـا دارد و در نتیجـه بایـد مطابق با آن مطالبـات زندگی کنیم: 
«پـس بـر آورده سـاخنت مطالبـات خداونـد بعهده ماسـت. او خزانه خود را در دسـتان برش 
قـرار مـی دهـد اما الزم اسـت کـه یک دهم آن صادقانه برای کارش کنار گذاشـته شـود. او ملزم 
مـی دارد کـه ایـن مقـدار در خزانـه او قـرار بگیـرد. ایـن مقـدار بایـد به عنـوان آنچه کـه به او 
تعلـق دارد، بـه او ارائـه شـود؛ مقـدس اسـت و بایـد برای اهـداف مقدس اسـتفاده شـود، برای 
حامیـت از کسـانی کـه پیـام نجـات را بـه رستـارس جهان مـی رسـانند. او این مقـدار را محفوظ 
مـی دارد، بـه ایـن معنـی کـه وارد خزانـه او شـود و نور حقیقت به کسـانی که نزدیک هسـتند 
و کسـانی کـه دور هسـتند، رسـانده شـود. مـا از طریـق صادقانـه اطاعـت کـردن از ایـن رشط، 

تاییـد مـی کنیـم کـه همه چیـز به خـدا تعلـق دارد.» — الن جـی. وایت، 
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 6, p. 386

سواالتی برای بحث
۱. «زمان به سرعت در حال گذشت به سوی ابدیت می باشد. بیایید آنچه به خدا تعلق 
دارد را برای خود نگه نداریم. بیایید او را انکار نکنیم که اگر چه نمی تواند بدون شایستگی 
داده شود، بدون ویرانی تکذیب شود. او تمام قلب را می طلبد؛ آن را به او بدهیم. قلبمان 
هم بواسطه خلقت و هم بواسطه نجات به او تعلق دارد. او خرد شما را می طلبد؛ آن را 
به او بدهید؛ زیرا به او تعلق دارد. پول شما را مطالبه می کند؛ آن را به او بدهید؛ زیرا به 
وی تعلق دارد.» — الن جی. وایت، The Acts of the Apostles, p. 566. منظور الن جی. 
وایت با گفتن، «بیایید آنچه به خدا تعلق دارد را برای خود نگه نداریم... اگر چه نمی تواند 
بدون شایستگی داده شود، بدون ویرانی تکذیب شود»، چیست؟ هنگامی که ما (ده-یک) 

پرداخت نمی کنیم، چه چیزی را از خود به غارت می بریم؟
۲. بیشـتر در مـورد ایـن ایـده کـه تمـام اعضای کلیسـا آنچه کـه مایلند با (ده-یـک) انجام 
دهنـد، بیاندیشـید؛ یعنـی فرسـتادن آن بـرای هـر انگیزه ای که خـود الیق مـی دانند بجای 
اینکـه آن را بـه «انبـار» خـدا بفرسـتند. چـرا ایـن ایـده بسـیار بـدی می باشـد؟ چـه اتفاقی 
بـرای کلیسـای مـا خواهـد افتـاد؟ چـرا چنیـن اقداماتـی بـه ارمغـان آوردن گسـیختگی های 

وحشـتناک کمک مـی کند؟
۳. عیسـی در بـاب ۲۱ لوقـا، بـه بیـوه زن فرمـان داد کـه پـول خـود را بـا وجـود تمامـی 
فسـادی کـه مـی دانسـت در معبـد وجـود دارد، بـه آنجـا بدهـد. ایـن بایـد بـه کسـانی که 
احسـاس مـی کننـد مـی تواننـد بـه دلیـل اینکـه نحـوه اسـتفاده شـدن از (ده-یـک) خـود 

تردیـد دارنـد، آن را در مـورد دیگـری خـرج نماینـد، چـه چیـزی بایـد بگویـد؟
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داستانهای ایامنداران
۲۴ فوریه

چرا من برای پناهندگان زندگی می کنم
توسط تری سائلی

چندیـن دانش آمـوز در پایـان سـومین سـال تدریـس انگلیسـی مـن در کمـپ 
۵۰۰۰۰ نفـری پناهنـدگان در تایلنـد آمـاده بـرای تعمیـد گرفـنت شـدند. 

امـا شـبان ادونتیسـت روز هفتـم بـه من گفت کـه دانش آمـوزان مـردد بودند. 
آن هـا می ترسـیدند کـه مسـیحی شـوند و مبلغان پیـش از اینکه آن ها مسـیحیت را 
بـه انـدازه کافی برای داشـنت زندگی مسـیحی واقعـی درک کنند، آنجـا را ترک کنند.

زمانـی کـه شـبان ایـن موضـوع را بـا مـن درمیـان گذاشـت، منی دانسـتم چـه 
کاری انجـام بدهـم. مـن تصمیـم داشـتم پـس از امتـام سـه سـال خدمت بـه عنوان 
دانش آمـوز مبلـغ بـه خانـه در ایالت نرباسـکا آمریکا برگـردم. مادرم منتظـر بود مرا 
ببینـد. امـا هـدف اصلی مـن نجات انسـان ها بود. پـس رشوع به دعا کـردن منودم، 

«خداونـدا مـن باید چـکار کنم؟»
ســـپس در حیـــن دعـــای صبحگاهـــی، چنیـــن چیـــزی را خوانـــدم: «هـــدف 
 خـــدا در اولویـــت قـــرار داشـــنت در برنامه هـــا و عواطـــف مـــا می باشـــد»

 (Counsels on Stewardship, p. 220)
مـن فکـر کـردم، «ایـن منت درسـت اشـاره به مـن دارد.» مـن می خواسـتم کالج 
را به پایان برسـانم، حرفه ای داشـته باشـم و تشـکیل خانواده بدهم. اما مانند این 
بـود کـه خـدا مـی گفت، «تـری، این راهنامیی اسـت کـه منتظرش بودی. خـدا باید 

در برنامه هـا و عواطفـت در اولویت باشـد.»
مـن تصمیـم گرفتـم که اولین مسـئولیتم در قبـال خانواده ام اسـت. اما خانواده 
مـن خـدا را می شـناختند. بنابرایـن، تصمیـم گرفتـم بـا مـادرم متـاس بگیـرم و از او 

مشـورت بخواهم. 
۳۵ کیلومـرت بـرای یافـنت نزدیک تریـن اداره پسـت دارای تلفـن عمومـی رفتـم. 
متـاس را بـه گونـه ای گرفتـم کـه مـادرم هزینـه اش را پرداخـت کند، زیـرا هیچ پولی 

نداشـتم. می دانسـتم گـران بود. 
از مـادرم پرسـیدم، «دربـاره اینکـه یک سـال بیشـرت  یا برای همیشـه اینجا مبانم 

چـه نظری داری؟»
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پاسـخش رسیـع بـود. او گفـت، «تـری، مـن هرگـز بـه تـو نخواهـم گفـت بـه 
خانـه برگـرد. اگـر بـه تـو بگویـم برگـردی و حتی یـک نفر شـانس شـنیدن انجیل را 
از دسـت بدهـد،  تـا ابدیـت پشـیامن خواهـم بـود. اما اگـر می گویی کـه می توانی 
حتـی بـه یـک نفـر کمـک کنی که خـدا را بشناسـد و در ملکوت باشـد، ارزشـش را 

خواهـد داشـت حتـی اگـر مـن  هرگـز نتوانم دیگـر تـو را ببینم.»
هامنطور که در اداره پسـت نشسـته بودم، اشـک از چشـامنم جاری شـد. خدا 
را بـرای داشـنت مـادری کـه پـر از محبـت بود، شـکر کـردم. مـادرم می خواسـت مرا 
ببینـد، امـا پیـش از آن در قلبـش فـداکاری کرده بـود. نجات انسـان ها چنان برایش 

مهـم بـود کـه حارض بـود پـرسش را هرگز دیگـر نبیند. 

تـری سـیلی مدیـر خدمـات ادونتیسـت پناهنـدگان و مهاجرین بخـش آمریکای 
شـاملی اسـت کـه بـا هدایای سـبت سـیزدهم سـال ۲۰۱۱ایجاد شـد. تحـت رهربی 
او، بیش از ۱۴۰ کلیسـای جدید متشـکل از پناهندگان در رستارس آمریکای شـاملی 

شـده است. تأسیس 



۸۴

۲۴ فوریه تا ۲ مارسدرس نهم

عوض ُشکرانه

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: متی باب ۶ آیات ۱۹ تا ۲۱؛ افسسیان باب ۲ آیه ۸؛ اول پطرس باب ۴ آیه 

۱۰؛ لوقا باب ۷ آیات ۳۷ تا ۴۷؛ دوم قرنتیان دوم ۸ آیات ۸ تا ۱۵، باب ۹ آیات ۶ و ۷. 

آیـه حفظـی: «زیـرا خـدا جهان را اینقـدر محبت منود که پـرس یگانه خـود را داد تا هر که 
بـر او ایـامن آورد، هـالک نگردد بلکـه حیات جاودانی یابد» (یوحنـا باب ۳ آیه ۱۶).

خـدای مـا یـک خدای بخشـنده اسـت؛ ایـن حقیقت بـزرگ در فـداکاری عیسـی قدرمتندانه 
دیـده شـده اسـت.«زیرا خـدا جهانیـان را آنقـدر محبـت منـود که پرس یگانـه خـود را داد تا هر 
کـه بـه او ایـامن بیـاورد هـالک نگـردد بلکـه صاحب حیـات جـاودان شـود» (یوحنا بـاب ۳ آیه 
۱۶). یـا در ایـن آیـه: «پـس اگـر شـام بـا اینکـه گناهـکار هسـتید، مـی دانیـد چگونـه چیزهـای 
خـوب را بـه فرزندانتـان بدهیـد، چقـدر بیشـرت پـدر آسـامنی، روح القـدس را به آنانی کـه از او 

تقاضـا مـی کننـد، عطـا خواهد فرمـود!» (لوقـا باب ۱۱ آیـه ۱۳).
خـدا مـی بخشـد و مـی بخشـد؛ ایـن شـخصیت اوسـت. بنابرایـن، مـا کـه بدنبـال بازتـاب 
آن شـخصیت هسـتیم نیـز بایـد ببخشـیم. نقطـه مقابـل بـا آنگونـه سـخاومتندی کـه تصـور آن 

ناخوشـایند مـی باشـد، «یـک مسـیحی خودخـواه» اسـت. 
دادن هدایـا یـک روش  بـرای بازگردانـدن قطـره ای از دریاسـت کـه مبا عطا گردیده اسـت. 
هدایـای مـا، فرصتـی بـرای ابـراز قدردانـی و محبـت مـی باشـد. در روزی کـه عیسـی از نجات 
یافتـگان در آسـامن اسـتقبال مـی کنـد، کسـانی را خواهیـم دیـد کـه فیـض او را پذیرفتنـد و 
متوجـه خواهیـم شـد کـه آن پذیرفتـه شـدن هـا از طریـق هدایـای فداکارانـه مـا میرس شـدند.



۸۵

عوض ُشکرانه

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: متی باب ۶ آیات ۱۹ تا ۲۱؛ افسسیان باب ۲ آیه ۸؛ اول پطرس باب ۴ آیه 

۱۰؛ لوقا باب ۷ آیات ۳۷ تا ۴۷؛ دوم قرنتیان دوم ۸ آیات ۸ تا ۱۵، باب ۹ آیات ۶ و ۷. 

آیـه حفظـی: «زیـرا خـدا جهان را اینقـدر محبت منود که پـرس یگانه خـود را داد تا هر که 
بـر او ایـامن آورد، هـالک نگردد بلکـه حیات جاودانی یابد» (یوحنـا باب ۳ آیه ۱۶).

خـدای مـا یـک خدای بخشـنده اسـت؛ ایـن حقیقت بـزرگ در فـداکاری عیسـی قدرمتندانه 
دیـده شـده اسـت.«زیرا خـدا جهانیـان را آنقـدر محبـت منـود که پرس یگانـه خـود را داد تا هر 
کـه بـه او ایـامن بیـاورد هـالک نگـردد بلکـه صاحب حیـات جـاودان شـود» (یوحنا بـاب ۳ آیه 
۱۶). یـا در ایـن آیـه: «پـس اگـر شـام بـا اینکـه گناهـکار هسـتید، مـی دانیـد چگونـه چیزهـای 
خـوب را بـه فرزندانتـان بدهیـد، چقـدر بیشـرت پـدر آسـامنی، روح القـدس را به آنانی کـه از او 

تقاضـا مـی کننـد، عطـا خواهد فرمـود!» (لوقـا باب ۱۱ آیـه ۱۳).
خـدا مـی بخشـد و مـی بخشـد؛ ایـن شـخصیت اوسـت. بنابرایـن، مـا کـه بدنبـال بازتـاب 
آن شـخصیت هسـتیم نیـز بایـد ببخشـیم. نقطـه مقابـل بـا آنگونـه سـخاومتندی کـه تصـور آن 

ناخوشـایند مـی باشـد، «یـک مسـیحی خودخـواه» اسـت. 
دادن هدایـا یـک روش  بـرای بازگردانـدن قطـره ای از دریاسـت کـه مبا عطا گردیده اسـت. 
هدایـای مـا، فرصتـی بـرای ابـراز قدردانـی و محبـت مـی باشـد. در روزی کـه عیسـی از نجات 
یافتـگان در آسـامن اسـتقبال مـی کنـد، کسـانی را خواهیـم دیـد کـه فیـض او را پذیرفتنـد و 
متوجـه خواهیـم شـد کـه آن پذیرفتـه شـدن هـا از طریـق هدایـای فداکارانـه مـا میرس شـدند.

ایـن هفتـه بـه جنبـه هـای مهـم هدیـه دادن خواهیـم پرداخـت. سـخاومتندانه بخشـیدن، 
بـا عمـل، زمـان یـا اسـتعداد راهـی قدرمتنـد بـرای زندگـی در ایـامن و آشـکار منودن شـخصیت 

خدایـی اسـت کـه بـه او خدمـت مـی کنیم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳ مارس آماده شوید.

۲۵ فوریه یکشنبه
«هر کجا گنج تو است»

متـی بـاب ۶ آیـات ۱۹ تـا ۲۱ را بخوانیـد. اگـر چـه مـا بـا ایـن آیات بسـیار آشـنا هسـتیم، 
بـا ایـن حـال چگونـه مـی توانیـم از تاثیـر قدرمتنـدی کـه ثروت هـای زمینی مـی تواننـد بر ما 

داشـته باشـند، رهایـی یابیـم؟ کولسـیان بـاب ۳ آیـات ۱ و۲ را ببینید.
 

«زیـرا هـر جـا گنـج تو اسـت، دل تـو نیز در آنجـا خواهد بـود» (متی باب ۶ آیـه ۲۱) بیانی 
از جانـب عیسـی اسـت. قـدرت کامـل ایـن بیانیـه را می تـوان از دعـای قبل مشـاهده منود که 
ذخیـره کـردن ثـروت هایامن در زمین را با آسـامن مقایسـه مـی کنند. سـه واژه توصیف کننده 
زمیـن هسـتند: بیـد هـا، زنـگار و دزدان (متـی باب ۶ آیـه ۱۹ را ببینید)، حاکـی از این که ثروت 
هـای زمینـی مـا بسـیار موقتـی و فانـی مـی باشـند. چـه کسـی درک نکرده اسـت کـه چیزهای 
دنیـوی مـی تواننـد بـه رسعـت ناپدیـد شـوند؟ «همـه چیز بـر روی زمیـن ناپایـدار، متغیـر و نا 
امـن مـی باشـد؛ زمیـن در معـرض تباهـی، نابـودی، دزدی و از دسـت رفـنت قـرار دارد. آسـامن 
متضـاد بـا ایـن اسـت: همه چیـز ابدی، بـادوام، ایمـن و فناناپذیر می باشـند. در آسـامن زیانی 

وجـود ندارد.» — سـی. آدلینـا الکس،
C. Adelina Alexe, "Where Your Heart Belongs", in Beyond Blessings, edited 
by Nikolaus Satelmajer, (Nampa, Idaho: Pacific Press Publishing Association, 
2013), p. 22

بـه دارایـی هـای خـود توجـه کنیـد. حتـی اگـر شـام اموال بسـیار کمـی داریـد، دیر یـا زود 
اکـرث آنهـا از بیـن خواهنـد رفـت. یـک اسـتثنا ممکن اسـت ارث باشـد. امـا یک مبـارش خردمند 
بایـد نگـران قـرار دادن ثـروت ها در آسـامن برای حفاظت باشـد. در آنجا بر خالف اینجا، شـام 

نیـاز نیسـت نگـران بحـران اقتصـادی، دزدها و یا حتـی غارتگران باشـید.
متـی بـاب ۶ آیـات ۱۹ تـا ۲۱ شـامل یکـی از مهـم تریـن مفاهیـم مربـوط بـه مبـارشت می 
باشـد. ثـروت شـام جـذاب، کشسـان ، جابـر ، طلبـکار ، تطمیـع گـر و شـوق به چیرگـی بر قلب 
شـام را دارد. قلـب شـام در جهـان مـادی، دلتـان از ثروتـی کـه دارید پیـروی می کنـد، بنابراین 
جایـی کـه در آنجـا ثـروت اندوختـه ایـد نقـش مهمـی برایتان ایفـا می منایـد. ما هر چه بیشـرت 



۸۶

بـر روی نیازهـا و منافـع دنیـوی مترکـز کنیـم، اندیشـیدن به امـور ملکوتی دشـوارتر می شـود.
اعـرتاف بـه بـاور داشـنت خـدا و نگه داشـنت ثرومتـان در اینجـا بـر روی زمیـن، ریاکارانه می 
باشـد. اعـامل مـا بایـد با سـخنان ما تطابق داشـته باشـند. به عبـارت دیگر، ما ثـروت های خود 
بـر روی زمیـن را بـا چشـم مـی بینیـم اما بایـد هدایای خـود را به عنـوان ثروت هـای ملکوتی، 
بـا ایـامن ببینیـم (دوم قرنتیـان بـاب ۵ آیـه ۷). البتـه اگر چـه ما بایـد کار کنیـم و نیازهایامن را 
برطـرف کنیـم (حتـی بـرای بازنشسـتگی)، نگـه داشـنت تصویر بـزرگ، ابدیت در ذهن، همیشـه 

بسـیار مهم می باشـد.

عبرانیـان بـاب ۱۰ آیـه ۳۴ را بخوانیـد. پولـس در اینجـا دربـاره تفـاوت میـان ثـروت 
زمینـی و آسـمانی، چـه نکتـه مهمـی بیـان مـی کند؟

۲۶ فوریه دوشنبه
مبارشین فیض خدا

بر طبق افسسیان باب ۲ آیه ۸ ، چه چیزی دیگری از جانب خدا به ما داده شده است؟
 

فیض«لطـف بـدون شایسـتگی» اسـت. هدیـه ای اسـت کـه سـزاوار آن نیسـتید. خـدا فیض 
خـود را بـر ایـن زمیـن گسـرتده اسـت و اگـر مـا آن را انـکار نکنیـم، فیـض او پاییـن خواهد آمد 
و زندگـی مـا را اکنـون و بـرای ابدیـت تغییـر خواهد داد. متـام ثروت و قدرت آسـامن در عطیه 
فیـض مجسـم شـده اسـت (دوم قرنتیـان بـاب ۸ آیـه ۹). حتـی فرشـتگان از ایـن عطیـه آخرین 

شـگفت زده انـد (اول پطـرس بـاب ۱ آیه ۱۲). 
بـدون هیـچ تردیـد: از متـام چیزهایـی که خدا بـه ما می دهد، فیضی که در عیسـی مسـیح 
بـه مـا داده مـی شـود، بـا ارزش تریـن موهبـت ها می باشـد. بدون فیـض، ما امیـدی نخواهیم 
داشـت. تاثیـر مغمـوم گنـاه بر برشیت بسـیار بزرگ اسـت که انسـان ها هرگز منـی توانند خود 
را از آن رهایـی دهنـد. حتـی اطاعـت از احـکام خدا منی توانـد برای ما زندگی بـه ارمغان آورد. 
«بنابرایـن آیـا رشیعـت بـا وعده هـای خدا تناقض دارد؟ ابـداً ! زیرا اگر رشیعتی داده شـده بود 
کـه قـادر بـه بخشـیدن حیـات بـود البتـه نیکی مطلـق نیز بـه وسـیله رشیعت میرس می شـد» 
(غالطیـان بـاب ۳ آیـه ۲۱). گذشـته از هـر چیـز، اگـر رشیعتـی می توانسـت ما را نجـات دهد، 
آن رشیعـت خـدا مـی بـود. امـا پولـس مـی گویـد کـه حتـی آن نیـز منـی توانـد اینـکار را انجام 

دهـد. اگـر قـرار باشـد ما نجـات یابیم، باید بواسـطه فیض باشـد. 



۸۷

اول پطـرس بـاب ۴ آیـه ۱۰ را بخوانیـد. مبـارشت چگونـه بـه فیـض مربـوط می شـود؟ توضیح 
دهیـد کـه چگونـه پیشـکش منـودن بـه خـدا و دیگران نشـان دهنـده فیض می باشـد.

 

پطـرس گفـت کـه از آنجایـی کـه مـا موهبـت فیـض خـدا را دریافـت کـرده ایـم، بایـد «در 
عـوض وکالی امیـن فیـض گوناگـون خـدا» (پطرس اول باب ۴ آیه ۱۰) باشـیم. یعنـی، خدا به ما 
موهبـت هایـی داده اسـت؛ بنابرایـن، ما باید از آنچه به ما داده شـده اسـت، بـه او بازگردانیم. 
آنچـه مـا بواسـطه فیـض دریافـت کـرده ایـم، تنها بـرای مـرست و منفعـت خودمان منی باشـد 
بلکـه بـرای پیشـربد انجیـل اسـت. بـه مـا رایـگان داده شـد (کـه فیـض کالً در این مورد اسـت)؛ 

پـس مـا نیـز باید بـه هر روشـی که مـی توانیـم رایگان ببخشـیم.

درباره همه چیزهایی که توسط خدا به شما داده شده است، بیاندیشید. به چه روش 
هایی می توانید مباشر فیضی که به صورت رایگان به شما داده شده است، باشید؟

۲۷ فوریه سه شنبه
بهرتین پیشکش ما

لوقـا بـاب ۷ آیـات ۳۷ تـا ۴۷ را بخوانیـد. ایـن روایـت چه چیـزی دربـاره انگیزه مناسـب برای 
پیشـکش هـا بـه خـدا را تعلیم مـی دهد؟

 

مریـم وارد اتـاق شـد و دیـد کـه عیسـی بـر میـز تکیـه داده اسـت. او جعبـه مرمـر سـفید 
روغـن سـنبل گـران قیمـت را شکسـت و آن را بـر روی او افشـاند. برخـی فکـر کردنـد عمـل او 

نادرسـت بـود بـه ایـن جهـت کـه زندگـی وی نامـرشوع بود.
امـا مریـم از دیـو هـا رهایـی یافتـه بـود (لوقا بـاب ۸ آیه ۲). سـپس، پس از مشـاهده زنده 
شـدن ایلعـازر، او غـرق در شـکرگزاری شـد. عطـرش، بـا ارزش تریـن دارایی او بـود و این روش 

وی بـرای نشـان دادن قدردانـی از عیسـی بود.
ایـن روایـت، آنچـه کـه بایـد واقعا انگیزه ما در دادن پیشکشـی ها باشـد را ارائـه می دهد: 
قدردانـی. گذشـته از هـر چیـز، ما چه پاسـخ دیگری بایـد در برابر موهبت گرانبهـای فیض خدا 
داشـته باشـیم؟ سـخاوت او همچنیـن مـا را برمی انگیزد که ببخشـیم و هنگامی کـه با قدردانی 
مـا همـراه شـود، هـر دو اجـزای پیشکشـی معنـادار شـامل، اسـتعدادها، ثروت هـا و بدن های 

ما را تشـکیل مـی دهند.
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خـروج بـاب ۳۴ آیـه ۲۶، الویـان بـاب ۲۲ آیات ۱۹ تـا ۲۴ و اعداد باب ۱۸ آیـه ۲۹ را بخوانید. 
در حالـی کـه زمینـه کامـًال متفـاوت از امروز می باشـد، چه اصولـی درباره پیشکشـی هایامن 

مـی توانیـم از این آیات بدسـت آوریم؟
 
 

بهرتیـن پیشـکش مـا ممکـن اسـت از نظـر خودمـان ناکافـی باشـد امـا در نظـر خـدا کافی 
هسـتند. دادن بهرتیـن هـا بـه خدا نشـان مـی دهد کـه مـا او را در اولویت زندگیـامن قرار می 
دهیـم. مـا بـه منظـور دریافـت التفات، پیشـکش منی دهیم؛ در عـوض، ما آنچه را کـه داریم از 

روی قدردانـی از آنچـه در عیسـی مسـیح بـه مـا داده شـده اسـت، ارزانی مـی داریم. 
« از خـود گذشـتگی و خیرخواهـِی متـام و کامل که از رس شـکرگزاری قلبی رسچشـمه گرفته 
باشـد، بـه کوچکرتیـن پیشـکش هـا کـه از روی فـداکاری رضامندانـه باشـد عطـر و بـوی الهـی 
خواهـد بخشـید، و هدیـه ای گرانبهـا خواهـد بـود. امـا، بعـد از اینکـه بـا میل و رغبت تسـلیم 
نجـات دهنـده خـود شـدیم، همـه آنچـه کـه مـی توانیـم ببخشـیم، حتـی اگـر بـرای مـا بسـیار 
ارزشـمند باشـد، اگـر مـا بدهـی قدرشناسـی خـود بـه خـدا را چنـان کـه واقعـاً هسـت ببینیـم، 
متـام آنچـه کـه ممکـن اسـت ارائه داده باشـیم، برای ما بسـیار ناکافـی و ناچیز بـه نظر خواهد 
رسـید. اما فرشـتگان این پیشکشـی ها را که در نظر ما کم هسـتند برداشـته و آنها را به عنوان 
 یـک پیشـکش معطـر در برابـر رسیـر خـدا ارائـه مـی دهنـد و آنهـا پذیرفتـه مـی شـوند.» —

Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 3, p. 397 ،الن جی. وایت

۲۸ فوریه چهارشنبه
انگیزه های قلب

در درس هـای قبـل، بـه روایـت پیشـکش سـخاومتندانه بیـوه زن اشـاره کردیـم. اگـر چـه 
در مقایسـه بـا سـایر پیشـکش هـا کوچـک بـود ولـی سـخاومتندانه بـود زیـرا ماهیـت واقعـی 
شـخصیت و قلـب او را نشـان داد کـه باعـث شـد عیسـی بگوید «این بیـوه فقیر بیـش از همه 

پـول داده اسـت» (لوقـا بـاب ۲۱ آیـه ۳).
تنهـا خـدا (یعقـوب بـاب ۴ آیـه ۱۲) انگیـزه هـای حقیقـی را می دانـد (امثال سـلیامن باب 
۱۶ آیـه ۲؛ اول قرنتیـان بـاب ۴ آیـه ۵ را نیـز ببینیـد). ایـن ممکـن اسـت کـه اقدامـات مناسـب 
بـا انگیـزه هـای نادرسـت وجود داشـته باشـد. بخشـیدن در صورت داشـنت نعامت زیـاد، ایامن 
زیـادی نیـاز نـدارد، امـا فداکارانـه بـرای خوبـی دیگـران بخشـیدن، مـی توانـد درواقـع چیـزی 

بسـیار قدرمتنـد دربـاره قلـب هـای ما بازگـو کند.
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دوم قرنتیان باب ۸ آیات ۸ تا ۱۵ را بخوانید. پولس در اینجا در مورد بخشیدن و انگیزه های 
آن چه چیزی می گوید؟ ما از این آیات در مورد مبارشت، چه اصولی می توانیم بدست آوریم؟

 
 

انگیـزه شـام بـرای بخشـیدن هـر چـه کـه باشـد، در زنجیـره ای اسـت کـه از خودپرسـتی تا 
بـرش دوسـتی مـی توانـد باشـد. مبـارزه در ایـن زنجیره میـان خودخواهـی و بخشـیدن، بیش از 
هـر مبـارزه روحانـی دیگـری اتفـاق مـی افتـد. خودخواهـی، قلـب را کـه زمانـی بـرای خـدا پر 
حـرارت بـود، رسد مـی کنـد. مشـکل زمانـی آغـاز مـی شـود کـه اجـازه مـی دهیـم خودخواهی 
وارد تجربـه مسـیحی مـا بشـود. یعنـی، راه هایی پیدا می کنیـم که خودخواهی خـود را توجیه 

کنیـم و آن را در نـام مسـیح انجـام مـی دهیم.
ختـم کالم بـه یـک واژه مـی رسـد: محبـت. و محبـت منی تواند بـدون انکار نفـس، متایل به 

بخشـیدن حتـی فداکارانه برای خوبی دیگران، نشـان داده شـود.
اگـر محبـت خـدا در زندگی ما بازتاب نداشـته باشـد، بخشـیدن مـا محبت خـدا را منعکس 
نخواهـد کـرد. یـک قلـب خودخواه متایل دارد که تنها خود را دوسـت داشـته باشـد. مـا باید از 
خداونـد بخواهیـم کـه «قلـب های مـا را مطیع خود سـازد» (تثنیه بـاب ۱۰ آیه ۱۶) تـا بتوانیم 

بیاموزیـم آنگونـه کـه مـورد محبت قـرار گرفته ایـم، محبت کنیم.
محبـت، اسـاس همـه احسـان و بخشـش هـای حقیقـی، مجمـوع خیرخواهـی هـای همـه 
مسـیحیان را تشـکیل مـی دهـد. محبـت خـدا کـه به سـوی ما هدایت شـده اسـت، مـا را برمی 

انگیـزد کـه در عـوض، محبـت کنیـم و ایـن واقعـاً انگیـزه عالـی بـرای بخشـیدن می باشـد.

در صورتـی کـه پیشـکش بـا اراده آزاد بـر پایـه اجبـار باشـد تـا محبـت، چـه مشـکلی 
وجـود دارد؟

۱ مارس پنجشنبه
تجربه بخشیدن

اگر مسیح آمد تا شخصیت خدا را برای ما منایان سازد، یک چیز باید تاکنون روشن شده 
باشد: خدا ما را دوست دارد و تنها بهرتین ها را برای ما می خواهد. او از ما می خواهد تنها 
کاری را انجام بدهیم که به نفعامن و نه به رضرمان می باشد.  این مطلب در برگیرنده دعوت 
او از ما به  عنوان بخشندگانی سخاومتند و مرسور بودن از آنچه به ما داده شده است، می 
شود. گشاده دستی از روی اختیار و پیشکش سخاومتندانه که می بخشیم به هامن اندازه که 
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می توانند برای افرادی که آنها را دریافت می کنند منفعت داشته باشند، برای ما به عنوان 
ارزانی کننده نیز مفید می باشند. تنها کسانی که به این صورت می بخشند، می توانند درک 

کنند که بخشیدن چقدر پربرکت تر از دریافت کردن می باشد.

دوم قرنتیـان بـاب ۹ آیـات ۶ و ۷ را بخوانیـد. ایـن آیات چگونه بطور خالصه مفهوم بخشـیدن 
را توضیـح می دهند؟

 
 

ارزانی داشـنت هدیه سـخاومتندانه می تواند و باید عملی بسـیار شـخصی و روحانی باشـد. 
عملـی از روی ایـامن و ابـراز قدردانی برای آنچه در مسـیح به ما داده شـده اسـت. 

و ماننـد هـر عمـل از روی ایـامن، بخشـیدن نیـز ایـامن را افزایـش مـی دهـد زیـرا «ایـامن 
بـدون عمـل باطـل اسـت» (یعقـوب بـاب ۲ آیـه ۲۰). و راهـی بهـرت از بـکار بـردن ایـامن در 
زندگـی بـرای افزایـش ایـامن وجـود نـدارد، کـه بـه معنی انجـام کارهایی اسـت که ایـامن و هر 
چـه از آن رسچشـمه مـی گیـرد را پـرورش مـی دهـد. هامنطـور کـه مـا آزادانـه و سـخاومتندانه 
مـی بخشـیم، بـه نوعـی شـخصیت مسـیح را منعکـس مـی کنیـم. مـا بـا تجربـه کردن خـدا در 
اعامملـان، بیشـرت دربـاره ماهیت خـدا می آموزیم. از این رو تنها بخشـیدن ماننـد این، اطمینان 
در خـدا و فرصـت را بوجـود مـی آورد تـا «امتحـان کنید و ببینیـد که خداوند چقدر نیکوسـت. 

خوشـابحال کسـانی کـه بـه او پنـاه مـی آورنـد!» (مزامیـر بـاب ۳۴ آیه ۸).
«دیـده خواهـد شـد کـه درخشـش جـالل در چهـره عیسـی، اوج شـکوه محبـت فداکارانـه 
اسـت. در نـور تابیـده شـده از جلجتـا دیـده خواهـد شـد کـه قانـون محبـت فداکارانـه، قانون 
زندگـی بـرای زمیـن و آسـامن اسـت؛ اینکه محبتی که بدنبـال منفعت خود نیسـت، منبع آن در 
قلـب خداسـت؛ و اینکـه فـرد حلیـم و فروتن، شـخصیت کسـی را که در نوری سـاکن اسـت که 

هیـچ انسـانی منـی توانـد نزدیـک آن شـود را آشـکار مـی سـازد.» — الن جـی. وایت، 
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 20

بـه چـه روش هایـی واقعیت رشـد ایمـان از طریق بخشـیدن آزادانه و سـخاوتمندانه 
آنچـه کـه به شـما داده شـده اسـت، تجربه کـرده اید؟

۲ مارس جمعه
تفکـری فراتر: «روح بخشـایندگی، روح ملکوت اسـت. در عـوض، روح خودخواهی، روح 
شـیطان اسـت. محبـت فداکارانـه مسـیح بـر روی صلیـب منایان شـده اسـت. او متام چیـزی را که 



۹۱

داشـت داد و سـپس خود را فدا منود تا برش نجات یابد. صلیب مسـیح، سـخاومتندی همه پیروان 
نجـات دهنـده مبـارک را مـی طلبـد. اصلـی که در آنجا نشـان داده شـد بخشـیدن می باشـد. این 
اگـر در خیرخواهـی واقعـی و کارهای خوب انجام شـود، مثره حقیقی زندگی مسـیحی می باشـد. 
اصـل دنیـا پرسـتی دریافـت کـردن اسـت و از ایـن رو آنها انتظـار دارند کـه شـادی را تامین کنند؛ 

امـا اگـر در متـام جهـات انجام شـود، مثـره آن بدبختی و مرگ اسـت.» — الن جـی. وایت،
 Ellen G. White, in Advent Review and Sabbath Herald, Oct. 17, 1882

سواالتی برای بحث 
۱. چـه چیـزی در مـورد خودخواهـی وجـود دارد کـه آن را بسـیار در تضـاد با روح مسـیح 
قـرار مـی دهـد؟ مـا چـه کارهـای آگاهانـه ای بـرای کمـک بـه محافظـت از خـود در برابـر 

چنیـن نگـرش طبیعـی بـرای یـک انسـان سـقوط کرده مـی توانیـم انجـام دهیم؟
۲. «پـس هـر کـس بایـد مطابق آنچـه در دل خود تصمیم گرفته اسـت بدهـد و نه از روی 
بـی میلـی و اجبـار، زیـرا خدا کسـی را دوسـت دارد که با شـادی می بخشـد» (دوم قرنتیان 
بـاب ۹ آیـه ۷). واژه یونانـی ترجمـه شـده بـه صـورت «شـادی»، تنهـا یکبـار در عهد جدید 
دیده می شـود و واژه ای اسـت که از آن واژه انگلیسـی hilarious را می گیریم. این باید 

دربـاره نگـرش ما نسـبت به بخشـیدن، چـه چیزی به مـا بگوید؟
۳. فهرسـتی از تمـام چیزهایـی که در مسـیح به شـما داده شـده اسـت، تهیه کنیـد. درباره 
آنچـه کـه مـی نویسـید دعـا کنید. این فهرسـت باید چـه چیزی دربـاره اینکه چرا شـما باید 
در پاسـخ به آنچه که به شـما داده شـده اسـت، ببخشـید، بیاموزد؟ در عین حال، فهرسـت 
شـما چـه چیـزی دربـاره اینکـه حتـی بهتریـن موهبـت هـای مـا داده شـده بـرای بهتریـن 
انگیـزه هـا، مـی تواننـد در برابـر آنچـه کـه دریافـت کـرده ایـم، جزئی بـه نظر برسـند، چه 

چیـزی تعلیم مـی دهد؟
۴. چرا خودخواهی راه تضمین شده بدبختی تان می باشد؟

۵. بـه فـردی در خانـواده کلیسـایی خود که اکنون به نوعی نیازمند اسـت، بیاندیشـید. شـما 
حتـی اکنـون چـه کاری مـی توانید انجـام دهید که به ایـن فرد یا افراد کمک کنیـد؟ چه کاری 

حتـی در صـورت نیـاز به فـداکاری دردنـاک از جانب خود می توانیـد انجام دهید؟
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داستانهای ایامنداران
۳ مارس

تراژدی، کوکائین و عیسی
توسط اندرو مک چزنی، تبلیغ دینی ادونتیست

مـروان جیـکاران، یـک متصـدی ماشـین آالت در یـک کارخانـه چوب در کشـور 
کارائیـب در ترینیـداد و توباگـو، پـس از تصادف رانندگی شـدید در سـن ۷ سـالگی 

بـه مـدت چهـار روز بی هـوش و بـرای مدت سـه ماه در بیامرسـتان بسـرتی شـد.
جیـکاران در حـال راه رفـنت در کنـار جاده بود کـه کامیونی بـه او اصابت کرده 
و او را حـدود ۴۵ مـرت بـا خـود بـر روی زمین کشـید، نصف صورتـش از بین رفت و 

دچـار جراحت های شـدید و عمیقی بر پشـتش شـد.
جیـکاران کـه اکنـون ۵۲ سـاله و نیمـی ار صورتـش دارای اثـر زخم بدی اسـت، 
گفـت، «مامـان می گویـد کـه من مـرده بودم و بـه زندگی بـاز گردانده شـدم.» من 
می گویـم، «مامـان مـن در گنـاه مـرده بـودم اما عیسـی مرا بـه زندگـی بازگرداند.»

جیـکاران، یکـی از نـه فرزنـد خانـواده، توسـط مـادر ادونتیسـت روز هفتمـی 
تنها، پس از اینکه پدرشـان خانواده را ترک کرد، بزرگ شـد. او در سـن ۱۱ سـالگی 
بدلیـل آسـیب مغـزی بوجـود آمـده در تصـادف کـه او را ناتـوان از یادگیـری کـرد، 
مدرسـه را تـرک منـود. او در سـن ۱۴ سـالگی رشوع بـه سـیگار کشـیدن و نوشـیدن 
مرشوبـات الکلـی منـود و در نهایت به ماری جوانا و کوکائین روی آورد. او در سـن 

۲۸ سـالگی ازدواج کـرد و پـدر چهـار فرزند شـد. 
امـا جیـکاران بـه مـرصف مـواد ادامـه داد و همـرسش در نهایـت بـا فرزندانش 

وی را تـرک منـود. 
جیـکاران گفـت کـه بـه شـدت خواهـان تغییـر کـردن بـود. یـک روز، او فریـاد 
زد: «عیسـی، مـن می خواهـم تغییـر کنـم. امـا کمک همـرسم را منی خواهـم. کمک 

مامانـم را منی خواهـم. کمـک تـو را می خواهـم.»
سـاعت ها بعـد، او متاسـی از مدیر یک مرکز توانبخشـی مـواد مخدر تحت نظر 
کلیسـای ادونتیسـت بـا نـام مرکـز محبت تـا زمـان آمادگـی، دریافت منـود. او بعداً 
متوجـه شـد کـه خواهـرش با یک شـبان ادونتیسـت بـرای کمک متاس گرفتـه بود و 

آن شـبان بـا مرکز توانبخشـی متـاس برقرار کـرده بود.
جیکاران مشتاقانه در آن جا حضور یافت. او ۴۶ سال سن داشت.  
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مطالبـه  را  مقـّدس  کتـاب  وعده هـای  روزانـه  او  امـا  بـود،  آهسـته  پیرشفـت 
می کـرد. سـه وعـده مـورد عالقـه اش این هـا بودنـد: «ای خداونـد، صلـح و آرامـش 
کامـل بـه آنهایـی کـه در اندیشـه های خـود راسـخ اند و بـه تـو تـوکّل دارنـد، عطـا 
فرمـا» (اشـعیا بـاب ۲۶ آیـه ۳)؛ «همیشـه همراه تـو خواهم بود و هرگـز تو را ترک 
نخواهـم کـرد» (یوشـع بـاب ۱ آیـه ۵)؛ «و شـام قبـل از هـر چیـز بـرای بـه دسـت 
آوردن پادشـاهی خـدا و انجام خواسـته های او بکوشـید، آن وقت همـه این چیزها 

نیـز بـه شـام داده خواهـد شـد»  (متی بـاب ۶ آیـه ۳۳). 
او همچنیـن نـزد خداونـد دعـا کـرد که خانـواده اش به هـم بپیونـدد و آن ها را 

بـه خـدا ونـد نزدیک تـر کند.
در پایـان برنامـه توانبخشـی، همـرس دلـرسد جیـکاران آمـد تـا او را بـه خانـه 
مـادرش بـربد. امـا وقتـی همرسش دید که او مرد جدیدی شـده اسـت، بـه طور غیر 

منتظـره ای او را بـه خانـه بـرد. در نهایـت هـر دو تعمیـد گرفتند. 
ایـن روزهـا جیـکاران بـه همه کسـانی کـه می بیند، دربـاره عالقه ای به عیسـی 
می گویـد. او روزانـه دعـا می کنـد، «خداونـدا، اطالعـات بیشـرتی بـه مـن بـده تـا 

بتوانـم دربـاره تـو صحبـت کنم.»
او گفـت، «مـن بـاور دارم کـه خداونـد مـرا به این جهان آورده اسـت تـا بتوانم 
شـاهدی بـرای او باشـم. هیـچ چیـز مربـوط بـه مـن نیسـت. همـه چیـز بـه خـدا 

اسـت.» مربوط 
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۳ تا ۹ مارسدرس دهم

نقش مبارشت

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: کولسـیان بـاب ۱ آیـات ۱۶ تـا ۱۸؛ عربانیان بـاب ۴ آیـات ۱۴ تا ۱۶؛ 
سـوم یوحنـا آیـه ۳؛ پیدایـش بـاب ۶ آیات ۱۳ تا ۱۸؛ مکاشـفه یوحنا باب ۱۴ آیـات ۶ تا ۱۲؛ اول 

پطـرس باب ۱ آیـات ۱۵ و ۱۶.
آیـه حفظـی: «چنانکـه سـابقا نیـز بـه شـام گفتـه و حکـم کرده ایـم، زیـرا خـدا مـا را بـه 

ناپاکـی نخوانـده اسـت، بلکـه بـه قدوسـیت» (اول تسـالونیکیان بـاب ۴ آیـه ۷).

مبـارشت پهنـه عریـض و طویلـی را تحـت پوشـش خـود قـرار مـی دهـد و گرفتار شـدن در 
گوشـه ای از ایـن سـیطره عظیـم و بـه تبـع آن راه گـم کـردن سـهل اسـت.  مبـارشت بـا وجـود 
اینکـه آسـان اسـت ولـی پیچیـده نیـز مـی باشـد و در نتیجـه مـی تواند بـه راحتی درک نشـود. 
بـا ایـن حـال، نـه فـرد مسـیحی و نـه کلیسـا مـی توانند بـدون آن وجـود داشـته یا عمـل کنند. 

مسـیحی بـودن بـه معنـی یـک مبـارش خـوب بـودن نیز می باشـد.
«ایـن یـک نظریـه و یـک فلسـفه منـی باشـد بلکه یـک برنامه کاری اسـت. ایـن در حقیقت  
قانـون زندگـی مسـیحی اسـت.... بـرای درک کافـی از زندگـی الزم اسـت و بـرای یـک تجربـه 
مذهبـی درسـت و حیاتـی رضوری مـی باشـد. در واقـع مسـئله رضایت فکری و روحی نیسـت، 
بلکـه عملـی از روی اراده و عمـل قطعـی و مسـلم اسـت کـه بـه همـه طیـف هـای زندگـی 

پیرامونـی مربـوط مـی شـود.» — لـروی ئـی. فروم،
 LeRoy E. Froom, Stewardship in Its Larger Aspects (Mountain View: Calif., Pa-
cific Press Publishing Association, 1929), p. 5

برخـی از ارکان اصلـی کـه مفهـوم مبـارش مسـیحی بـودن را میرسـاند، کدامنـد؟ ایـن هفتـه 
نگاهـی بیشـرت بـه نقش هایی که مبـارشت در زندگی مسـیحی ایفا می کنـد، خواهیم انداخت. 



۹۵

اگـر چـه ایـن کار را از طریـق یـک تشـبیه جالـب انجام خواهیـم داد: یک چـرخ ارابه.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۰ مارس آماده شوید.

۴ مارس یکشنبه
مسیح به عنوان کانون همه چیز

عیسـی در رستـارس کتـاب مقـدس، نقـش چهـره اصلـی را ایفا مـی منایـد (یوحنا بـاب ۵ آیه 
۳۹). و مـا بایـد خـود را در ارتبـاط بـا او ببینیـم. او جریمـه گنـاه را پرداخت کـرد و «جان خود 
را در راه بسـیاری فـدا کـرد» (مرقـس بـاب ۱۰ آیـه ۴۵). متـام قـدرت های زمین و آسـامن از آن 
عیسـی مـی باشـد (متـی بـاب ۲۸ آیـه ۱۸) و همـه چیـز هـا در دسـتان او هسـتند (یوحنا باب 
۱۳ آیـه ۳). نـام او باالتـر از همـه نـام هـا قـرار دارد و روزی همـه در برابـر او زانـو خواهند زد 

(فیلیپیـان بـاب ۲ آیـات ۹ تا ۱۱).
Ellen G. White, Evangelism, p. 186 ،عیسی کانون حیاتی همه چیز است.» — الن جی. وایت»

مسـیح قلـب مبـارشت و منبـع قدرت ما می باشـد. به خاطـر او، زندگی ما با ارزش اسـت و 
بـه همـه نشـان مـی دهد کـه او کانـون اصلی زندگی ما می باشـد. پولس ممکن اسـت سـختی 
هـای بسـیاری تجربـه کـرده باشـد اما مهم نیسـت کـه کجا بود و یا چـه اتفاقی بـرای وی افتاد، 
او یـک اولویـت در زندگـی خـود داشـت: «مقصـود مـن از زندگی مسـیح اسـت و مـردن نیز به 

سـود مـن متـام می شـود» (فیلیپیان بـاب ۱ آیه ۲۱).

کولسیان باب ۱ آیات ۱۶ تا ۱۸، رومیان باب ۸ آیه ۲۱ و دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۱۷ را بخوانید. 
این آیات درباره اینکه عیسی محور مرکزی همه چیز است چه به ما می گویند؟

 

اگـر مسـیح در هسـته مرکزی نباشـد، مبـارشت اصیلی وجـود خواهد داشـت (غالطیان باب 
۲ آیـه ۲۰). او کانـون «آن امیـد متبـارک» مـی باشـد (تیطـوس بـاب ۲ آیـه ۱۳) و «او قبـل از 
همـه چیـز وجـود داشـت و همـه چیـز بـه وسـیله او بـه هم مـی پیونـدد و مربوط می شـود» 
(کولسـیان بـاب ۱ آیـه ۱۷). درسـت هامنطـور که میله چـرخ فرمان محور مرکز چرخ می باشـد 
و در نتیجـه وزن واگـن را تحمـل مـی کنـد، مسـیح نیـز مرکـز زندگـی مبارش می باشـد. درسـت 
هامنطـور کـه محـور محکـم باعـث پایـداری میشـود و بـه چـرخ ها امـکان چرخش مـی دهد، 
عیسـی نیـز مرکـز وجود مسـیحی مـا را ثابت و پایدار می سـازد (عربانیان بـاب ۱۳ آیه ۸). تاثیر 
او بایـد در همـه چیـز کـه مـا فکـر مـی کنیـم و انجـام مـی دهیم، نفـوذ کنـد. متام جنبـه های 

مبـارشت در اطـراف مسـیح مـی چرخنـد و مرکزیت خـود را در وی مـی یابند.
«چـون شـام منـی توانیـد جـدا از مـن کاری انجـام دهیـد» (یوحنـا بـاب ۱۵ آیـه ۵). مرکـز 
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مبـارشت تـو خالـی و پـوچ منـی باشـد بلکـه واقعیت مسـیح زنده اسـت کـه در مـا کار می کند 
تـا شـخصیت مـا را در حـال حـارض و تـا ابدیـت شـکل دهد.

گفتـن اینکه عیسـی هسـته زندگی ماسـت، یک چیز اسـت امـا ماننـد او زندگی کردن 
چیـز دیگریسـت. چگونـه مـی توانیـد مطمئـن باشـید کـه عیسـی درواقـع آنگونه که 

وعـده داده اسـت، در زندگی شـما وجـود دارد؟

۵ مارس دوشنبه
اصول تعالیم ُقدس

کسـی معمـوال از قـدس در محیـط و محـدوده مبـارشت بـه تفکـر منی پـردازد. با ایـن حال، 
ارتبـاط وجـود دارد زیـرا قـدس بسـیار در نظام باوری ما حیاتی می باشـد و مبارشت بخشـی از 
ایـن نظـام اسـت. «درک صحیـح کهانت [مسـیح] در قدس آسـامنی، اسـاس ایامن ماسـت.» — 

Ellen G. White, Evangelism, p. 221 ،الـن جـی. وایـت
رضوری است که ما نقش مبارشت را در پرتو این مفهوم کتاب مقدس درک کنیم.

اول پادشـاهان بـاب ۷ آیـه ۳۳، چـرخ ارابـه را توصیـف مـی کنـد. مـا اصول تعالیـم قدس را 
بـه عنـوان توپـی چـرخ نشـان خواهیـم داد. توپـی چـرخ بـه اکسـل یـا میلـه محورچـرخ متصل 
مـی شـود و ثبـات بیشـرتی بـرای چـرخ در هنـگام چرخـش فراهـم می کند. مسـیح کـه مرگ و 
رسـتاخیز پیروزمندانـه را تجربـه کـرد (دوم تیموتائوس بـاب ۱ آیه ۱۰)، از طریـق مرگ خویش، 
در کانـون امـور قـدس قـرار دارد (عربانیـان بـاب ۶ آیـات ۱۹ و ۲۰) و بـرای زندگـی مـا ثبات به 
همـراه دارد. و از معبـد اسـت کـه او در اینجـا بـر روی زمیـن از طـرف مـا شـهادت مـی دهـد 

(عربانیـان بـاب ۸ آیـات ۱ و ۲ را ببینیـد). 
«مکتـب ادونتیسـِت کتـاب مقدسـی کـه قائـم بـه ذات اصول [کتـاب مقدس بطـور محض] 
مـی باشـد سیسـتم اصـول تعالیمـی خـود را بـر پایـه دیـدگاه اصـول تعالیـم قـدس بنـا منـوده 

اسـت.» — فرنانـدو کانالـه، 
Fernando Canale, Secular Adventism? Exploring the Link Between Lifestyle and 
Salvation (Lima: Peru, Peruvian Union University, 2013), pp. 104, 105

آیـات زیـر چـه چیـزی دربـاره خدمـت عیسـی در معبـد به ما مـی گوینـد؟ اول یوحنـا باب ۲ 
آیـه ۱، عربانیـان بـاب ۴ آیـات ۱۴ تـا ۱۶، مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیه ۷.

 
 



۹۷

اصـول تعالیمـی قـدس بـه آشـکار شـدن حقیقت بـزرگ نجـات و رسـتگاری کمک مـی کند 
کـه هسـته کل الهیـات مسـیحی می باشـد. مـا در قدس نه تنهـا مرگ مسـیح را در خودمان می 
بینیـم، بلکـه خدمـت او در قـدس آسـامنی را نیـز مـی بینیـم. همچنیـن مـی توانیـم در مقدس 
تریـن مـکان، اهمیـت رشیعت خـدا و واقعیت داوری نهایـی را ببینیم. در مرکزیـت همه اینها، 

وعـده نجـات بواسـطه خـون ریخته شـده عیسـی، برای ما میرس شـد.
نقـش مبـارشت منعکـس کننـده یک زندگی اسـت که لنگـر آن در حقیقت عظیم رسـتگاری 
محکـم گردیـده ،آنگونـه کـه در اصـول تعالیم قدس منایان شـده اسـت. هر چه عمیـق تر آنچه 
را کـه مسـیح بـرای مـا انجـام داده اسـت و هـم اکنـون برایامن انجام مـی دهـد، درک کنیم، به 
مسـیح، بـه کهانـت او، ماموریـت او، تعالیم او و قصد او برای کسـانی که اصـول مبارشت را در 

زندگـی خویـش بـکار می برنـد، نزدیک تر می شـویم.

عبرانیـان بـاب ۴ آیـات ۱۴ تـا ۱۶ را بخوانیـد. در ایـن آیـات چـه چیـزی مربـوط بـه 
مبـارزه مـا بـا گنـاه، نفـس و خودخواهی وجـود دارد؟ مـا چگونه از آنچـه در اینجا به 

مـا وعـده داده شـده اسـت، قـدرت و امیـد مـی گیریم؟

۶ مارس سه شنبه
اصول اعتقادی مسیح محور

قـدس در کانـون  قـرار دارد زیـرا جایی اسـت کـه حقیقت بـزرگ نجات با قـدرت زیاد بیان 
شـده اسـت و معنـای صلیـب آشـکار شـده اسـت. و متـام اصـول تعالیـم مـا بـه نحـوی بایـد به 
وعـده انجیـل و نجـات ارتباط داشـته باشـند. ماننـد پره های چـرخ، آموزه های دیگـر از طریق 

حقیقـت بـزرگ نجـات بـا ایامن در عیسـی بوجود مـی آیند.
«جانسـپاری مسـیح بـه عنـوان کفـاره گنـاه، حقیقت بزرگی اسـت کـه حقایق دیگـر به دور 
آن جمـع شـده انـد .... کسـانی که فـداکاری شـگفت انگیز نجات دهنـده را مطالعـه می کنند، 

در فیـض و معرفـت رشـد می کننـد.» — الن جـی. وایت،
 Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1137

عیسـی بـا اشـاره بـه خود بـه عنوان «حقیقت» در یوحنـا باب ۱۴ آیه ۶، چه منظوری داشـت؟ 
ایـن آیـه را بـا یوحنـا بـاب ۱۷ آیـه ۱۷ مقایسـه کنیـد. ما بایـد با حقیقـت چه کار کنیم؟ سـوم 

یوحنـا آیه ۳. 
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اصول اعتقادی تعلیمی ما بر آنکه هستیم و مسیری که در آن قرار داریم، تاثیر می گذارند. 
مسیح   به  درست  تعلیمی  اصول  نیستند؛  الهیاتی  شده  خالصه  های  ایده  تنها  تعالیم  اصول 
مستحکم گردیده است و باید به شیوه های مختلف، بر نحوه زندگی ما تاثیر بگذارد. درواقع، 
می توان به حق گفت که هویت ما به عنوان ادونتیست های روز هفتم، بیشرت از هر چیز 
دیگری در اصول اعتقادی ما ریشه دارد. پس اصول تعالیمی که ما از کتاب مقدس بدست می 

آوریم، چیزهایی هستند که ما را به ادونتیست های روز هفتم تبدیل می کنند.
نقـش مبـارشت ایـن اسـت کـه بـا حقیقـت تعالیـم هامنگونـه کـه در عیسـی وجـود دارد 
زندگـی کنیـم و بـه روشـی که بـر کیفیت نحوه زندگـی ما تاثیر مثبـت بگذارد. «البتـه اگر واقعاً 
از مسـیح بـا خـرب شـده ایـد و در اتحـاد بـا او حقیقـت را آن چنانکه در عیسـی یافت می شـود 
آموختـه ایـد، شـام بایـد از آن زندگـی که در گذشـته داشـتید، دسـت بکشـید و آن آدمی که در 
پیـش بودیـد را از خـود دور سـازید، زیـرا او فریـب شـهوات خـود را خـورده و در راه هالکـت 
اسـت. دل و ذهن شـام باید کامالً نو شـود و شـخصیت تازه ای را که در نیکی و پاکی حقیقی 
و بـه صـورت خـدا آفریده شـده اسـت به خود بپوشـانید» (افسسـیان بـاب ۴ آیـات ۲۱ تا ۲۴).

مـا در ایـن آیـات نـه تنهـا مفهوم حقیقت بلکـه نحوه زندگی کـردن آن را نیـز در می یابیم. 
مبـارش بـودن تنهـا اعتقـاد بـه اصول تعالیـم هر چند هـم که حقیقی باشـند،  منی شـود؛ مبارش 

بـودن یعنـی زندگـی کردن آن حقایـق در تعامل ما بـا دیگران.

۷ مارس چهارشنبه
پیام سه فرشته

خدا تنها دوبار نسبت فرا رسیدن فاجعه جهانی هشدار داده بود: یکبار به نوح (پیدایش 
باب ۶ آیات ۱۳ تا ۱۸، متی باب ۲۴ آیه ۳۷) و بار دیگر از طریق پیام سه فرشته (مکاشفه 
یوحنا باب ۱۴ آیات ۶ تا ۱۲). این پیام ها پرده ای را به کنار می کشند تا دیدگاه منحرص به فرد 
وقایع آینده را منایان سازند. درک ما از این پیام ها در طول زمان کامل شده است، اما پیام و 
ماموریت همچنان عادل شمرده شدن از طریق ایامن در مسیح، «در حقیقت پیام فرشته سوم 

.Ellen G. White, Evangelism, p. 190 ،می باشند.» — الن جی. وایت
بـه عبـارت دیگـر در حیطـه پیـام حقیقـت کنونـی مـا، پیامی کـه مـا فراخوانده شـده ایم تا 

آن را بـه جهانیـان اعـالم داریـم، عیسـی و فـداکاری بزرگـش برای ما قـرار دارند.

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـات ۶ تا ۱۲ را بخوانیـد. عصاره این پیام ها چیسـت؟ آنها به جهان 
چـه چیـزی مـی گوینـد؟ در مـورد ایـن پیـام ها و متناسـب بـودن مبـارشت، ما چه مسـئولیتی 

بر عهـده داریم؟
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بـه عنـوان ادونتیسـت های روز هفتم، ماموریت ما این اسـت که حقیقت پیام سـه فرشـته 
را در آمادگـی بـرای آمـدن دوبـاره مسـیح ارائـه دهیـم. مـردم بایـد قـادر باشـند کـه در مـورد 
ابدیـت تصمیـم بگیرنـد. نقش مبارشت، مشـارکت با خـدا در ماموریت می باشـد (دوم قرنتیان 

بـاب ۵ آیـه ۲۰، بـاب ۶ آیه ١-۴).
«ادونتیسـت هـای روز هفتـم در مفهومـی خـاص بـه عنـوان نگهبانـان و حامـالن نـور در 
ایـن جهـان قـرار دارنـد. آخریـن هشـدار جهـان رو بـه نابودی به ایشـان داده شـده اسـت. نور 
شـگفت انگیـز کالم خـدا بـر ایشـان مـی تابد. به ایشـان بـا اهمیت ترین کار داده شـده اسـت 
— اعـالم پیـام هـای سـه فرشـته. کار دیگـری بـا چنیـن اهمیتـی وجـود نـدارد. آنها نبایـد اجازه 

دهنـد چیـز دیگـری توجـه ایشـان را جلـب کنـد.» — الن جـی. وایت، 
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 9, p. 19

غلتشـگاه چـرخ، متـاس بـا زمین می باشـد و نشـان دهنـده ماموریت پیام های سـه فرشـته 
اسـت. ماموریـت آنهـا محافظـت در برابـر انحـراف دینـی و شناسـایی مسـئولیت مـا در وقایع 

پایانـی جهـان مـی باشـد. مـا بایـد مبارشیـن این پیـام باشـیم و آن را بـه جهانیان اعـالم کنیم.

وقتـی بـه وقایـع آخرزمـان فکر مـی کنیم، درگیـر نمودار ها و تاریخ ها شـدن بسـیار 
آسـان اسـت. آنهـا نقـش خود را دارنـد اما، ما همچنان کـه به دنبال موعظـه این پیام 
بـه جهانیـان هسـتیم، چگونـه مـی توانیم اطمینـان یابیم که عیسـی و فـداکاری او را 

در روبـروی خـود و در مرکزیـت همه چیز قـرار دهیم؟

۸ مارس پنجشنبه
مبارشت

مسـیح مـی خواهـد که ما زندگی مقدسـی داشـته باشـیم. زندگـی او «قدوسـیت» و بهرتین 
نـوع مبـارشت را بـه تصویـر مـی کشـد (عربانیـان بـاب ۹ آیـه ۱۴). مـا بایـد زندگـی خـود را بـه 
گونـه ای اداره کنیـم کـه خوشـایند خـدا باشـد کـه ایـن شـامل نحـوه مدیریـت هر آنچـه که به 

مـا سـپرده شـده اسـت، می باشـد. مبـارشت ابـرازی از آن تقدس اسـت. 

اول پطـرس بـاب ۱ آیـات ۱۵ و ۱۶ را بـا عربانیـان بـاب ۱۲ آیـه ۱۴ مقایسـه کنیـد. «مقـدس 
بـودن» و «قدوسـیت» بـه چـه معنـا هسـتند؟ ایـن چگونـه بـه مبارشت مـا مربوط می شـود؟
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رومیـان کشـف منودنـد کـه اگـر یـک نـوار آهنی بـر لبه چـرخ قـرار می دادنـد، چـرخ ارابه 
مـدت بیشـرتی کار مـی کـرد. آهنگـر فلـز را حرارت مـی داد تا به انـدازه کافی برای قـرار گرفنت 
بـر روی لبـه چـرخ جـا بیفتـد. آب رسد آن را بـرای محکـم شـدن منقبـض مـی منود. سـپس نوار 

آهنـی در حیـن چرخـش چـرخ بـا زمین متـاس برقرار مـی کرد. 
نـوار آهنـی بـر روی حاشـیه یـا کاسـه چـرخ مـی تواند مفهـوم مبارشت را نشـان دهـد. این 
لحظـه ای از حقیقـت اسـت، جایـی کـه زندگـی روحانـی ما بـا زندگی عملـی ما اصطـکاک پیدا 
مـی کننـد. ایـن جایـی اسـت کـه ایـامن ما بـا فراز و نشـیب هـای زندگـی از طریـق موفقیت و 
شکسـت روبـرو مـی شـود. ایـن جایـی اسـت کـه باورهـای ما در کشـمکش بـی نظـم و ترتیب 
زندگـی روزانـه واقعـی مـی شـوند. مبـارشت پوسـته بیرونـی هویـت ماسـت و کاری کـه انجـام 
مـی دهیـم. شـهادتی از رفتـار و زندگـی بـه خوبی مدیریت شـده ما می باشـد. کارهـای روزانه 
مـا کـه مسـیح را منایـان مـی سـازند، ماننـد آهـن روی چرخ هسـتند که زمیـن را ملس مـی کند.

 کارهـا قدرمتنـد هسـتند و بایـد از طریـق تعهـد مـا بـه مسـیح اداره شـوند. مـا بایـد با این 
اطمینـان و وعـده زندگـی کنیـم: «مـن به وسـیله مسـیح کـه مرا تقویت مـی کند، بـه انجام هر 

کاری قـادر هسـتم» (فیلیپیـان بـاب ۴ آیه ۱۳).
«تقدیـس روح بـا کار روح القـدس، قـرار دادن طبیعـت مسـیح در بـرش مـی باشـد. دیـن 
مبتنـی بـر انجیـل یعنـی اینکـه مسـیح در زندگـی ما وجـود دارد – یـک اصل زنده و فعـال. این 
فیض مسـیح اسـت که در شـخصیت منایان شـده اسـت و در کارهای خوب تشـکیل شده است. 
اصـول انجیـل منـی توانـد از هیـچ کـدام از بخش هـای زندگـی عملی جدا شـوند. هـر تجربه و 

کار مسـیحی بایـد نشـان دهنـده زندگی مسـیح باشـد.» — الن جـی. وایت،
 Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 384

بـه زندگـی روزانـه خـود و وجودتـان بنگریـد. چـه چیـزی از آن، واقعیـت مسـیح در 
شـما، کاری کـه در شـما انجـام مـی دهـد و شـما را به یک موجـود جدیـد تبدیل می 
کند، نمایان می سـازد؟ شـما باید برای دیدن قدوسـیت او نمایان شـده در شـما، چه 

انتخـاب هـای آگاهانـه ای بکنید؟

۹ مارس جمعه
تفکری فراتر: هر چند وقت یکبار، نوار آهنی چرخ ارابه باید عوض می شد، زیرا بدلیل 
اصطکاک نوار فلزی با جاده، گشاد می شد. این تعویض به رضبه و چکش زدن بر نوار آهنی 
نیاز داشت. این تعویض نوار آهنی نشان دهنده مبارشت به عنوان تقدیس عملی می باشد. این 
یعنی داشنت ذهن مسیح در هنگام پاسخ دادن به همه جنبه های بزرگ و کوچک زندگی، حتی 
زمانی که این فرایند می تواند سخت و دردناک باشد. این روند از استفاده ما از پول، روابط 
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خانوادگی یا اشتغال گرفته تا چیزهای دیگر، همگی باید طبق اراده مسیح پاسخ داده شوند. 
گاهی اوقات، هامنطور که همگی به خوبی می دانیم، می توانیم این درس را تنها از طریق 

رضباتی سخت بیاموزیم.
جـا انداخـنت مجـدد آهـن آسـان نیسـت. همچنین عوض کردن شـخصیت انسـان نیز آسـان 
منـی باشـد. بـه تجربـه پطـرس بیاندیشـید. او همـه جا با عیسـی بود، امـا انتظار این سـخنان را 
از عیسـی نداشـت: «امـا مـن بـرای تـو دعا کردم کـه ایامنت از بین نـرود و وقتی برگشـتی باید 
برادرانـت را اسـتوار گردانـی» (لوقـا بـاب ۲۲ آیـه ۳۲). کمـی بعد، پـس از انکار عیسـی، پطرس 
زندگـی اش تغییـر یافـت امـا تنهـا پـس از تجربه بسـیار تلخ و دشـوار. به نوعی، مبـارشت او از 
نـو چیـده شـد. پطـرس به فـرد جدیدی تبدیل شـد و زندگـی اش جهتی تـازه می یافـت اما تنها 

پـس از رضبـه هایی بسـیار واقعی.

سواالتی برای بحث 
۱. تقدیـس عملـی چـه ارتباطـی بـا دسـتورالعمل عیسـی کـه گفـت، «اگـر کسـی بخواهـد 
پیـرو مـن باشـد بایـد دسـت از جـان بشـوید و همـه روزه صلیـب خـود را بـردارد و بـا من 
بیایـد»، دارد؟ لوقـا بـاب ۹ آیـه ۲۳. چـه چیـزی مصلـوب شـده اسـت؟ غالطیـان بـاب ۶ 
آیـه ۱۴. ایـن چگونـه رونـد تقدیـس را نشـان مـی دهـد؟ تقدیـس عملـی چگونه بـه ما در 

آموختـن فکـر کـردن ماننـد خـدا کمـک مـی کنـد؟ اول قرنتیـان بـاب ۲ آیـه ۱۶.
۲. تجربـه شـما در مـورد اینکـه سـختی هـای دردنـاک چـه درس هـای قدرتمنـدی دربـاره 
زندگـی مسـیحی و پیـروی از خداونـد مـی توانند تعلیم دهند، چه بوده اسـت؟ کسـانی که 
مایلنـد، در کالس در مـورد آن تجربـه هـا و آنچـه از آنهـا آموختـه انـد، صحبت کننـد. ما از 

تجربـه یکدیگـر نیز چـه چیزهایی مـی توانیـم بیاموزیم؟
۳. بـه باورهـای دیگـر مـا بـه عنـوان ادونتیسـت هـای روز هفتـم از جملـه روز سـبت، 
وضعیـت مـردگان، خلقـت، آمدن دوباره مسـیح و غیره بیاندیشـید. این باورهـای مختلف، 

بـه چـه روش هایـی بایـد بـر نحـوه زندگـی مـا به طـور کلـی تاثیـر بگذارند؟
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داستانهای ایامنداران
۱۰ مارس

سگ مبلغ
توسط نلسون ارنست

گروهـی از افـراد جوان ادونتیسـت روز هفتم تصمیـم گرفتند در یک عرص روز 
سـبت، نرشیـات GLOW را در اجتامعـی در ایالت هاوایـی آمریکا پخش کنند. 

این جوانان با یکدیگر دعا کردند و از خانه ای به خانه دیگر رفتند. 
هنگامـی کـه اولیـن در باز شـد، مرد جوانی گفت: «سـالم! ما از طرف کلیسـای 

ادونتیسـت روز هفتم هسـتیم و برای شـام هدیه ای داریم.» 
صاحبخانه شگفت زده گفت، «برای من؟»

ـــه،  ـــت، «بل ـــه او داد و گف ـــک را ب ـــات کوچ ـــا از نرشی ـــد ت ـــده چن ـــد کنن بازدی
ـــام.» ـــرای ش ب

وقتـی کـه صاحبخانـه نرشیـات را گرفـت، مرد جـوان پیشـنهاد داد که بـرای آن 
زن دعـا کند.

«آیا درخواست دعای خاصی دارید از خداوند خواسته شود؟»
و این روند از خانه ای به خانه دیگر تکرار شد. 

شـام  بـرای  و  هسـتیم  هفتـم  روز  ادونتیسـت  کلیسـای  طـرف  از  مـا  «سـالم! 
کنیـم؟» دعـا  برایتـان  می توانیـم  چگونـه  داریـم.  هدیـه ای 

در برخـی از خانه هـا جوابـی داده منی شـد. در تعـداد کمـی، صاحبخانـه از 
بازدیدکننـدگان می خواسـت کـه آنجـا را تـرک کننـد. 

سـپس دو مـرد جـوان بـه خانـه ای نزدیک شـدند کـه دورش حصار داشـت. پس 
از یافـنت در، آن هـا تـالش کردنـد آن را بـاز کنند که ناگهان صدای آژیر شـنیده شـد. 

«گررررر... ووووف! گررررر... ووووف!»
ـــره  ـــه ایشـــان خی ـــه ب ـــد ک ـــا ســـگی خشـــمگین را دیدن ـــا از پشـــت حصاره آن ه

ـــود.  شـــده ب
یکی پرسید، «االن چه کار کنیم؟»

هیچ کدام منی خواستند خطر کنند و برای در زدن از سگ عصبانی رد شوند.
مـرد جوانـی نرشیـه را گرفـت و آن را در آن طـرف حصار نگه داشـت. سـگ به 

دقـت نـگاه می کرد.
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سـپس مـرد جـوان نرشیـه را انداخـت. بـر روی زمیـن افتـاد. سـگ بـه سـمت 
آن دویـد و آن را بـو کشـید. سـپس کار عجیبـی کـرد. سـگ بـا دهانـش نرشیـه را 
برداشـت. بـا رسعـت به طرف در ورودی خانه دویـد و آن را در جلوی در قرار داد.

یکـی از بنیانگـذاران کلیسـای ادونتیسـت، الـن جـی. وایـت بـه مـا می گویـد: 
«خـدا از روش هـا و وسـیله هایی اسـتفاده خواهـد کـرد کـه دیـده خواهـد شـد که 
افسـار را در دسـتان خـود می گیرد. خدمتگزاران از ابزار سـاده ای کـه او برای انجام 
و کامـل منـودن عمـل عدالتـش اسـتفاده خواهـد کـرد، شـگفت زده خواهنـد شـد» 

.(Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 300)
اگـر فرشـته ای می توانـد یـک میمـون را بـه حـرف آورد، چـرا منی توانـد سـگی 

عصبانـی را بـه یـک مبلـغ در هاوایـی تبدیـل کنـد؟
و اگـر یـک سـگ می توانـد نرشیات ادونتیسـت را به اشـرتاک بگذارد، چرا شـام 

نتوانید؟
نلسـون ارنسـت یکی از بنیانگذاران و مدیر GLOW، یک مرکز پخش نرشیات 

ادونتیسـت اسـت که در کالیفرنیا تأسـیس شـد و در رستارس جهان گسرتش یافت.
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۱۰ تا ۱۶ مارسدرس یازدهم

بدهی — یک تصمیم روزانه

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته:  مزامیر باب ۳۷ آیه  ۲۱ ؛ متی باب ۴ آیات ۳ تا ۱۰، باب ۶ آیه ۳۳ ؛ 
تثنیه باب ۲۸ آیه ۱۲؛ امثال سلیامن باب ۱۳ آیه ۱۱، باب ۲۱ آیه ۵ ؛ دوم قرنتیان باب ۴ آیه ۱۸.

به  را  جزیه  و  باج  مستحق  به  را  باج  کنید:  ادا  او  به  را  کس  هر  حق  حفظی: «پس  آیه 
مستحق جزیه و ترس را به مستحق ترس و عزت را به مستحق عزت. مدیون احدی به چیزی 
مشوید جز به محبت منودن با یکدیگر، زیرا کسی که دیگری را محبت مناید، رشیعت را بجا 

آورده باشد» (رومیان باب ۱۳ آیات ۷ و ۸).

گاهـی اوقـات ممکـن اسـت آنقدر خوش شـانس باشـید که کسـی را پیـدا کنید کـه مایل به 
قـرض دادن پـول بـه شـام باشـد. شـاید آن فرد اینـکار را بـا انگیزه خالـص انجام دهـد — یعنی 
او درواقـع مـی خواهـد به شـام برای وضعیـت تنگنای مالی تـان کمک کند. امـا در اکرث مواقع، 
مـردم برپایـه خوبـی قلـب هایشـان بـه شـام پول قـرض منی دهنـد. آنها به شـام پـول قرض می 

دهنـد زیـرا مـی خواهند از بازگشـت پول کسـب درآمد کنند.
ما باید هر کاری می توانیم انجام دهیم تا زیر بار قرض نرویم. مطمئناً، در رشایط خاص 
مانند خرید خانه و یا ماشین، ساخنت یک کلیسا یا تحصیل، نیاز به قرض گرفنت پول داریم. اما 

اینکار باید تا حد ممکن  عاقالنه و با هدف خارج شدن از بدهی در ارسع وقت، انجام شود.
در عیـن حـال مـا بایـد مراقـب باشـیم. خـرج کـردن پولی کـه نداریـم، دروازه ای بـرای قوم 
خداسـت کـه «طمـع و عشـق بـه ثروت هـای زمینـی را ویژگی حاکم شـخصیت خـود بکنند. تا 
زمانـی کـه ایـن ویژگـی هـا حاکـم باشـند، رسـتگاری و فیـض حاصـل منی گـردد.» — الـن جی. 

Ellen G. White, Early Writings, p. 267 ،وایـت
مـا بایـد مهـارت هـا و توانایی هـای خود را بهبود ببخشـیم تـا بتوانیم منظم باقـی مبانیم و 
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هـر کاری مـی توانیـم بـرای جلوگیـری از بدهـی انجام دهیم. ایـن هفته به آنچـه کتاب مقدس 
دربـاره بدهـی می گوید، خواهیـم پرداخت.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۷ مارس آماده شوید.

۱۱ مارس یکشنبه
قرض گرفنت و خرج کردن

انبیـاء و الیشـع در کنـار رودخانـه اردن چـوب جمـع آوری مـی کردنـد زمانی کـه «تیغه ترب  
او در آب افتـاد. او فریـاد کـرد و گفـت ای رسورم، مـن ایـن تـرب را به امانت گرفتـه بودم» (دوم 
پادشـاهان بـاب ۶ آیـه ۵). فعـل «بـه امانـت گرفـنت» بـه معنـی اسـتفاده از چیزی اسـت که به 
فـرد دیگـری تعلـق دارد و او اجـازه از آن را داده اسـت. این اجازه شـامل ریسـک و مسـئولیت 
مـی باشـد. پـول قـرض گرفته شـده نیز تفاوتی با تـرب به امانت گرفته شـده ندارد، بـه جز اینکه 

مـی توانـد در صـورت اسـتفاده نادرسـت از آن عواقب جدی تری داشـته باشـد.
تنها دلیلی که ما پول قرض می گیریم این است که آن را خرج کنیم. خطر مالی که برای ما 
وجود دارد این است که فرض می کنیم که توانایی باز پرداخت آن را داریم و اینکه در آینده 
هیچ غافلگیری مالی وجود نخواهد داشت. این در حالی است که آینده برای ما ناشناخته است 

(جامعه باب ۸ آیه ۷)؛ از این رو، قرض گرفنت پول همیشه با خطر همراه می باشد. 

آیات زیر درباره بدهی چه چیزی می گویند؟
مزامیر باب ۳۷ آیه ۲۱  

جامعه باب ۵ آیه ۵  
تثنیه باب ۲۸ آیات ۴۴ و ۴۵  

 
مـا ممکـن اسـت بـا این اندیشـه پـول قرض کنیـم کـه از آن عاقالنه اسـتفاده می کنیـم، اما 
وسوسـه خـرج کـردن آنچـه کـه داریـم حتـی پـول قـرض گرفتـه شـده، مـی توانـد به مشـکالت 
بسـیار دشـواری منتهـی شـود. درواقـع، خـرج کـردن پـول قـرض گرفتـه شـده باعـث مـی شـود 
بسـیاری از مـا بـه شـیوه ای زندگـی کنیـم کـه اسـتطاعت آن را نداریـم. وسوسـه قـرض گرفنت و 
خـرج کـردن، نهضـت فرهنگـی مـرصف گرائـی اسـت کـه بـر فقیـر و ثرومتنـد تاثیر می گـذارد. 
هنگامـی کـه وسوسـه شـدیم بایـد قوانیـن خـدا را بطلبیـم (اول قرنتیان بـاب ۱۰ آیـه ۱۳)، زیرا 

قـرض کـردن مـی توانـد یـک لعنـت باشـد (تثنیه بـاب ۲۸ آیـات ۴۳ تـا ۴۵).
عـادت بـد قـرض گرفـنت پـول را رشوع نکنیـد. اگـر قبال قـرض گرفتـه ایـد، در ارسع وقت آن 
را پـس بدهیـد. مـا بایـد یـاد بگیریـم عاقالنه خـرج کنیم و صاحبان پـول خدا باشـیم، و به جای 

آن، پـول دنیـوی ارباب ما نباشـد.
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بـار دیگـر، بعضـی موقعیـت هـا وجـود دارند کـه در آن ما نیاز بـه قرض گرفنت پـول داریم. 
امـا ایـن کار بایـد بـا احتیـاط و هـدف پس دادن همه پـول در ارسع وقت انجام شـود.

چه خطرات روحانی برای فردی که بسیار گرفتار بدهی می شود، وجود دارد؟

۱۲ مارس دوشنبه
مبارشت و کیف و خوشی برای یک لحظه 

«بعـد از آن یعقـوب مقـداری خورشـت عـدس و نـان بـه او داد. او خـورد و نوشـید و بلنـد 
شـد و رفـت. عیسـو بـرای نخسـت زادگـی خود بیشـرت از ایـن ارزش قائـل نشـد» (پیدایش باب 
۲۵ آیـه ۳۴). عیسـو یـک مـرد زمخـت بـود کـه اغلـب اوقـات در بیـرون از خانـه کار مـی کـرد 
و بدنبـال عالیـق خـود بـود. هنگامـی کـه بـوی خورشـت برادرش بـه مشـام او رسـید، بالفاصله 
دلـش عـدس خواسـت، بـا اینکـه احتـامل اینکه از گرسـنگی رو بـه مرگ بود، بسـیار بعیـد بود. 
او کـه تحـت کنـرتل احساسـات و عواطـف خـود بـود، اجـازه داد کـه فشـار لحظه بـر عقالنیت 
او غلبـه کنـد و حـق نخسـت زادگـی اش را برای کیف وخوشـی یـک لحظه مبادله منـود. زمانی 
کـه او خواهـان بـاز پـس گرفـنت حـق نخسـت زادگـی خـود بـود، و «اگر چـه او با ریخنت اشـک 

در پـی آن بـود» (عربانیـان بـاب ۱۲ آیـه ۱۷)، آن را دریافـت نکرد.
در مقابل، او منونه ای از عیسی بود. عیسی پس از روزه به مدت ۴۰ روز و تقریباً نزدیک 
شدن به مرگ بدلیل گرسنگی، سه مرتبه توسط شیطان وسوسه شد (متی باب ۴ آیات ۳ تا ۱۰). 
اما عیسی متوجه وسوسه ها شد و حتی در ضعیف ترین حالت خود، تسلیم خوشگذرانی نشد. 
عیسی در متام زندگی خود، لذت گناه و خوشگذرانی را انکار منود و با این کار، نشان داد که ما 
نیز می توانیم قدرت غلبه بر گناه را داشته باشیم. او حق نخست زادگی خود را از دست نداد 
و آن را معامله نکرد، و از همه دعوت می کند که در وراثت با او رشیک باشند (رومیان باب 
۸ آیه ۱۷، تیطوس باب ۳ آیه ۷). ما حق نخست زادگی خود را با پیروی از مثال عیسی وقتی 

وسوسه شد، نگه داریم (اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱۳).
بهرتین چیزی که این جهان می تواند ارائه دهد، تجربه اکنون و اینجا است، زیرا منی تواند 
تجربه آخرت را ارائه دهد. زندگی کردن برای خودتان در مقابل زندگی کردن برای خدا می باشد.

آیـات زیـر چـه چیـزی دربـاره خطـرات احتاملـی خوشـی لحظـه ای حتی بـرای افراد بـا ایامن 
تعلیـم مـی دهنـد؟ دوم سـموئیل بـاب ۱۱ آیات ۲ تـا ۴ ، پیدایش باب ۳ آیـه ۶ ، فیلیپیان باب 

۳ آیـه ۱۹، اول یوحنـا بـاب ۲ آیـه ۱۶، رومیان بـاب ۸ آیه ۸.
 



۱۰۷

متایـل بـه لـذت لحظـه ای نشـانه ای از یـک ذهـن غیـر قابـل کنـرتل می باشـد؛ ایـن هوس، 
دشـمن صـرب و شـکیبایی اسـت کـه اهـداف بلنـد مـدت را تضعیـف مـی کنـد و بـه مسـئولیت 
پذیـری آسـیب مـی رسـاند. بـه تاخیـر انداخـنت لذت یـک اصل آموخته شـده مـی باشـد؛ مانند 
مهارتـی اسـت کـه بـه مـا کمک می کنـد فشـارها و موقعیت هـا را مدیریت کنیـم، به خصوص 
وسوسـه هایـی کـه جهـان ارائـه مـی دهـد از جملـه قـرض گرفـنت ناعاقالنـه پـول. اگـر چـه این 
ایـده در جهانـی کـه بـر پایه زیـاده روی در پاداش لحظه ای، درسـت کردن هـای رسیع و طرح 
هـای بـه رسعـت ثرومتنـد شـدن، محبـوب منی باشـد. هنگامی کـه ما لـذت لحظـه ای را تجربه 
منـی کنیـم، احتـامل اینکـه پـاداش کوتـاه مـدت را دوبـاره انتخـاب کنیـم بیشـرت مـی باشـد .... 

مبارشیـِن  عطایـا،  خـدا از مـا خواسـته اسـت تـا در آن دام نیفتیم.

۱۳ مارس سه شنبه
زندگی کردن با بودجه تان

«خانه شخص دانا پر از ناز و نعمت است، اما نادان هر چه به دست می آورد، برباد می 
مدیریت  با  را  اقتصادی  مسئولیت  مبارشت  آیه،  این   .(۲۰ آیه   ۲۱ باب  سلیامن  (امثال  دهد» 
زندگی مجلل و افراط گرایانه مقایسه می کند. افراد نادان برای زندگی کردن با درآمدشان برنامه 
ریزی منی کنند. آنها حریصانه ثروت خود را هدر داده و حتی پول قرض گرفته شده را خرج می 
کنند و احساس می کنند که زندگی مقتصدانه و خردمندانه مانند یک رژیم ناخواسته، دشوار 
است. با این وجود، حتی زمانی که ما نیاز داریم پول قرض کنیم، از جمله برای خرید خانه، باید 

با دقت نظر و درک اینکه باید با درآمد خود زندگی کنیم، آن را انجام دهیم.
ثرومتنـدان مـی تواننـد بـا درآمـد خـود از ثروتشـان زندگـی کنند. مشـکل آنها این اسـت که 
همیشـه نگران ثروتشـان و نحوه نگه داشـنت آن هسـتند. وقتی افراد دارایی کمی دارند و تنها 
بـا درآمـد حقـوق خـود زندگـی مـی کنند، آنهـا نگران حفـظ زندگی هسـتند و نه ثـروت. با این 
حـال، کتـاب مقـدس، بـدون در نظر گرفنت میزان دارایـی ما، در مورد زندگی کـردن با درآمدمان 
بـه مـا مشـورت مـی دهـد. پولس آنچـه را که ما ممکن اسـت سـادگی مفـرط در نظـر بگیریم، 
توصیـه مـی کنـد: «پـس اگر خوراک و پوشـاک داشـته باشـیم، بـه آنهـا قناعت می کنیـم» (اول 
تیموتائـوس بـاب ۶ آیـه ۸). پولـس دارایـی هـای دنیـوی را چندان مهـم در نظر منی گیـرد، زیرا 

بـرای او، زندگـی در مسـیح کافی اسـت (فیلیپیان بـاب ۱ آیه ۲۱). 

چـه اصولـی بایـد پیـش از هر چیـز دیگری در نظـر گرفته شـوند؟ متی باب ۶ آیـه ۳۳. چگونه 
مـی توانیـم مطمنئ باشـیم کـه اینگونه زندگـی می کنیم؟

 



۱۰۸

می توانیم بودجه خود را نه به عنوان درآمد بلکه به عنوان منابعی که مسئولیت مدیریت 
آن را بر عهده داریم، در نظر بگیریم. حساب درآمد و خرج، روشی است که باید برای انجام 
این وظیفه از آن استفاده کنیم. تنظیم بودجه ، مهارتی آموختنی است که باید اندیشمندانه 
مورد مطالعه قرار گیرد. عمل و تالش منظم برای موفقیت در مدیریت یک طرح مالی متعادل 
الزامی است (امثال سلیامن باب ۱۴ آیه ۱۵). اگر ما متعهد بشویم که در طرح مبارشت مالی 

خود موفق شویم، قادر خواهیم بود از اشتباهات رشم آور مالی اجتناب کنیم.
اگر شام با مدیریت پول مشکل دارید، یک بودجه مشخص کنید. الزم نیست پیچیده باشد. 
می تواند به این سادگی باشد که مجموع متام هزینه های خود را به مدت چند ماه حساب کنید 
و سپس حد وسط هزینه های ماهیانه خود را بدست آورید. مهم این است که در محدوده 

بودجه خود زندگی کنید و در هر رشایطی، کاری بکنید که از بدهی اجتناب منایید. 

لوقـا بـاب ۱۴ آیـات ۲۷ تـا ۳۰ را بخوانیـد. عیسـی در اینجا هزینه شـاگردی را با مثال 
سـازنده ای کـه هزینـه سـاخت یک بـرج را تخمین می زنـد و اینکه اگر نتوانسـت آن 
را تمـام کنـد، چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد، نشـان می دهـد. مـا از اینجا چه درسـی در 

مورد مباشـرت بایـد بیاموزیم؟

۱۴ مارس چهارشنبه
گفنت نه به قرض و بدهی

تثنیـه بـاب ۲۸ آیـه ۱۲ را بخوانیـد. ایـن آیه چه چیزی درباره بدهکار شـدن به مـا می آموزد؟ 
در اینجـا چه اصولی در مد نظر هسـتند؟

 

اجتناب از بدهی تا حد امکان، حسی بر پایه عقل سلیم می باشد. کالم ما را ضامنت و تعهد 
به قرض دیگران بر حذر می دارد.  (امثال سلیامن باب ۱۷ آیه ۱۸، باب ۲۲ آیه ۲۶. بدهی، آینده 
را تحت تاثیر می گذارد و ما را ملزم به تسلیم خواسته هایش از موضع ضعف مالی می کند. 
این یک اکسیر روان می باشد که مسیحیان در رد کردن و اداره آن مشکل دارند. بدهی ممکن 

است غیر اخالقی نباشد اما زندگی روحانی ما را تقویت منی کند.
«بایـــد نســـبت بـــه اقتصـــاد توجـــه جـــدی داشـــت زیـــرا در غیـــر ایـــن صـــورت بدهـــی 
ـــدن  ـــود آم ـــد. از بوج ـــی کنی ـــان زندگ ـــی ت ـــدوده دارای ـــد. در مح ـــد آم ـــود خواه ـــنگین بوج س
 بدهـــی هامنطـــور کـــه از جـــذام اجتنـــاب مـــی کنیـــد، جلوگیـــری مناییـــد.» — الـــن جـــی. وایـــت،

Ellen G. White, Counsels on Stewardship, p. 272
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بدهـی مـی توانـد بـه یـک اسـارت مالـی تبدیـل شـود کـه مـا را «غـالم قـرض دهنـده» می 
سـازد (امثـال سـلیامن بـاب ۲۲ آیـه ۷). از آنجایی که بدهی بسـیار با تار و پـود جهان اقتصادی 
مـا درهـم پیچیـده اسـت، مـا بـه آن بـه عنوان یـک هنجار نـگاه می کنیم. گذشـته از هـر چیز، 
متامـی ملـت هـا بـر پایـه وام و قـرض دوام دارنـد؛ پـس چـرا افـراد هـامن کار را انجـام ندهند؟ 

داشـنت ایـن نگرش اشـتباه می باشـد.
«یـک عهـد جـدی بـا خـدا ببندید که بـا برکاتش، بدهی های خـود را پرداخـت خواهید کرد 
و سـپس حتـی اگـر بـا نـان و سـوپ زندگـی کنید بدهکار کسـی نباشـید. آمـاده کـردن میز غذا 
با پرداخت بیسـت و پنج سـنت اضافه از جیب خود آسـان می باشـد. شـام مراقب سـکه های 
خـود باشـید و پـول هـای درشـت مراقـب خود خواهند بـود. خرج کـردن مقدار کمـی در اینجا 
و مقـدار کمـی در آنجـا اسـت کـه خیلـی زود باعـث هزینـه کردن پول های سـنگین می شـود. 
دسـت کـم وقتـی که بدهـی زیادی دارید نفـس خود را انکار کنید .... سسـت و دلرسد نشـوید 
و بـه عقـب بـاز نگردیـد. سـلیقه خـود، زیـاد روی در امیـال خود را انـکار کنید، پـول های خود 
را رصف جویـی کنیـد و بدهـی هـای خـود را پرداخـت کنیـد. به رسیـع ترین حد ممکـن اینکار 
را انجـام دهیـد. هنگامـی کـه بتوانیـد بار دیگر فـردی آزاد باشـید، به هیچ کس چیـزی بدهکار 

نباشـید، پیـروزی بزرگـی بدسـت خواهید آورد.» — الـن جی. وایت،
Ellen G. White, Counsels on Stewardship, p. 257

بدهـی شـالوده ای ضعیـف بـرای مسـیحیان می باشـد تا بتواننـد بر روی آن می باشـد. می 
توانـد بـه تجربـه روحانـی مـا صدمـه بزنـد و بـه توانایی مـا بـرای تامین بودجـه کار خـدا تاثیر 
بگـذارد. بدهـی توانایـی مـا بـه بخشـیدن بـا اعتـامد بـه نفـس بـه دیگـران را از بین مـی برد و 

فرصـت هـای برکات خـدا را مـی رباید.

برخـی از انتخـاب هایـی کـه مـی توانیـد در حال حاضـر بکنید که به شـما در اجتناب 
از بدهـی هـای غیـر ضـروری کمـک کننـد، کدامند؟ بـه منظـور اینکه بدهی نداشـته 

باشـید، چـه چیـزی ممکن اسـت برای انـکار خود نیاز داشـته باشـید؟

۱۵ مارس پنجشنبه
پس انداز و رسمایه گذاری

مورچـه هـا کار مـی کننـد تـا بـرای زمسـتان آذوقه جمـع کنند (امثال سـلیامن بـاب ۶ آیات 
۶ تـا ۸). مـا اگـر شـیوه هـای آنهـا را هنگامـی کـه عاقالنـه بـرای هـدف خـاص پـول پـس انـداز 
مـی کنیـم، در نظـر بگیریـم، افرادی خردمند هسـتیم. منظـور از پس انداز کردن، داشـنت منابع 
موجـود بـرای هزینـه هـای زندگـی یـا نیازهایـامن در مقابـل به هـدر دادن و جمـع آوری آنچه 
بدسـت مـی آوریـم، اسـت. مدیریت پـول مسـتلزم خردمندی، تنظیـم بودجه و نظـم و انضباط 
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مـی باشـد. اگـر تنهـا کاری کـه انجام مـی دهیم پس انـداز برای خودمان باشـد، بجـای مبارشت 
بـر دارایـی های خـدا، درواقـع آنها را مـی دزدیم.

«خرج کردن بدون دلیل پول رضری دو برابر است. نه تنها خود پول از دست رفته است بلکه 
توانایی درآمد زایی آن نیز از دست رفته است. اگر ما آن را کنار می گذاشتیم از طریق پس انداز 
بر روی زمین دو برابر می شد و از طریق بخشش در آسامن دو برابر می شد .... پس انداز نظمی 
است که مدیریت بر پول را رشد و توسعه می دهد. در عوض اینکه به پول اجازه دهیم تا ما را به 

هر کجا که هوس کردیم بربد، ما بایدکنرتل آن را بدست می گیریم.» — رَندی سی. آلکورن،
 Randy C. Alcorn, Money, Possessions and Eternity (Carol Stream: Illinois, Tyn-
dale House Publishers, 2003), p. 328

امثـال سـلیامن بـاب ۱۳ آیـه ۱۱، بـاب ۲۱ آیه ۵ و بـاب ۱۳ آیه ۱۸ را بخوانیـد. چه کالم عملی 
در اینجـا وجـود دارد کـه مـی توانـد بـه مـا در برخورد بهرت با مسـائل مالـی کمک کند؟

 

مبـارشان بـرای نیازهـای خانـواده پـس انـداز مـی کننـد و هنگامـی کـه دارایی هـای خدا را 
مدیریـت مـی کننـد، در آسـامن رسمایـه گذاری می کننـد. میـزان دارایی فرد مهم نیسـت، بلکه 
داشـنت یـک طـرح مدیریـت بـر  پایـه کتـاب مقـدس، هـر طـور کـه وضعیـت مالـی تان باشـد، 
اهمیـت دارد. پـس انـداز کـردن بـرای نیازهـای خانـواده بایـد عاقالنـه انجـام شـود. بـرای بـه 
حداقـل رسـاندن هـر گونـه رضر،  ریسـک ها را بـه چند بخش تقسـیم کنید تا خطـر رضر کمرت 
باشـد (جامعـه بـاب ۱۱ آیـات ۱ و ۲). کار کـردن بـا چنین حد اقل رسـانی ریسـک پیـش از نیاز 
و حاجـت (امثـال سـلیامن بـاب ۲۴ آیه ۲۷) و سـپس بدنبـال نصیحت شایسـته از دیگران بودن 
(امثـال سـلیامن بـاب ۱۵ آیـه ۲۲)، دو ابـزار موفـق در ایـن منونـه می باشـند. همچنـان که نیاز 
هـا بـر آورده مـی شـوند و ثروت رشـد می کند، ما بایـد «خداوند خدایامن را همیشـه به خاطر 

داشـته باشـیم، زیـرا اوسـت کـه بـه ما قـدرت و ثـروت عطا می کنـد» (تثنیـه باب ۸ آیـه ۱۸).
امـن تریـن منونـه رسمایـه گـذاری بـرای مبارش خـدا، رسمایـه گـذاری در «ملکوت آسـامنی» 
مـی باشـد (متـی بـاب ۱۳ آیـه ۴۴). هیـچ بحـران اقتصادی، ریسـک، دزد یـا رکود بـازاری وجود 
نـدارد. ماننـد داشـنت کیـف پولـی اسـت کـه هرگـز فرسـوده منـی شـود (لوقا بـاب ۱۲ آیـه ۳۳). 
پذیرفنت مسـیح حسـاب را باز می کند و بازگرداندن ده-یک و دادن پیشـکش به منزله سـپرده 
گـذاری مـی باشـند. یعنـی هـر چقـدر هـم کـه الزم باشـد مـا بـه چیزهـای زمینـی و دنیـوی از 
جملـه پرداخـت قبـض هـا در اینجـا رسـیدگی کنیـم، همچنـان بایـد همیشـه مترکـز خـود را بـر 

حقایـق ابـدی نگـه داریم.

دوم قرنتیـان بـاب ۴ آیـه ۱۸ را بخوانیـد. چگونـه مـی توانیم همیشـه ایـن حقیقت را 
در پیـش روی خـود داشـته باشـیم در حالـی که به عنوان مباشـرانی مسـئول در اینجا 

زندگی مـی کنیم؟
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۱۶ مارس جمعه
تفکـری فراتـر: هـر توانایـی، مهـارت یا موهبـت طبیعی از جانـب خدا می آیـد، چه با 
آن متولـد شـده باشـیم، تحـت نفـوذ آن قـرار گرفته باشـیم و یـا از محیط آن را آموخته باشـیم. 
بخـش مهـم معادلـه کاری اسـت کـه ما بـا توانایی هـا و مهارت هایـامن انجام مـی دهیم. خدا 
از مبارشیـن انتظـار دارد کـه از طریـق آمـوزش و تجربـه عملـی بیاموزنـد که اربـاب مهارت ها 

و توانایـی هـای خـود باشـند (جامعه بـاب ۱۰ آیه ۱۰).
بصل ئیل پر از «روح خدا و دارای لیاقت، ذکاوت، دانش و هرن بود» (خروج باب ۳۵ آیه ۳۱). 

او و اهولیاب (خروج باب ۳۵ آیه ۳۴) توانایی تعلیم مهارت های خود به دیگران را داشتند. 
ما می توانیم بیاموزیم مبارشین بهرتی باشیم و بخصوص مادامی که در جهان مادی زندگی 
می کنیم، بدهی را از بین بربیم. ما باید همیشه از طریق خواندن، هامیش ها، آموزش رسمی 
(هر زمان که امکان دارد) و در نهایت مترین آنچه که آموخته ایم. رشد مهارت هایامن، ما را 

قادر می سازد که بهرتین خود را به خدا بدهیم و مبارشین خوبی باشیم. 
متثیـل اسـتعدادها نشـان مـی دهد که هـر خدمتگزار اسـتعدادها را «به نسـبت توانائیش» 
دریافـت مـی کنـد (متـی بـاب ۲۵ بـاب ۱۵). دو خدمتگزار دارایی خـود را دو برابـر کردند؛ نفر 
سـوم مـال خـود را در زمیـن پنهـان منود. ما باید همیشـه در تالش بـرای بهبود آنچـه که داریم، 
باشـیم، امـا دفـن کـردن اسـتعداد هیـچ توانایـی و مهارتـی نشـان نـداد. مدیریـت پـول، بیرون 
آمـدن از زیـر بدهـی، ترویـج نظـم و انضبـاط و تجربـه عملـی، صالحیـت هایی را توسـعه می 
دهنـد کـه توسـط خـدا برکـت داده مـی شـوند. بـرای موفقیـت و خوب بـودن در چیـزی، باید 

آن را بارهـا تکـرار کنیم. 
«اگـر درس هـای کتـاب مقـدس وارد زندگـی روزانـه بشـوند، تاثیـری عمیـق و پایـدار بـر 
شـخصیت دارنـد. تیموتائـوس ایـن درس هـا را آموخـت و بکار برد. او هیچ اسـتعداد درخشـان 
خاصـی نداشـت، امـا کارش بـا ارزش بـود زیرا از توانایی هـای خدادادی خود در خدمت اسـتاد 
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 205 ،اسـتفاده می کرد.» — الن جی. وایت

سواالتی برای بحث
۱. اگر چه کنترل نفس همیشه برای مسیحیان مهم است، اما بخصوص زمانی که عدم کنترل 
نفس می تواند به مشکالت مالی و حتی نابودی منتهی شود، اهمیت می یابد. ما به عنوان 

کلیسا، چه زمانی می توانیم به کسانی که در خطر این مشکل قرار دارند، کمک کنیم؟
۲. رومیـان بـاب ۱۳ آیـات ۷ و ۸ را بخوانیـد. چگونـه مـی توانیـم این سـخنان را در زندگی 

روزانـه خـود و تمـام تعامـل هایمان بـا دیگران اعمـال کنیم؟
۳.  برخـی اسـتدالل مـی کننـد کـه ما نباید نگـران افتادن در بدهی باشـیم، زیرا عیسـی به 

زودی برمـی گـردد. شـما چگونه بـه این ادعا پاسـخ خواهید داد؟
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شکنجه ذهنی برای سبت
توسط اندرو مک چزنی، مبلغ دینی ادونتیست

مادرش پیش از مدرسه سبت، او را با آب خیس می کرد.
ـــاده مـــی رفـــت او را تعقیـــب مـــی کـــرد  ـــه ســـوی کلیســـا پی پـــدرش وقتـــی او ب

ـــد.  ـــه کلیســـا مـــی دوی — ولـــی او ب
هـر بـار کـه او صـدای تق تـق قفل جعبـه تفنگ پدرش را می شـنید، می ترسـید 

کـه پدرش بـرای کشـنت او می آمد.
مـارگارت ویلفـرد کـه سـال های پـس از تعمیـد گرفتنش درکلیسـای ادونتیسـت 
را تعریـف می کـرد، گفـت: «مـن واقعاً می ترسـیدم. به شـدت نگران بـودم. و حتی 

تـا امروز بـر من تأثیر گذاشـته اسـت.» 
ـــت در  ـــی ادونتیس ـــه راهنامی ـــته مدرس ـــم بازنشس ـــاله، معل ـــرد ۶۱ س ـــا ویلف ام
ـــن  ـــت، «م ـــت. او گف ـــیامنی نداش ـــچ پش ـــو هی ـــداد و توباگ ـــب ترینی ـــور کارائی کش
ــه می توانـــم  ــه آرامـــش کـ ــر آنچـ ــرم. هـ ــدا لـــذت می بـ ــا خـ ــدم زدنـــم بـ از قـ

داشـــته باشـــم را دریافـــت می کنـــم.»
ویلفـرد توسـط والدینـی کـه یکشـنبه را نگـه می داشـتند، نزدیـک بـه محوطـه 
دانشـگاه ادونتیسـت کارائیـب جنوبـی در دره مـاراکاس پـرورش یافتـه بـود. او از 
کودکـی، موسـیقی کـه در روز سـبت ازمحوطـه دانشـگاه بـه گـوش می رسـید را 
دوسـت داشـت. گروه هـای آواز سـبت گاهـی در صبـح روزهـای سـبت از ایـن در 
بازدیـد می کردنـد. ایـن موسـیقی بـود کـه ویلفرد را در سـن ۱۹ سـالگی جذب یک 

مجموعـه بشـارتی ادونتیسـت منـود و او پـس از جلسـات تعمیـد داده شـد. 
او گفت، «این زمانی بود که شکنجه  ذهنی آغاز شد.»

والدینـــش خشـــمگین بودنـــد. پـــدرش او را تهدیـــد منـــود و در خانـــه را بـــه روی 
او بســـت. صـــدای قفـــل جعبـــه تفنـــگ پـــدرش او را می ترســـاند. او می ترســـید 
ـــی از  ـــا نیم ـــدرش او را ت ـــار پ ـــد. یکب ـــری بیافت ـــاق بدت ـــا اتف ـــورد ی ـــک بخ ـــه کت ک

ـــود. ـــب من ـــا تعقی ـــیر کلیس مس
دهـد،  انجـام  بـود  ممکـن  آنچـه  از  زیـرا  دویـدم  را  مسـیر  «متـام  گفـت،  او 

 « می ترسـیدم.

داستانهای ایامنداران
۱۷ مارس
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مـادرش بعـد از اینکـه بـرای رفـنت بـه کلیسـا لبـاس می پوشـید، بـر رویـش آب 
می ریخـت. 

او گفت، «زندگی اصالً برایم خوب نبود.» 
امـا ویلفـرد هرگـز بـه دسـت برداشـنت از ایامنـش فکر نکـرد. او بـه مزامیر باب 
۳۴ آیـه ۷ متوسـل شـد کـه مـی گویـد، «فرشـته خداونـد حافـظ و رهاننـده کسـی 
اسـت کـه از خداونـد می ترسـد و بـه او احـرتام می گـذارد.» یکـی دیگـر از آیـات 
مـورد عالقـه، مزامیـر بـاب ۲۷ آی ۱۰ می باشـد: «حتّـی اگـر پـدر و مـادرم مـرا ترک 

کننـد، خداونـد مـرا تـرک نخواهـد کرد.»
درنهایـت، تنـش در خانـه کاهـش پیـدا کـرد. ویلفـرد یـک بورسـیه دانشـجویی 
بـرای ادامـه تحصیل بدسـت آورد و در دانشـگاه ادونتیسـت ثبت نام کـرد. بعد در 
مدرسـه ابتدایـی ادونتیسـت روز هفتم در مـاراکاس کاری را پذیرفـت، جایی که به 

مـدت ۳۵ سـال کالس اول و دوم را آمـوزش داد. 
او گفـت، «مـن می دانـم کـه در چشـم خدا عزیز هسـتم. او از پشـت هرچیزی 

مـی تواند مـرا ببیند.»
سـاخنت  بـرای   ۲۰۱۸ فصـل  اولیـن  در  سـبت  سـیزدهمین  هدایـای  از  بخشـی 
کلیسـایی جدیـد بـرای دانشـگاه کارائیـب جنوبـی کـه هرگـز سـاختامنی مخصوص 
کلیسـا نداشـته و در سـالن اجتامعـات مراسـم عبـادت برگـزار می شـد، فرسـتاده 

خواهـد شـد.
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۱۷ تا ۲۳ مارسدرس دوازدهم

عادات یک مبارش

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: افسسـیان بـاب ۵ آیـات ۱۵ تـا ۱۷؛ کولسـیان بـاب ۳ آیـه ۲۳؛ لوقـا 
بـاب ۱۲ آیـات ۳۵ تـا ۴۸؛ یعقـوب بـاب ۴ آیـه ۱۴؛ اعـامل رسـوالن بـاب ۳ آیـه ۲۱؛ اول قرنتیان 

بـاب ۹ آیـات ۲۴ تـا ۲۷.
آیـه حفظـی: «بـه چه چیـز مرد جـوان راه خود را پاک می سـازد؟ به نـگاه داشـتنش موافق کالم 
تـو. بـه متامـی دل تـو را طلبیـدم. مگـذار کـه از اوامـر تو گمراه شـوم. کالم تـو را در دل خـود مخفی 

داشـتم کـه مبـادا بـه تو گنـاه ورزم» (مزامیـر باب ۱۱۹ آیـات ۹ تا ۱۱).

عـادات شـام، هـدف و جهـت زندگیتـان را منایـان مـی سـازند. مبارشهایی که عـادات خوب 
را پـرورش مـی دهنـد، وفادارتریـن مبارشیـن هسـتند. دانیـال عـادت داشـت روزانـه دعـا کنـد 
(دانیـال بـاب ۶ آیـه ۱۰). رسـم پولـس ایـن بـود کـه در کنیسـه باشـد (اعامل رسـوالن بـاب ۱۷ 
آیـات ۱ و ۲). او همچنیـن مـی نویسـد: «گـول نخوریـد، معـارشان بـد، اخـالق خـوب را فاسـد 
مـی سـازند» (اول قرنتیـان بـاب ۱۵ آیـه ۳۳). مـا بایـد عـادات خوب را بـه منظـور جایگزینی با 

عـادات بـد، رشـد و منـو دهیم.
«عـادات مـا بـرای االن و همیشـه ، خالق شـخصیت منحرص بفرد هر یک از ماسـت. زندگی 
کسـانی کـه عادات درسـتی را شـکل مـی دهند و در انجام همـه وظایف وفادار هسـتند، مانند 
 نورهـای درخشـان کـه راه دیگـران را نورانـی مـی کننـد، خواهنـد بـود.» — الـن جـی، وایـت،

Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 4, p. 452
معـربی کـه یـک عـادت آنرا می سـازد، رسیع ترین راهی اسـت کـه می توانید برای بدسـت 
آوردن اجـر و پاداشـی کـه بدنبالـش هسـتید، انتخـاب کنید. یـک عادت، یک تصمیم ریشـه دار 
اسـت. بـه عبـارت دیگـر، شـام حتـی الزم نیسـت در مـورد آن فکر کنیـد؛ فقـط آن را انجام می 
دهیـد. آن عـادت مـی توانـد بـا توجـه به کاری کـه انجام مـی دهید، خیلـی خوب یـا خیلی بد 
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باشـد. ایـن هفتـه، بـه عـادات قدرمتنـدی کـه به یـک مبـارش در انجام کسـب و کار خـدا کمک 
خواهنـد کرد، مـی پردازیم.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۴ مارس آماده شوید.

۱۸ مارس یکشنبه
عادت: ابتدا خدا را جستجو کنید

همـه مـا دارای عاداتـی هسـتیم. پرسـش ایـن اسـت: آنهـا از چـه نوعـی هسـتند؟ خـوب یا 
بـد؟ از متـام عـادات خوبـی کـه مسـیحیان می توانند داشـته باشـند، اولیـن چیزی که هـر روزه 

بایـد در اهـم متامـی اولویـت ها باشـد جسـتجو کردن خداسـت.  
«هـر روز صبـح خودتـان، قلـب و وجدان، جسـم و روحتان را برای خدا وقـف کنید. عادات 

نیایـش و تـوکل بـه منجـی خود  را بیشـرت و بیشـرت  شـکل و زینت دهید.» — الـن جی. وایت،
Ellen G. White, Mind, Character and Personality, vol. 1, p. 15

بـا چنـان عادتـی ، مطمئنـاً از «در ... تنـگ» عبـور خواهیـم کرد کـه به حیـات رهنمون می 
سـازد. (متـی بـاب ۷ آیه ۱۴).

خـدا فرمـود، «خـدای دیگـری را غیـر از من پرسـتش نکن» (خـروج باب ۲۰ آیه ۳). عیسـی 
در زمینـه نیازهـای اساسـی مـا فرمـود، «قبـل از هر چیز ملکـوت خدا و عدالـت وی را بطلبید» 
(متـی بـاب ۶ آیـه ۳۳) و همچنیـن بـه مـا گفتـه شـده اسـت: «شـام مـرا خواهیـد طلبیـد و مرا 

خواهیـد یافـت، چـون از صمیـم قلـب خواهـان من بـوده اید» (ارمیـا بـاب ۲۹ آیه ۱۳).

متـی بـاب ۲۲ آیـات ۳۷ و ۳۸، اعـامل رسـوالن بـاب ۱۷ آیه ۲۸، افسسـیان باب ۵ آیـات ۱۵ تا 
۱۷ و کولسـیان بـاب ۳ آیـه ۲۳ را بخوانیـد. چـه چیزی در اینجا گفته شـده اسـت که می تواند 

بـه درک مـا از چگونگـی قبـل از هـر چیز قـرار دادن خدا در زندگیـامن کمک کند؟
 

از میـان متـام الگـو هـا بـرای طلبیـدن خـدا ، البته هیچکـدام بهرت از الگوی عیسـی نیسـت.  
عیسـی ، پـدر خـود را مقـدم بـر هـر چیـز دیگـری قرار مـی داد. مـا ایـن اولویـت را در کودکی 
او ابتـدا در خـالل سـفری کـه برای برگزاری عید ِپَسـح  در اورشـلیم داشـت می بینیـم. هنگامی 
کـه بـا مـادرش کـه او را «در معبـد» پیـدا کـرد روبرو شـد، بـه او گفت، «مـن بایـد در امور پدر 

خـود باشـم » (لوقـا باب ۲ آیـات ۴۶ و ۴۹).
عیسی در طول زندگی اش، مشتاق همدلی با پدرش بود هامنطور که عادات دعا کردن در زندگی 
اش نشان می داد. این عادت چیزی بود که حواریون کامالً درک منی کردند. متام نیروهای تاریکی 

نتوانستند عیسی را از پدر جدا کنند زیرا عیسی ارتباط کامل با او را تبدیل به یک عادت منود.
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مـا مـی توانیـم بـا تصمیـم بـه دوسـت داشـنت خـدا بـا متـام قلـب، ذهـن و روحـامن، مثـال 
عیسـی را دنبـال کنیـم (متـی بـاب ۲۲ آیـه ۳۷). مـا بـا دعـا کـردن مطالعـه کالم خـدا و بدنبـال 
تقلیـد از شـخصیت عیسـی در همـه کارهایـامن بودنـد، عادت قـرار دادن خدا قبـل از هر چیز 
در زندگیـامن را شـکل خواهیـم داد. و بـرای یـک فـرد مسـیحی، چـه عادتـی بهـرت از ایـن مـی 

توانـد وجود داشـته باشـد؟

از خـود بپرسـید: آیـا مـن واقعـاً خـدا را مقـدم بـر هر چیـز در زندگـی ام قـرار دادم؟ 
چگونـه مـی توانیـد متوجه آن بشـوید؟

۱۹ مارس دوشنبه
عادت: بدنبال بازگشت عیسی باشید

لوقـا بـاب ۱۲ آیـات ۳۵ تـا ۴۸ را بخوانیـد. ایـن متثیـل درباره نحـوه ارتباط ما با آمـدن دوباره 
عیسـی، چـه چیـزی بـه مـا تعلیـم مـی دهـد؟ چـرا متـام کارهایـی کـه مـا همیشـه انجـام مـی 

دهیـم بایـد در زمینـه واقعیـت آمدن عیسـی باشـند؟
 

مبـارشت بایـد از روی عـادت در پرتو بازگشـت عیسـی انجام شـود. شـخصیت مبارشین بی 
ایـامن کـه ماننـد بـا ایامنـان رفتـار می کنند، در نهایت بواسـطه اعاملشـان آشـکار خواهد شـد؛ 
زیـرا مبارشیـن حقیقـی و وفـادار، مسـئولیت هـای خـود را آنگونـه کـه گویـا اربابشـان حضـور 
دارد، انجـام مـی دهنـد. آنهـا بـرای آینـده زندگـی مـی کننـد و روز بروزصادقانه کار مـی کنند. 
« اّمـا وطـن مـا در آسـامن اسـت که از آنجـا نیـز نجات دهنده، یعنی عیسـی مسـیح خداوند را 

انتظـار می کشـیم » (فیلیپیـان بـاب ۳ آیه ۲۰).
ابراهیـم بدنبـال یـک شـهر ابـدی بود (عربانیـان باب ۱۱ آیـه ۱۰)، و پولس بدنبال بازگشـت 
مسـیح بـود (عربانیـان بـاب ۱۰ آیـه ۲۵). آنهـا اندیشـمندان پیشـگام، پیـش بینـی کننـدگان و 
برنامـه ریـزان بودنـد و بـه لحظـه ای می نگریسـتند تا عیسـی را مالقـات کنند. ما نیـز باید این 
عـادت نـگاه کـردن بـه دور دسـتها بـا نگاهـی پایـدار را بـرای بـه اوج رسـیدن پیـام انجیـل [که 
هامنـا بازگشـت دوبـاره عیسـی مـی باشـد] در خـود پـرورش دهیـم (تیطـوس باب ۲ آیـه ۱۳). 
بـه جـای اینکـه تنهـا گوشـه چشـمی بیاندازیـم و یـا بطـور زودگـذر بـه نبوت نـگاه کنیـم، باید 
همـواره بدنبـال آگاهـی از ابدیت که در زمان بازگشـت مسـیح منتظر ماسـت، باشـیم. در عین 
حـال، بایـد از گامنـه زنـی هـای خـود رو و پـر اوهـام در مـورد وقایع آخـر زمان اجتنـاب کنیم. 
وعـده آمـدن دوبـاره مسـیح بـه ما در زندگـی جهت می دهد و چشـم اندازی مناسـب به زمان 



۱۱۷

حـال ارائـه مـی دهـد و بـه مـا کمـک مـی کنـد آنچـه در زندگـی مهـم اسـت را بـه یـاد داشـته 
باشـیم. عـادت بدنبـال بازگشـت عیسـی بودن، مفهـوم و هدف مبـارش بودن را ارائـه می دهد.

صلیـب ، راه را بـرای مـا همـوار منوده اسـت تا قرار مالقاتی با نجات دهنده داشـته باشـیم. 
مـا بدنبـال نشـانه هـای آشـکار شـده در کتـاب مقـدس هسـتیم کـه بـه آمدن مسـیح با شـکوه 
پـدر و فرشـتگان مـالزم اشـاره دارد (مرقـس بـاب ۸ آیـه ۳۸). «و در ضمـن، مـا بـه چیزهـای 
نادیدنـی چشـم دوختـه ایـم نه بـه چیزهای دیدنـی، زیرا آنچه به چشـم می آید موقتی اسـت، 

ولـی چیزهـای نادیدنـی تـا ابـد دوام دارنـد» (دوم قرنتیان بـاب ۴ آیه ۱۸).
آری، مـرگ و واقعیـت همیشـگی آن بایـد همـواره بـه مـا در درک میـزان محـدود و گـذرا 
بـودن زمامنـان در اینجـا کمـک کنـد. اما وعـده آمدن دوباره نیز به ما نشـان مـی دهد که مرگ 
خـود موقتـی و گذراسـت. پـس جـای تعجب نیسـت که ما باید در پرتو وعده بازگشـت مسـیح 
زندگـی کنیـم، وعـده ای کـه باید بـر نحوه زندگی همـه مبارشین مسـیحی تاثیر بگـذارد. بیایید 
اکنـون ایـن موضـوع را بـه یـک عـادت تبدیـل کنیـم کـه همیشـه در انتظـار بازگشـت مسـیح 

زندگـی کنیـم. نـام واقعی مـا، واقعیـت آن انتظـار را منایان می سـازد. 

۲۰ مارس سه شنبه
عادت: از زمان خردمندانه استفاده کنید

«زیـرا مـا مـدت کوتاهـی زندگـی کـرده ایـم، معلومـات مـا بسـیار کم اسـت و عمـر ما بر 
زمیـن همچـون سـایه ای زودگـذر اسـت» (ایـوب بـاب ۸ آیه ۹).

شام می توانید یک ساعت را نگه دارید، اما منی توانیم زمان را از حرکت بازداریم. زمان منتظر 
منی ماند؛ حتی اگر ما ثابت مبانیم و کاری انجام ندهیم، به حرکت رو به جلو ادامه می دهد. 

آیـات زیـر چـه چیـزی دربـاره زمـان مـا در اینجـا بـر روی زمیـن در ایـن زندگـی تعلیـم مـی 
دهنـد؟ یعقـوب بـاب ۴ آیـه ۱۴؛ مزامیـر بـاب ۹۰ آیـات ۱۰ و ۱۲؛ مزامیـر بـاب ۳۹ آیـات ۴ و 
۵؛ جامعـه بـاب ۳ آیـات ۶ تـا ۸. پیـام اصلـی کـه باید دربـاره با ارزش بـودن زمامنـان در اینجا 

از ایـن آیـات بدسـت آوریم، چیسـت؟
 

ــیحیان  ــه مسـ ــان، مهـــم اســـت کـ ــه محـــدودی و برگشـــت ناپذیـــری زمـ ــا چیـــزی بـ بـ
ـــان را  ـــه از زم ـــتفاده خردمندان ـــادت اس ـــد ع ـــا بای ـــن رو، م ـــند. از ای ـــوب آن باش ـــن خ مبارشی
ـــد  ـــا بای ـــم. م ـــم اســـت ، رشـــد دهی ـــدی مه ـــی بع ـــی و زندگ ـــن زندگ ـــر آنچـــه در ای ـــز ب ـــا مترک ب
ـــی  ـــوان موضوع ـــد بعن ـــی کن ـــکار م ـــا آش ـــرای م ـــدا ب ـــه کالم خ ـــزی ک ـــاس آنچی ـــر اس ـــان را ب زم
ـــد.  ـــی باش ـــد من ـــل متدی ـــد، قاب ـــان برس ـــه پای ـــان ب ـــه زم ـــی ک ـــرا وقت ـــم، زی ـــت کنی ـــم مدیری مه
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اگـــر مـــا پولـــی را از دســـت بدهیـــم، مـــی توانیـــم در نهایـــت بـــار دیگـــر حتـــی بیشـــرت از 
ـــی  ـــن من ـــان چنی ـــورد زم ـــا در م ـــم. ام ـــت آوری ـــم ، بدس ـــت داده ای ـــدا از دس ـــه ابت ـــه را ک آنچ
ـــی  ـــه نوع ـــت. ب ـــد رف ـــت خواه ـــه از دس ـــرای همیش ـــرود، ب ـــت ب ـــه از دس ـــه ای ک ـــد. لحظ باش
مـــی تـــوان گفـــت بازگردانـــدن تخـــم مـــرغ شکســـته بـــه داخـــل پوســـته اش آســـان تـــر از 
ـــا ارزش تریـــن  بازگردانـــدن لحظـــه گذشـــته ای از زمـــان مـــی باشـــد. بنابرایـــن، زمـــان یکـــی از ب
ـــادت  ـــا ع ـــه م ـــت ک ـــم اس ـــدر مه ـــس چق ـــد. پ ـــی باش ـــدا م ـــط خ ـــده توس ـــای داده ش ـــاع ه مت

ـــم. ـــرورش بدهی ـــم را پ ـــه داری ـــی ک ـــام زمان ـــه از مت ـــتفاده بهین اس
«زمـان مـا بـه خـدا تعلـق دارد. هـر لحظـه از آن اوسـت و ما تحـت تعهدی جدی هسـتیم 
تـا زمـان را بـرای جـالل او بهبـود دهیـم. بیـش از هـر عطیـه ای کـه او ارزانـی داشـته ، او ما را 

بـه جدیـت ملـزم مـی دارد تـا در بـاره زمان حسـاب پـس بدهیم.  
«ارزش زمان فراتر از محاسبات است. برای مسیح ارزش متام لحظات یکسان بود و برای ما 
نیز باید چنین باشد. زندگی کوتاه تر از آن است که بیهوده بخواهد به هدر برود. ما وقتی بیش 
نداریم بجز تنها چند روز آزمون رفتار تا برای ابدیت آماده شویم. ما وقتی برای هدر دادن، 

اختصاص به لذت های خودخواهانه و زیاده روی در گناه نداریم.» — الن جی. وایت، 
Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 342

«پـس شـما بایـد دقـت کنید کـه چگونه زندگـی می کنید، مثل اشـخاص عاقـل زندگی 
کنیـد، نـه ماننـد نادانـان. از هـر فرصتـی کـه بـرای شـما روی مـی آورد بـه بهتریـن 
نحـوی اسـتفاده کنیـد زیـرا ایـن ایام، ایام بدی اسـت» (افسسـیان باب ۵ آیـات ۱۵ و 
۱۶). پولـس در اینجـا چـه چیـزی بـه ما می گویـد و ما چگونه می توانیم این سـخنان 

را در وضعیـت کنونـی خود اعمـال کنیم؟

۲۱ مارس چهارشنبه
عادت: ذهن، بدن و روحی سامل داشته باشید

مـا در ابتـدا از نظـر ذهنـی، جسـمی و روحـی، عالـی خلـق شـدیم. البتـه، گنـاه همـه ایـن 
هـا را خـراب کـرد. مـژده خـوب انجیـل در میـان سـایر چیزهـا، ایـن اسـت کـه خـدا در حـال 

بازگردانـدن مـا بـه آن چیـزی اسـت کـه از ابتـدا قـرار بـود باشـیم. 
اعـامل رسـوالن بـاب ۳ آیـه ۲۱ و مکاشـفه یوحنـا بـاب ۲۱ آیـات ۱ تـا ۵ را بخوانیـد. در ایـن 
آیـات چـه امیـدی بـرای مـا یافت می شـود؟ ما در حالـی که منتظـر این احیاء نهایی هسـتیم، 

چگونـه باید زندگـی کنیم؟
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مسـیح وقتـی کـه در اینجـا بـود، بـرای متعالـی سـاخنت بـرش از نظـر روحانـی، ذهنـی و 
جسـمی بطـور خسـتگی ناپذیـر تـالش منـود، کـه همـه مـوارد تشـکیل دهنـده احیـاء در پایـان 
زمـان هسـتند. خدمـت شـفا دادن عیسـی ثابت مـی کند که خدا مـی خواهد ما اکنـون تا پایان 
زمـان، تـا حـد ممکن سـامل باشـیم. از ایـن دو، مبارشین برای ذهـن، بدن و روح خـود عاداتی را 

پـرورش مـی دهنـد کـه شـیوه زندگـی سـامل را ترویج مـی دهند.
نخسـت، هـر چـه از ذهـن بیشـرت اسـتفاده شـود، قـوی تـر خواهـد شـد. بر حسـب عادت، 
ذهـن خـود را پـر سـازید از «هـر آنچـه راسـت، رشیف، درسـت، پاک، دوسـت داشـتنی، نیکنام 
و هـر چـه عالـی و قابـل سـتایش اسـت» (فیلیپیـان بـاب ۴ آیـه ۸). چنیـن افـکاری آرامـش بـه 
همـراه دارنـد (اشـعیا بـاب ۲۶ آیـه ۳) و «آرامـش فکـری بـه بـدن سـالمتی می بخشـد» (امثال 
سـلیامن بـاب ۱۴ آیـه ۳۰). عـادات سـامل ذهـن، بـه دژ نیرو و توان اجـازه می دهنـد در بهرتین 

رشایـط ممکـن عمـل کند. 
دوم، عـادات خـوب سـالمتی از جملـه ورزش و رژیـم غذایـی مناسـب نشـان مـی دهند که 
مـا بـه خودمـان اهمیـت مـی دهیـم. بـرای مثـال، ورزش اسـرتس و فشـار خـون را کاهـش مـی 
دهـد، روحیـه مـا را بهبـود مـی بخشـد و اکسـیری اسـت کـه احتامالً بیشـرت از هر چیـز موجود 

دیگـر، ضـد پیری می باشـد.
سـوم، یـک مبـارش بـرای تقویـت روح خود، عـادات خوب را توسـعه خواهـد داد. روح خود 
را بـرای رسـیدن بـه خـدا رفعـت دهیـد (مزامیـر بـاب ۸۶ آیـات ۴ و ۵) و منتظر مبانیـد (مزامیر 
بـاب ۶۲ آیـه ۵). روح شـام رونـق خواهد یافـت «در حالی که مطابق حقیقـت رفتار می کنید» 
(سـوم یوحنـا بـاب ۱ آیـه ۳) و «سـامل مبانـد تـا وقـت آمـدن خداونـد مـا عیسـی مسـیح» (اول 

تسـالونیکیان بـاب ۵ آیه ۲۳).

بـه نـوع عاداتـی کـه داریـد و نحوه تاثیرشـان بـر سـالمت روحانی، ذهنی و جسـمی 
خـود، بیاندیشـید. آیـا نیـاز هسـت تغییراتی ایجـاد کنید تا به شـما در برخـی یا همه 
ایـن مـوارد کمـک کننـد؟ چـه انتخـاب هایـی می توانیـد بکنیـد و چه وعـده هایی از 
کتـاب مقـدس را مـی توانیـد مطالبـه کنیـد کـه به شـما در بهبـود کیفیـت زندگی تان 

اکنـون کـه منتظـر احیـاء نهایی خود هسـتید، کمـک کنند؟

۲۲ مارس پنجشنبه
عادت: تادیب نفس

تادیـب نفـس یکـی از مهمرتیـن ویژگـی هـای شـخصیتی اسـت کـه یـک مبـارش مـی توانـد 
داشـته باشـد. «زیـرا روحـی کـه خـدا به ما بخشـیده اسـت مـا را ترسـان منی سـازد، بلکـه روح 
او مـا را از قـدرت و محبـت و تادیـب نفـس پـر مـی کنـد» (دوم تیموتائـوس بـاب ۱ آیـه ۷). 
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واژه یونانـی معـادل تادیـب، sophronismos،  تنهـا در اینجـا در ایـن آیه در عهـد جدید آمده 
اسـت و شـامل توانایـی انجـام آنچـه کـه بایـد بـا ذهـن متعادل و سـلیم انجام شـود، می باشـد 
تـا از اصـول خـدا منحـرف نشـود. تادیـب نفـس مـی توانـد بـه مـا کمـک کنـد تـا «خـوب را از 
بـد تشـخیص دهیـم» (عربانیـان بـاب ۵ آیـه ۱۴)، رشایـط کنونـی را درک کنیـم و در عیـن حال، 
بـا آرامـش و مالیـم در برابـر فشـارها و حـواس پرتی هـا بدون در نظـر گرفنت نتیجـه، مقاومت 
کنیـم. دانیـال بـا وجـود شـیرها، چیزی که درسـت بـود را دنبال کـرد، بر عکس سامسـون که در 
افـراط [خوشـگذرانی] زندگـی کـرد و خویشـنت داری و داوری درسـت کمـی از خود نشـان داد. 
یوسـف در خانـه فوطیفـار، بـه آنچـه کـه درسـت بود عمل کـرد، بر خالف سـلیامن کـه خدایان 

دیگـر  را پرسـتش منـود (اول پادشـاهان بـاب ۱۱ آیـات ۴ و ۵).

اول قرنتیان باب ۹ آیات ۲۴ تا ۲۷ را بخوانید. پولس در اینجا درباره تادیب نفس چه چیزی 
می گوید؟ او می گوید که چه چیزی در کل مسئله تادیب نفس، در معرض خطر قرار دارد؟

 
«جهـان غـرق در افـراط و تفریـط شـده اسـت. خطاهـا و افسـانه هـا وجـود دارنـد. دام 
هـای شـیطان بـرای نابـود کـردن نفـس هـا چنـد برابـر شـده اند. همـه کسـانی که در تـرس از 
خـدا، تقـدس را کامـل خواهنـد کـرد، باید درس هـای اعتدال و پرهیـزگاری را بیاموزنـد. امیال و 
احساسـات بایـد پیـرو قـدرت هـای برتر ذهن نگه داشـته شـوند. تادیـب نفس بـرای آن قدرت 
ذهنـی و بینـش روحانـی کـه مـا را قـادر خواهنـد سـاخت تـا حقایق مقـدس کالم خـدا را درک 

کنیـم و بـکار بربیـم، حیاتـی اسـت.» — الـن جـی. وایت،
 Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 101

فراخوانده  را  شام  خدا  یابد.  می  بهبود  عادت،  حسب  بر  کارهای  طریق  از  نفس  تادیب 
است تا «در متام رفتارتان پاک باشید» (اول پطرس باب ۱ آیه ۱۵) و «خود را در خداپرستی 
تقویت کنید» (اول تیموتائوس باب ۴ آیه ۷). مبارشین باید مانند با استعدادترین ورزشکاران 
و موسیقی دان ها مترین کنند و آموزش ببینند تا تادیب نفس داشته باشند. ما باید از طریق 
قدرت خدا و تالش سخت کوشانه خود، در چیزهایی که واقعاً مهم هستند، خود را تادیب کنیم.

چگونـه مـی توانیـم بیاموزیم که تسـلیم قدرت خدا  بشـویم، او که تنهـا می تواند به 
مـا آن تادیـب نفسـی کـه بـرای زندگی کردن بـه عنوان مباشـرینی وفـادار و خداگونه 

در ایـن جهام سـقوط کرده و فاسـد نیاز داریـم را بدهد؟

۲۳ مارس جمعه
تفکـری فراتـر:  خنـوخ و نـوح راه رفـنت بـا خـدا را در عـرصی کـه عـده کمـی در بحبوحـه 
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مادیگرایـی و خشـونت بیـش از حـد وفـادار مانـده بودنـد، به یک عـادت تبدیل کردنـد (پیدایش باب 
۵ آیـه ۲۴، بـاب ۶ آیـه ۹). آنهـا فیـض خـدا را درک کـرده و پذیرفتنـد و از ایـن رو، مبارشیـن خـوِب 

دارایـی هـا و وظایفـی کـه بـه ایشـان سـپرده شـده بـود، بودند.
در طـول اعصـار، مـردم ماننـد خنـوخ و نـوح در راه خـدا قـدم بر داشـتند. به عنـوان مثال، 
دانیـال و دوسـتانش «متوجـه شـدند به منظـور منایندگان دیـن حقیقی بـودن در میان مذاهب 
دروغیـن کفـر، بایـد سـالمت عقـل داشـته باشـند و شـخصیت مسـیحی را بـه کـامل برسـانند. 
و خـدا خـود معلـم ایشـان بـود. آنهـا بـا دعـای مـداوم، مطالعـه آگاهانـه و در متـاس بـودن بـا 
 Ellen G. White, ،عـامل غیـب، ماننـد خنـوخ در راه خـدا قدم برداشـتند.» — الن جـی. وایـت

Prophets and Kings, p. 486
«گام برداشـنت در راه خـدا»، معـرف کاری اسـت کـه مبـارش انجـام مـی دهد ، یعنـی زندگی 
روزانـه بـا خـدا بـر روی زمیـن. یـک مبـارش عاقـل، گام برداشـنت بـا خـدا در جهانی فاسـد را به 
یـک عـادت تبدیـل مـی کنـد، زیـرا تنها بـا ایـن ارتباط بـا خدا، مـی توانیـم در برابر سـقوط در 

رشارت هـای غالـب محافظت شـویم.
یک مبارش وفادار بودن مستلزم همه جنبه های زندگی می باشد که با موافق خدا بودن 
رشوع می شود (عاموس باب ۳ آیه ۳). ما باید در مسیح (کولسیان باب ۲ آیه ۶)، در تازگی 
حیات (رومیان باب ۶ آیه ۴)، در محبت (افسسیان باب ۵ آیه ۲)، در حکمت (کولسیان باب ۴ 
آیه ۵)، در حقیقت (مزامیر باب ۸۶ آیه ۱۱)، در نور (اول یوحنا باب ۱ آیه ۷)، در کامل (امثال 
سلیامن باب ۱۹ آیه ۱)، در رشیعت او (خروج باب ۱۶ آیه ۴)، در کارهای خوب (افسسیان باب 

۲ آیه ۱۰) و در راه راست (امثال سلیامن باب ۴ آیه ۲۶) گام برداریم.

سواالتی برای بحث 
۱. تواضـع را تعریـف کنیـد و نقش آن را در شـیوه زندگی مباشـر توضیـح دهید (متی باب 
۱۱ آیـه ۲۹، افسسـیان بـاب ۴ آیـه ۲، فیلیپیـان بـاب ۲ آیـه ۳، یعقوب باب ۴ آیـه ۱۰). چرا 

تواضـع در قـدم برداشـتن مـا با خدا مهم اسـت؟ (میکا بـاب ۶ آیه ۸).
۲. در کالس، درباره روش هایی که ما می توانیم به کسانی در میان خودمان که گرفتار 
بدی و یا حتی عادات مخرب افتاده اند کمک کنیم، صحبت کنید. شما به عنوان کلیسای 

محلی، چه کاری برای کمک به این افراد می توانید انجام دهید؟
۳. برخـی از عـادات خـوب دیگـر که مباشـرین مسـیحی باید داشـته باشـند، کدامند؟ برای 

٨ را ببینید. مثـال، تیطـوس بـاب ۲ آیـه ۷، مزامیـر بـاب ۱۱۹ آیه ۱۷۲ و متـی باب ۵ آیـه 
۴. در کالس، دربـاره زمـان و رمـز و رمـوز آن صحبـت کنیـد. چـرا بـه نظـر می رسـد که به 
سـرعت در حال سـپری شـدن اسـت؟ ما اصالً چگونه متوجه می شـویم که زمان چیسـت؟ 
و مهم تـر اینکـه، چـرا الزم اسـت کـه مـا مباشـرین خـوب مقدار نسـبتاً کـم آن کـه بر روی 

زمین داریم، باشـیم؟
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دخرت ولخرج
توسط اندرو مک چزنی، تبلیغ دینی ادونتیست

اسـتارلن پیـرتز کبـود و بـا لبـاس پـاره پـس از یـک شـب مهامنـی و در پـی آن 
تصـادف رانندگـی بـه دلیـل مسـتی، یـک صبـح روز سـبت وارد کلیسـا شـد. 

او کـه عضـو سـابق کلیسـای ادونتیسـت بـود، مطمـنئ نبـود اعضـای کلیسـا که 
بـرای مـدت هـا آن ها را نادیـده گرفته بود،  نسـبت به حضورش عکس العمل نشـان 
خواهنـد داد. امـا دوسـتش چنـد سـاعت پیش بر اثر تصادف کشـته شـده بود و او 

نیاز داشـت بـه دنبال خدا باشـد.
پیـرتز ۳۲ سـاله کـه اکنـون مبلـغ متـام وقـت اسـت، گفت، «مـن آن تصـادف را 
بـه عنـوان یـک زنـگ خطر دیـدم. متوجه شـدم که زندگی چقدر شـکننده اسـت.»

پیـرتز توسـط مادربزرگـی ادونتیسـت در بندر اسـپانیا،  پایتخت کشـور کارائیب 
ترینیـداد و توباگـو، بـزرگ شـد. او از سـن کـم بایـد در هـر روز سـبت در مراسـم 
کلیسـا رشکـت می کـرد. او پـس از تعمیـدش مقام هـای مختلـف کلیسـا را برعهـده 
داشـت، امـا گفـت کـه خدمتـش واقعـی نبـود. پیـرتز گفـت، «بخـش زیـادی از 

کودکـی ام، هیـچ ارتباطـی بـا خـدا احسـاس نکـردم.» 
او در ۱۸ سالگی خانه و کلیسا را ترک کرد تا زندگی خوشگذرانه را آغاز کند.

سـپس تصـادف رانندگـی اتفـاق افتـاد. پیـرتز و دو تـا از دوسـتانش بعـد از یک 
مهامنـی جمعـه شـب بـا ماشـین بـه خانـه بازمی گشـتند و راننـده کـه مسـت بود، 
تصـادف کـرد. پیـرتز و راننـده بـا خراش هایـی فـرار کردنـد امـا دوسـتش، زنـی ۲۶ 

سـاله کشـته شد. 
پیـرتز بـه رسعـت از صحنـه تصـادف بـرای بررسـی بـه بیامرسـتان انتقـال داده 
شـد. سـپس پلیـس از او در اداره پلیـس پـرس و جو منود. پس از آن، پیرتز مسـتقیم 

بـه کلیسـا رفت. 
آرایـش.  و  گوشـواره  کوتـاه،  پیراهنـی  داشـت:  تـن  بـه  مهامنـی  لبـاس  پیـرتز 
منی دانسـت چـه انتظـاری داشـته باشـد. او بـه مدت هفت سـال بود که در کلیسـا 

عبـادت نکـرده بـود. 
شـبان در حـال آمـاده شـدن بـرای رشوع موعظـه بود کـه پیرتز از در وارد شـد. 

داستانهای ایامنداران
۲۴ مارس
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متام چشـم ها به سـمت او چرخید. سـپس اعضای کلیسـا ناگهان رشوع به خواندن 
کردند. رسود 

آواز  خوانـدن  بـه  رشوع  و  کـرده  متوقـف  را  مراسـم  «آن هـا  گفـت،  پیـرتز 
منودنـد، زیـرا بسـیار خوشـحال بودنـد کـه مـن پس از سـال های بسـیار به کلیسـا 

رفتـه بـودم.» 
ایـن خوش آمـدی شایسـته پـرس ارسافـکار متثیـل عیسـی در لوقـا بـاب ۱۵ آیات 

۱۱ تـا ۳۲ بود. 
در آن لحظـه پیـرتز تصمیـم گرفـت زندگـی خـود را بـه عیسـی بدهـد و از نـو 

رشوع کنـد.
او گفـت، «مـن بـا خـدا قـرار گذاشـتم: همـه چیـز یـا هیـچ چیـز. مـن بـا دیگر 

تعمیـد داده شـدم و اینجـا بـود کـه زندگـی ام آغـاز شـد.»
درباره استارلن پیرتز (سمت چپ) هفته بعد بیشرت بخوانید.
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۲۴ تا ۳۰ مارسدرس سیزدهم

مثرات مبارشت

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: دوم تیموتائـوس بـاب ۳ آیـات ۱ تـا ۹ ؛ حزقیـال بـاب ۱۴ آیـه ۱۴؛ 
فیلیپیـان بـاب ۴ آیـات ۴ تـا ۱۳؛ امثـال سـلیامن بـاب ۳ آیـه ۵ ؛ اول پطـرس بـاب ۲ آیـات ۱۱ و 

۱۲؛ متـی بـاب ۷ آیـه ۲۳، بـاب ۲۵ آیـه ۲۱.
آیـه حفظـی: «و سـیرت خـود را در میـان اّمت هـا نیکـو دارید تـا در هامن امری که شـام 
را مثـل بـدکاران بـد می گوینـد، از کارهای نیکوی شـام کـه ببینند، در روز تفقد، خـدا را متجید 

مناینـد» (اول پطرس بـاب ۲ آیه ۱۲).
مـا بـه عنـوان مبـارشان، بایـد بـه عنـوان شـاهدان خدایـی کـه بـه او  خدمـت مـی کنیـم، 
زندگـی کنیـم، بدیـن معنـی کـه بایـد تاثیـر قدرمتنـد خوبـی بـر اطرافیـان خـود داشـته باشـیم. 
پـس داسـتان مـا نبایـد از جهـان اطـراف ما جدا باشـد. در عـوض، ما امتیـاز داریم تا شـیوه 
بهـرت زندگـی را بـرای کسـانی بازتـاب دهیـم کـه اطالعـی از آنچـه بـه مـا ارزانـی شـده، ندارند. 
مبـارشت عمـل پیرشفـت اسـت در حینـی کـه فراخوان خـدا را به داشـنت زندگی الهـی مدیریت 
مـی کنیـم. خـدا مهـارت داشـنت زندگـی متفـاوت بـا سـایر نحـوه هـای زندگـی را بـر روی زمین 
بـه مـا عطـا مـی کنـد (دوم قرنتیـان بـاب ۶ آیـه ۱۷) و این چیزی اسـت کـه دیگران بایـد به آن 
توجـه کننـد و حتـی در مـورد آن بپرسـند. از ایـن رو، به ما گفته شـده اسـت: «اما ترس مسـیح 
در دل هـای شـام باشـد و او را خداونـد خـود بدانیـد و اگر کسـی علت امید شـام را می پرسـد، 

همیشـه آمـاده جـواب باشـید» (اول پطرس بـاب ۳ آیه ۱۵).
ایـن درس پایانـی، بـه منافـع شـخصی، نتایـج روحانـی، پـی آمدهـای موفقیـت آمیـز، تاثیـر 
مـا و کلیـد رضایـت در زندگـی مبارشتـی خواهـد پرداخـت، بـا علـم بـه اینکـه همگـی در بـاره 
ایـن موضـوع اسـت که «مسـیح در شـام سـاکن می باشـد و این حقیقـت مایه امید شامسـت» 

(کولسـیان بـاب ۱ آیـه ۲۷).
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳۱ مارس آماده شوید.
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۲۵ مارس یکشنبه
مبارشت و خداگونه بودن

خداگونـه بـودن موضوعـی گسـرتده  اسـت. مـردم بـا خـدا شـیوه زندگـی مقدسـی دارنـد 
(تیطـس بـاب ۱ آیـه ۱) و بـا خلـق و خـوی رسسـپردگی و اعاملـی کـه او را خشـنود مـی سـازد 
شـبیه مسـیح مـی شـوند (مزامیـر بـاب ۴ آیـه ۳، تیطـس بـاب ۲ آیـه ۱۲). خدایـی بـودن، گواه 
مذهـب حقیقـی  اسـت و وعـده زندگـی ابـدی را دریافـت مـی کنـد. هیـچ فلسـفه، ثـروت، 

شـهرت، قـدرت یـا  برتـری بواسـطه والدت١ ، چنیـن وعـده ای را ارائـه منـی دهـد. 
بطـور مثـال: کـودک بـا والدت خـود از والدیـن ارث مـی بـرد (گرچـه والدیـن مـی توانند او 
را از ارث محـروم و یـا حتـی یـک فرزنـد خوانـده را وارث خـود بداننـد) ،ولـی فـردی بواسـطه 
تولـد در یـک خانـواده مسـیحی منـی تواند ادعای مسـیحی بودن را داشـته باشـد و خـود را در 

اسـتحصال رسـتگاری افضـل بداند. [ویراسـتار]

دوم تیموتائـوس بـاب ۳ آیـات ۱ تـا ۹ را بخوانیـد. پولـس در اینجـا نسـبت بـه  چـه چیـزی 
هشـدار مـی دهـد کـه مسـتقیامً بـا زندگـی مبـارش وفـادار مرتبـط اسـت؟

 

کتاب ایوب، رشحی از شخصیت و کارهای ایوب را ارائه می دهد. این کتاب نشان می دهد 
که چگونه یک زندگی خدایی حتی از طریق رنج کشیدن منایان می شود. این نشان می دهد 
که شیطان تا چه حد از این شیوه زندگی متنفر است. حتی خدا اذعان می کند که فرد دیگری 

مانند ایوب از نظر کیفیت ایامن و شیوه زندگی وجود نداشت (ایوب باب ۲ آیه ۳).
«در زمیـن عـوص مـردی بـود بـه نـام ایـوب. او شـخصی بی عیـب و درسـتکار بـود. از خدا 
مـی ترسـید و از گنـاه دوری مـی کـرد» (ایـوب بـاب ۱ آیـه ۱). بنابرایـن، مـردی را مـی بینیـم 
کـه ایامنـش تنهـا از روی حـرف و کالم یـا آییـن هـای مذهبـی نبـود، اگر چـه این ها بخشـی از 
زندگـی وی بودنـد (ایـوب بـاب ۱ آیه ۵). خدا ترسـی او ، در کل زندگی خداپرسـتی وی حتی در 
میـان آزمونهـای وحشـتناک آشـکار شـد. خدایـی و عابد بودن به این معنی نیسـت کـه ما کامل 

هسـتیم، بلکـه تنهـا بدیـن معنـی اسـت که مـا در اطراف خـود کـامل را انعکاس مـی دهیم.

حزقیـال بـاب ۱۴ آیـه ۱۴ را بخوانیـد. ایـن آیـه چـه چیـزی مـی گویـد کـه بـر شـخصیت ایـن 
مـردان شـهادت مـی دهـد؟ آنهـا چـه چیـزی مشـرتک دارنـد کـه بایـد در همـه ما دیده شـود؟

 

مبـارشت در واقـع تجلـی زندگـی خداگونـه اسـت. مبارشیـن وفـادار تنهـا شـکل و شـامیل 
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خدایـی ندارنـد. آنهـا خدایـی هسـتند و ایـن شـبیه بـه  خـدا بـودن در نحـوه زندگـی ایشـان و 
رسـیدگی به آنچه خدایشـان به آنها سـپرده اسـت، منایان می شـود. ایامن آنها نه تنها در کاری 

کـه انجـام مـی دهنـد، بلکـه در آنچـه انجـام منـی دهند نیـز تجلی مـی یابد. 

۲۶ مارس دوشنبه
قناعت

«مـن بـه احتیاجـات شـخصی خـود اشـاره منـی کنـم، زیرا یـاد گرفتـه ام در هـر وضعی که 
باشـم، قناعـت کنـم» (فیلیپیـان بـاب ۴ آیـه ۱۱). اگر قرار باشـد ما در هر وضعی که هسـتیم، 

قناعـت کنیـم، ایـن قناعت در نهایـت باید از کجـا بیاید؟
 

پولـس زمانـی کـه بـرای تیموتائـوس مـی نویسـد، گـروه ناخوشـایندی از مـردم را توصیـف 
مـی کنـد «کـه گـامن مـی کننـد خدایـی بـودن وسـیله ای اسـت بـرای کسـب منفعـت» (اول 
تیموتائـوس بـاب ۶ آیـه ۵). چـه توصیـف بهـرتی برای برخـی از گوینـدگان تلویزیون مـی تواند 
وجـود داشـته باشـد؟ آنهـا بـا گفـنت این بـه شـنوندگان خود که اگـر آنها بـا ایامن باشـند (و این 
«ایامنـداری» شـامل حامیـت از خدمـات میسـیونری ایشـان مـی شـود)، آن شـنوندگان ثرومتند 
خواهنـد شـد. برابـر قـرار دادن ثروت بـا ایامنداری، شـکل و صورتـی دیگر از مادیگرایی اسـت 

کـه تحـت پوشـش مسـیحیت خـود را ظاهـر منوده اسـت. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه خداگونـه بـودن و تعبـد هیـچ ربطـی به ثـروت نـدارد. اگـر چنین 
بـود، برخـی از خبیـث تریـن افـراد بایـد خداپرسـت تلقـی مـی شـدند زیـرا جـزء ثرومتنـدان 
هسـتند. در عـوض، پولـس پاسـخ داد کـه «خداپرسـتی همـراه با قناعـت، منفعت بسـیار دارد» 
(اول تیموتائـوس بـاب ۶ آیـه ۶). خداپرسـتی بـه همـراه قناعـت در هـر رشایطـی، بهرتیـن نوع 
ثـروت اسـت زیـرا فیـض خـدا بسـیار بـا ارزش تـر از منفعـت مالـی مـی باشـد. از ایـن رو، مـا 
بایـد بـا «خـوراک و پوشـاک» (اول تیموتائـوس بـاب ۶ آیـه ۸) قانـع باشـیم. در پایـان، مـا هـر 
چقـدر دارایـی داشـته باشـیم، اگـر متایل به اینگونه فکر کردن داشـته باشـیم، همیشـه چیزهای 

بیشـرتی بـرای گرفـنت خواهـد بود. 
«قناعـت در هـر رشایطـی، یـک هرن بـزرگ و راز روحانی می باشـد. باید آموخته شـود و به 
عنوان یک راز آموخته شـود.... قناعت مسـیحی، در قابی دلپذیر، درونی، آرام و بخشـنده روح 
جـای دارد کـه آزادانـه تسـلیم خـدا می شـود و در هر رشایطـی آزادانه در برابـر حکمت خدا و 
حـس پدرانـه محظـوظ گردیـده ورس فرود مـی آورد.... مانند روغن و مرهمی گرانبها و تسـکین 

دهنـده و مفیـد بـرای دل نگرانـان در زمـان ها و رشایط دشـوار می باشـد.» جرمایا بورو، 
Jeremiah Burroughs, The Rare Jewel of Christian Contentment, pp. 1, 3
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رومیـان بـاب ۸ آیـه ۲۸، عبرانیـان بـاب ۱۳ آیـه ۵ و فیلیپیـان بـاب ۴ آیـات ۴ تـا ۱۳ 
را بخوانیـد. مـا در اینجـا چـه چیـزی مـی توانیـم بیابیـم کـه به مـا در داشـتن زندگی 

قانـع کمـک کند؟

۲۷ مارس سه شنبه
توکّل

امثـال سـلیامن بـاب ۳ آیـه ۵ را بخوانیـد. در ایـن آیـه بـه ویـژه بخـش آخـر، چـه پیام بسـیار 
مهمـی در مـورد «تکیـه نکـردن» بـر عقـل خودمان، بـرای ما وجود دارد؟ (اشـعیا بـاب ۵۵ آیه 

۹، اول قرنتیـان بـاب ۴ آیـه ۵ و بـاب ۱۳ آیـه ۱۲ را نیـز ببینیـد.)
 

شـعار و هـدف مبارشیـن خـدا «بـا دل و جـان تـوکل کـردن به خـدا و تکیه نکـردن بر عقل 
خـود مـی باشـد» (امثال سـلیامن بـاب ۳ آیه ۵). 

البتـه اغلـب گفـنت آسـان تـر از عمـل مـی باشـد. هـر چنـد وقـت یکبـار ممکـن اسـت بـا 
عقالنیـت بـه خـدا و محبـت و توجـه و دلنگرانی او برای خودمان ایامن داشـته باشـیم و با این 
حـال خـود را تـا حـد بیـامری نگـران چیزهایـی کنیم که بـا آن روبرو می شـویم؟  گاهـی اوقات 

آینـده مـی توانـد دسـت کـم در تصـور ما بسـیار ترسـناک به نظر برسـد.
پـس مـا بـه عنـوان مبـارش چگونه مـی آموزیم کـه به خدا تـوکل کنیـم؟ با قدم برداشـنت در 
ایـامن و اطاعـت از خداونـد در متـام کارهایـی کـه  انجـام می دهیـم. توکل عملی ذهنی اسـت 
کـه در صـورت اسـتفاده بـه پایـان منـی رسـد؛ در مقابـل، مـا هـر چـه بیشـرت بـه خداونـد توکل 
کنیـم، توکلـامن بیشـرت رشـد می کنـد. زندگی کـردن به عنـوان مبارشینی بـا ایامن، روشـی برای 
ابـراز توکلـامن بـه خـدا می باشـد. این توکل، اسـاس و نیـروی محرک مبارش می باشـد و با آنچه 

انجـام می دهیم، آشـکار می شـود.
«بـا متـام قلبتـان بـه خداوند توکل کنیـد. عبارت قلبتان همیشـه بصورت اسـتعاری در کتاب 
مقـدس بـکار بـرده شـده اسـت. بدیـن معنـی اسـت کـه تصمیـامت مـا از یـک نفـس اخالقـی 
درونـی مـی آینـد کـه هویـت مـا را تعییـن مـی کنـد» (متـی بـاب ۲۲ آیـه ۳۷). ایـن شـامل 

شـخصیت، انگیـزه هـا و نیـات مـا مـی شـود — هسـته اصلـی وجـود مـا.
تـوکل بـه خـدا بـا چیزهایی کـه منی توانیـد کنرتل کنید، آسـان تر می باشـد. در ایـن مفهوم 
مـا چـاره ای جـز اعتـامد بـه او نداریـم. در عـوض، تـوکل حقیقـی «برآمـده از قلـب» زمانـی 
بوجـود مـی آیـد کـه مـا بایـد در مـورد چیـزی کـه مـی توانیـم کنـرتل کنیـم تصمیـم بگیریم، و 

زمانـی کـه توکلـامن بـه خـدا باعـث مـی شـود یـک راه را انتخـاب کنیم.
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رسـوالن بـا متـام قلـب خـود توکل بـه خـدا را رشح می دهنـد: «طبیعـت آنها بـه ضعیفی و 
درماندگـی همـه کسـانی کـه اکنـون در کار خـدا هسـتند بـود، اما آنها بطـور کامل بـه خداوند 
اطمینـان کردنـد. آنهـا ثـروت داشـتند اما شـامل فرهنـگ ذهن و روح می شـد؛ و همه کسـانی 
کـه خـدا را در ابتـدا، انتهـا و بهرتین همه چیـز قرار دهند، آن را خواهند داشـت.» — الن جی. 

Ellen G. White, Gospel Workers, p. 25 ،وایـت

ایـن حقیقـت دارد کـه اطمینـان کـردن بـه خـدا در مـورد چیزهایـی کـه نمـی توانیـد 
کنتـرل کنیـد، آسـان تـر می باشـد. امـا در مـورد چیزهایی که مـی توانید کنتـرل کنید، 
چطـور؟ چـه تصمیماتـی ممکن اسـت الزم باشـد بگیرید که بواسـطه آنهـا، اعتمادتان 

بـه خـدا تعییـن کند چـه راهـی انتخاب مـی کنید؟

۲۸ مارس چهارشنبه
تأثیر ما

«شـام زمانـی در تاریکـی بودیـد امـا اکنـون بـا اتحـاد خـود بـا خداونـد، در نـور هسـتید» 
(افسسـیان بـاب ۵ آیـه ۸). پولـس تحـول قلـب را بـه عنـوان عملـی کـه بـه صـورت کلـی دیده 
مـی شـود، توصیـف مـی کنـد: هامنطـور که مـا «در نـور قدم بـر مـی داریـم» (اول یوحنا باب 
۱ آیـه ۷، اشـعیا بـاب ۳۰ آیـه ۲۱)، شـهادت روزانـه مـا از مبـارشت تحـت مدیریت، نـوری تاثیر 

گـذار در جهـان تاریـک خواهـد بود.
عیسـی فرمـود، «مـن نـور ایـن جهـان هسـتم» (یوحنـا بـاب ۸ آیـه ۱۲). مـا بواسـطه ثبـات 

شـخصیت در رفتـار اجتامعـی روزانـه خـود، نـور خـدا را منعکـس مـی کنیـم.

مبـارشت مـا بـه روش هایـی کـه خدا را جـالل ببخشـد، چگونه نشـان داده می شـود؟ کارهای 
مـا چـه تاثیـری بـر دیگـران دارنـد؟ متی باب ۵ آیـه ۱۶، تیطس بـاب ۲ آیـه ۷، اول پطرس باب 

۲ آیـات ۱۱ و ۱۲.
 

مبـارشت بـه مدیریـت دارایـی هـای خـدا مربوط می شـود، اما فراتـر از این مسـئولیت می 
باشـد. مبـارشت مـا در برابـر خانـواده هـا، جوامـع، جهـان و عـامل ما آشـکار اسـت (اول قرنتیان 
بـاب ۴ آیـه ۹). مبـارشت در مشـاغل مـا نیـز تاثیـر اصـول پادشـاهی بر زندگـی ما را نشـان می 
دهـد. و از ایـن رو مـا مـی توانیـم بـر دیگـران تاثیـر بگذاریـم. مـا با مهربانـی و اخالقیـات، که 

تاییـد آفریـدگار را بهمـراه دارد مسـیح را آشـکار می سـازیم.
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ــا ارزش هــای مبــارشت مــا موافــق باشــد. شــغل مــا مرحلــه  اخــالق کاری مــا نیــز بایــد ب
ای اســت کــه در آن مبــارشت فــرد عــادل دیــده مــی شــود. «او بــی گناهــی تــو را ماننــد روز 
روشــن، آشــکار خواهــد منــود» (مزامیــر بــاب ۳۷ آیــه ۶). تاثیــر یــک مبــارش حتــی در محــل 
کار یــا حرفــه خــود «پنهــان منــی شــود یــا زیــر تشــت گذاشــته منــی شــود» (لوقــا بــاب ۱۱ آیــه 
۳۳)، بلکــه ماننــد شــهری بــر بلنــدای تپــه دیــده مــی شــود (متــی بــاب ۵ آیــه ۱۴). در صورتــی 
کــه شــام اینگونــه هدفمنــد در خانــه و محــل کار زندگــی کنیــد، بــر ذهــن هــا و قلــب هــای 

اطرافیــان خــود تاثیــر خواهیــد گذاشــت.
«همـه چیـز در طبیعـت بـرای کاری تعییـن شـده انـد و از جایگاهشـان ایـراد منـی گیرنـد. 
همـه مـردان و زنـان در امـور روحانـی، حـدود و مسـئولیت خاصـی دارنـد. سـودی کـه خـدا 
خواسـتار آن اسـت، متناسـب بـا رسمایـه سـپرده شـده و مطابـق بـا میـزان عطیـه مسـیح مـی 
باشـد.... اکنـون زمـان و فرصـت شامسـت کـه بـا ... ثبـات شـخصیتی نشـان دهید که شـام را از 
نظـر اخالقـی واقعـاً بـا ارزش کند. مسـیح حـق دارد تا از خدمت شـام بهره مند شـود. از صمیم 
Ellen G. White, This Day With God, p. 243 ،قلب تسـلیم او شـوید.» — الن جی. وایت

اخـالق کاری شـما چـه نـوع تاثیـری بـر همـکاران یـا کسـانی کـه در خانه مـی بینید، 
دارد؟ شـما در مـورد ایمـان خـود، چـه نـوع پیامـی بـه ایشـان می رسـانید؟

۲۹ مارس پنجشنبه
سخنانی که می خواهیم (ومنی خواهیم) بشنویم

مـا بـر روی زمیـن، غریبـه ها و مسـافرینی هسـتیم که — ملکـوت اعلی که بـی نقص، زیبا 
و آرام اسـت — مقصـد نهایـی ماسـت (عربانیـان بـاب ۱۱ آیـات ۱۳ و ۱۴). تـا آن زمـان، ما باید 
در اینجـا زندگـی کنیـم. جهـان بینی مسـیحی، بویژه آنگونـه که در جدال عظیـم منایان گردیده 
اسـت، اجـازه وجـود هیـچ گـروه بـی طرفـی را منـی دهـد. مـا یـا بـرای خـدا و یـا برای دشـمن 
زندگـی مـی کنیـم. «هـر کـه بـا مـن نیسـت، بـر خـالف مـن اسـت و هـر کـه بـا من جمـع منی 
کنـد، پراکنـده مـی سـازد» (متـی باب ۱۲ آیـه ۳۰). زمانـی که عیسـی بازگردد، طرفی کـه ما در 

آن هسـتیم، بـه روشـنی و وضـوح منایان خواهد شـد.

زمانـی پـس از بازگشـت مسـیح، کسـانی کـه ادعـای پیـروی از او را مـی کردنـد، یکـی از دو 
جملـه را خواهنـد شـنید. آن دو جملـه کدامنـد و معنـای هـر کـدام چیسـت؟

متی باب ۲۵ آیه ۲۱  
متی باب ۷ آیه ۲۳  
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ایـن سـخن مسـیح، «آفریـن»، دل انگیزتریـن و رضایـت بخـش تریـن سـخنی اسـت که یک 
مبـارش مـی توانـد بشـنود. داشـنت تاییـد نامحـدود الهی در مـورد تالش مـا در مدیریـت دارایی 
هایـش، شـادی غیـر قابـل وصفـی بـرای انجـام حداکرث توانایـی مان و دانسـنت متام مـدت اینکه 
نجـات مـا ریشـه در کارهـای مسـیح برای مـا و نه کارهـای ما بـرای او دارد، می باشـد (رومیان 

بـاب ۳ آیـه ۲۱ و بـاب ۴ آیـه ۶ را ببینیـد).
زندگـی یـک مبـارش بـا ایـامن، بازتـاب دهنده ایامن اوسـت. تـالش برای رسـتگاری بواسـطه 
اعـامل در کالم آنهایـی دیـده مـی شـود که بدنبـال عادل شـمردن خود در مقابل خـدا از طریق 
اعاملشـان بودنـد (متـی بـاب ۷ آیـات ۲۱ و ۲۲ را ببینیـد). متـی بـاب ۷ آیه ۲۳ نشـان می دهد 

کـه راضـی بـودن از خـود یـا خود عـادل شـامری تا چه حـد بی نتیجه اسـت.
گرداننـد،  بازمـی  وی  بـه  دارد  تعلـق  او  بـه  کـه  را  آنچـه  مسـیح،  پیـروان  کـه  «هنگامـی 
گنجـی را جمـع مـی کننـد کـه در زمـان شـنیدن عبـارت آفریـن، خدمتگـزاران خـوب و وفـادار؛ 
 ... وارد شـادی خداونـد خـود بشـوید، بـه ایشـان داده خواهـد شـد.» — الـن جـی. وایـت،

Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 523
در پایـان، مبـارشت نوعـی زندگـی اسـت کـه در آن دو فرمـان بـزرگ محبـت بـرای خـدا و 

محبـت بـه همسـایگامنان، انگیـزه و نیـروی محـرک همـه کارهـا مـی باشـند.

زندگـی شـما و مباشـرت نمایـان شـده در آن، تـا چـه حـد بـه خوبـی ایـن دو فرمـان 
بـزرگ را منعکـس مـی کننـد؟

۳۰ مارس جمعه
تفکـــری فراتـــر: «مســـیح بـــه ایـــن جهـــان آمـــد تـــا محبـــت خـــدا را منایـــان ســـازد. پیـــروان 
او بایـــد کاری را کـــه او آغـــاز کـــرد ، ادامـــه دهنـــد. بیاییـــد تـــالش کنیـــم بـــه یکدیگـــر کمـــک و 
ـــطه آن  ـــه بواس ـــت ک ـــی اس ـــودن، راه ـــران ب ـــی دیگ ـــال خوب ـــم. بدنب ـــت منایی ـــر را تقوی یکدیگ
ـــا دوســـت داشـــنت خـــدا و انســـان هـــای دیگـــر،  مـــی تـــوان شـــادی حقیقـــی را یافـــت. انســـان ب
بـــر ضـــد منفعـــت خـــود کار منـــی کنـــد. هـــر چـــه روح از خـــود گذشـــته تـــر باشـــد، فـــرد 
 خوشـــحال تـــر اســـت، زیـــرا هـــدف خـــدا بـــرای خـــود را کامـــل مـــی کنـــد.» — الـــن جـــی. وایـــت،

Ellen G. White, Counsels on Stewardship, pp. 24, 25 
ــود دارد.  ــی وجـ ــد و فزونـ ــد، رشـ ــته باشـ ــود داشـ ــی وجـ ــا زندگـ ــا در کلیسـ ــر کجـ «هـ
ـــدن  ـــردن و بازگردان ـــت ک ـــنت و دادن، دریاف ـــود دارد، گرف ـــی وج ـــه دامئ ـــک مبادل ـــن ی همچنی
ـــدار،  ـــد و ایامن ـــی ده ـــت م ـــور و برک ـــی، ن ـــن واقع ـــر موم ـــه ه ـــدا ب ـــد. خ ـــود خداون ـــه خ ب
ـــور  ـــاند. هامنط ـــی رس ـــران م ـــه دیگ ـــد، ب ـــی ده ـــام م ـــد انج ـــرای خداون ـــه ب آن را در کاری ک
ـــرت  ـــردن بیش ـــت ک ـــرای دریاف ـــش ب ـــد، ظرفیت ـــی بخش ـــد را م ـــی کن ـــت م ـــه دریاف ـــه ک ـــه آنچ ک
ـــن  ـــور روش ـــد. ن ـــی آی ـــود م ـــت بوج ـــض و حقیق ـــازه فی ـــدارکات ت ـــرای ت ـــا ب ـــود. فض ـــی ش م
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ـــیدن  ـــن بخش ـــه ای ـــا ب ـــد کلیس ـــی و رش ـــود. زندگ ـــد ب ـــر از آن او خواه ـــزون ت ـــش اف ـــر و دان ت
ـــد،  ـــی بخش ـــز من ـــا هرگ ـــد ام ـــی کن ـــت م ـــه دریاف ـــی ک ـــت. کس ـــته اس ـــردن وابس ـــت ک و دریاف
ـــان نداشـــته  ـــران جری ـــه دیگ ـــر حقیقـــت از او ب ـــرد. اگ ـــر دریافـــت نخواهـــد ک ـــی زود دیگ خیل
ــازه دریافـــت  ــرکات تـ ــا بـ ــر مـ ــد داد. اگـ ــد، او ظرفیـــت دریافـــت را از دســـت خواهـ باشـ
 کنیـــم، بایـــد متـــاع هـــای آســـامنی را بـــا دیگـــران ســـهیم شـــویم.» — الـــن جـــی. وایـــت،

Ellen G. White, Counsels on Stewardship, p. 36 

سواالتی برای بحث 
۱. چگونـه تـوکل بـه خداونـد بـه تعهـد منتهـی مـی شـود؟ بـرای اعتمـاد بـه خـدا بـا تمام 
قلبتـان در سـطحی عقالنـی، چـه چیزی الزم اسـت؟ دوم قرنتیان باب ۱۰ آیه ۵. چرا بسـیار 
آسـان اسـت بگوییـم، همـه چیز بـرای خیریت با هـم درکارنـد (رومیان باب ۸ آیـه ۲۸) اما 
بـاورش دشـوار اسـت؟ یعنـی، چـرا مـی گوییـم کـه به خـدا اعتمـاد داریـم و واقعـاً از نظر 

عقالنـی بـه او تـوکل داریـم، و بـا ایـن وجـود از آینده می ترسـیم؟
۲. در کالس این سـوال را بپرسـید و سـپس پاسـخ ها را مقایسـه کنید: «در حدود ۲۵ واژه، 
تعریف شـما از مباشـرت چیسـت؟» سـپس این سـوال را بپرسـید: «در حدود ۲۵ واژه چرا 

مباشـرت بخش مهمی از زندگی مسـیحی اسـت؟»
۳. متـی بـاب ۷ آیـات ۲۱ تـا ۲۳ را بـار دیگر بخوانید. در این آیات چـه اتفاقی در حال رخ 
دادن اسـت؟ چـرا افـراد چنیـن چیزهایی می گویند؟ سخنانشـان چه چیزی در مورد ایشـان 
مـی گویـد؟ چگونـه مـی توانیم مطمئن شـویم کـه همچنان که بدنبال مباشـر خـوب بودن 
هسـتیم — حتـی بدنبـال داشـتن زندگی بـا ایمان و اطاعت هسـتیم، و حتـی بدنبال انجام 

کار خـوب در نـام خـدا هسـتیم — در همان خود فریبی سـقوط نکنیم؟
۴. مـا تمایـل داریـم تنهـا در سـطح فـردی بـه نفـوذ مسـیحی بیاندیشـیم. اما در مـورد در 
سـطح کلیسـای محلـی تـان چطـور؟ کلیسـای شـما به عنوانیـک مجموعـه، چه نـوع تاثیری 

بر جامعـه دارد؟
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به دنبال ۳ نشانه بودن
توسط اندرو مک چزنی، تبلیغ دینی ادونتیست 

ـــی  ـــوده آمریکای ـــغ کارآزم ـــه یـــک مبل ـــرتز پـــس از گـــوش دادن ب اســـتارلن پی
در مجمـــع جوانـــان در رسزمیـــن مـــادری او، ترینیـــداد و توباگـــو ســـخن 
ــوب  ــه جنـ ــه ای بـ ــی دو هفتـ ــفر مبلغـ ــرای سـ ــه بـ ــد کـ ــاب شـ ــت، مجـ گفـ

آمریـــکا ثبـــت نـــام کنـــد. 
سـال  هفـت  از  پـس  تازگـی  بـه  او  کـرد.  رساسـیمه  را  او  خواسـته  ایـن  امـا 
خوشـگذرانی بـه کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم بازگشـته بـود و احسـاس منی کرد 

واجـد رشایـط خدمـت کـردن بـه عنـوان یـک مبلـغ باشـد.
پیـرتز کـه در آن زمـان ۲۵ سـاله بـود، گفـت، «بـه نظـرم مـن از جنـس مبلـغ 

نبـودم. پـس تصمیـم گرفتـم دعـا کنـم.»
او از خـدا نشـانه ای درخواسـت کـرد: اینکـه افـراد تصادفـی حـارض در مجمـع 
جوانـان بـه او بگوینـد کـه یک مبلغ بشـود. هیـچ کـس او را منی شـناخت، بنابراین 

فکـر می کـرد کسـی بـه او نزدیک نشـود. 
او گفـت، «امـا هـامن روز، چنـد نفـر نـزد مـن آمـده و به مـن گفتند، آیـا تا به 

حـال بـه اینک یـک مبلغ باشـی، فکر کـرده ای؟»
پیـرتز چنیـن اسـتدالل کـرد کـه مـردم پـس از سـخرنانی مبلـغ آمریکایـی بـه 
خدمـت مبلغـی فکـر می کردنـِد پـس نشـانه دومـی از خدا خواسـت: اینکـه پدرش 
بـه او بگویـد کـه یـک مبلغ بشـود. پیرتز گفت، «پدرم آدم اهل کلیسـا رفنت نیسـت 
و مـن تنهـا دخـرت او هسـتم. از ایـن رو،  احتاملـش بسـیار کـم یـا صفـر بـود. فکـر 

کـردم خـدا را گیـر انداختم.»
روز بعـد، پـدرش بـه او زنگ زد و گفت،  «شـاید باید به جایـی که خدا هدایتت 

می کنـد، بـروی.» او گفـت که از تغییرات اخیـر زندگی وی راضی بود. 
پیرتز آن شـب با خشـم دعا منود. او منی خواسـت شـغلش را برای سـفر بشـارتی 
بـه گویـان بـه خطـر بی انـدازد. او خواهـان نشـانه سـوم شـد: اینکه خـدا ۴۵۰ دالر 

هزینـه الزم بـرای سـفر را فراهم کند.
روز بعـد، آخریـن روز مجمـع، غریبـه ای یک پاکت سـفید به پیـرتز داد و رفت. 
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او گفـت، «وقتـی داخـل پاکـت را نـگاه کردم،  چکی بـه مبلـغ ۴۵۰ دالر در آن قرار 
داشـت، میـزان دقیقـی که من برای سـفر نیاز داشـتم.»

پیـرتز در نهایـت ۱ سـال و نیـم در گویـان مانـد و در یـک مدرسـه بشـارتی 
تدریـس منـود. از آن زمـان، پیـرتز بـی وقفـه بـه سـفرهای کوتـاه و طوالنـی مـدت 
بشـارتی رفتـه اسـت و تنهـا بـرای جمـع آوری پـول سـفر بعـدی توقف کرده اسـت. 
در سـال ۲۰۱۴، رئیـس کلیسـای ادونتیسـت، تـد نیلسـون بـه او بـرای فعالیتـش در 

راسـتای برنامـه بشـارتی یـک سـاله، هدیـه ای بـه وی اهـدا منـود. 
پیرتز که اکنون ۳۲ سال دارد گفت که هیچوقت برای به اشرتاک گذاشنت عیسی 

خیلی دیر — یا خیلی ز                          ود نیست.
او گفـت، «پیـش از اولیـن سـفر مأموریتـی ام، تـازه بـه کلیسـا بازگشـته بـودم، 
بنابرایـن بـه انـدازه کافـی احسـاس مسـیحی بـودن نداشـتم کـه بـه چنیـن سـفری 
خـدا متـام نیازهـای مـرا بـرآورده  همیشـه در حـال سـفر هسـتم.  بـروم. اکنـون 

می کنـد.» 
دربـاره اسـتارلن پیـرتز (در تصویـر در کنـار رئیس کلیسـای ادونتیسـت،  تد ان. 

سـی. ویلسـون) در مطلـب هفته گذشـته بیشـرت بخوانید.


