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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 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻗﺒﻠﯽ و ﮐﺘﺒﯽ از ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ )ﺟرنال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ(
ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ،اﺻﻼح  ،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 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدد .ﺣﻖ ﻃﺒﻊ و ﻧﴩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و اﻧﺘﺸﺎرات آﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ )ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ(
و )ادوﻧﺘﯿﺴﺖ( و آرم ﺷﻌﻠﻪ ﮔﻮن ﺟﺰو اﺳﺎﻣﯽ و ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻗﺒﻠﯽ از ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
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اﺗﺤﺎد ﻣﺎ در ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﮐﻠﯿﺴـﺎ ]ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﺟامﻋـﺖ ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه[ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪا ﺑـﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺸـامر ﻣـﯽ رود .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫـﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﻄـﻮر اﺟامﻟـﯽ ﺷـﺎﻣﻞ :ﺧﺪﻣـﺖ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻋﺒـﺎدت در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﮐﻠﯿﺴـﺎ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ در زﯾـﺮ ﺑﯿـﺮق ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان رﻫـﱪ و ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه ﺧـﻮد ،ﻣـﮋده ﻧﯿﮏ
ﻧﺠـﺎت را ﺑـﻪ ﻫﻤﻪ ﻣـﺮدم اﻋـﻼم ﮐﻨﺪ.
ﺑﺨﺸـﯽ از اﺻـﻮل اﻋﺘﻘـﺎدی ﺷـامره ١۲ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ ﭼﻨﯿـﻦ اﻇﻬـﺎر ﻣـﯽ دارد:
»ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ای از اﯾامﻧـﺪاران ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه
ﺧـﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﻣـﺎ اداﻣـﻪ ﻗـﻮم ﺧـﺪا از زﻣـﺎن ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ،ﮐـﻪ ﺧـﻮد را از ﺟﻬـﺎن ﺟـﺪا
ﺳـﺎﺧﺘﻪ؛ و ﺑـﺮای ﻋﺒـﺎدت ،ﻣـﻮدت ،آﻣـﻮزش در ﺟﻬـﺎن ،ﺿﯿﺎﻓـﺖ ﺷـﺎم ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﺧﺪﻣـﺖ ﺑـﻪ متﺎﻣـﯽ
ﺑﴩﯾـﺖ و اﻋـﻼم ﺟﻬﺎﻧـﯽ اﻧﺠﯿـﻞ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ اﯾـﻢ«Seventh-day Adventists Believe — .

(Boise, Idaho: Pacific Press© Publishing Association, 2005) p. 163

اﻣـﺎ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﺎ از ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺗﻌﻠـﻖ دارد؟ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣﺎ از ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺴـﺘﮕﯽ دارد.
ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻗﻄﻌـﺎً اﺟﺘـامع ﻣﺤﻠـﯽ اﯾامﻧـﺪاران ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﺧﺪاوﻧـﺪ اﻃﺎﻋـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و
ﺑـﺮای ﻋﺒـﺎدت و ﺧﺪﻣـﺖ ﮔـﺮد ﻫـﻢ ﻣـﯽ آﯾﻨـﺪ .آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕـﯽ ﯾـﺎ در ﺟامﻋـﺖ
ﻫـﺎی ﺑـﺰرگ ﺗـﺮ ﺟﻠﺴـﻪ ﺑﺮﻗـﺮار ﮐﻨﻨـﺪ )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۶آﯾـﺎت  ۱۰و  .(۱۱ﻣﻨﻈﻮر ﻣـﺎ از ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳـﺎﺧﺘامﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن در آن ﺟﻤـﻊ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾـﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﺑﻪ ﺳـﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺑﺮای
ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﮑﺎر ﺑـﺮد .ﮐﻠﯿﺴـﺎ در ﺑـﺎره ﻣـﺮدم اﺳـﺖ و ﻧـﻪ در ﺑـﺎره ﺳـﺎﺧﺘامن ﻫﺎ.
در ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ،ﮔﺎﻫـﯽ اوﻗـﺎت ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺮوﻫـﯽ از اﯾامﻧـﺪاران در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾـﯽ ﺧﺎﺻـﯽ
اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻏﻼﻃﯿﻪ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داد ،ﺑﻪ ﺑﺴـﯿﺎری
از ﺟامﻋـﺖ ﻫـﺎی اﯾامﻧـﺪار ﻣﺤﻠﯽ در ﺷـﻬﺮ ﻫﺎ و روﺳـﺘﺎﻫﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷـﺎره داﺷـﺖ )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب ۱
۲

آﯾـﻪ ۲؛ اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ۱را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .ﻣﻨﻈـﻮر از ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﮔﺎﻫـﯽ ﺑـﻪ ﮔﺮوﻫـﯽ از ﻣـﺮدم ﻧﯿـﺰ اﻃﻼق
ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻗـﻪ ﺧﺎﺻـﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و ﯾـﺎ ﻧﺎم ﺧﺎﺻﯽ دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘـﺎدات و ﭘﺒﺸـﯿﻨﻪ آﻧﺎن ﺑﺎز
ﻣـﯽ ﮔـﺮدد .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟﻮد ،متـﺎم اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،اﻣﺖ ﺧﺪا در ﴎﺗـﺎﴎ ﺟﻬﺎن را در
ﺑـﺮ ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد .و اﮔـﺮ ﭼﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﭘﯿـﺮوان وﻓـﺎداری در ﻓﺮﻗﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﮐـﻪ )ﺑﺴـﯿﺎری از آﻧﻬﺎ در
ﺑﺤـﺮان ﻧﻬﺎﯾـﯽ ﺑـﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن ﺧـﺪا ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﭘﯿﻮﺳـﺖ ]ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۱۸آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ،([۴ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺻـﻒ ،در اﯾـﻦ ﻓﺼـﻞ ﺑﺮ روی ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ و ﻣﻔﻬﻮم اﺗﺤﺎد
در ﻣﺴـﯿﺢ متﺮﮐـﺰ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﻢ ﺗـﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐـﻪ اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﻣـﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾـﯽ دارد.
اﺻـﻮل اﻋﺘﻘـﺎدی ﺷـامره  ۱۴ﺑـﺎ ﻋﻨﻮان اﺗﺤﺎد در ﺑﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﭼﻨﯿـﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ » :ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﯾﮏ ﺑﺪن
ﺑـﺎ اﻋﻀـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ از متـﺎم ﻣﻠﺖ ﻫـﺎ ،ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫـﺎ ،زﺑﺎن ﻫـﺎ و ﻣـﺮدم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷـﺪه اﻧﺪ.
ﻣـﺎ در ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﺨﻠﻮﻗـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﯿﻢ؛ ﺗﻔـﺎوت ﻧـﮋادی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آﻣﻮزﺷـﯽ و ﻣﻠﯿﺘـﯽ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی
ﻣﯿـﺎن ﺑـﺎﻻ ﻣﻘـﺎم و ﭘﺎﯾﯿـﻦ رﺗﺒـﻪ ،ﻓﻘﯿـﺮ و ﻏﻨﯽ ،ﻣﺬﮐـﺮ و ﻣﻮﻧﺚ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣـﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺳـﺎزد .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در
ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺮاﺑﺮﯾـﻢ ،او ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﯾـﮏ روح ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺧـﻮد و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧـﺪ زده اﺳـﺖ ؛ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑـﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﺪاری و ﴍﻃـﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ
در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ،اﯾـامن و اﻣﯿـﺪ واﺣـﺪی دارﯾـﻢ و ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ ﯾـﮏ ﻣﻮﺿـﻮع را ﺷـﻬﺎدت ﻣـﯽ دﻫﯿـﻢ.
رﯾﺸـﻪ اﯾـﻦ اﺗﺤـﺎد در ﯾﮕﺎﻧﮕـﯽ ﺧـﺪای ﺗﺜﻠﯿـﺚ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﺮزﻧﺪان ﺧـﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ
«– Seventh-day Adventist Believe, p. 201
ﻫـﺪف اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ دروس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗـﯽ ،اراﺋـﻪ آﻣـﻮزۀ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪﺳـﯽ درﺑـﺎره ﻣﻮﺿـﻮع اﺗﺤـﺎد
ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫـﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ اﮐﻨـﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎﯾـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ اﯾـﻦ اﺗﺤـﺎد ﻣﻮاﺟـﻪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ و ﺗـﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻬﺎن ﻧﯿـﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ .ﺑـﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد،
در ﮐﻼم ﻣﻘـﺪس ﻣﻔﺎﻫﯿـﻢ و آﻣـﻮزه ﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی درﺑـﺎره ﻧﺤﻮه ﺑﮑﺎر ﺑـﺮدن ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺧـﺪادادی وﺣﺪت
در ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑﯿـﻢ .آن ﺑﯿﻨـﺶ ﻫـﺎ ،آن آﻣـﻮزه ﻫـﺎ درﺑـﺎره ﺑﯿـﺎن منـﻮدن و ﺑـﮑﺎر ﺑـﺮدن اﯾـﻦ وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑـﻪ ﻣـﺎ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،در ﮐﺎﻧـﻮن اﯾـﻦ ﺛﻠﺚ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﻮد.

دﻧﯿـﺲ ﻓﻮرﺗﯿـﻦ ) (Denis Fortinاﺳـﺘﺎد رﺷـﺘﻪ اﻟﻬﯿﺎت در داﻧﺸـﮑﺪه اﻟﻬﯿـﺎت و ﻣﻌﺎرف
داﻧﺸـﮕﺎه اﻧـﺪروز واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ در ﺑﺮﯾـﻦ اﺳـﭙﺮﯾﻨﮕﺰ Berrien
 Springsﻣﯿﺸـﯿﮕﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻓﻮرﺗﯿـﻦ از زﻣـﺎن ﭘﯿﻮﺳـنت ﺑﻪ ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸـﮑﺪه اﻟﻬﯿﺎت در
ﺳـﺎل  ۱۹۹۴ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ اﻟﻬﯿﺎت ) ۱۹۹۹ﺗـﺎ  ،(۲۰۰۱ﻣﻌﺎون
) ۲۰۰۰ﺗـﺎ  (۲۰۰۴ﻣﺪﯾـﺮ ﮔـﺮوه ﺑﺨـﺶ اﻟﻬﯿـﺎت و ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ) (۲۰۰۶و ﺗـﺎ زﻣـﺎن اﺧﯿـﺮ ﺑـﻪ
ﻋﻨـﻮان ﻣﺪﯾـﺮ ﮔـﺮوه ) ۲۰۰۶ﺗـﺎ  (۲۰۱۳ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﮐﺮده اﺳـﺖ.

۳

درس ﯾﮑﻢ

ﺧﻠﻘﺖ و ﺳﻘﻮط

 ۷ﺗﺎ ١۳ﻣﻬﺮ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۲۶و ۲۷؛ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۸ ،۷و ۱۶؛
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱۶ﺗﺎ ۱۹؛ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ ۹؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ ۲۹؛ ﺗﺜﻨﯿﻪ
ﺑﺎب  ۷آﯾﺎت  ۶ﺗﺎ .۱۱
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ﺧﺪاوﻧـﺪ او را ﺑﯿـﺮون ﺑـﺮد و ﻓﺮﻣـﻮد :ﺑﻪ آﺳـامن ﻧـﮕﺎه ﮐﻦ و ﺑﮑﻮش ﺳـﺘﺎرهﻫﺎ
را ﺑﺸـامری .ﻓﺮزﻧـﺪان ﺗـﻮ ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ اﻧـﺪازه زﯾـﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ .اَﺑﺮام ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘـامد ﮐﺮد و
ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ اﯾـﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﺧﺸـﻨﻮد ﺷـﺪ و او را ﻗﺒﻮل ﮐـﺮد« )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۵و .(۶

داﺳﺘﺎن ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﴩ و ﺳﻘﻮط ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ آﻧﻬﺎ در ﮔﻨﺎه آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای درک
ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺗﺤﺎد در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﺪا در ﺧﻠﻘﺖ و ﺳﭙﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﯿﺎء ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﴍوع ﺷﻮد.
ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻓﺼـﻮل ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﻋﯿـﺎن ﻣـﯽ ﺳـﺎزد ﮐـﻪ ﺧـﺪا در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﴩﯾـﺖ ﺑـﻪ
ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺧﺎﻧـﻮاده ﺑﺎﻗـﯽ مبﺎﻧـﺪ .ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﭘـﺲ از ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮔﻨﺎه از ﻫﻢ ﭘﺎﺷـﯿﺪ .رﯾﺸـﻪ ﻫﺎی
ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻄـﺎیِ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﻔﺮﻗـﻪ و اﺧﺘـﻼف ﴏﻓـﺎً در ﮔﻨـﺎه ﺑﻮﺟـﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸـﱰ ﺑـﻪ
ِ
ﻣـﺎ ﻧﮕﺎﻫـﯽ ﺟﺰﺋـﯽ از اﯾـﻦ ﺟﺪاﺋـﯽ را در واﮐﻨـﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻣﯿـﺎن آدم و ﺣﻮا ﻣـﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﺧـﻮردن ﻣﯿـﻮه درﺧـﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺮای ﺑﺎر ﻧﺨﺴـﺖ آﻧـﺎن را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧـﻮد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧـﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ
 ١١ :۳را ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ( .از اﯾـﻦ رو ،در ﻣﯿـﺎن متﺎﻣـﯽ ﭼﯿﺰﻫـﺎی دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ ﻧﺠـﺎت اﯾﻔـﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
منـﻮد ،ﺗﺮﻣﯿـﻢ اﯾـﻦ اﺗﺤـﺎد اوﻟﯿـﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺪﻓـﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ،ﭘـﺪر ﻗـﻮم ﺧـﺪا ،ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻧﻘـﺶ ﮐﻠﯿﺪی در ﻧﻘﺸـﻪ ﻧﺠـﺎت ﺧـﺪا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪ .اﺑﺮاﻫﯿـﻢ در ﮐﻼم
ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﺋﯽ ﺑﺰرگ » ﻋﺎدل ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪه ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ اﯾامن « ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۵را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ(  ،ﻧﻮﻋﯽ از اﯾامن ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧـﺪا را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ
ﺳـﺎزد .ﺧـﺪا از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣـﺮدم ﮐﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺗﺤﺎد را ﺗﺮﻣﯿـﻢ منﺎﯾﺪ و اراده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﴩ ﮔﻤﺮاه ﺑﺸﻨﺎﺳـﺎﻧﺪ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۴ﻣﻬﺮ October ۶ -آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ٨ﻣﻬﺮ

ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﯿﺎن اﺗﺤﺎد
ﭘﯿﺎم روﺷﻨﯽ ﮐﻪ از داﺳﺘﺎن ﺧﻠﻘﺖ در ﺑﺎب ﻫﺎی  ۱و  ۲ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻨﻮاﺋﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ
را در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ در ﮐﻼم ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﺪا ﻫﻮﯾﺪا ﮔﺸﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ » ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ « ﺑﻮد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  .(۳۱اﯾﻦ ﻣﺼﺪاق ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﻣﻨﻈﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻇﺮاﻓﺖ ﻃﺒﻊ ﺧﺪا اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﴫ ﴍارت ﯾﺎ ﻧﺎﻫامﻫﻨﮕﯽ ﻣﻬﺮ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻠﻘﺖ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺪف ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺧﺪا در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫامﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎط زﻧﺠﯿﺮوار ﻫﻤﻪ
اﺷﮑﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد .ﺟﻬﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﴩی ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎﻟﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺧﺎﻟﻖ آن ﺑﻮد .ﻫﺪف ﻣﻄﻠﻮب و اﺻﻠﯽ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ،ﻫامﻫﻨﮕﯽ ،اﺗﺤﺎد و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد.
ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۲۶و  ۲۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره ﻣﻨﺤـﴫ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن
اﻧﺴـﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗـﺎت زﻣﯿﻨـﯽ ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑـﺎب ﻫﺎی  ۱و
 ۲ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﴩ را ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺧـﻮد آﻓﺮﯾﺪ ،ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ درﺑﺎره ﻫﯿـﭻ ﻣﻮﺟﻮد
دﯾﮕـﺮی در رواﯾـﺖ ﺧﻠﻘـﺖ ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸـﺪه اﺷـﺖ » .و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮏ اﻧﺴـﺎن را ﺑﺴـﺎزﯾﻢ.
اﯾﺸـﺎن ﻣﺜـﻞ ﻣـﺎ و ﺷـﺒﯿﻪ ﻣـﺎ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ...ﭘﺲ ﺧﺪا اﻧﺴـﺎن را ﺷـﺒﯿﻪ ﺧﻮد آﻓﺮﯾـﺪ .اﯾﺸـﺎن را زن و ﻣﺮد
آﻓﺮﯾـﺪ « )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۲۶و  .(۲۷اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑـﺮای ﻗـﺮن ﻫـﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻗﯿﻖ
اﯾـﻦ ﺗﺼﻮﯾـﺮ و ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺧـﺪا را ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮار داده اﻧـﺪ ،ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس
ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺧـﺪا را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺤﺒـﺖ اراﺋﻪ ﻣـﯽ دﻫﻨﺪ.
رﺳـﺎﻟﻪ اول ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۸ ،۷و  ۱۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در درک
ﻧﺤـﻮه ﺧﻠﻘـﺖ اﺑﺘﺪاﯾـﯽ ﻣـﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕـﯽ ﺗﺄﺛﯿـﺮ آن ﺑـﺮ اﺗﺤﺎد ﯾﺎﻓﺖ ﺷـﺪه در ﺧﻠﻘـﺖ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺧـﺪا ﻣﺤﺒـﺖ اﺳـﺖ و از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﺤﺒـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ )و ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه
ﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗـﺎت زﻣﯿﻨـﯽ ﻗﻄﻌـﺎً منـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ( ،ﺧﻠﻖ ﺷـﺪن در ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺷـﺎﻣﻞ
ﺗﻮاﻧﺎﯾـﯽ ﻣﺤﺒـﺖ ﮐـﺮدن ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ،ﻣﺤﺒﺖ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬـﺎ در ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎ دﯾﮕـﺮان وﺟﻮد
داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ در ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﺧﺪا ﺧﻠﻖ ﺷـﻮد ﻣﺴـﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ
ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﺤﺒـﺖ ﻋﻤﯿﻖ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
۵

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۹ﻣﻬﺮ

ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻘﻮط
ﺳـﻘﻮط ،ﻋﻮاﻗـﺐ ﺑﺴـﯿﺎر ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺖ .ﻧـﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧـﯽ آدم و ﺣـﻮا ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﺗـﺎ
ﻫﻤـﻪ اﺷـﮑﺎل زﻧﺪﮔـﯽ از واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻮدن ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﮐـﻪ ﻫﻤﭽـﻮن ﺗـﺎر و ﭘـﻮدی ﺑﻬﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷـﺪه
ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﴍوع ﺑـﻪ از ﻫـﻢ ﮔﺴـﯿﺨﺘﮕﯽ منﺎﯾـﺪ .ﺣﺘـﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﻋـﺪم اﺗﺤﺎد ،ﻧﻔـﺎق و ﺟﺪاﯾﯽ را
در ﻣﯿـﺎن اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ ﺑﻮﺟـﻮد آورد ﮐـﻪ ﺣﺘﯽ ﺗـﺎ ﺑﻪ اﻣـﺮوز اداﻣـﻪ دارد .اﯾﻦ ﻧﺎ ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿامً
در ﻧﺤـﻮه ﺗـﻼش آدم و ﺣـﻮا در ﴎزﻧـﺶ منـﻮدن ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﺳـﻘﻮط دﯾـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد
)ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۲و  .(۱۳ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ از آن ﭘـﺲ ﺑﺪﺗـﺮ ﺷـﺪ.
ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۶ﺗـﺎ  ۱۹و ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی در اﯾﻦ آﯾﺎت،
ﻧﺘﺎﯾـﺞ ﮔﻨـﺎه و ﺗﺄﺛﯿـﺮ آن ﺑـﺮ ﺟﻬـﺎن ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﮐـﻪ ﺧﺪا ﺧﻠﻖ ﮐـﺮده ﺑﻮد را منﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳـﺎزد؟
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧـﯽ آدم ﺑـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺣـﻮادث و ﻋﻮاﻗﺒـﯽ ﮐـﻪ در ﻃـﻮل زﻣﺎن ،متﺎم ﺧﻠﻘـﺖ ﺧﺪا را
ﺗﺤـﺖ ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﻗـﺮار داد ،ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺷـﺪ .ﺟﻬـﺎن ﻃﺒﯿﻌـﯽ از ﻋﻮاﻗـﺐ ﮔﻨﺎه دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷـﺪ.
رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻧﯿـﺰ ﺗﺤـﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺎﺑﯿـﻞ و ﻗﺎﺋﻦ ،دو ﺑـﺮادری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻬﺮ
ورزﯾـﺪه و ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ را ﯾـﺎری ﻣـﯽ منﻮدﻧـﺪ ،از ﻫـﻢ ﺟـﺪا ﺷـﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﯾﮑـﯽ از آﻧﻬﺎ متﺎﯾﻞ داﺷـﺖ ﺑﺠﺎی
ﭘﯿـﺮوی از ﻧﺤـﻮه ﻋﺒﺎدﺗـﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﯿﯿﻦ منﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑـﺮود .اﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ
ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ و ﻣـﺮگ ﺷـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻗﺎﺋـﻦ ،ﺑﯿﺸـﱰ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻫﺎﺑﯿـﻞ .او از ﺧـﺪا ﻋﺼﺒﺎﻧـﯽ ﺑـﻮد )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  (۵و اﯾـﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿـﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﺎﺑﯿـﻞ ﺷـﺪ .ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧـﯽ در ﻃـﯽ اﻋﺼﺎر ﻣﺘـامدی ،رواﺑﻂ اﻧﺴـﺎﻧﯽ را از ﻫﻢ ﮔﺴـﯿﺨﺖ.
» ﭘـﺲ ﺧﺪاوﻧـﺪ دﯾـﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ متـﺎم ﻣـﺮدم روی زﻣﯿـﻦ ،ﴍﯾـﺮ ﺷـﺪه اﻧﺪ و متـﺎم اﻓـﮑﺎر آﻧﻬﺎ
ﻓﮑـﺮ ﻫـﺎی ﮔﻨـﺎه آﻟـﻮد اﺳـﺖ « )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ  .(۵اﯾـﻦ ﴍارت ﴎ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎن و
وﯾﺮاﻧـﯽ ﺑـﺎور ﻧﮑﺮدﻧـﯽ ﺧﻠﻘـﺖ اﺑﺘﺪاﯾـﯽ ﺧـﺪا ﭘﺲ از ﻃﻮﻓﺎن ﺷـﺪ .اﻣـﺎ ﺣﺘﯽ در آن ﻣﻮﻗـﻊ ﻧﯿﺰ ﺧﺪا
ﻧـﮋاد ﺑـﴩی را ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﺧـﻮد رﻫـﺎ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧـﻮح و ﺧﺎﻧـﻮاده اش ﺑﻮدﻧﺪ
را ﺑﺎﻗـﯽ ﮔﺬاﺷـﺖ ﺗﺎ دوﺑـﺎره ﴍوع ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘـﺲ از ﻃﻮﻓـﺎن ،ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻧـﻮح و ﺧﺎﻧـﻮاده اش وﻋـﺪه ای داد .رﻧﮕﯿﻦ ﮐامن در آﺳـامن ﻫﻤﻮاره
ﺑـﺮای اﯾﺸـﺎن ﯾـﺎد آور وﻋﺪه ﻫﺎ و دﻟﺴـﻮزی ﺧـﺪا ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و رﺣﻤﺖ او ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب
 ۹آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  ،۱۷اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۵۴آﯾـﺎت  ۷ﺗـﺎ  .(۱۰ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﻧـﻮح ﻋﻬﺪی ﺑﺴـﺖ و ﻧﻘﺸـﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﺧـﻮد را ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ ﺗﺜﺒﯿـﺖ منـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﴩی ﻣﺘﺤـﺪ ،ﺑﻪ ﺑـﻪ او و ﮐﻼم او وﻓﺎدار ﺑﺎﺷـﻨﺪ.

ﮔﻨــﺎه ﺑــﻪ ﭼــﻪ روش ﻫﺎﯾــﯽ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﯽ اﯾﺠــﺎد ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ؟ ﺷــﻤﺎ ﻫــﻢ اﯾﻨــﮏ ﭼــﻪ
۶

اﻧﺘﺨــﺎب ﻫﺎﯾــﯽ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺑﮑﻨﯿــﺪ ﮐــﻪ در ﻣﯿــﺎن ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔــﺬار ﻫﺴــﺘﯿﺪ ،ﺑـﺮای
ﺗﺮﻣﯿــﻢ اﯾــﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﯽ ﺑــﻪ ﻃﺮﯾﻘــﯽ ﻗــﻮی ﮐﻤــﮏ ﮐﻨــﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۰ﻣﻬﺮ

ﻋﺪم اﺗﺤﺎد و ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﺸﱰ
ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .در اﯾﻨﺠـﺎ ﭼـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﯽ اﻓﺘـﺎد ﮐـﻪ ﻣﺸـﮑﻞ ﺟﺪاﯾﯽ و
ﻋـﺪم اﺗﺤـﺎد را ﺑﺪﺗـﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺣـﻮادث ﺑﻌـﺪی ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑﺘﻮاﻟـﯽ ﭘـﺲ از ﻃﻮﻓـﺎن ﻧـﻮح ﺑﻮﻗـﻮع ﭘﯿﻮﺳـﺖ،
ﺳـﺎﺧﺖ ﺑـﺮج ﺑﺎﺑـﻞ ،آﺷـﻔﺘﮕﯽ زﺑـﺎن ﻫﺎ و ﺳـﭙﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑـﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑـﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن
ﺻﺤﺒـﺖ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ .ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮزﻧـﺪان ﻧﻮح ﮐﻪ ﺟـﺬب زﯾﺒﺎﯾﯽ زﻣﯿﻦِ ﻣﯿـﺎن رودﻫﺎی دﺟﻠﻪ
و ﻓـﺮات و ﺣﺎﺻـﻞ ﺧﯿـﺰی ﺧـﺎک آﻧﺠـﺎ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑـﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷـﻬﺮ و ﺑﻨﺎﯾﯽ
ﺑـﺮج ﻣﺎﻧﻨـﺪ در ﴎزﻣﯿـﻦ ﺷـﻨﻌﺎر ،ﺟﻨـﻮب ﻋـﺮاق اﻣـﺮوزی ﺑﺮﭘﺎ ﺳـﺎزﻧﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۱۱آﯾﻪ .(۲
ﺑﺎﺳـﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ از اﺑﺘﺪای ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑـﻮده اﺳـﺖ .در ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﺳـﻮﻣﺮی ﻫـﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐﻪ اﺧﱰاع ﻫرن ﻧﻮﺷـنت ﺑـﺮ روی اﻟـﻮاح ﮔﻠﯽ
ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .آﻧﻬـﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ و اﺳـﺘﺎدان ﺳـﺎﺧنت
ﺟﻮاﻫـﺮات ،اﺑـﺰار و وﺳـﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ .ﮐﺎوش ﮔـﺮی ﻫـﺎ و ﺣﻔـﺎری ﻫـﺎ ﻣﻌﺒـﺪ ﻫـﺎی ﺑـﺮج ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴـﯿﺎری را ﮐﺸـﻒ منﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎدت ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﻋﻘﺎب و ﻧﻮادﮔﺎن ﻧﻮح ﮐﻪ در ﴎزﻣﯿﻦ ﺷﻨﻌﺎر ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻧﻮح
و وﻋﺪه ﻫﺎی او را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﺳﺎﺧنت ﺑﺮج ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻨﺎی ﯾﺎدﺑﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و داﻧﺶ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ.
متﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر » ،ﻣﺸﻬﻮر ﺳﺎﺧنت ﻧﺎﻣﺸﺎن « )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ  ،(۴ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰه
ﺑﺮای ﺳﺎﺧنت اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد » .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف اﻟﻬﯽ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺤﺎد را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﴍک اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ روﺣﺎﻧﯽ دروﻧﯽ را درﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺖ ،آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺗﺤﺎد دﯾﻨﯽ ﺑﻠﮑﻪ روﺣﯿﻪ ﺑﺮادری را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﺑﺮج ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد دروﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺰ
منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد « – The SDA Bible Commentary, vol. 1, pp. 284, 285
ﺳـﻘﻮط آدم و ﺣـﻮا ،اﺗﺤـﺎد ﻧـﮋاد ﺑـﴩی و ﻧﻘﺸـﻪ اﺻﻠـﯽ ﺧـﺪا را درﻫـﻢ ﺷﮑﺴـﺖ و ﺑﺎﻋـﺚ
آﺷـﻔﺘﮕﯽ در ﻋﺒـﺎدت ﺷـﺪ؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺸـﺎر ﮔﺴـﱰده ﴍارت و ﻓﺴـﺎد ﺑـﺮ روی زﻣﯿﻦ
ﮔﺮدﯾـﺪ؛ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺑﴩﯾـﺖ ﺑﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫـﺎ ،زﺑﺎن ﻫﺎ و ﻧـﮋاد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐـﻪ اﻏﻠـﺐ در ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷـﺖ.

۷

ﮐﺪاﻣﯿــﻦ ﮔﺎم ﻫــﺎی ﻋﻤﻠــﯽ را ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﺑﺮدارﯾــﻢ ﺗــﺎ ﺑ ـﺮای اﻟﺘﯿــﺎم ﺗﻔﺮﻗــﻪ ﻧــﮋادی،
ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ و زﺑﺎﻧــﯽ ﮐﻤــﮏ ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺣﺘــﯽ در ﮐﻠﯿﺴــﺎ ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪ ﻣــﺎ آﺳــﯿﺐ ﻣــﯽ رﺳــﺎﻧﻨﺪ.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۱ﻣﻬﺮ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺪر ﻗﻮم ﺧﺪا
ﺳـﻪ دﯾـﻦ ﺗﻮﺣﯿـﺪی ﺑـﺰرگ ﺟﻬـﺎن ،ﯾﻬﻮدﯾـﺖ ،ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ و اﺳـﻼم ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺪر
ﺧـﻮد ﻣـﯽ ﻧﮕﺮﻧـﺪ .ﺑـﺮای ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ،اﯾـﻦ ارﺗﺒﺎط ﯾﮏ راﺑﻄـﻪ روﺣﺎﻧﯽ اﺳـﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪ ﺗـﺎ وﻃـﻦ ﺧـﻮد را در ﺑﯿـﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾـﻦ ﺗـﺮک ﮐﻨـﺪ ،ﺑـﻪ او ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ » ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ
ﺗـﻮ ﻫﻤـﻪ ﻣﻠـﺖ ﻫـﺎ ﺑﺮﮐـﺖ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ « )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﻪ ۳؛ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۱۸آﯾﻪ ۱۸
و ﺑـﺎب  ۲۲آﯾـﻪ  ۱۸را ﻧﯿـﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .اﯾـﻦ ﺑﺮﮐـﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﯿﺴـﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪ.
ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۸ﺗـﺎ ۱۹؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۳و ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ۲۹را
ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻋﻨـﺎﴏی از اﯾـامن اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺷـﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸـﻪ
اﺗﺤـﺎد ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ؟ ﯾﻌﻨـﯽ ،ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷـﻮد ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧـﺪ اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ ﻣـﺎ در درک اﻫﻤﯿـﺖ ﻋﻨﴫ اﺗﺤﺎد ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﺪ؟
اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘـﺪر ﻫﻤـﻪ اﯾامﻧـﺪاران ،ﺑﺮﺧـﯽ از ﻋﻨﺎﴏ اﺳﺎﺳـﯽ ﻣﻬﻢ در اﺗﺤﺎد ﻣﺴـﯿﺤﯽ
را ﺑـﻪ ﻣـﺎ اراﺋـﻪ ﻣـﯽ دﻫـﺪ .ﻧﺨﺴـﺖ ،اﯾﻨﮑـﻪ او ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری را ﻣامرﺳـﺖ ﻣـﯽ منﻮد » .اﯾـامن ﺑﺎﻋﺚ
ﺷـﺪ ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ دﺳـﺘﻮر ﺧـﺪا را داﯾـﺮ ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﴎزﻣﯿﻨﯽ ﺑـﺮود ﮐﻪ ﻗـﺮار ﺑﻮد
ﺑﻌﺪﻫـﺎ ﻣﺎﻟـﮏ آن ﺑﺸـﻮد ،ﺷـﺪﯾﺪ اﻃﺎﻋـﺖ ﮐـﺮد و ﺑـﺪون آﻧﮑـﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﺠﺎ ﻣـﯽ رود ،ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﺮد «
)ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﻪ  .(۸دوم ،او ﺑـﻪ وﻋـﺪه ﻫـﺎی ﺧـﺪا اﻣﯿـﺪ داﺷـﺖ » .او از روی اﯾـامن ﻣﺜﻞ
ﯾـﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ در ﴎزﻣﯿﻨـﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ او وﻋـﺪه داده ﺑـﻮد ﴎﮔﺮدان ﺷـﺪ و ﺑﺎ اﺳـﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب
ﮐـﻪ در آن وﻋـﺪه ﺑـﺎ او ﴍﯾـﮏ ﺑﻮدﻧـﺪ در ﭼـﺎدر زﻧﺪﮔﯽ ﮐـﺮد .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ﭼـﻮن در اﻧﺘﻈﺎر
ﺷـﻬﺮی ﺑـﻮد ﺑـﺎ ﺑﻨﯿـﺎد اﺳـﺘﻮار ﮐـﻪ ﻣﻌامر و ﺳـﺎزﻧﺪه اش ﺧﺪاﺳـﺖ « )ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۹و
 .(۱۰ﺳـﻮم ،او ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ او ﭘـﴪی ﺧﻮاﻫـﺪ داد و اﯾﻨﮑـﻪ روزی ﻓﺮزﻧـﺪان او ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳـﺘﺎرﮔﺎن ﺑﯿﺸـامر ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ .ﺧـﺪا ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ ﭘﺎﺳـﺦ او را ﺑﻪ اﯾـامن ﻋﺎدل ﺷـﻤﺮد )روﻣﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  .(۳ﭼﻬـﺎرم ،او ﺑﻪ ﻧﻘﺸـﻪ ﻧﺠـﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷـﺖ .ﺑـﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن
اﯾـامن اﺑﺮاﻫﯿـﻢ زﻣﺎﻧـﯽ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد ﮐﻪ ﺧﺪا از او ﺧﻮاﺳـﺖ ﭘﴪش اﺳـﺤﺎق را ﺑـﺮ روی ﮐﻮه ﻣﻮرﯾﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﮐﻨـﺪ )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۲۲آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ،۱۹ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۱۷ﺗﺎ .(۱۹
ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دوﺳـﺖ ﺧﺪا ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ )دوم ﺗﻮارﯾﺦ ﺑـﺎب  ۲۰آﯾﻪ
 ،۷اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۴۱آﯾـﻪ  .(۸زﻧﺪﮔـﯽ ﺑـﺎ اﯾامﻧـﺶ ،اﻃﺎﻋـﺖ ﺗﺰﻟـﺰل ﻧﺎﭘﺬﯾـﺮش و اﻃﻤﯿﻨﺎﻧـﺶ ﺑﻪ وﻋﺪه
۸

ﻫـﺎی ﺧـﺪا ،او را ﺑـﻪ اﻟﮕﻮﯾـﯽ از آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺒﺪل ﺳـﺎﺧﺖ.

درﺑﺎره اﻋﻤﺎل و ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد در ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﺑﻪ ﭼﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۲ﻣﻬﺮ

ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﺪا
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺧﻮد ،ﻗﻮﻣﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ منﺎﯾﻨـﺪه او در اﯾﻦ
ﺟﻬـﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ .اﯾـﻦ دﻋـﻮت و اﻧﺘﺨـﺎب ﻋﻤﻠـﯽ از روی ﻣﺤﺒـﺖ و رﺣﻤﺖ ﺧـﺪا ﺑﻮد .ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷـﺪن
ﺑﻨـﯽ اﴎاﺋﯿـﻞ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻧﻘﺸـﻪ او ﺑﺮای اﺣﯿﺎی متـﺎم ﺑﴩﯾﺖ ﭘـﺲ از وﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﺪاﺋﯽ
ﻧﺎﺷـﯽ از ﺳـﻘﻮط ﻗـﺮار داﺷـﺖ .ﺗﺎرﯾـﺦ ﻣﻘـﺪس ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯿﮑﺎر ﺧﺪا ﺑـﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ اﯾﻦ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ
را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠـﯽ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻗﻮم ﺗﺤﺖ ﻋﻬـﺪ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮد.
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﺑـﺎب  ۷آﯾـﺎت  ۶ﺗـﺎ  ،۱۱ﭼـﺮا ﺧـﺪا اﴎاﺋﯿـﻞ را ﻗـﻮم ﺧـﻮد ﺧﻮاﻧـﺪ؟ ﭼـﺮا او
ﻓﺮزﻧـﺪان اﺑﺮاﻫﯿـﻢ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗـﻮم ﺧـﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪ؟
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻗـﻮم اﴎاﺋﯿـﻞ را ﺑﻌﻨـﻮان اﻟﮕﻮﺋـﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮﯾـﺶ را ﺑﺮای ﻧﻮع ﺑـﴩ ﺑﻪ متﺎﻣﯽ
ﺟﻬـﺎن اﺑـﻼغ و ﺑﮕﺴـﱰاﻧﺪ .ﺧـﺪا ﺑـﺎ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧـﺶ ﻋﻬـﺪی ﺑﺴـﺖ ﺗـﺎ داﻧـﺶ ﺧـﺪا را از ﻃﺮﯾﻖ
ﻗﻮﻣـﺶ ﺣﻔـﻆ ﮐﻨـﺪ و ﻧﺠـﺎت ﺑﴩﯾـﺖ را اراﺋﻪ دﻫـﺪ )ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺑﺎب  ۶۷آﯾـﻪ  .(۲ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟـﻮد ،اﯾﻦ ﯾﮏ
ﻋﻤـﻞ ﻋﺎﻟـﯽ از روی ﻣﺤﺒـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﺧـﺪا اﴎاﺋﯿـﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨـﺪ .ﻓﺮزﻧـﺪان اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﭼﯿـﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ آن ﺳـﺰاوار ﻣﺤﺒـﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﺷـﻨﺪ » .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷـام را ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
زﯾﺎدﺗـﺎن دوﺳـﺖ ﻧﺪاﺷـﺖ و ﺑﺮﻧﮕﺰﯾـﺪ زﯾﺮا ﺷـام ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻗـﻮم ﻫﺎ ﺑﻮدﯾﺪ « )ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑـﺎب  ۷آﯾﻪ .(۷
اﯾـﻦ روﺷـﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای اﻧﺘﺨـﺎب ﻗﻮﻣﺶ ﺑﮑﺎر ﻣـﯽ ﺑﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ
ﺑـﻪ ﻗـﺪرت ،ﺣﮑﻤـﺖ و اﻋﺘـامد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب رﻫـﱪ ﺗﮑﯿـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧـﺪا ﻓـﺮد ﻗﻮی و
ﺗﻮاﻧـﺎ را ﺑـﺮای ﺧﺪﻣـﺖ ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﻧﺘﺨـﺎب منـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻣـﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺿﻌﻒ،
ﺣامﻗـﺖ و ﺑـﯽ ارزﺷـﯽ ﺧـﻮد و اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﯿـﭻ ﮐﺲ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﺷـﮑﻮﻫﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
اذﻋـﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۲۶ﺗﺎ .(۳۱
ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ،ﺑـﻪ اﻣﺘﯿـﺎزی ﮐﻪ ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷـﺖ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ﺧﺪا اﺷـﺘﯿﺎق داﺷـﺖ ﺗﺎ
ﻗـﻮم ﺧـﻮد اﴎاﺋﯿـﻞ را ﺑـﺎ ﺷـﮑﻮه و ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺤﺴـﯿﻦ ﺑﺴـﺎزد .ﻫﻤـﻪ ﻣﺰﯾـﺖ ﻫـﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن
داده ﺷـﺪه ﺑـﻮد .ﺧـﺪا از ﻫﯿـﭻ ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ درﯾـﻎ ﻧﮑـﺮد ﺗﺎ ﺷـﺨﺼﯿﺖ آﻧﺎن ﺷـﮑﻠﯽ
ﺑﮕﯿـﺮد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن او ﺑﺸـﻮﻧﺪ.

۹

» اﻃﺎﻋـﺖ اﯾﺸـﺎن از اﺣـﮑﺎم ﺧـﺪا در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻠـﺖ ﻫـﺎی ﺟﻬـﺎن ،ﻣﻮﺟـﺐ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑـﯽ ﺷـﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿـﺰی ﻣـﯽ ﮔﺮدﯾـﺪ .او ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺑـﻮد ﺑـﺮای متﺎﻣـﯽ ﮐﺎرﻫـﺎی ﻣﺘﺒﺤﺮاﻧـﻪ ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن ﺣﮑﻤـﺖ
و ﻣﻬـﺎرت ارزاﻧـﯽ دارد ،ﻣﻌﻠـﻢ اﯾﺸـﺎن ﺑﺎﻗـﯽ ﻣـﯽ ﻣﺎﻧـﺪ و آﻧﻬـﺎ را از ﻃﺮﯾـﻖ اﻃﺎﻋـﺖ از اﺣﮑﺎﻣـﺶ
رﻓﻌـﺖ ﻣـﯽ ﺑﺨﺸـﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﻄﯿـﻊ ﻣـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ،از ﺑﯿـامری ﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿـﺮ ﻣﻠـﺖ ﻫـﺎی
دﯾﮕـﺮ ﺑـﻮد در اﻣـﺎن ﻣـﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﻗـﺪرت ﻋﻘـﻞ ﺑﺮﮐﺖ ﻣـﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺟـﻼل ،ﻋﻈﻤـﺖ و ﻗﺪرت
ﺧـﺪا ﺑﺎﯾـﺪ در متـﺎم ﮐﺎﻣﯿﺎﺑـﯽ ﻫـﺎی اﯾﺸـﺎن آﺷـﮑﺎر ﻣﯽ ﺷـﺪ .آﻧﻬﺎ ﻗـﺮار ﺑـﻮد ﺣﮑﻮﻣﺘـﯽ از ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﺷـﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧـﺪ اﯾﺸـﺎن را از متﺎﻣـﯽ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺑﻬـﺮه ﻣﻨﺪ ﺳـﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑـﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮم
روی زﻣﯿـﻦ ﺑﺎﺷـﻨﺪ – ».اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖEllen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 288 ،

ﭼــﻪ ﺗﺸــﺎﺑﻬﺎﺗﯽ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﻣﯿــﺎن آﻧﭽــﻪ ﺧــﺪا ﺑــﺮای ]اﺳــﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻬــﻦ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧــﯽ
آﻧــﺎن[ و ]آﻧﭽــﻪ ﺑ ـﺮای ﻣــﺎ اﻧﺠــﺎم داده و ﻓﺮاﺧﻮاﻧــﯽ ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ادوﻧﺘﯿﺴــﺖ ﻫــﺎی
روز ﻫﻔﺘــﻢ[ ﺑﯿﺎﺑﯿــﻢ؟ ﭘﺎﺳــﺦ ﻫــﺎی ﺧــﻮد را در روز ﺳــﺒﺖ در ﮐﻼس ﻣﻄــﺮح ﮐﻨﯿــﺪ.

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۳ﻣﻬﺮ

اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﻫﺎﯾـﯽ ﻓﺮاﺗـﺮ :از ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫﺎی اﻟـﻦ ﺟﯽ واﯾـﺖ » :آﻓﺮﯾﻨﺶ « ﺻﻔﺤـﺎت  ،۵۱-۴۴و »
ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﯽ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ « ،ﺻﻔﺤـﺎت  ،۱۳۱-۱۲۵در » ﻣﺸـﺎﯾﺦ و اﻧﺒﯿﺎء «.

ﻫـﺪف اﺻﻠـﯽ ﺧـﺪا در ﺧﻠﻘـﺖ ﺑﴩﯾـﺖ در ﻧﻬـﺎد ﻫـﺎی ﺧﺎﻧـﻮاده ﻧﯿـﺰ ﺑﺎزﺗـﺎب ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
)ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۲۱ﺗـﺎ  .(۲۴روز ﺳـﺒﺖ ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ ﺑـﴩ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد،
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ وﺿـﻮح در ﻣﺮﻗـﺲ ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۲۷و  ۲۸ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﮐـﺮد .درواﻗﻊ،
ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺟﻬﺎﻧـﯽ ﺳـﺒﺖ در رواﯾـﺖ ﭘﯿﺪاﯾـﺶ دﯾـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺪا روز ﻫﻔﺘـﻢ را
ﻣﺠـﺰا ﺳـﺎﺧﺖ ،ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﭘﯿـﺶ از ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﯽ اﴎاﺋﯿـﻞ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻗـﻮم ﻋﻬﺪ ﺧـﻮد ﺑﻠﮑـﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ
از ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪن ﮔﻨـﺎه .اﮔـﺮ متـﺎم ﻣـﺮدم روز ﺳـﺒﺖ را ﻧﮕـﻪ ﻣـﯽ داﺷـﺘﻨﺪ ،اﯾـﻦ روز ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ
ﻧﯿـﺮوی ﻣﺘﺤـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﻗﺪرمتﻨـﺪی ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ روز اﺳـﱰاﺣﺖ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧـﺪا در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺖ ﺑـﻪ
ﻧﺴـﻠﻬﺎی آدم و ﺣـﻮا ﯾـﺎدآوری ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﭘﯿﻮﻧـﺪی ﻣﺸـﱰک ﺑـﺎ او و ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ دارﻧﺪ » .روز ﺳـﺒﺖ
و ﺧﺎﻧـﻮاده ﻫـﺮ دو ﯾﮑﺴـﺎن در ﻋـﺪن ﺑﻮﺟـﻮد آﻣﺪﻧـﺪ و در ﻫـﺪف ﺧـﺪا آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﺴﺴـﺘﻨﯽ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .در اﯾـﻦ روز ﺑﯿـﺶ از ﻫﺮ روز دﯾﮕﺮی داﺷـنت ﻧﺤـﻮه زﻧﺪﮔﯽ در ﻋﺪن
ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﻣﻤﮑـﻦ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺸـﻪ ﺧﺪا ﺑـﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧـﻮاده ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﮐﺎر و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺎ
ﻋﺒـﺎدت و ﺗﻔﺮﯾـﺢ ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﭘـﺪر ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﺸـﯿﺶ ﺧﺎﻧـﻮاده و ﭘﺪر
و ﻣـﺎدر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻌﻠـامن و ﻫﻤﺮاﻫـﺎن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸـﺎن « – اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖEllen G. White, ،
Child Guidance, p. 535
۱۰

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱ﭼﮕﻮﻧــﻪ رواﯾــﺖ ﭘﯿﺪاﯾــﺶ از ﺧﻠﻘــﺖ زن از ﭘﻬﻠــﻮی آدم ،ﭘﯿﻮﻧــﺪ ﻧﺰدﯾــﮏ و ﺻﻤﯿﻤــﯽ
ﮐــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﻣﯿــﺎن زن و ﺷــﻮﻫﺮ وﺟــﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ را آﺷــﮑﺎر ﻣــﯽ ﺳــﺎزد؟ اﯾــﻦ ﻣﻄﻠــﺐ
درﺑــﺎره اﯾﻨﮑــﻪ ﭼـﺮا ﺧــﺪا در ﺳﺮﺗﺎﺳــﺮ ﮐﺘــﺎب ﻣﻘــﺪس ﺗﺼﻮﯾــﺮ ﺷــﻮﻫﺮ و زن را ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان
ﻧﻤﻮﻧــﻪ ای از ﻧﺰدﯾﮑــﯽ ﮐــﻪ ﻣﺎﯾــﻞ اﺳــﺖ ﺑــﺎ ﻗﻮﻣــﺶ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑــﮑﺎر ﻣــﯽ ﺑــﺮد ،ﭼــﻪ
ﭼﯿــﺰی ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ؟

 .۲اﮔــﺮ ﭼــﻪ رواﯾــﺖ ﺑــﺮج ﺑﺎﺑــﻞ ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ ﮐــﻪ ﺗﻨــﻮع ﻗﻮﻣــﯽ و زﺑﺎﻧــﯽ ﺑﺸــﺮ
ﺑﺨﺸــﯽ از ﻧﻘﺸــﻪ اﺑﺘﺪاﯾــﯽ ﺧــﺪا ﺑ ـﺮای ﺑﺸــﺮ ﻧﺒــﻮد ،ﻣــﺎ اﻣــﺮوزه ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ
ﻓﺮاﺗــﺮ از ﭼﻨﯿــﻦ ﺗﻘﺴــﯿﻤﺎت ﻃﺒﯿﻌــﯽ ﺑﺮوﯾــﻢ؟ ﮐﻠﯿﺴــﺎ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻫﻤﭽﻨــﺎن
اﺗﺤــﺎد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﯽ را ﺑــﺎ وﺟــﻮد اﯾﻨﮑــﻪ از ﻣﺮدﻣــﯽ ﺑــﺎ ﻣﻠﯿــﺖ ﻫــﺎ و زﺑــﺎن ﻫــﺎی ﺑﺴــﯿﺎر
ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﮐﻨــﺪ؟

 .۳ﺑﺮﺧــﯽ از ﺷــﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﻣﯿــﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧــﺪه ﺷــﺪن اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻬــﻦ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧــﺪه
ﺷــﺪن ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ادوﻧﺘﯿﺴــﺖ ﻫــﺎی روز ﻫﻔﺘــﻢ ﻣــﯽ ﯾﺎﺑﯿــﺪ ،ﮐﺪاﻣﻨــﺪ؟ ﻣﻬﻢﺗــﺮ
اﯾﻨﮑــﻪ ﻣــﺎ ﭼــﻪ درس ﻫﺎﯾــﯽ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ از آﻧﻬــﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾــﻢ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻣــﺎ در وﻓــﺎدار
ﻣﺎﻧــﺪن ﺑــﻪ ﻧــﺪای اﻟﻬــﯽ در ﻣﺴــﯿﺢ ﮐﻤــﮏ ﮐﻨﻨــﺪ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :ﺧﺪاوﻧـﺪ در ﻧﻘﺸـﻪ اﺑﺘﺪاﯾـﯽ ﺧﻠﻘـﺖ ،ﺑـﺮای ﺑﴩﯾـﺖ در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﻫامﻫﻨﮕـﯽ و در اﺗﺤـﺎد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺧﺎﻧـﻮاده زﻧﺪﮔـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧـﯽ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ واﻟﺪﯾـﻦ
ﻣـﺎ وﻗﻔـﻪ ای در ﻧﻘﺸـﻪ ﺧـﺪا ﺑﻮﺟـﻮد آورد .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ،ﺧـﺪا اﺑﺮاﻫﯿـﻢ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﺗـﺎ ﻗﻮﻣﯽ
اﯾﺠـﺎد ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾﺸـﺎن ﺑﺘﻮاﻧـﺪ وﻋـﺪه ﻧﺠﺎﺗﯽ را ﮐـﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺴـﯿﺢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد،
زﻧﺪه ﻧﮕـﻪ دارد.

۱۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران
 ۱۴ﻣﻬﺮ

دﯾﮕﺮ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﺳ ّﺒﺖ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼﺴﻨﯽ ,ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ

آن دﺳـﺘﻪ ازداﻧـﺶ آﻣـﻮزان ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘﻤـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿـﻞ داﺷـﺘﻨﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎر
ﺷـﻮﻧﺪ دﯾﮕـﺮ ﺑـﺎ ﻣﻐﺎﯾـﺮت ﺳـ ّﺒﺖ در ﻣـﻮرد ﺑـﺎز ﺷـﺪن ا ّوﻟﯿـﻦ ﻣﺪرﺳـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎری در
ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﺑﻨـﮕﻼدش ،ﻣﻮاﺟـﻪ منـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺳـﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎری ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﺑﻨﮕﻼدش را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ,
ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻫﺪاﯾﺎی ﺳـﺒّﺖ ﺳـﯿﺰدﻫﻢ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷـﺪ و در ﻣﺤﻮﻃﻪ داﻧﺸـﮑﺪه و
ﺳـﻤﯿﻨﺎریِ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﺷـﻬﺮﮔﻮاﻟﺒﺎﺗﺎن ﮐﺎﻟﯿﺎﮐﻮر,ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺳـﺎﻋﺘﻪ ازﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
داﮐﺎ ,ﻗﺮار دارد.
ﺗِﺪ اِن.ﺳـﯽ .وﯾﻠﺴـﻮن در اواﺧﺮﺳـﺎل  ۲۰۱۶در ﺟﺸـﻦ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎری
ﮔﻔﺖ":ازاﯾـﻦ ﻣـﮑﺎن ﺻﺪﻫـﺎ ﻧﻔﺮﻣﯿﺴـﯿﻮﻧﺮ در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﭘﻬﻨﺎوروﺑـﺰرگ ﻓﺮﺳـﺘﺎده
ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ ,وﺑﺮﮐﺘـﯽ آﺳـامﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ داﻧﺸـﮑﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎری
را ﺑﺮﮐـﺖ دﻫﺪ".
ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣﺬﮐﻮرﮐـﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾـﺶ  ۱۰۰ﻧﻔـﺮ داﻧﺶ آﻣـﻮز را دارد ,ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼﺳـﻬﺎ
درﺳـﺎل  ۲۰۱۷ﺑﺎز ﺷﺪ.
ﻣـﯽ رون ﺟـﻮ ﻟـﯽ ,رﺋﯿـﺲ داﻧﺸـﮑﺪه و ﺳـﻤﯿﻨﺎری ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﺑﻨـﮕﻼدش ﮔﻔـﺖ
ﮐـﻪ ﺳـﺎﺧﺘامن ﺟﺪﯾﺪ-ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد  ۱۰ﮐﻼس,ﭼﻬﺎرآزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه,اﺗﺎق ﻫامﯾـﺶ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
دﯾﮕـﺮ ۱۵۰,۰۰۰-دﻻرازﺑﺮﭼﺴـﺐ ﻗﯿﻤـﺖ ۴۰۰,۰۰۰دﻻری ازﻃـﺮف ﻫﺪاﯾـﺎی ﺳـ ّﺒﺖ
ﺳـﯿﺰدﻫﻢ درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﻋﻀـﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎ در ﴎاﴎﺟﻬـﺎن و دررﺑـﻊ ﺳـﻮم
 ۲۰۱۵ﺗﺎﻣﯿـﻦ ﺷـﺪ۱۰۰,۰۰۰ .دﻻر دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰاز ﻃـﺮف ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﺟﻨﻮﺑـﯽ
ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﯿﻪ و آﺳـﯿﺎ ﺗﺎﻣﯿـﻦ ﺷـﺪ,ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻣﺬﮐﻮرﺷـﺎﻣﻞ ﻗﻠﻤـﺮو۱۴
ﮐﺸـﻮرﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑﻨـﮕﻼدش اﺳـﺖ و ﺑﺎﻗﯿامﻧـﺪه ﮐﻤﮏ از ﺑﺨﺸـﺶ ﻫﺎی ﻓـﺮدی در ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑـﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷـﺪ.
ﺳـﺎو ﺳـﻤﻮﺋﯿﻞ ,رﺋﯿـﺲ ﻧﺎﺣﯿـﻪ آﺳـﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﯿﻪ ﺟﻨﻮﺑـﯽ ,درﻣـﻮرد ﺑﻨﯿﺎﻧﮕـﺰاری
ﻣﺪرﺳـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎری ﺗﻮﺿﯿـﺢ داد ﮐـﻪ ﭘﯿﴩﻓﺘﯽ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﺪاﯾﺎی ﺳـ ّﺒﺖ
ﻣﯿـﴪ منﯽ ﺷـﺪ.
ﺳـﯿﺰدﻫﻢ ّ
۱۲

ﻣﻮﺳﺴـﻪ آﻣﻮزش ﺳـﻼﻣﺘﯽ
ﺳـﺎو ﮔﻔﺖ":اﯾـﻦ ﯾـﮏ ﻧﻘﻄـﻪ ﻋﻄﻒ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ اوﻟّﯿﻦ ّ
ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ درﺑﻨـﮕﻼدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ".
ﻣﺪرﺳـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﯽ ﻣﺤﻠّﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و درﮐﺸـﻮر ﺧﻮدﺷـﺎن رﺷـﺘﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎری را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﮐِﻮﯾـﻦ ﮐﻮﺳﺘﻠّﻮ,ﻣﻨﺸـﯽ ﻣﺪﯾـﺮ اﺟﺮاﯾـﯽ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ,ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ":ﺑـﺮای ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣـﺎ در
ﺑﻨـﮕﻼدش ﺑﺴـﯿﺎر اﻫﻤ ّﯿـﺖ دارد ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮﺳـﺘﺎری را ﻧﯿﺰ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ ,زﯾـﺮا ﻣﮑﺎﻧـﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﮐـﻪ در آن ﯾـﮏ ﺟـﻮان ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﯽ ﺑـﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳـﻪ در روزﺳـﺒّﺖ ﺑـﺮود ,ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑـﺮود وﭘﺮﺳـﺘﺎری راﻧﯿـﺰ ﯾـﺎد ﺑﮕﯿـﺮد.
ﻣـﺎ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺻﺎﺣـﺐ اﯾـﻦ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ وﺑﺮای آﻧـﺎن در
دﺳـﱰس ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﺗـﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﺪرک ﭘﺮﺳـﺘﺎری را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ وﺧﺪا را در ﺳـﺒّﺖ
ﻧﯿﺰﺑـﺎ آن ﺟـﻼل دﻫﻨﺪ".
از ﺷـام ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﻫﺪاﯾـﺎی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘـﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﮐـﺮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻣﺪرﺳـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎری ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ در ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ,ﺗﺸﮑﺮﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
رﺋﯿـﺲ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ,ﺗِـﺪ اِن.ﺳـﯽ وﯾﻠﺴـﻮن ,د ّوﻣـﯽ در ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ ,در
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎری ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ در ﺑﻨـﮕﻼدش ,ﭘﯿـﺶ زﻣﯿﻨـﻪ.
ﺣـﺎل ﺑﺎزدﯾـﺪ ّ

۱۳

درس دوم

ﻋﻠﻞ ﻋﺪم اﺗﺤﺎد

 ۲۰- ۱۴ﻣﻬﺮ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﺑـﺎب  ۲۸آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ ۱۴؛ ارﻣﯿﺎ ﺑﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۴ﺗـﺎ ۱۸؛ داوران
ﺑـﺎب  ۱۷آﯾـﻪ ۶؛ اول ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ ۱۶؛ اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱۰ﺗـﺎ ۱۷؛
اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲۰آﯾـﺎت  ۲۵ﺗﺎ .۳۱
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ﺧﺪاﺗﺮﺳـﯽ اﺳـﺎس ﺣﮑﻤـﺖ اﺳـﺖ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺧـﺪای ﻣﻘـﺪس اﻧﺴـﺎن را داﻧـﺎ
ﻣﯽﮐﻨـﺪ« )اﻣﺜـﺎل ﺳـﻠﯿﻤﺎن ﺑـﺎب  ۹آﯾـﻪ .(۱۰
اﻧﺒﯿﺎء ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺮدم اﴎاﺋﯿﻞ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ از دﺳﺘﻮرات ﺧﺪا ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ارﺗﺪاد و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻃﺎﻋﺖ از اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﻣﺮدم از ﻋﻮاﻗﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﻨﺎه و ﺗﻘﺪﯾﺲ منﻮدن آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﯿﺮوی از اراده ﺧﺪا ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد و
اﺟﺘامع اﯾﺸﺎن را ﻗﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﴍک
و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺼﺪ ﺧﺪا ﺑﺮای
ﻗﻮﻣﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻫﺎی اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ.
ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺲ از رﻫﺎﯾﯽ ﻋﱪاﻧﯿﺎن از ﻣﴫ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد » :ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪای ﺧﻮد ،متﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ او را ﺑﻪ ﺷام ﺗﻌﻠﯿﻢ دادهام .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﴎزﻣﯿﻦ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدﯾﺪ از
آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوی منﺎﯾﯿﺪ .اﮔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دل و ﺟﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺰد ﻣﺮدم در داﺷنت ﺣﮑﻤﺖ و ﺑﺼﯿﺮت
ﻣﺸﻬﻮر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﭼﻮن ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﻮم
ﺑﺰرگ واﻗﻌﺎً دارای ﺣﮑﻤﺖ و ﺑﺼﯿﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ « )ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۵و .(۶
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ :اﮔﺮ ﻗﻮم ﺧﺪا وﻓﺎدار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﯽ
ﺑﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ،ﻋﻬﺪ ﺷﮑﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۳اﮐﺘﱪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۱۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۵ﻣﻬﺮ

«ای ﻗﻮم ﺑﯽ وﻓﺎ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ»
ﺗﺎرﯾـﺦ ﻗـﻮم اﴎاﺋﯿـﻞ ﻣﻤﻠـﻮ از رواﯾـﺎت ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧـﯽ و ﻫـﺮج و ﻣـﺮج اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از آن ﺑـﻪ
ﺳـﻮی ﺧـﺪا و ﻓﺮﻣﺎﻧـﱪداری ﺑـﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧـﺪ و ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ دور و ﺗﺴﻠﺴـﻞ ﺑـﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧـﯽ و
درﮔﯿـﺮی ﺑﯿﺸـﱰی اداﻣـﻪ ﻣـﯽ ﯾﺎﻓـﺖ .اﯾـﻦ اﻟﮕـﻮ ﺑﺎرﻫـﺎ و ﺑﺎرﻫـﺎ ﺗﮑـﺮار ﻣـﯽ ﺷـﻮد .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐـﻪ ﻗﻮم
ﺧـﺪا آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ از اراده او ﭘﯿـﺮوی ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺑـﺎ ﺻﻠـﺢ و زﻧﺪﮔـﯽ ﺑﺮﮐـﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐـﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
منـﻮده و ﺑﺪﻧﺒـﺎل روشﻫـﺎی ﺧـﻮد رﻓﺘﻨـﺪ ،زﻧﺪﮔـﯽ اﯾﺸـﺎن ﭘـﺮ از ﺑﺪﺑﺨﺘـﯽ ،ﺟﻨـﮓ و درﮔﯿـﺮی ﺷـﺪ.
ﺣﺘـﯽ ﭘﯿـﺶ از آﻧﮑـﻪ اﴎاﺋﯿـﻞ وارد ﴎزﻣﯿـﻦ ﻣﻮﻋـﻮد ﺷـﻮد ،ﺧﺪا اﯾﻦ اﻟﮕـﻮ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد
و ﺑـﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی از ﭼﻨﯿـﻦ ﻋﻮاﻗـﺐ وﺧﯿﻤـﯽ ﺑـﺮای وﺟـﻮد اﯾﺸـﺎن ،راهﺣﻠﯽ اراﺋـﻪ داد.
ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﺑـﺎب  ۲۸آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﮔﺮ ﻗﻮم اﴎاﺋﯿـﻞ ﻣﻄﯿﻊ اراده ﺧـﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸـﺎن ﻣﯽ ﺷـﺪ؟
ارﻣﯿـﺎ ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۴ﺗـﺎ  ۱۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﻣـﺎ از ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪن ﻗـﻮم اﴎاﺋﯿﻞ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ
و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ او ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﻣـﯽ آﻣﻮزﯾـﻢ؟ اﯾـﻦ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی درﺑـﺎره ﻣﺤﺒـﺖ و ﺻﱪ ﺧـﺪا ﺑﺮای
ﻗﻮﻣـﺶ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻃﻐﯿﺎن و ﴎﮐﺸﯽ ،ﺗﻔﺮﻗﻪ
و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ آﻧﺎن ،ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ،ﺑﺎ رﺣﻤﺖ و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮﻣﺶ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ..ﺧﺪا
ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ و دﺳﺖ ﺑﺮداﺷنت از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮداﻧﻪ ﺧﻮد
دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﺪا ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ اﺣﯿﺎ و اﻣﯿﺪ را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه وﻋﺪه داده ﺑﻮد.
» ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﮔﻔـﺖ ﺑﺮوم و ﺑـﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮﯾـﻢ :ای اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﯽ وﻓﺎ ﻧﺰد ﻣـﻦ ﺑﺎزﮔﺮد .ﻣﻦ
رﺣﯿـﻢ ﻫﺴـﺘﻢ و ﺧﺸـﻤﮕﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫـﻢ ﺑﻮد؛ ﺧﺸـﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗـﻮ دامئﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد .ﻓﻘﻂ ﺑﭙﺬﯾﺮ
ﮐـﻪ ﺧﻄـﺎﮐﺎری و ﺑـﺮ ﺿـﺪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺧـﺪای ﺧـﻮد ﺷـﻮرﯾﺪه ای .اﻋـﱰاف ﮐـﻦ ﮐـﻪ در ﭘـﺎی درﺧﺘـﺎن
ﺳـﺒﺰ ،ﺗـﻮ ﻋﺸـﻖ ﺧـﻮد را ﻧﺜـﺎر ﺧﺪاﯾـﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐـﺮده ای و از دﺳـﺘﻮرات ﻣـﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤـﻮده ای.
ﻣـﻦ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﭼﻨﯿـﻦ ﮔﻔﺘـﻪ ام « )ارﻣﯿﺎ ﺑﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۲و .(۱۳
ﺳـﺨﻨﺎن ارﻣﯿـﺎ در زﻣـﺎن ﻏﻔﻠـﺖ ﻋﻤﻮﻣـﯽ از ﮐﻼم ﺧـﺪا ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪ .اﮔـﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از اﺻﻼﺣﺎت
در زﻣـﺎن ﯾﻮﺷـﯿﺎی ﭘﺎدﺷـﺎه آﻏـﺎز ﺷـﺪ ،ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣـﺮدم ﻧﯿـﺎز ﻣﻌﻨـﻮی ﺑـﻪ اداﻣﻪ دادن ﺑـﻪ اﻃﺎﻋﺖ
وﻓﺎداراﻧـﻪ از ﺧـﺪا را اﺣﺴـﺎس منـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ .ﮔﻨﺎﻫـﺎن ،ﺑـﺖ ﭘﺮﺳـﺘﯽ و زﻧﺪﮔـﯽِ ﺧـﻮد ﻣﺤﻮ ِر اﯾﺸـﺎن،
ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﺎﺑـﻮدی روﺣﺎﻧـﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣـﯽ ﺷـﺪ .آﻧﻬـﺎ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﱰ از اﻧﺠـﺎم اراده ﺧـﺪا ﴎﺑـﺎز
۱۵

ﻣﯽزدﻧـﺪ ،آﺗﯿـﻪ و اﻣﯿﺪﻫـﺎی آﯾﻨـﺪه اﯾﺸـﺎن ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷـﺪ .ﺑـﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺧـﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ارﻣﯿﺎ
درﺧﻮاﺳـﺖ ﺧﻮﯾـﺶ را اراﺋـﻪ منـﻮد .ﺧـﺪا آﯾﻨـﺪه ﺑﻬﱰی ﺑـﺮای اﯾﺸـﺎن در ذﻫﻦ داﺷـﺖ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد
اﯾﺸـﺎن را ﺑـﻪ رﻓـﺎه ،اﺗﺤـﺎد و ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾـﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ اﻣـﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد
ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ اﯾـامن و ﻫﻤـﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻣﻠﺰم ﻣـﯽ منـﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﻃﺎﻋﺖ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۶ﻣﻬﺮ

آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ
داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺘﺎب داوران ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﴎاﺋﯿﻞ از اراده ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ وارد ﮐﻨﻌﺎن ﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﴍوع ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی زﻧﺪﮔﯽ
روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ادﯾﺎن دروﻏﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن اﻃﺮاﻓﺸﺎن منﻮدﻧﺪ — دﻗﯿﻘﺎً ﻫامن ﮐﺎری ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ! ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
داوران ﺑـﺎب  ۱۷آﯾـﻪ  ۶و ﺑـﺎب  ۲۱آﯾـﻪ  ۲۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰ ﺑﯿﺸـﱰی درﺑـﺎره
ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ ﮐـﻪ در ﻣﯿـﺎن ﻗـﻮم ﺧـﺪا ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪ ،ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ؟
در ﺑﺎره ﺷﯿﻮه ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻋﺪم اﺗﺤﺎد در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ .اﺗﺤﺎد ﻗﻮم ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری
وﻓﺎداراﻧﻪ اﯾﺸﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻬﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻋﻬﺪی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن درﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  -ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻠﻞ اﻃﺮاف ﺑﻮدﻧﺪ  -در ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای در ﺑﺮ داﺷﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ
ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل متﺎﯾﻼت ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮوﯾﻢ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً از راﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻨﺤﺮف ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
آﯾﺎت زﯾﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘامﻋﯽ و روﺣﺎﻧﯽ اﴎاﺋﯿﻞ در زﻣﺎن داوران ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
داوران ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۱ﺗﺎ ۱۳
داوران ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۵ﺗﺎ ۷
» ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻣﺘﻨﺎع از
رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻬﺪ وی ،ﺧﻮد را از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺪاﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮﮐﺎت او ﻧﺼﯿﺐ آﻧﺎن منﯽ ﺷﺪ .در
۱۶

زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮﮐﺎت ﻏﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﯾﻬﻮد ﻋﻄﺎ ﺷﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺸﺎن ،آﻧﻬﺎ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺑﻪ
اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن او ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ منﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا از اﯾﺸﺎن
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ و ﻫﻢ ﻧﻮﻋﺎن ﺧﻮد را از درﯾﺎﻓﺖ آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و اﻟﮕﻮی ﻣﻘﺪس
ﺑﺎزداﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ متﺎﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﺎﻇﺮ آن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﻃﺮف ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮار ﺷﻤﺮده
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺪا و اﺣﮑﺎم ﻣﻠﮑﻮﺗﺶ را اﺷﺘﺒﺎه
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ « – اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾﺖEllen G. White, Prophets and Kings, pp. 20, 21 — ،

ﮐــﺮدار ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﮐﻠﯿﺴــﺎ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺑــﺮ اﻃﺮاﻓﯿــﺎن ﻣــﺎ ﺗﺄﺛﯿــﺮ ﻣــﯽ ﮔــﺬارد؟ آﻧﻬــﺎ ﭼــﻪ
ﭼﯿــﺰی در ادوﻧﺘﯿﺴــﺖ ﻫــﺎی روز ﻫﻔﺘــﻢ ﻣــﯽ ﺑﯿﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﺑــﺮ آﻧﻬــﺎ ﺑــﻪ
ﺷــﯿﻮه ای ﻣﺜﺒــﺖ ﺗﺄﺛﯿــﺮ ﺑﮕــﺬارد؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۷ﻣﻬﺮ

ﺟﺪاﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻋﱪاﻧﯽ
راه ارﺗـﺪاد و ﻋﻮاﻗـﺐ وﺧﯿـﻢ آن ﯾـﮏ ﺷـﺒﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘـﺎد .اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿامت اﺷـﺘﺒﺎه
ﮐـﻪ در ﻃـﻮل ﻗـﺮن ﻫـﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑـﺪی ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﺪا ﺷـﺪ.
رواﯾـﺖ رﺣﺒﻌـﺎم ﭘﺎدﺷـﺎه در اول ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪن اﯾـﻦ ﺗﻔﺮﻗﻪ وﺧﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﺪا ﺷـﺪ؟

» اﮔﺮ رﺣﺒﻌﺎم و ﻣﺸﺎوران ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ اش اراده اﻟﻬﯽ در ﻣﻮرد اﴎاﺋﯿﻞ را درک ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت در اداره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽ دادﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ در
ﻃﻮل ﺟﻠﺴﻪ در ﺷﮑﯿﻢ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ،از ﮐﺮدار ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﻣﺮدم را ﺗﻀﻌﯿﻒ منﻮدﻧﺪ .ﻋﺰم اﯾﺸﺎن در ﺗﺪاوم و اﺿﺎﻓﻪ منﻮدن ﻇﻠﻢ ﮐﻪ در
زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﯿامن اﺑﺮاز ﺷﺪ در ﺗﻀﺎد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮﺻﺖ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺧﻠﻮص اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی اﯾﺸﺎن داد .ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺸﺎوران ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اش در اﯾﻦ
ﺗﻼش ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ و ﻋﺎری از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺮای اﻋامل ﻗﺪرت ،ﻣﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد را از ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻗﺘﺪاری ﮐﻪ
داﺷﺘﻨﺪ منﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ « – .اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾﺖEllen G. White, Prophets and Kings, p. 90 ،
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آﯾـﺎت زﯾـﺮ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی درﺑـﺎره ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺑـﺮای ﮔﺮﻓنت ﺗﺼﻤﯿامت درﺳـﺖ ،ﺑﯿﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﻨﺒـﻊ ﺣﮑﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﯿﺴـﺖ؟
اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿامن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ ۹
اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿامن ﺑﺎب  ۹آﯾﻪ ۱۰
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ ۵
داﺳـﺘﺎن رﺣﺒﻌﺎم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ او ﺑﺮای اﻋامل ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﯿﺸـﱰ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺶ،
ﺣﺎدﺛـﻪ ای ﻏـﻢ اﻧﮕﯿـﺰ در زﻧﺪﮔـﯽ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑـﻪ دﻧﺒﺎل اﺧﺬ ﻣﺸـﺎوره از
دو ﮔـﺮوه ﻣﺸـﺎوران ﺑـﻮد ،اﻣـﺎ ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﻧﻬﺎﯾـﯽ اش ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی از ﺷـﻮرای ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﻣـﺮدان ﺟﻮان
ﮐـﻢ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺗـﺮ از ﺧﻮد ،ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﺑﺮای ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺳـﻠﯿامن و ﭘﺪرﺑﺰرﮔـﺶ داود در ﻃﻮل
 ۸۰ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷـﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸـﺎوره ﮐﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻋﻼم
ﻣﯽمنـﻮد ﮐـﻪ او از ﭘـﺪرش ﺧﺸـﻦ ﺗـﺮ ﺑـﻮد ،اﺣﻤﻘﺎﻧـﻪ ﺑﻮد .ﻣﺸـﺎوران ﺟـﻮان ﺑﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
دﻟﺴـﻮزی در ﻗﺒـﺎل درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﮐﺎر ﺳـﺒﮏ ﺗﺮ ،ﻧﺤـﻮه رﻫﱪی ﻧﺒـﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل
ﻣـﯽ ﮐـﺮد .آﻧﻬـﺎ ﮔﻔﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ او ﺑﺎﯾـﺪ ﺧﻮد را ﺑﯽ رﺣـﻢ و ﻇﺎمل ﺟﻠﻮه دﻫـﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ،او ﺧـﻮد را ﻓﺮدی
ﻗﻠـﺪر ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺳـﺰاوار ﺑﯿﻌﺖ و وﻓﺎداری ﻣﺮدﻣﺶ ﻧﺒـﻮد .از اﯾﻦ رو ،ﺗﻔﺮﻗـﻪ ای ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﺪا
ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪ ﮐـﻪ ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﺒﺎﯾـﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘـﺎد و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻘﺸـﻪ ﺧﺪا ﺑـﺮای ﻗﻮﻣﺶ ﻧﺒﻮد.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱٨ﻣﻬﺮ

اﻧﺸﻘﺎق در ﻗﺮﻧﺘﺲ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم اﺗﺤﺎد در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﺪا ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺖ.
ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ﭼﻬـﺎر ﺑـﺎب ﻧﺨﺴـﺖ رﺳـﺎﻟﻪ اول ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ،در ﻣـﻮرد درﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﺮای
اﺗﺤـﺎد ﻫﺴـﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟﺲ در اﻓﺴـﺲ ﺷـﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻫـﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻗﺮﻧﺲ
ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه ﺑـﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،او رﺳـﺎﻟﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺑﺨﺸـﯽ ﻃﻮﻻﻧـﯽ در ﻣـﻮرد اﺗﺤـﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎ و
ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی از ﺗﻔﺮﻗـﻪ آﻏـﺎز منـﻮد .ﭘﻮﻟـﺲ از ﭘﯿﴩﻓـﺖ ﺗﻔﺮﻗـﻪ ﻧﮕﺮان ﺑـﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل اراﺋﻪ
ﻣﺸـﺎوره ای اﻟﻬـﺎم ﺑﺨـﺶ ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺗﺄﺳـﻒ ﺑـﺎر ﺑﻮد.
ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱۰ﺗـﺎ  ،۱۷ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﮐﻪ دﻟﯿـﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﺮﻗﻪ
و ﻧﺰاع اﯾﺸـﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﭘﻮﻟـﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ از ﯾﮑـﯽ از ﻣـﺮدم ﭼﻮﭘـﺎن در ﻣـﻮرد اﺧﺘﻼﻓـﺎت و ﻧـﺰاع ﻣﯿـﺎن ﺑـﺮادران و
ﺧﻮاﻫـﺮان ﻗﺮﻧﺘـﺲ ﺷـﻨﯿﺪ ،ﻧﮕـﺮان اﯾﺸـﺎن ﺷـﺪ .ﺳـﺨﻨﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ او ﻋﻤـﻖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وی را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ
دﻫﻨـﺪ » :ای دوﺳـﺘﺎن ﻣـﻦ ،ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣـﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ از ﺷـام درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
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ﻫﻤـﻪ ﺷـام در آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﯿـﺪ ﺗﻮاﻓـﻖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ و دﯾﮕـﺮ ﺑﯿـﻦ ﺷـام اﺧﺘـﻼف و ﻧﻔﺎﻗﯽ
ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﻓﮑـﺮ و ﯾﮏ ﻫﺪف ﮐﺎﻣـﻼً ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ « )اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۱۰ﻫﺮ
ﭼـﻪ دﻗﯿﻘـﺎً ﺑﺎﻋـﺚ اﯾـﻦ ﻣﺸـﺎﺟﺮه و ﻧﻔـﺎق ﻣـﯽ ﺷـﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ ﺧﻮاﻫـﺎن ﺗﻮﻗـﻒ آن ﺑﻮد.
ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺢ و ﻧﻪ از
اﻧﺴﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ  -ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ آن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﯾﺎ ﺧﺎص ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را در ﺧﻄﻮط » ﺣﺰﺑﯽ « ﺗﻔﮑﯿﮏ منﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺑﻪ
ﴏاﺣﺖ اﻋﻼم منﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اراده ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺒﻮد .وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ وﺣﺪت
ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﻣﺴﯿﺢ و ﻓﺪاﮐﺎری او ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ .(۱۳
ﴎﭼﺸـﻤﻪ اﺗﺤـﺎد ﻣﺴـﯿﺤﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺘـﯽ ﮐـﻪ در ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ و ﻣﺼﻠـﻮب ﺷـﺪﻧﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﺷـﻮد ﻧﺸـﺄت ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد و ﻧـﻪ از ﻫﯿـﭻ ﻓﺮد دﯾﮕـﺮی  ،ﻓـﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ آن ﻓـﺮد ﻣﺮﺑﯽ ،واﻋـﻆ ﯾﺎ رﻫﱪ
»ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ای« ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﻤـﻪ ﻣـﺎ در ﭘـﺎی ﺻﻠﯿـﺐ در ﯾﮏ ﺳـﻄﺢ ﻗﺮار دارﯾـﻢ .ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﺎ در ﻋﯿﺴـﯽ
ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ او ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﺎ را از ﮔﻨﺎه ﭘﺎک ﺳـﺎزد .ﺑـﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻣـﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ روش ﻫﺎی
ﻋﻤﻠـﯽ ﺑﻪ ﺳـﻮی اﯾـﻦ اﺗﺤﺎد در ﻣﺴـﯿﺢ ﺗـﻼش ﮐﻨﯿﻢ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ منﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺗﺤﺎد اﯾامن و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺣﻖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻫﺎ و ﻧﺰاع ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎد
ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻣﺮوزی ﻣﺎ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪی ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﺎ را در او ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزد.

ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾــﻢ ﮐــﻪ از ﺧﻄﺮاﺗــﯽ ﮐــﻪ ﭘﻮﻟــﺲ در اﯾﻨﺠــﺎ ﺑــﺎ آﻧﻬــﺎ ﺳــﺮ
و ﮐﺎر داﺷــﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮی ﮐﻨﯿــﻢ؟ ﭼ ـﺮا ﺑﺎﯾــﺪ ﻫﻤــﻮاره ﻣﺮاﻗــﺐ ﻣﯿ ـﺰان وﻓــﺎداری ﺧــﻮد
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ دﯾﮕ ـﺮان ﺑــﻪ ﻏﯿــﺮ از ﻣﺴــﯿﺢ ﺑﺎﺷــﯿﻢ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۹ﻣﻬﺮ

«ﮔﺮگﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ»
اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲۰آﯾـﺎت  ۲۵ﺗـﺎ  ۳۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ در ﻣـﻮرد ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑـﻪ ﺑـﺰرﮔﺎن
اﻫـﻞ اﻓﺴـﺲ ﻫﺸـﺪار داد؟ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭼـﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ؟
ﭘﻮﻟﺲ در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ منﻮدن
ﺧﻠﻮص اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او در وداﻋﺶ از ﺑﺰرﮔﺎن اﻫﻞ اﻓﺴﺲ از ﺷﺒﺎﻫﺖ و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داﺳﺘﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺣﺰﻗﯿﺎل ﺑﺎب  ۳۳آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۶اﺳﺘﻔﺎده منﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ رﻫﱪان ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﺎﻧﺎن وﻓﺎدار ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺳـﺘﻔﺎده ﭘﻮﻟـﺲ از ﻋﺒـﺎرت » ﮔـﺮگ ﻫـﺎی درﻧـﺪه « ﺑـﺮای ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣﻌﻠـامن دروﻏﯿـﻦ )اﻋامل

۱۹

رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲۰آﯾـﻪ  (۲۹ﯾـﺎدآور ﻫﺸـﺪار ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻌﻠـامن
دروﻏﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻟﺒـﺎس ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻗﯿﺎﻓـﻪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داد )ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۷آﯾـﻪ  .(۱۵اﯾـﻦ ﻣﻌﻠامن
دروﻏﯿـﻦ ﮐﻤـﯽ ﭘـﺲ از ﻫﺸـﺪار ﭘﻮﻟـﺲ ﻇﺎﻫـﺮ ﺷـﺪﻧﺪ و در ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎی آﺳـﯿﺎﯾﯽ ﮐـﻪ او ﺑﻨـﺎ ﻧﻬﺎده
ﺑـﻮد ،ﴍوع ﺑـﻪ ﺻﯿـﺪ اﯾامﻧـﺪاران منﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ در اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۶ﺗﺎ  ۱۴و ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑﺎب
 ۲آﯾـﻪ  ۸ﺑﺮﺧـﯽ از ﻫﺸـﺪارﻫﺎی ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎی آﺳـﯿﺎی ﺻﻐﯿـﺮ را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﻢ.
ﭘﻮﻟـﺲ در رﺳـﺎﻟﻪ دوم ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ او ﮐـﻪ ﻣﺴـﺌﻮل ﮐﻠﯿﺴـﺎ در اﻓﺴـﺲ
ﺑـﻮد ،در ﺑﺮاﺑـﺮ اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت در ﮐﻠﯿﺴـﺎ و ﺑـﯽ ﺧﺪاﯾـﯽ در روزﻫـﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧـﯽ ﻫﺸـﺪار ﻣـﯽ دﻫـﺪ.
دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۴ﺗـﺎ  ۱۹و ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  ۱۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ درﺑـﺎره
ﻧﺤـﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻌﻠـامن دروﻏﯿﻦ و ﺣﻔـﻆ اﺗﺤﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑـﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
ﻧﺨﺴـﺖ ،ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺧـﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳـﺪ و ﮐﻼم ﺣﻘﯿﻘـﺖ را ﺑـﻪ درﺳـﺘﯽ
اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ )دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  .(۱۵ﭘﺎدزﻫـﺮ اﯾـﻦ اﺧﺘﻼﻓـﺎت و ﮔامﻧـﻪ زﻧـﯽ ﻫـﺎی ﺑﯽ
ﻓﺎﯾـﺪه ،درک و آﻣـﻮزش درﺳـﺖ ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺣﻘﺎﯾـﻖ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ درﺳـﺘﯽ
ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸـﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷـﺪه در آن ﻧﺒﺎﺷـﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ از ﺑﺮداﺷـﺖ ﻫـﺎی ﻧﺎدرﺳـﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳـﺖ رﻓنت اﯾـامن ﻓﺮدی ﺑﻪ
ﻋﯿﺴـﯽ ﺷـﻮد ،ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی ﺑﺸـﻮد .ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺑـﯽ رﺑـﻂ و ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺎﺑـﻊ اﺻـﻮل ﮐﻼم ﺧـﺪا ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﮐـﻪ در واﻗـﻊ اﯾامﻧـﺪاران را ﺑـﺮای داﺷـنت زﻧﺪﮔـﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧـﻪ در ﻣﺴـﯿﺢ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳـﺎﺧﺖ.
ﺗﻮﺻﯿـﻪ دوم ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺮای ﺧـﻮد ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس اﺳـﺖ ﺗﺎ از ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴـﻨﺪ و ﺑﺎﻃـﻞ اﺟﺘﺒﺎب ورزد
)دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  .(۱۶ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﮐـﻢ اﻫﻤﯿـﺖ و ﻧﻈـﺮی ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺸـﯽ از آﻣـﻮزه
ﻫـﺎی ﺧﺪﻣـﺖ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﮔـﺮ ﺑﺨﻮاﻫـﺪ ﺧﺎدﻣﯽ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ و وﻓـﺎدار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد.
اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮﻫـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺑﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﯿﺸـﱰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﺪه و اﯾـامن ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺗﻘﻮﯾـﺖ منﯽ ﮐﻨﺪ
)دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  .(۱۶ﺗﻨﻬـﺎ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑـﻪ ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺘﯽ و ﻫامﻫﻨﮕـﯽ در ﻣﯿـﺎن اﯾـامن
داران ﻣﻨﺠـﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .دﻟﯿﻠـﯽ ﮐـﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑﺎﯾـﺪ از اﯾـﻦ اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی ﮐﻨـﺪ و ﻗـﻮم
ﺧـﻮد را از آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎزدارد اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾﮏ ﺑﯿامری زدوده ﺷـﻮﻧﺪ )دوم
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  .(۱۷در ﭘﺎﯾـﺎن ،اﻃﺎﻋـﺖ از ﮐﻼم ﺧـﺪا ﭘﺎدزﻫﺮ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ
)دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۴ﺗـﺎ  (۱۷ﮐـﻪ اﺗﺤـﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟

۲۰

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۰ﻣﻬﺮ

اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﻓﺮاﺗﺮ :از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ » :از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ « ،ﺻﻔﺤﻪ -٨۷
 ،۹٨از ﮐﺘﺎب اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن؛ » ﭘﯿﺎم ﻫﺸﺪار و اﺳﺘﺪﻋﺎ « ،ﺻﻔﺤﺎت  ،۳۰٨-۲۹٨از ﮐﺘﺎب اﻋامل رﺳﻮﻻن.
» ﺧـﺪا ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺧﺎدﻣـﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه اش ﻓـﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺗﻼﺷـﯽ ﻫامﻫﻨـﮓ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺘﺤـﺪ ﺷـﻮﻧﺪ .ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮای ﺑﺮﺧـﯽ اﯾﻨﻄـﻮر ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳـﺪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﯿـﺎن ﻋﻄﺎﯾـﺎی اﯾﺸـﺎن و دﯾﮕﺮان
ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺰرگ ﺗـﺮ از آن ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟـﺎزه دﻫﺪ در ﺗﻼﺷـﯽ ﻫامﻫﻨﮓ ﻣﺘﺤﺪ ﺷـﻮﻧﺪ؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾـﺎد ﺑﯿﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ ذﻫـﻦ ﻫـﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗـﯽ وﺟﻮد دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸـﺎرت ﯾﺎﺑﻨـﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ
ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﯾـﮏ ﺧـﺎدم را رد ﮐﻨﻨـﺪ ،و ﺗﻨﻬـﺎ در ﺻﻮرﺗـﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ای
دﯾﮕـﺮ و ﺧﺎدﻣـﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑﯿـﺎن ﺷـﻮد ،ﻗﻠـﺐ ﻫﺎﯾﺸـﺎن را ﺑﻪ ﺳـﻮی ﺧﺪا ﺑـﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ منـﻮد ،آﻧﻬـﺎ اﻣﯿﺪواراﻧﻪ
ﺗـﻼش ﺧﻮاﻫﻨـﺪ منـﻮد ﮐـﻪ در اﺗﺤـﺎد ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨـﺪ .ﻫﺮ ﭼﻘـﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎی اﯾﺸـﺎن
ﮔﻮﻧﺎﮔـﻮن ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻫﻤـﻪ ﺗﺤـﺖ ﮐﻨـﱰل ﯾﮏ روح ﻫﺴـﺘﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺳـﺨﻦ و ﻋﻤﻞ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺒﺖ آﺷـﮑﺎر
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ؛ و ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﺧﺪﻣﺘﮕـﺰار ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدﻗﺎﻧـﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔـﻪ ﺧﻮد ﻋﻤـﻞ ﮐﻨﺪ ،دﻋﺎی ﻣﺴـﯿﺢ
ﺑـﺮای اﺗﺤـﺎد ﭘﯿﺮواﻧـﺶ اﺟﺎﺑـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴـﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷـﺎﮔﺮدان او ﻫﺴـﺘﻨﺪ
« – اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖEllen G. White, Gospel Workers, p. 483 — ،

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ » در ﻧﻈﺮ « ﯾﮏ ﻓﺮد درﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘُﺴﺖ ُﻣﺪرﻧﯿﺰم ﮐﻪ اﯾﺪه ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻓﺮدی ﯾﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻓﮑﺮی ﯾﺎ اﻗﺘﺪار اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ
ﮐﺸﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه راه را ﺑﺮای ﻫﺮج و ﻣﺮج اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد .ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
 .۲در ﻣــﻮرد داﺳــﺘﺎن رﺣﺒﻌــﺎم ﭘﺎدﺷــﺎه و ﺗﻔﺮﻗــﻪ در ﻣﯿــﺎن اﺳــﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸــﯿﺪ )اول
ﭘﺎدﺷــﺎﻫﺎن ﺑــﺎب  .(۱۲اﻣــﺮوزه ﭼــﻪ درس ﻫﺎﯾــﯽ در آن ﺑــﺮای ﻣــﺎ وﺟــﻮد دارد؟
 .۳رﻫﺒ ـﺮان و اﻋﻀــﺎی ﮐﻠﯿﺴــﺎ ﺑ ـﺮای ﮐﻤــﮏ ﺑــﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮی از ﻧ ـﺰاع و ﺗﻔﺮﻗــﻪ در ﮐﻠﯿﺴــﺎی
ﻣﺤﻠــﯽ ﭼــﻪ ﮐﺎری ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ اﻧﺠــﺎم دﻫﻨــﺪ؟ ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮی از اﯾــﻦ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﭘﯿــﺶ از آﻧﮑــﻪ
رﺷــﺪ ﮐﻨﻨــﺪ و وﺧﯿــﻢ ﺗــﺮ ﺷــﻮﻧﺪ ،ﺗــﺎ ﭼــﻪ ﻣﯿـﺰان ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ؟ ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان اﻋﻀــﺎی ﮐﻠﯿﺴــﺎ
ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﮔﺮﻓﺘــﺎر داﻣــﯽ ﻧﺸــﻮﯾﻢ ﮐــﻪ ﺑﺮﺧــﯽ از اﻫﺎﻟــﯽ ﻗﺮﻧﺘــﺲ ﮔﺮﻓﺘــﺎرش ﺷــﺪﻧﺪ؟
 .۳ﻣﻄﻠــﺐ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ اﺧﺘــﻼف در اﻣﺜــﺎل ﺳــﻠﯿﻤﺎن ﺑــﺎب  ۶آﯾــﺎت  ۱۶ﺗــﺎ  ۱۹را ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﮐﻨﯿــﺪ.
ﺷــﻤﺎ ﺑـﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮی از اﺧﺘــﻼف در ﮐﻠﯿﺴــﺎی ﻣﺤﻠــﯽ ﺧــﻮد ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی از اﯾــﻦ ﻣــﯽ آﻣﻮزﯾــﺪ؟

ﺧﻼﺻـﻪ :ﻣـﺎ در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾـﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗـﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐـﻪ ﻗـﻮم ﺧـﺪا در اﻃﺎﻋـﺖ وﻓﺎداراﻧـﻪ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﯽ ﮐـﺮد ،ﺧﻄـﺮات ﺗﻔﺮﻗـﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﯾـﺎدی ﮐﺎﻫـﺶ ﯾﺎﻓـﺖ.
منﻮﻧـﻪ ﻫﺎﯾـﯽ از زﻣـﺎن داوران و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ زﻣـﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺣﺒﻌﺎم درﺑﻬـﺎ را ﺑﺮای ﺗﻔﺮﻗﻪ ﮔﺸـﻮد .ﺣﺘﯽ در
زﻣـﺎن ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺎﻟﻘـﻮه ای ﺑـﺮای ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﺎﻗـﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ .درک درﺳـﺘﯽ از ﮐﻼم ﺧﺪا و ﺗﻼش
ﻣﻘـﺪس ﺑـﺮای اﻃﺎﻋـﺖ از آن ﺑﻬﱰﯾـﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﭼﻨﺪ دﺳـﺘﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
۲۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران
 ۲۱ﻣﻬﺮ

ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎ ﴎود ﭘﺮﺳﺘﺸﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ،
ﮐﺸﯿﺶ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ

ﺗﻮﺳﻂ اِﻟﻮﯾﺲ دوﻣﯿﱰو

ﻣـﻦ ﯾـﮏ ﺷـﺒﺎن ﻫﺴـﺘﻢ ,ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﭘﺪرﺑـﺰرگ ﻣـﻦ ﮐﻪ ﯾـﮏ اﯾامﻧـﺪار ﻣـﺎدام اﻟﻌﻤﺮ
اورﺗﻮدوﮐـﺲ ﺑـﻮد ,ﺑـﺮ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ ﺻ ّﺤﻪ ﮔﺬاﺷـﺖ.
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﭘﺪرﺑـﺰرگ ﻣـﻦ ﭘﯿﺮﺗـﺮ ﻣﯽ ﺷـﺪ ﺑﺎ ﭘـﺪرم در راﺗِﺸـﺘﯽ ,ﯾﮏ روﺳـﺘﺎی
ﮐﻮﭼـﮏ واﻗـﻊ در ﮐﺸـﻮر روﻣﺎﻧﯽ,ﺻﺤﺒـﺖ ﮐـﺮد .او ﮐﻪ اﺳـﻤﺶ ﮔِﺮاس دوﻣﯿﱰو اﺳـﺖ,
ﮔﻔﺖ":اﮔـﺮ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫـﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺗﻌﻠّﻖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯽ ,ﺗﻮ
ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ ﺑﺮوی".
آن ﺻﺤﺒـﺖ ﺑﺴـﺎن داﻧـﻪ ای ﺑـﻮد ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﭘﺪرم ,اورِﻟﯿﺎن ,ﮐﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ او را
ﺑﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ رﻫﻨﻤﻮن ﮐﺮد و دردوره ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮرروﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،ﻣﻦ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺷـﺪم و ﻣﻦ و ﺑﺮادرم
ﻫﺮ دوﯾامن ﺷـﺒﺎن ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ا ّﻣﺎ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﱪ ﺑﻮد؟
داﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﻬﺎی ﻧﺨﺴـﺖ  ۱۹۶۰در راﺗِﺸـﺘﯽ ,ﮐـﻪ در ﻓﺎﺻﻠـﻪ  ۸۵ﻣﺎﯾﻠـﯽ)۱۳۵
ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی(ﺷـامل ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ روﻣﺎﻧـﯽ ,ﺑﺨﺎرﺳـﺖ ,ﺑﺮﻣـﯽ ﮔﺮدد.ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻫﺸـﺖ
ﻧﻔـﺮو ﯾـﺎ ﺑﯿﺸـﱰ ،اﯾامﻧﺪاران ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ درروﺳـﺘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﴎان دوﻟﺖ
ﺑـﺮای ﴎﮐـﻮب دﯾـﻦ ,دﺳـﺘﻮر ﺑﺎزداﺷـﺖ آﻧﻬـﺎ را داد .از ﯾـﮏ راﻧﻨـﺪه ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ
ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﯽ ﻫـﺎ را ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﺐ و ﮔﺎری ﺑـﻪ زﻧـﺪان ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ ﮔﺎری ﺗـﮑﺎن ﻣـﯽ ﺧـﻮرد و در ﯾـﮏ ﺟـﺎ ّده ﭘـﺮ از دﺳـﺖ اﻧـﺪاز ﺑـﻪ اﯾﻦ
ﺳـﻮ و آن ﺳـﻮ ﻣـﯽ رﻓـﺖ ,زﻧﺪاﻧﯿـﺎن آن ﭘﺸـﺖ ﴍوع ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪن ﴎود ﭘﺮﺳﺘﺸـﯽ
ﮐﺮدﻧـﺪ .راﻧﻨـﺪه ﮔـﻮش ﮐـﺮد و از ﮐﻠامت زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴـﯽ و ﻣﺤ ّﺒﺘﺶ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣـﯽ ﺷـﺪ ﻣﺘﺤﯿّﺮﺷـﺪ .او ﺑـﺎ ﺧـﻮد اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ":ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ
ﻫـﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﺑـﻪ زﻧـﺪان ﻣﯽ روﻧـﺪ ,اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺎدی آوازﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟"

۲۲

ﺑﻌـﺪ از ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ ,از راﻧﻨـﺪه ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﮐﺸـﯿﺶ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اورﺗﻮدوﮐـﺲ
ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ روﺳـﺘﺎ را ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﱪد .ﮔﺎری در ﻣﺴـﯿﺮش ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺑﻮﺗـﻪ ﮔﯿـﺮ ﮐـﺮد
وﮐﺸـﯿﺶ ﺧﺸـﻤﮕﯿﻨﺎﻧﻪ ﴍوع ﺑـﻪ ﻧﺎﺳـﺰا ﮔﻔـنت ﮐـﺮد.
راﻧﻨـﺪه ﺑﻌـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ ﮔـﻮش داد ،ﺷـﻮﮐّﻪ ﺷـﺪ .او ﺑﺎ ﺧـﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد«:ﭼﺮا ﮐﺸـﯿﺶ
ﺧﺪاﯾـﺶ را ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﯾـﮏ ﺑﻮﺗـﻪ ﻧﺎﺳـﺰا ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣـﯽ رود؟ و
ﭼـﺮا اﯾـﻦ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫـﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ زﻧـﺪان رﻓﺘﻨـﺪ ,اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﴎودﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺸـﯽ
زﯾﺒـﺎ را ﺑـﺮای ﻋﯿﺴـﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ؟"
اﯾـﻦ دو اﺗّﻔـﺎق ﺗﺎﺛﯿـﺮ ﻋﻤﯿﻘـﯽ ﺑـﺮ راﻧﻨﺪه ﮔﺬاﺷـﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸـﱰ در
ﻣـﻮرد ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫـﺎ ﯾـﺎد ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻌـﺪ از ﻣ ّﺪﺗـﯽ ,او در ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﺗﻌﻤﯿﺪ
ﮔﺮﻓـﺖ .راﻧﻨـﺪه دوﺳـﺖ ﺧـﻮب ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻢ ﺑﻮد.
اﻣـﺮوزه راﺗِﺸـﺘﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ روﺳـﺘﺎی ﮐﻮﭼـﮏ ﻫﻨـﻮز وﺟـﻮد دارد ا ّﻣـﺎ
منﺎﯾﺎﻧﮕﺮﺣﻀـﻮر ﻗﺪرمتﻨـﺪ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ  ۴۰ﻧﻔـﺮ ﻋﻀـﻮ دارد.
ﻣـﺎ اﻏﻠـﺐ اوﻗـﺎت ﻓﮑـﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﻣﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ دﻫﯿﻢ
ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﻨـﺪ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ,اﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﮔﺎری زﻧﺪاﻧﯿﺎن ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﻬﺎ
منـﯽ داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ ﯾﮏ راﻧﻨﺪه داﺷـﺖ ﺑﻪ ﴎود ﭘﺮﺳﺘﺸـﯽ آﻧﻬﺎ ﮔﻮش ﻣـﯽ داد-و اﯾﻨﮑﻪ
اﯾـامن آﻧـﺎن دو ﻧﺴـﻞ از ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧـﻮاده ﻣﺎ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﻟﻮﯾﺲ دوﻣﯿﱰو ۲۶ ,ﺳـﺎﻟﻪ ,ﺷـﺒﺎن واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روزﻫﻔﺘﻢ در
ﮐﻮزا وودا در ﺑﺨﺎرﺳـﺖ اﺳـﺖ.

۲۳

درس ﺳﻮم

 ۲۷-۲۱ﻣﻬﺮ

» ﺗﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﻫﻤﺪل و ﻫﻢ
رای ﺑﺎﺷﻨﺪ «

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۷آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ ۲۶؛ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ ۱۹؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب
 ۱۳آﯾـﺎت  ۱۸ﺗـﺎ ۳۰؛ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۲۰ﺗـﺎ ۲۳؛ ﻣﺮﻗﺲ ﺑـﺎب  ۹آﯾﺎت  ۳۸ﺗﺎ ۴۱؛ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﺑـﺎب  ۱۸آﯾـﻪ ۴؛ اول ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۳ﺗﺎ .۶

آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ » :ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای اﯾﻨﻬـﺎ دﻋـﺎ منﯽﮐﻨـﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐـﻪ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﮥ ﭘﯿﺎم
و ﺷـﻬﺎدت آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﻦ اﯾـامن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آورد ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ آﻧـﺎن ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺗـﻮ ای ﭘﺪر
در ﻣـﻦ ﻫﺴـﺘﯽ و ﻣـﻦ در ﺗـﻮ و آﻧـﺎن ﻧﯿـﺰ در ﻣـﺎ ﯾﮑـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ ﺟﻬﺎن اﯾـامن ﺑﯿﺎورد ﮐـﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا
ﻓﺮﺳـﺘﺎدهای « )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑﺎب  ۱۷آﯾـﺎت  ۲۰و .(۲۱
اﻧﺠﯿـﻞ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﭘﻨﺠـﺮه ای ﺑـﻪ اﻓـﻖ ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﻫـﺎی ﺑـﯽ درﻧﮓ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﯽ ﮔﺸـﺎﯾﺪ ،در
زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷـﺪ و ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻣﺮگ ﮔﺮدﯾـﺪ .در ﭘﻨﺞ ﺑﺎب ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻢ )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑﺎب ﻫﺎی
 ۱۳ﺗـﺎ  (۱۷ﻣـﺎ آﺧﺮﯾـﻦ ﮐﻼم ارﺷـﺎدی ﻋﯿﺴـﯽ را ﻣـﯽ ﺑﯿﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺎ آﻧﭽـﻪ ﮔﺎﻫـﯽ اوﻗـﺎت » دﻋـﺎی
ﮐﺎﻫـﻦ اﻋﻈـﻢ « ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺑـﻪ اوج ﻣﯽ رﺳـﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب .(۱۷
» اﯾـﻦ ﯾـﮏ ﻃـﺮح ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ زﯾـﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣـﺎ در اﯾـﻦ دﻋﺎ ﺧـﻮد را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽ
ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در آن ﺑﻄـﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻫﻢ ﮐﺎﻫﻦ اﺳـﺖ و ﻫـﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾـﻦ ﯾﮏ دﻋﺎی ﺗﻘﺪﯾﺲ
از ﻃـﺮف ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺸـﺎن اراﺋﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  -ﺣﻮارﯾﻮن ﮐـﻪ در ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ای
ﺣـﺎﴐ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﻬﺎدت آﻧﻬﺎ اﯾـامن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آورد « – .اف .اف .ﺑﺮوس،
— F. F. Bruce, The Gospel of John (Grand Rapids: Eerdmans, 1983), p. 328
در ﮐﺎﻧـﻮن اﯾـﻦ دﻋـﺎ ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺮای اﺗﺤـﺎد ﻣﯿـﺎن ﺣﻮارﯾﻮﻧـﺶ و ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ
او اﯾـامن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آورد ،وﺟـﻮد دارد .اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﮐﻠﯿـﺪی دﻋـﺎی او ﺑـﻮد » :ﻣـﻦ ﺑـﺮای آﻧﻬﺎ دﻋﺎ
ﻣـﯽ ﮐﻨـﻢ ،ﻧـﻪ ﺑـﺮای ﺟﻬـﺎن .ﻣـﻦ ﺑـﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮ ﺑـﻪ ﻣـﻦ داده ای دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨـﻢ زﯾـﺮا آﻧﻬﺎ از
۲۴

آن ﺗـﻮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .آﻧﭽـﻪ ﻣـﻦ دارم از آن ﺗـﻮ اﺳـﺖ و آﻧﭽﻪ ﺗـﻮ داری از آن ﻣﻦ اﺳـﺖ و ﺟﻼل ﻣﻦ ﺑﻪ
وﺳـﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪه اﺳـﺖ « )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۱۷آﯾـﺎت  ۹و .(۱۰
ﻫﯿـﭻ ﺑﺤـﺚ ﻣﻌﻨـﯽ داری از اﺗﺤـﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎ و ﯾﮑـﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎ در ﻣﺴـﯿﺢ منﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
دﻗﯿـﻖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻋـﺎ ﮐﺎﻣـﻞ ﺷـﻮد .ﻋﯿﺴـﯽ ﭼﻪ دﻋﺎﯾﯽ ﮐـﺮد ،ﺑـﺮای ﭼﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ دﻋﺎ منـﻮد و اﯾﻦ دﻋﺎ
اﻣـﺮوزه ﺑـﺮای ﻣﺎ ﭼـﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد؟
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲٨ﻣﻬﺮ  October ۲۰ -آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۲ﻣﻬﺮ

ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
دﻋـﺎی ﮐﺎﻫـﻦ اﻋﻈﻢ ﺑﻪ ﺳـﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣﯽ ﺷـﻮد .ﻧﺨﺴـﺖ ،ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺮای ﺧـﻮد )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب
 ۱۷آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ،(۵ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮای ﺣﻮارﯾـﻮن ﺧﻮﯾﺶ )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑﺎب  ۱۷آﯾﺎت  ۶ﺗـﺎ  (۱۹و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای
ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﻌﺪﻫـﺎ ﺑـﻪ او اﯾـامن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آورد )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۱۷آﯾﺎت  ۲۰ﺗـﺎ  (۲۶دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۷آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﮑﯿﺪه دﻋﺎی او ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد؟
ﻋﯿﺴـﯽ ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﺮای ﺧﻮد ﺷـﻔﺎﻋﺖ ﻣـﯽ ﻃﻠﺒﺪ .در ﺣـﻮادث ﻗﺒﻞ در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ،ﻋﯿﺴـﯽ ﻧﺸـﺎن
داده ﺑـﻮد ﮐـﻪ زﻣـﺎن او ﻫﻨـﻮز ﻧﺮﺳـﯿﺪه ﺑـﻮد )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ،۴ﺑـﺎب  ۷آﯾﻪ  ،۳۰ﺑـﺎب  ۸آﯾـﻪ  .(۲۰اﻣﺎ
اﮐﻨﻮن او ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷـﺪﻧﺶ ﻓﺮا رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ .ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ زﻣﯿﻨﯽ اش ﻓﺮا
رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ و او ﺑـﺮای ﮐﺎﻣـﻞ منـﻮدن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧـﻮد ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﯿـﺎز دارد .اﮐﻨﻮن زﻣﺎن دﻋﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم اراده ﭘـﺪر ﺧﻮﯾـﺶ وی را ﺟـﻼل ﺧﻮاﻫـﺪ داد ،ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ ﺗﺤﻤﻞ
ﺻﻠﯿـﺐ ﺷـﻮد .ﭘﺬﯾﺮﻓـنت ﺻﻠﯿـﺐ ﺗﻮﺳـﻂ او ﻧﻮﻋـﯽ ﺟـﱪ ﻧﯿﺴـﺖ؛ ﺑﻠﮑـﻪ ،در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻧﺤـﻮه اﻋـامل
ﻗﺪرﺗـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺪر ﺑـﻪ او داده اﺳـﺖ .ﻣـﺮگ او ﻣـﺮگ ﺷـﻬﺎدت ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﺒـﻮد ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ اراده
و ﺧﻮاﺳـﺖ ﺧﻮﯾـﺶ ،ﭘـﺪر ﺧـﻮد را ﺟـﻼل داد و اﯾـﻦ دﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺮای ﺗﺠﺴـﻢ ﯾﺎﻓـﺖ او ﺑـﻮد ::ﻣـﺮگ
اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧـﻪ ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿـﺐ ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﺟﻬـﺎن.
زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۷آﯾﻪ  ۳ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
اﺑﺘـﺪا و در درﺟـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ،ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻣﺎ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔـﯽ اﺑﺪی در داﻧﺶ ﺷـﺨﺼﯽ ﻣﺎ از
ﺧـﺪا ﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .اﯾﻦ ﻧﺠـﺎت از ﻃﺮﯾـﻖ اﻋامل داﻧﺶ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
۲۵

اﺳـﺖ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ آﻧﭽـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿـﺐ ﺑـﺮای ﻣـﺎ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ داﻧـﺶ از ﻃﺮﯾﻖ
راﺑﻄـﻪ ﺷـﺨﺼﯽ ﺑـﺎ ﭘـﺪر اﺗﻔـﺎق ﻣـﯽ اﻓﺘـﺪ .متﺎﯾـﻞ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣـﺎ ﻣﺤﺪود منـﻮدن داﻧـﺶ ﺑـﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ و
ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﻣـﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ﻫﺪﻓـﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ﺑﯿﺸـﱰ دارد :راﺑﻄﻪ ﺷـﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا.
اوﻟﯿـﻦ ﻇﻬـﻮر ﻋﯿﺴـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﯾـﺖ ﺑﴩی ﺑﻮد ﮐﻬﺪر ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﺧﻮد ﺑـﺮای داﻧﺶ ﻣﻌﻨﯽ
دارﺗـﺮ و ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه از ﺧـﺪا و اﺗﺤـﺎد ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﮐـﻪ از اﯾﻦ داﻧﺶ ﻧﺎﺷـﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ،ﺑﻮد.

ﺗﻔــﺎوت ﻣﯿــﺎن داﻧﺴــﺘﻦ در ﻣــﻮرد ﺧــﺪا و ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺧــﺪا ﺑﻄــﻮر ﻓــﺮدی ﭼــﻪ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ؟
ﺷــﻤﺎ ﭼــﻪ ﺗﺠﺮﺑــﻪای داﺷــﺘﻪاﯾﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺘﺘﺎن از ﺧــﺪا ﮐﻤــﮏ ﮐــﺮده اﺳــﺖ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۳ﻣﻬﺮ

ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺣﻮارﯾﻮن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۷آﯾـﺎت  ۹ﺗـﺎ  ۱۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﻋﯿﺴـﯽ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺣﻮارﯾﻮن ﺧﻮﯾـﺶ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص
در ﻣـﻮرد ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی دﻋﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﻋﯿﺴـﯽ ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮای ﺣﻮارﯾﻮﻧـﺶ ﮐـﻪ در ﺧﻄـﺮ ﺟـﺪی از دﺳـﺖ دادن اﯾامﻧﺸـﺎن ﺑـﻪ او در
روزﻫـﺎی آﯾﻨـﺪه زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ دﯾﮕـﺮ در ﺟﺴـﻢ ﺑـﺎ اﯾﺸـﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ،دﻋﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨـﺪ .از اﯾـﻦ رو ،او اﯾﺸـﺎن را ﺑـﺮای ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﭘـﺪر ﻣـﯽ ﺳـﭙﺎرد.
دﻋﺎی ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪن اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای
ﺟﻬﺎن دﻋﺎ منﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ذاﺗﺎً در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اراده ﭘﺪر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ۵
آﯾﻪ  .(۱۹اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮارﯾﻮن در آن ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد ،ﻋﯿﺴﯽ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﴍارت اﯾﻦ ﺟﻬﺎن در اﻣﺎن مبﺎﻧﻨﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻧﮕﺮان ﺟﻬﺎن اﺳﺖ؛
در واﻗﻊ ،او ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ و ﻣﮋده ﻧﯿﮏ
را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻫﺮﯾﻤﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﻧﺴﺎزد )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ .(۱۳
ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﯾﮑـﯽ از ﺣﻮارﯾﻮن ﺷﮑﺴـﺖ ﺧﻮرده اﺳـﺖ .در اﺑﺘﺪای آن ﺷـﺐ ﻋﯿﺴـﯽ اﺷـﺎره
منـﻮده ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از اﯾﺸـﺎن ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﺑـﻪ ﺧﯿﺎﻧـﺖ ﺑـﻪ او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑـﻮد )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۳آﯾﺎت ۱۸
ﺗـﺎ  .(۳۰اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ اﺷـﺎره ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﻬـﻮدا را
ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﮐـﺮده ﺑـﻮد )ﻣﺰاﻣﯿـﺮ ﺑـﺎب  ۴۱آﯾـﻪ  ،(۹ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل ﯾﻬـﻮدا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﴎﻧﻮﺷـﺖ ﻧﺒﻮد .در
ﻫﻨـﮕﺎم ﺷـﺎم آﺧـﺮ ،ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎری از روی ﻣﺤﺒـﺖ و دوﺳـﺘﯽ از او درﺧﻮاﺳـﺖ منـﻮد )ﯾﻮﺣﻨـﺎ
ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﺎت  ۲۶ﺗﺎ  » .(۳۰در ﺷـﺎم ﻋﯿﺪ ِﭘ َﺴـﺢ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺎ آﺷـﮑﺎر ﺳـﺎﺧنت ﻫﺪف ﺧﺎﺋـﻦ ،اﻟﻮﻫﯿﺖ
ﺧـﻮد را اﺛﺒـﺎت منـﻮد .او ﺑـﺎ ﻣﻼﯾﻤـﺖ ﯾﻬـﻮدا را در ﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ ﺣﻮارﯾﻮن ﻣﺸـﻤﻮل منﻮد .اﻣـﺎ آﺧﺮﯾﻦ
۲۶

درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﺤﺒـﺖ ﻣـﻮرد ﺑـﯽ ﺗﻮﺟﻬـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ « – اﻟﻦ ﺟـﯽ .واﯾﺖ،
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 720
ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ رﺷﮏ و ﺣﺴﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﯿﺎن ﺣﻮارﯾﻮن ﺗﻔﺮﻗﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ،
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﺗﺤﺎد اﯾﺸﺎن دﻋﺎ منﻮد » .ﻣﻦ دﯾﮕﺮ
ای ﭘﺪر ﻣﻘﺪس ،ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﺎم ﺧﻮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ای ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫامﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ « )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۷آﯾﻪ  .(۱۱ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدی ﻓﺮاﺗﺮ از دﺳﺘﺎورد ﺑﴩی
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻓﯿﺾ اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺗﺤﺎد اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺗﺤﺎد ﭘﺪر
و ﭘﴪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﴍط ﴐوری ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺆﺛﺮ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻘﺪﯾـﺲ و ﺗﺪﻫﯿـﻦ اﯾﺸـﺎن در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺮای ﺧﺪﻣﺘﺸـﺎن ﴐوری ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﮐﺎر
ﻓﯿـﺾ ﺧـﺪا ﺑـﺮ روی ﻗﻠـﺐ ﻫـﺎی ﺣﻮارﯾﻮن ،اﯾﺸـﺎن را ﻣﺘﺤـﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺳـﺎﺧﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷـﺪ
آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺧـﺪا ﺷـﻬﺎدت دﻫﻨﺪ ،ﺧـﻮد ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺘﺤﻮل ﺷـﻮﻧﺪ.

«از ﺟﻬــﺎن ﻧﺒــﻮدن» ﺑــﻪ ﭼــﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ؟ ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی در ﻣــﻮرد ﻣــﺎ ،زﻧﺪﮔﯿﻤــﺎن و ﻧﺤــﻮه
آن وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﻣــﺎ را «از آن اﯾــﻦ ﺟﻬــﺎن» ﻧﻤــﯽ ﮐﻨــﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲٤ﻣﻬﺮ

» ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾامن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد «
ﭘـﺲ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺮای ﺣﻮارﯾﻮﻧـﺶ دﻋـﺎ ﮐﺮد ،دﻋـﺎی ﺧـﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴـﻂ داد » .ﺑﺮای
آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﮐﻼم اﯾﺸـﺎن ﺑﻪ ﻣـﻦ اﯾـامن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آورد « )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۱۷آﯾﻪ .(۲۰
ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۷آﯾـﺎت  ۲۰ﺗـﺎ  ۲۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺑﺰرﮔﱰﯾـﻦ آرزوی ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ
ﺑـﻪ ﭘﯿـﺎم اﻧﺠﯿـﻞ اﯾـامن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آورد ،ﭼﻪ ﺑـﻮد؟ ﭼﺮا اﻫﻤﯿـﺖ دارد ﮐﻪ اﯾـﻦ دﻋﺎ ﺑﺮآورده ﺷـﻮد؟
از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﭘـﺪر و ﭘـﴪ ﯾﮑـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻋﯿﺴـﯽ دﻋﺎ منـﻮد ﮐـﻪ اﯾامﻧـﺪاران آﯾﻨﺪه ﻧﯿـﺰ ﯾﮑﯽ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﻋﯿﺴـﯽ در ﺑﺮﺧـﯽ ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی اﻧﺠﯿـﻞ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﻪ اﺗﺤـﺎد ﭘـﺪر و ﭘـﴪ اﺷـﺎره منـﻮد .آﻧﻬﺎ
ﻫﺮﮔـﺰ ﻣﺴـﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻋﻤـﻞ منـﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤـﻮاره در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﻣﺘﺤـﺪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۲۰ﺗـﺎ  .(۲۳آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻣﺸـﱰک ﺑﺮای ﺑﴩ ﺳـﻘﻮط ﮐﺮده
دارﻧـﺪ و اﯾـﻦ ﺗـﺎ ﺣـﺪی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﺪر ﺣﺎﴐ ﺷـﺪ ﭘـﴪش را ﺑـﺮای ﺟﻬﺎن ﺑﺪﻫـﺪ و ﭘﴪ ﻧﯿـﺰ ﻣﺎﯾﻞ
ﺑـﻮد زﻧﺪﮔـﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺮای آن ﺑﺪﻫـﺪ )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑﺎب  ۳آﯾـﻪ  ،۱۶ﺑـﺎب  ۱۰آﯾﻪ .(۱۵
اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در اﯾﻦ دﻋﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد ،اﺗﺤﺎد در ﻣﺤﺒﺖ و ﻫﺪف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن ﭘﺪر و ﭘﴪ وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ » .اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ

۲۷

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ « )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۳آﯾﻪ  .(۳۵آﺷﮑﺎر منﻮدن اﯾﻦ اﺗﺤﺎد
در ﻣﺤﺒﺖ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮای راﺑﻄﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ و ﭘﺪر را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ» .
منﺎﯾﺶ اﺗﺤﺎد واﻗﻌﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺠﯿﻞ اراﺋﻪ دﻫﺪ «–.
Andreas J. Köstenberger, John, Baker Exegetical Commentary on the New
Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2004), p. 498
اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﻬـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ داﻧﺴـﺖ ﻋﯿﺴـﯽ ﻧﺠـﺎت دﻫﻨﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕﺮ،
اﯾـﻦ اﺗﺤـﺎدی ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺮای آن دﻋـﺎ منﻮد منـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺟﻬـﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺻﺪاﻗـﺖ اﻧﺠﯿـﻞ ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ ﺷـﻮد اﮔـﺮ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﺤﺒـﺖ و اﺗﺤـﺎد ﻣﯿﺎن ﻗـﻮم ﺧـﺪا را ﺑﺒﯿﻨﺪ؟
» ﺧﺪا ﻣﺮدم را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺳﮑﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺑﺪی ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ... .ﺧﺪا
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ منﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم وی ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾامن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ .دﻋﺎی ﻣﺴﯿﺢ درﺳﺖ ﭘﯿﺶ
از ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪﻧﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻮارﯾﻮن او ﻣﺎﻧﻨﺪ وی و ﭘﺪر ﯾﮑﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎور ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﺪر او را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد .اﯾﻦ دﻋﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
زﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﺨﻨﺎن او ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ » :ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﻬﺎ دﻋﺎ منﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺎم و ﺷﻬﺎدت آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾامن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد «.
» ﭘﯿﺮوان ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ
« – اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾﺖEllen G. White, Testimonies for the Church, vol. 4, p. 17 — ،

ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ؟ ﭼﺮا ﺗﺮک ﻧﻔﺲ و ﺧﻮداﻧﮑﺎری ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﻤﺎن آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۵ﻣﻬﺮ

اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﻣﺮﻗـﺲ ﺑـﺎب  ۹آﯾـﺎت  ۳۸ﺗـﺎ  ۴۱و ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۰آﯾﻪ  ۱۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭘﺎﺳـﺦ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎی
رﺳـﻮل ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی درﺑـﺎره اﻧﺤﺼـﺎر ﮔﺮاﯾـﯽ و ﻗﻀـﺎوت ﴎﯾـﻊ در ﻣـﻮرد ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺮو واﻗﻌـﯽ
ﻋﯿﺴـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣـﯽ دﻫﺪ؟
ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫـﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ متﺎﯾـﻞ داﺷـﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻋﺎی ﻋﯿﺴـﯽ در ﺑـﺎب  ۱۷ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﻣﺴـﺘﻘﯿامً
در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﺗﺤـﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺸـﺎن درک ﮐﻨﻨـﺪ .ﻣـﺎ ﺑـﺮای ﺗﺤﻘـﻖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘـامن ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺑﻪ اﺷـﱰاک
ﮔﺬاﺷـنت ﭘﯿـﺎم ﺳـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﻪ ﺑـﺎ ﺟﻬـﺎن ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﺘﺤـﺪ ﺷـﻮﯾﻢ .در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد
اﻧﺪﮐـﯽ ﺑﺤﺚ وﺟـﻮد دارد.
۲۸

اﻣـﺎ اﺗﺤـﺎد ﺑـﺎ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن دﯾﮕـﺮ ﭼﻄـﻮر؟ ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ در ﭘﺮﺗـﻮ آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺴـﯽ دﻋﺎ منـﻮد ،ﺑﺎ
اﯾﺸـﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ؟
ﺷـﮑﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﻣـﺎ ﺑـﺎور دارﯾـﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑـﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣـﺎ در ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻓـﺮاد وﻓﺎداری
دارد .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﯽ ﺳـﺎزد ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﺣﺘـﯽ در ﺑﺎﺑـﻞ ﻧﯿـﺰ اﻓـﺮاد
وﻓـﺎداری دارد » :از او ﺑﯿـﺮون آﯾﯿـﺪ ای ﻗﻮم ﻣﻦ ،ﻣﺒﺎدا در ﮔﻨﺎﻫﺎن او ﺳـﻬﯿﻢ ﺷـﻮﯾﺪ و در ﺑﻼﻫﺎﯾﺶ
ﴍﯾـﮏ ﮔﺮدﯾـﺪ « )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۸آﯾﻪ .(۴
ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ،ارﺗﺪاد زﯾﺎدی ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی اﯾامن
ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ را دارﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد و اﯾﻨﮑﻪ در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻔﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۳آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۱۷ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮاﻗﺐ دﺧﯿﻞ ﺷﺪن در ﻓﺮاﺧﻮان اﺗﺤﺎد ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ اﺗﺤﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾﺖ ﻣنت زﯾﺮ را در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن دﺳﺖ ﮐﻢ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﺎص ﻧﻮﺷﺖ » :ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اراده ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ اراده ﺧﺪا ﻣﯽ ﺳﺎزد ،روح اﻟﻘﺪس ﺑﺮ
ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﻓﺮد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻋﺘﺪال ﻣﺴﯿﺤﯽ زﻧﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
در ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻧﮕﻪ داﺷنت روز ﺳﺒﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ منﯽ دﻫﯿﻢ ،و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻗﺪرداﻧﯽ ﺧﻮد از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺪال را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﮐﺮدن درب و
دﻋﻮت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺘﺪال ،از ﮐﻤﮏ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﺪال ﻣﻄﻤﱧ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ؛ و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺎ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻫﺎی
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ «Welfare Ministry, p. 163 – .
اﮔـﺮ ﭼـﻪ او در زﻣﺎﻧـﯽ ﺧـﺎص ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ای ﺧـﺎص روﺑـﺮو ﺑـﻮد ،اﺻﻮﻟـﯽ را اراﺋﻪ ﻣـﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ در ﻣـﻮرد ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑﻮﯾـﮋه در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷـﺪن ﺑﺮای
ﯾﮏ ﻫـﺪف ،دﻧﺒـﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺨﺴـﺖ ،ﻣـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸـﱰک اﺟﺘامﻋـﯽ ﺑﺎ اﯾﺸـﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿـﻢ .دوم،
اﮔـﺮ ﻣـﺎ ﺑـﺎ اﯾﺸـﺎن ﻣﺘﺤـﺪ ﺷـﻮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ای اﻧﺠﺎم دﻫﯿـﻢ ﮐﻪ ﺑﺎورﻫـﺎ و روش ﻫﺎی ﻣﺎ
را ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ ﻧﯿﺎﻧـﺪازد .ﺳـﻮم ،ﻣـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ و ﺑﺎﯾﺪ از اﯾـﻦ » وﺣﺪت « ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷـﱰاک ﮔﺬاﺷـنت
ﺣﻘﺎﯾـﻖ ﺑـﺎ ارزﺷـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮐـﺖ داده ﺷـﺪه اﯾﻢ ﺑﺎ دﯾﮕـﺮان اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۶ﻣﻬﺮ

ﯾﮏ اﯾامن ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﱰاک ﮔﺬارده ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۷آﯾـﻪ  ،۳ﻋﯿﺴـﯽ ﻓﺮﻣـﻮد ﮐـﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺧـﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اول ﯾﻮﺣﻨﺎ
۲۹

ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۳ﺗـﺎ  ۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ؟ ﻣـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖﻣﺎن را از ﺧـﺪا
ﭼﮕﻮﻧـﻪ در زﻧﺪﮔـﯽ روزاﻧﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫﯿﻢ؟
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزی ﺧﻮد را ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻄﯿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ،
اﻏﻠﺐ ،اﻟﺘﺰام ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﻪ داﺷنت ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺪا را ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا اﺣﮑﺎم ﺧﺪا را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ
آﻣﻮزه ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳﯽ منﯽ ﺑﺎﺷﺪ » :ﻧﮕﻪ داﺷنت ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎ ﴍﻃﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺪا/ﻋﯿﺴﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و او را دوﺳﺖ دارﯾﻢ .از اﯾﻦ رو ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا
ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﯽ ﻧﻈﺮی منﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد « — John (Nampa, Idaho: Pacific
Press, 2009), p. 39 Ekkehardt Mueller, The Letters of
ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ منﻮد » :اﮔﺮ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارﯾﺪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻫﺮ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ منﺎﯾﺪ ،او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارد « )ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۱۵و  » .(۲۱ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارﯾﻢ؟ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا
را دوﺳﺖ دارﯾﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﮑﺎم او ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ از
اﺣﮑﺎم او ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ « )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۲و .(۳
ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﺎت  ۳۴و  ۳۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﻋﯿﺴـﯽ ﭼـﻪ ﻓﺮﻣـﺎن ﺟﺪﯾـﺪی ﺑـﻪ ﺣﻮارﯾﻮﻧـﺶ داد و
اﯾـﻦ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع اﺗﺤـﺎد ﻣﯿـﺎن ﭘﯿـﺮوان ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷـﻮد؟
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﻮد؛ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ داد ،ﯾﺎﻓﺖ )ﻻوﯾﺎن ﺑﺎب  ۱۹آﯾﻪ  .(۱۸آﻧﭽﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای
ﺣﻮارﯾﻮن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را دوﺳﺖ داﺷﺖ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﮕﻮی
ﻋﯿﺴﯽ از ﻣﺤﺒﺖ اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ ،اﺻﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ! زﻧﺪﮔﯽ ﻋﯿﺴﯽ اﺑﺮاز ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺤﺒﺖ،
در ﻋﻤﻞ ﺑﻮد .ﮐﻞ ﮐﺎر ﻓﯿﺾ ،ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ از روی ﻣﺤﺒﺖ ،اﻧﮑﺎر ﻧﻔﺲ و ﺗﻼش ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮏ ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ از ﻣﺤﺒﺖ و ﻓﺪاﮐﺎری
ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﻮد .اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮم او را در متﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺒﺘﯽ ،ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرمتﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺒﺘﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻗﺪرمتﻨﺪ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﻣﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﻣــﺎ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾــﻢ ﮐــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ دﯾﮕـﺮان ﭼﻨﯿــﻦ ﻣﺤﺒــﺖ ﻓﺪاﮐﺎراﻧــﻪ
ای ﮐــﻪ ﻋﯿﺴــﯽ آﺷــﮑﺎر ﻧﻤــﻮد را ﻧﺸــﺎن دﻫﯿــﻢ؟
۳۰

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۷ﻣﻬﺮ

ﺗﻔﮑﺮی ﻓﺮاﺗﺮ» :ﻣﺎ ﻣﺒﺎﴍﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘامد ﴎور ﻏﺎﯾﺐ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ
از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن آﻣﺪ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .او ﺑﻪ آﺳامن
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ را ﻣﺴﺌﻮل منﻮده اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘامد وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﻧﺎﮔﻬﺎن او ﻣﺎ را در ﺧﻮاب ﺑﯿﺎﺑﺪ — «.اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾﺖ،
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 8, p. 37
»ﻣـﺮدم ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻘـﺪس ﻋﻬﺪﻫﺎﯾﺸـﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ و در اﻣﻮر ﺧﺪا ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷـﻮﻧﺪ.
ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﻌﻬﺪاﺗـﯽ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗـﺮارداد ﺑﯿـﻦ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ اﻟـﺰام آور منﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﻣـﺎ اﮔﺮ وﻋـﺪهای ﺑﺎ
ﺧـﺪا ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﻮد ،آﯾـﺎ ﺗﻘﺪس آن ﮐﻤـﱰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد؟ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺧـﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻨﯽ
اﺳـﺖ و منـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻗﺎﻧـﻮن ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا ﺑﺎﺷـﺪ ،آﯾـﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻌﻬـﺪ آن را ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾـﺶ ﻗـﻮل داده اﺳـﺖ ،ﻧﺎدﯾـﺪه ﺑﮕﯿـﺮد؟ ﻫﯿـﭻ ﺳـﻨﺪ ﯾـﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧـﯽ اﻟﺰاﻣﯽﺗـﺮ از ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺴـﺘﻪ
ﺷـﺪه ﺑﺮای اﻣﻮر ﺧﺪا ﻧﯿﺴـﺖ — «.اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾﺖEllen G. White Comments, The SDA ،
Bible Commentary, vol. 6, p. 1056

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱ﭼ ـﺮا ﺗﺤﻘــﻖ دﻋــﺎی ﻋﯿﺴــﯽ در ﺑــﺎب  ۷۱ﯾﻮﺣﻨــﺎ ﺑ ـﺮای ﮐﻠﯿﺴــﺎی ﻣــﺎ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬــﻢ

اﺳــﺖ؟ ﺗﻤﺎﯾــﻞ ﻋﯿﺴــﯽ ﺑـﺮای اﺗﺤــﺎد ﮐﻠﯿﺴــﺎی ﻗــﺮن اول ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی در ﻣــﻮرد ﺧﻮاﺳــﺘﻪ
اش ﺑ ـﺮای ﮐﻠﯿﺴــﺎی اﻣــﺮوزی ﻣــﺎ ﻧﻤﺎﯾــﺎن ﻣــﯽ ﺳــﺎزد؟
 .۲آﯾــﺎ ﮐﻠﯿﺴــﺎی ﻣﺤﻠــﯽ ﺷــﻤﺎ در راﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ ﻣﺴــﺎﺋﻠﯽ ﺧــﺎص ﺑــﺎ دﯾﮕــﺮ ﻣﺴــﯿﺤﯿﺎن
ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ؟ آﯾــﺎ اﯾــﻦ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺑــﻪ ﺧﻮﺑــﯽ ﭘﯿــﺶ رﻓــﺖ؟ ﻣــﺎ در زﻣــﺎن
ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﺑــﺪون ﺑــﻪ ﺧﻄــﺮ اﻧﺪاﺧﺘــﻦ ﺣﻘﺎﯾﻘــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻣــﺎ داده
ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﺑــﺎ آﻧﻬــﺎ ﻫﻤــﮑﺎری ﮐﻨﯿــﻢ؟
 .۳ﭘﯿﺎﻣﺪﻫـﺎی اﯾـﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ در ﺟـﺪال ﻋﻈﯿـﻢ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ اﯾﻦ
را در ﻣﯿـﺎن ﺧـﻮد واﻗﻌـﯽ ﺳـﺎزﯾﻢ؟ » اﮔـﺮ ﻗـﻮم ﺧـﺪا ﻧـﻮر را آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ از ﮐﻼﻣـﺶ ﺑـﺮ
اﯾﺸـﺎن ﻣـﯽ ﺗﺎﺑـﺪ ،درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑـﻪ اﺗﺤـﺎدی ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺮاﯾـﺶ دﻋـﺎ ﻧﻤـﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﺳـﯿﺪ ،اﺗﺤـﺎدی ﮐـﻪ رﺳـﻮل اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ‘ ،ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ آن وﺣﺪﺗـﯽ ﮐـﻪ
روح اﻟﻘـﺪس ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﯽ آورد و ﺑـﺎ رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد
ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﮐﻮﺷـﺶ ﺧـﻮد را ﺑﮑﻨﯿـﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﺑـﺪن و ﯾـﮏ روح اﻟﻘـﺪس اﺳـﺖ
ﺧـﺪا ﻧﯿـﺰ در وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎ را ﺧﻮاﻧـﺪ ﯾﮏ اﻣﯿـﺪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ داده اﺳـﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ
ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﯾـﮏ اﯾﻤـﺎن و ﯾـﮏ ﺗﻌﻤﯿـﺪ وﺟﻮد دارد .اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﺎت  ۳ﺗـﺎ ’– « ۵
اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖEllen G. White, The Great Controversy, p. 379 ،
ﺧﻼﺻﻪ :دﻋﺎی ﮐﻬﺎﻧﺖ اﻋﻈﻤﯽ ﻋﯿﺴﯽ در ﺑﺎب  ۱۷ﯾﻮﺣﻨﺎ ﯾﺎدآوری از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﮕﺮان اﺗﺤﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دﻋﺎی او ﺑﺎﯾﺪ دﻋﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ اﯾامن ﺧﻮد در ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﺨﺼﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی دﯾﻨﯽﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
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داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران
 ۲۹ﻣﻬﺮ

ﺧﺪا ﯾﮏ ﮔﻮدی را ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼﺴﻨﯽ ,ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ

ﻓﺮاﻧـﮏ ﮐﺎﻧﱰﯾـﻞ ,ﯾـﮏ ﺷـﺒﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ در اﺳـﱰاﻟﯿﺎ ,ﻣﻮﻗﻌـﯽ ﮐـﻪ
دﮐﱰﻫـﺎ ﺗﺸـﺨﯿﺺ دادﻧـﺪ ﮐـﻪ او ﴎﻃﺎن ﭘﻮﺳـﺖ دارد ﺷـﻮﮐﻪ ﺷـﺪ .ا ّﻣـﺎ ﭼﯿﺰدﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﺑﻌـﺪ از دو ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪ و ﺑﯿﺸﱰﺷـﮕﻔﺘﺰده ﮐﺮد ,وﺟﻮد ﯾﮏ ﮔـﻮدی در ﴎش
ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺷـﻔﺎ ﯾﺎﻓـﺖ و دﮐـﱰ ﻫـﺎ را درﺣﯿﺮﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺠـﺰه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ,ﻓـﺮو ﺑﺮد.
ﴎﻃـﺎن ﻓﺮاﻧـﮏ ﮐـﻪ در ﴎش ﺑـﻮد واز ﻧـﻮع درﺟـﻪ ﭼﻬـﺎرم ِﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ ,ﯾـﮏ ﻧـﻮع
ﴎﻃـﺎن ﭘﻮﺳـﺖ ,ﺑـﻮد در ﺳـﺎل  ۲۰۱۴ﺗﺸـﺨﯿﺺ داده ﺷـﺪ .ﻓﺮاﻧـﮏ  ۷۲ﺳـﺎﻟﻪ ﮔﻔﺖ":
آن واﻗﻌـﺎ ﺣﯿـﺮت آور ﺑـﻮد وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺷـﻨﯿﺪم ﮐـﻪ اﮔـﺮ داروﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﻮﺛ ّﺮﻧﺒﻮدﻧﺪ,
ﻣـﻦ ﺷـﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸـﱰی منﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻢ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻢ".
ﯾـﮏ ﺷـﺒﺎن او را ﻣﺴـﺢ ﮐـﺮد و ﻣـﺮدم ﺑـﺮای او دﻋـﺎ ﮐﺮدﻧـﺪ .ﭼﻨـﺪ ﻋﻤـﻞ ﺟ ّﺮاﺣـﯽ,
درﻣـﺎن ﺗﺸﻌﺸـﻌﯽ ,و اﯾﻤﻮﻧـﻮ ﺗﺮاﭘـﯽ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻫﻤﴪش,ﻣﺎرﻟـﻦ ,ﮐـﻪ در ﮐﻨﺎر او
ﺑـﻮد ﺑـﺮ روی ﻓﺮاﻧـﮏ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ.
ﻋـﻮارض ﻫـﺎی ﺟﺎﻧﺒـﯽ ﺑﻌـﺪ ازﻋﻤـﻞ ﺟ ّﺮاﺣـﯽ ﮐـﻪ در آن دﮐﱰﻫـﺎ ﯾـﮏ ِﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ
ی ﺑـﺰرگ را از ﭘﺸـﺖ ﴎﻓﺮاﻧـﮏ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ,ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ
ﺟﻤﺠﻪ ﴎش ﺑﯿﺮون ﺑﺎﺷـﺪ .ﭘﺮﺳـﺘﺎرﻫﺎ زﺧﻢ را ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳـﺖ,
ﺟﻤﺠﻤـﻪ را ﺑﭙﻮﺷـﺎﻧﺪ و ﺑﻌـﺪا ﻫﻤـﴪش ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﮐـﺮد.
در اﺑﺘﺪا زﺧﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ,ا ّﻣﺎ ﺑﻌﺪا رﺷﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺘﻮﻗّﻒ ﺷﺪ.
ﯾـﮏ روز ﮐـﻪ ﺟﻤﺠـﻪ ﺑﯿـﺮون ﺑﻮد ,رﻧﮓ آن از ﺳـﻔﯿﺪ ﺑـﻪ زرد ﺗﻐﯿﯿﺮرﻧـﮓ داد .ﯾﮏ
ﺟـ ّﺮاح ﭘﻼﺳـﺘﯿﮏ ﺑـﺮای ﻓﺮاﻧـﮏ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻫﺎی اﺧﺘـﻼل آور را داد ﮐﻪ ﭘﻮﺳـﺖ ﺟﻤﺠﻪ
ﻣـﺮده اﺳـﺖ .ﺟـ ّﺮاح ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎوره ﺟ ّﺮاﺣـﺎن ﭘﻼﺳـﺘﯿﮏ ﻓـﺮا ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪ ,ودوﺟـ ّﺮاح
ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻋﻤـﻞ ﺟ ّﺮاﺣـﯽ ﺑﺰرﮔـﯽ را ﺑـﺎ ﻫﻤﯿـﺎری ﺟـ ّﺮاح ﻣﻐـﺰ و اﻋﺼـﺎب,
اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ .ﺟ ّﺮاﺣـﯽ ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﻫﺸـﺖ اﻟﯽ ده ﺳـﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز داﺷـﺖ ﺗـﺎ دﮐﱰﻫﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺟﻤﺠﻤـﻪ ﻓﺮاﻧـﮏ ,از ﯾـﮏ ﺟﻤﺠﻤـﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎرﻟِﻦ در ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻧﻮﺷﺖ ":ﺧﱪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﻮﮐّﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد«.
ﺑﻌـﺪ از ﮔﺬﺷـﺖ ﭼﻨـﺪ روز ,وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺎرﻟِـﻦ ﭘﺎﻧﺴـامن ﴎ ﻓﺮاﻧـﮏ را ﻋـﻮض ﻣﯽ
ﮐـﺮد ,ﯾـﮏ ﻗﻄﻌـﻪ از ﺟﻤﺠﻤـﻪ ﮐـﻪ رﻧﮕﺶ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﻧﺴـامن ﮐﻨﺪه
۳۲

ﺷـﺪه و ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣﺎرﻟـﻦ اﻓﺘـﺎد .ﻣﺎرﻟـﻦ ﮔﻔـﺖ ":ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻮد ازﺗﺮس ﺑﯿﻬﻮش ﺷـﻮم".
در زﯾـﺮآن ﻗﻄﻌـﻪ ای ﮐـﻪ از ﺟﻤﺠﻤـﻪ ﺟﺪاﺷـﺪه ﺑﻮد ,او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﭘﻮﺳـﺖ ﴎ
ﻓﺮاﻧـﮏ را ﮐـﻪ رﺷـﺪ ﮐﺮده ﺑـﻮد و ﮔﻮدی را ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه ﺑـﻮد ,ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻓﺮاﻧﮏ را ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ
ﺑﻌـﺪ از ﺑﯿﺸـﱰ از دو روز ,ﺳـﻪ ﻧﻔـﺮ
ّ
ﭼـﻪ اﺗّﻔﺎﻗـﯽ در ﺣـﺎل اﻓﺘﺎدن اﺳـﺖ .او ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ اﻧﺴـﺎن دارای ﺳـﻪ ﻻﯾﻪ
اﺳـﺖ؛ و ﭘﻮﺳـﺘﺶ در زﯾـﺮ ﻻﯾـﻪ ا ّوﻟﯽ در ﺣﺎل رﺷـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ,و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ
ﺑﺎﻻﯾـﯽ ﻓﺸـﺎر آورده و ﻻﯾـﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ را از ﺟﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪه اﺳـﺖ.
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿـﻦ ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﻋـﱰاف ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﯾـﮏ ﻣﻌﺠﺰه اﺳـﺖ .ﻣﺎرﻟِـﻦ ﮔﻔﺖ":
آﻧﻬـﺎ ﮔﻔﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ از ﺷـام ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ؟"
ﻓﺮاﻧﮏ,ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ ,و ﻣﺎرﻟـﻦ ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﺎﻟـﯽ ﺗﺮﯾـﻦ
دﮐﱰاﺷـﺎره ﮐﺮدﻧـﺪ .ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﯽ اﺑﻄـﺎل ﺷـﺪ و ﻓﺮاﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺮﮔﺸـﺖ.
ﻣﺎرﻟـﻦ ﮔﻔـﺖ ":ﺧـﺪا ﻣـﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼـﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘـﺪ و زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﺪا ﻋﺎﻟﯽ اﺳـﺖ.
ﺗﻨﻬـﺎ ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺟﻼل ﺑﺮ ﺧـﺪا ﺑﺎد!".

۳۳

درس ﭼﻬﺎرم

ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای اﺗﺤﺎد

 ۲٨ﻣﻬﺮ –  ۴آﺑﺎن

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۳ﺗـﺎ ۱۴؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ ۷؛ اﻓﺴﺴـﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۱ﺗـﺎ  ،۲۲ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۶و ۱۱؛ ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۲۰آﯾـﺎت  ۲۵ﺗـﺎ ۲۸؛ اﻓﺴﺴـﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ۱۵ﺗـﺎ ﺑـﺎب  ۶آﯾﻪ .۹

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ » :ﺧﺪا آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮش ﺑﻮد ﺑﺠﺎی آورد و ﻧﻘﺸﮥ ﻧﻬﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻗﺒﻼً
در ﺷﺨﺺ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ
ﻧﻘﺸﻪ او ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد و ﮐﻠﯿﮥ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﺳامن و زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ « )اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۹و .(۱۰
اﻓﺴﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﺗﺠﺎرت و ﻧﻔﻮذ در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺑﻮد .ﮐﻠﯿﺴﺎ در اﻓﺴﺲ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﻏﯿﺮ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺮدﻣﯽ از ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﻣﻌﺮض درﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ و
اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﺑﺪن او ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای
اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوان ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻟﻪ وی ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﻬـﻮم ﭘﻮﻟـﺲ از اﺗﺤـﺎد دو ﺑُﻌـﺪ دارد :اﺗﺤـﺎد در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺑـﺪن در ﻣﺴـﯿﺢ  -ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ و اﺗﺤـﺎد در ﺟﻬـﺎن ،ﮐـﻪ در آن ﻫﻤـﻪ ﭼﯿﺰ در
آﺳـامن و زﻣﯿـﻦ ﯾﮕﺎﻧﮕـﯽ ﻧﻬﺎﯾـﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﴎﭼﺸﻤﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ،ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرت ﭘﻮﻟﺲ » ،در ﻣﺴﯿﺢ « ﯾﺎ » ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ « ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در اﯾﻦ
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺪا در ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺠﺎت ،ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧنت دوﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۷اﮐﺘﱪ –  October ۲۷آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۳۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۹ﻣﻬﺮ

ﺑﺮﮐﺎت در ﻣﺴﯿﺢ
اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۳ﺗـﺎ  ۱۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﮔﻔﺘـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ در اﯾﻨﺠـﺎ ،ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی در
ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﻣﺎ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ؟
ﭘﯿﺮوان ﻋﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا را ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺴﯿﺢ ،ﺧﺪا
ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﴪان و دﺧﱰاﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
او در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ راﺑﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا در ﻣﺴﯿﺢ ،از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎری
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓنت ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع وﺣﺪت اﯾﻦ
درس اﺷﺎره دارد .ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﴎاﺋﯿﻞ اﺷﺎره دارد .در زﻣﯿﻨﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﭘﻮﻟﺲ ،ﻏﯿﺮ
ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا و وارث وﻋﺪه ﻫﺎی
داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ  ،۱۷ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  .(۷ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ،در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮدن ،ﺑﺮای اﺗﺤﺎد متﺎم ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ از اﺑﺘﺪا متﺎﯾﻞ ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ متﺎم ﺑﴩﯾﺖ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺘﺤﺪ
ﺳﺎزد .و داﻧﺴنت اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪا ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه ای اراﺋﻪ منﯽ دﻫﺪ :ﻣﺎ ﻫﻤﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻮﺟﻪ او ﻗﺮار دارﯾﻢ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﴎﻧﻮﺷـﺖ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﴎدرﮔﻢ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ )اﻓﺴﺴـﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۵و  .(۱۱اﯾـﻦ وﻋـﺪه ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﻣـﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺗـﺎ ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﺑﯿـﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿـﻮع اﺷـﺎره دارد ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﺑﺮﺧـﯽ را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐـﺮده ﺗـﺎ ﻧﺎﺑـﻮد ﺷـﻮﻧﺪ .اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﮐﺘـﺎب
ﻣﻘﺪﺳـﯽ منـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻠﮑـﻪ ﺧـﺪا ﭘﯿـﺶ از ﺑﻮﺟـﻮد آﻣﺪن ﺟﻬﺎن ،ﻧﻘﺸـﻪ ﻧﺠـﺎت را آﻣﺎده ﺳـﺎﺧﺖ ﺗﺎ
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﺑﻨـﺪ » .زﯾـﺮا ﺧـﺪا ﺟﻬﺎﻧﯿـﺎن را آﻧﻘـﺪر ﻣﺤﺒـﺖ منﻮد ﮐـﻪ ﭘـﴪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد
را داد ﺗـﺎ ﻫـﺮ ﮐـﻪ ﺑـﻪ او اﯾـامن ﺑﯿﺎورد ﻫﻼک ﻧﮕـﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺎﺣـﺐ ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان ﺷـﻮد « )ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ ۱۶؛ اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ۶و دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ۹را ﻧﯿـﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﺧﺪا
از ﻗﺒـﻞ ﻣـﯽ داﻧـﺪ ﮐـﻪ ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد او ﺑﺮای ﻧﺠـﺎت را ﺧﻮاﻫـﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮﺗﺼﻤﯿـﻢ ﻓـﺮدی منـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻧﺠﺎت ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﭽﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺮای ﻣـﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳـﺖ،
ﺑـﻪ متـﺎم ﺑﴩﯾـﺖ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﭘﺮﺳـﺶ اﯾـﻦ اﺳـﺖ :ﻣـﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﯽ
دﻫﯿـﻢ؟ ﺧـﺪا ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت ﻫﯿﭻ ﮐـﺲ از اﺟﺒﺎر اﺳـﺘﻔﺎده منـﯽ ﮐﻨﺪ.
» در ﺷﻮرای آﺳامن ﺗﴫﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﴩ ﺧﻄﺎﮐﺎر اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اش
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾامن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺿﺎﻣﻦ ،از ﻃﺮف ﺧﺪا اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد
و ﻣﻘﺪر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ُﺣﺴﻦ اراده ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
۳۵

متﺎم اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﴍاﯾﻂ ﻓﺮاوان در ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺗﻨﻬﺎ ﭘﴪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﴩ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ منﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ « – اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾﺖEllen G. — ،
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دوﺷﻨﺒﻪ

 ۳۰ﻣﻬﺮ

ﺷﮑﺴنت دﯾﻮار
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻧﮋادی ،ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ،ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻣﺬﻫﺐ
اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ متﺎﯾﺰ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ روزاﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﯾﺎ درﮔﯿﺮی ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﻮﯾﺘﯽ
و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﴎﮐﻮﺑﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۱ﺗـﺎ  ،۲۲ﭘﻮﻟـﺲ راه ﺑﻬﱰی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
راﺑﻄـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺴـﯿﺢ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎی ﻣـﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣـﯽ ﮔـﺬارد؟ ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻋﯿﺴـﯽ
ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ درﻫﻢ ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪ؟
ﭘﻮﻟﺲ از اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا را در ﻣﺴﯿﺢ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺮدم ،دﺷﻤﻨﯽ و درﮔﯿﺮی
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﱪ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﻢ » .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺷام ﮐﻪ دور ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ و رﯾﺨنت ﺧﻮن او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﯾﺪ « )اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ .(۱۳
ﻣﻌﺒـﺪ ﮐﻬـﻦ اورﺷـﻠﯿﻢ دﯾـﻮاری داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎی ﻣﻌﺒﺪ را ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳـﱰس ﺑﺮای
ﻗـﻮم ﯾﻬـﻮد ﺑـﻮد ،ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣـﯽ منﻮد .اﯾـﻦ دﯾـﻮار ﮐﺘﯿﺒﻪ ای داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧـﮕﺎن را از ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓنت
ﺑـﺎز ﻣـﯽ داﺷـﺖ ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﺟـﺰای آن ﻣﺮگ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑـﻮد ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ
در ﻫﻨـﮕﺎم ورودش ﺑـﻪ ﻣﻌﺒـﺪ ﭘـﺲ از ﺳـﻔﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺧﻮد ،ﺑـﻪ ﴎﭘﯿﭽﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷـﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﭘﻮﻟـﺲ دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﺷـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮدی اﻫﻞ اﻓﺴـﺲ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺗﺮوﻓﯿﻤـﺲ را وارد ﺑﺨﺶ
ﯾﻬـﻮدی ﻣﻌﺒـﺪ ﮐـﺮد )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲۱آﯾـﻪ  .(۲۹ﭘﻮﻟـﺲ در اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ اﺳـﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐـﻪ » ﻣﺴـﯿﺢ ﺻﻠـﺢ و ﺻﻔـﺎ را ﻣﯿـﺎن ﯾﻬـﻮد و ﻏﯿـﺮ ﯾﻬـﻮد ﺑﻮﺟـﻮد آورد و اﯾـﻦ دو را ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﺘﺤـﺪ
ﺳـﺎﺧﺖ و دﯾﻮاری ﮐﻪ آﻧﺎن را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد درﻫﻢ ﺷﮑﺴـﺖ « )اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ .(۱۴
در ﻣﺴـﯿﺢ ،اﯾامﻧـﺪاران ﻓﺮزﻧـﺪان اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺧﺘﻨـﻪ ﻗﻠـﺐ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺘﻨﻪ
۳۶

ﺟﺴـﻤﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ داد ﺑـﻪ ﺧﺘﻨﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﯾامﻧﺪاران در ﻣﺴـﯿﺢ درﯾﺎﻓـﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
منـﻮد ،اﺷـﺎره دارد )ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﻪ  ۱۶را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( » .ﺷـام ﻧﯿـﺰ در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ او ﺧﺘﻨﻪ ﺷـﺪه اﯾﺪ،
ﺧﺘﻨـﻪ ای ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ اﻧﺴـﺎن ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺧﺘﻨـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﮐـﻪ ﻗﻄﻊ
ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﻧﻔﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻣﯽ آﯾـﺪ « )ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾـﻪ .(۱۱

ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۱ﺗﺎ  ۲۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آﻧﭽﻪ ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ را در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱آﺑﺎن

اﺗﺤﺎد در ﯾﮏ ﺑﺪن
ﭘﻮﻟﺲ در ﺳﺨﻨﺎن اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺗﺤﺎدی
ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
وﺟﻮد دارد ،ﯾﮏ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻈﺮی منﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ » ﻣﺎ
زﻧﺪﮔﯿامن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﯾﻢ « )اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ .(۱
ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ،۳ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﭼـﻪ روﺷـﯽ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه
ﺷـﺪن ﺧﻮد در ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺎﺷـﻨﺪ؟
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﻓﯿﻮﺿﺎت در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ » ﺑﻪ ﺣﻔﻆ وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد» ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ )اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  .(۳متﺎم اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ رﯾﺸﻪ در ﻣﺤﺒﺖ دارﻧﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب ۱۳
آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  .(۷اﻋامل ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺻﻠﺢ و اﺗﺤﺎد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﺗﺤﺎد در ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا
را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪش ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه در زﻣﺎن ﻧﺰاع ،ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺟﻨﮓ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۴ﺗﺎ  ۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻪ آﯾﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﻮﻟـﺲ در ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ آﯾـﺎت اﯾـﻦ ﺑـﺎب ،ﻋﻼﻗـﻪ ﻋﻤﯿـﻖ ﺧـﻮد ﺑﻪ وﺣـﺪت در ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﺑﯿـﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨـﺪ .او ﺑـﺎ ﻧﺼﯿﺤـﺖ ﺑـﻪ اﺗﺤـﺎد )اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱ﺗﺎ  (۳ﺳـﺨﻦ ﺧـﻮد را آﻏﺎز ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ و
۳۷

ﺑـﺎ ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ از ﻫﻔـﺖ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ای ﮐـﻪ اﯾامﻧـﺪاران را ﻣﺘﺤـﺪ ﻣﯽﺳـﺎزد اداﻣـﻪ ﻣـﯽ دﻫﺪ )اﻓﺴﺴـﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۴ﺗـﺎ  .(۶اﺗﺤـﺎد ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾامﻧـﺪاران ﻫﻤﺰﻣـﺎن در ﺣـﺎل ﺣـﺎﴐ آﻧـﺮا دارﻧﺪ
)اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۴ﺗـﺎ  ،(۶ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄـﻮر ﻣـﺪاوم روی آن ﮐﺎر ﺷـﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ
ﺷـﻮد )اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ،(۳و ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ ﻫـﺪف آﯾﻨـﺪه ای ﮐـﻪ ﻣـﺎ در ﺗـﻼش ﺑـﺮای
رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ آن ﻫﺴـﺘﯿﻢ ،ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ )اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾـﻪ .(۱۳
» رﺳﻮل ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺪرت ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
اراﺋﻪ داد ،آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﺮدﺑﺎری و ﻣﺤﺒﺖ منﻮﻧﻪ ای از
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﯿﺢ و ﺑﺮﮐﺎت ﻧﺠﺎت او ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺪن ،ﯾﮏ روح ،ﯾﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﯾﮏ اﯾامن
وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﻪ اﯾامﻧﺪران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ روح و ﯾﮏ اﻣﯿﺪ ﴎزﻧﺪه
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﯿﺢ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎی
زﻣﺎن وی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺪا ﺗﺪﺑﯿﺮ منﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺎزل ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
اﺗﺤﺎد در ﺣﻠﻘﻪ ﺻﻠﺢ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ؟ « – اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾﺖEllen G. White, — ،
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ﺷــﻤﺎ در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر اﻃﻤﯿﻨــﺎن ﯾﺎﻓﺘــﻦ از اﯾﻨﮑــﻪ » ﺷﺎﯾﺴــﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﻪ
آن ﺧﻮاﻧــﺪه ﺷــﺪه اﯾــﺪ زﻧﺪﮔــﯽ ﻣــﯽ ﮐﻨﯿــﺪ « ،ﭼــﻪ اﻧﺘﺨــﺎب ﻫﺎﯾــﯽ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲آﺑﺎن

رﻫﱪان ﮐﻠﯿﺴﺎ و اﺗﺤﺎد
» اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻓﺮدا ﻓﺮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺨﺎوت و ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻄﯿﻪ ﺧﺎﺻﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
« )اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  .(۷در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ متﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻄﺎﯾﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺧﺎص ﺑﺮای اﻫﺪاﻓﯽ ﺧﺎص داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ۱۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺧﺪا ﭼﻪ ﻋﻄﺎﯾﺎی رﻫﱪی ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ؟
ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  ،۱۲ﻫﺪف ﺧـﺪا از ارزاﻧﯽ داﺷـنت ﻋﻄﺎﯾﺎی ﻣﺨﺼـﻮص رﻫﱪی ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؟ اﯾﻦ ﻋﻄﺎﯾـﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ؟
ﻫﻤﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﺪا و اﻧﺠﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﺘﯽ ﺑﺎب ۲۸
آﯾﺎت  ۱۹و  ۲۰ﺑﻪ متﺎم ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و متﺎﻣﯽ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ را ﺷﺎﮔﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ،
۳۸

ﺗﻌﻤﯿﺪ و آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ .ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﻓﺮاد ﺧﺎص از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺒﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ
ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪﮔﺎن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ متﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ ،داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از ﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺠﯿﻞ ﻣﻌﺎف ﺑﺪاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ رﻫﱪ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ
منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ وﯾﮋه دارد .ﻋﻄﺎﯾﺎی روﺣﺎﻧﯽ رﻫﱪی ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .رﻫﱪان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺤﺎد را ﭘﺮورش ،ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻘﻮﯾﺖ منﺎﯾﻨﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﻮﻟﺲ از ﻋﻄﺎﯾﺎی رﻫﱪی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧنت
ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺸﺎرت دادن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮔﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد وﯾﮋه
در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ را اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ و ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﻘﺪﯾﺲ منﺎﯾﻨﺪ » ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آن وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾامن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﺪاﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮﺳﯿﻢ « )اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  .(۱۳اﻟﮕﻮی ﻧﺤﻮه رﻫﱪی ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ را در ﺷﯿﻮه ﺧﺪﻣﺘامن
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ او ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻮد )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب ۲۰
آﯾﺎت  ۲۵ﺗﺎ (۲۸؛ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
در ﻣﯿـﺎن اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ متﺎﯾﻠﯽ ﻗﻮی ﺑﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑﻮدن و ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ دﯾﮕـﺮان وﺟﻮد دارد.
ﺑﻄـﻮر ﺧـﺎص ،ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻏﺮﺑـﯽ از اﯾـﻦ متﺎﯾـﻞ رﻧـﺞ ﻣـﯽ ﺑـﺮد .ﺑﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﭘﻮﻟﺲ ﺑـﻪ ﻣﺎ ﯾـﺎدآوری
ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻫﯿـﭻ ﻣﺴـﯿﺤﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴـﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﯾامﻧـﯽ ﺑﺎ رﻫﱪاﻧﯽ
روﺣﺎﻧـﯽ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽ دﻫﯿـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎ ﮐﻤـﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در ﻃﻮل ﺳـﻔﺮ ﻣﺸـﱰﮐامن
ﺗﺸـﻮﯾﻖ منﺎﯾﯿـﻢ .ﻣـﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﺑﺨﺸـﯽ از ﺑﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﻫﺴـﺘﯿﻢ.

ﺷــﻤﺎ ﭼــﻪ ﻋﻄﺎﯾــﺎی روﺣﺎﻧــﯽ دارﯾــﺪ و ﭼﮕﻮﻧــﻪ آﻧﻬــﺎ را ﺑـﺮای اﺗﺤــﺎد در ﮐﻠﯿﺴــﺎی ﻣﺤﻠــﯽ
ﺧــﻮد ﺑــﮑﺎر ﻣــﯽ ﺑﺮﯾﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۳آﺑﺎن

رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺐ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ :ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ .ادﻋﺎی داﺷنت راﺑﻄﻪ ای ﻋﻤﯿﻖ
ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
در ﺟﺰﯾﺮه ای ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮد .اﺻﻮل اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۱۵ﺗـﺎ  ۲۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ در آﯾـﻪ  ۲۱ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
راﺑﻄـﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺷـﺪن و وﺣﺪت ﭼﯿﺴـﺖ؟
۳۹

ﻧﺼﯿﺤـﺖ ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﺒـﺎرت » ﭘﺮ ﺷـﺪن از روحاﻟﻘﺪس
« در اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ۱۸ﻣﺮﺗﺒـﻂ اﺳـﺖ .ﭘـﺮ ﺷـﺪن از روحاﻟﻘـﺪس ،اﺻﻄﻼﺣـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑـﺮای ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺷـﺪن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﺑـﮑﺎر ﻣـﯽ رود .اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺑـﻪ رﻓﺘـﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ
و ﺑـﺎ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣﻌﻄـﻮف ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺮدم داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .اﻟﺒﺘـﻪ ،اﯾﻦ
وﯾﮋﮔـﯽ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺷـﺨﺼﯿﺖﻫﺎ منﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳـﺎﮐﻦ ﺷـﺪن روح در ﻗﻠﺐﻫﺎی
ﻣـﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﻋﻄـﺎی ﻫـامن روح اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿﻮﻧـﺪ اﺗﺤـﺎد در ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺖ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ
دﯾـﺪﮔﺎه ،ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺷـﺪن ﯾـﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿـﺖ ﺑﺎﻃﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕـﺮ اﺣـﱰام ﻣـﺎ ﺑـﺮای ﻣﺴـﯿﺢ و
ﻓـﺪاﮐﺎری وی ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ۲۲ﺗـﺎ ﺑـﺎب  ۶آﯾـﻪ  ۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿـﺖ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺷـﺪن ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﭼـﻪ ﺗﺄﺛﯿـﺮی ﺑـﺮ رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣـﺎ در ﺧﺎﻧـﻪ و ﻣﺤـﻞ ﮐﺎر ﯾـﮏ اﯾامﻧﺪار ﻣﺴـﯿﺤﯽ دارد؟
اﺗﺤـﺎد در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺗـﺎ ﺣـﺪی ﺑـﻪ اﺗﺤـﺎد در ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺴـﺘﮕﯽ دارد .ﭘﻮﻟـﺲ ﺗﺄﮐﯿـﺪ منـﻮد ﮐـﻪ اﺗﺤﺎد،
ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﱰاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن زن و ﺷـﻮﻫﺮ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ از ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴـﯿﺢ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﮐـﻪ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ ﺑـﻮد ،اﻟﮕﻮ ﭘﺬﯾﺮد .از اﯾـﻦ رو ،اﺣﱰام ﻣﺴـﯿﺢ وار در ﺧﺎﻧﻪ
و ﮐﻠﯿﺴـﺎ از ﻫﻤـﴪان و اﻋﻀـﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﯽ رود .وﯾﮋﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ وار ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ در
رواﺑـﻂ ﻣﯿـﺎن ﻓﺮزﻧـﺪان و واﻟﺪﯾـﻦ و ﻣﯿـﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ )ارﺑﺎب و رﻋﯿﺖ( دﯾﺪه ﺷـﻮد .آن ﻧﻮع
ﻫامﻫﻨﮕـﯽ و آراﻣﺸـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در ﺧﺎﻧـﻪ ﻫﺎﯾـامن ﻧﻔـﻮذ ﮐﻨﺪ ،ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ
ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺷــﻤﺎ از آﯾــﺎت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ اﻣــﺮوز ﭼــﻪ اﺻﻮﻟــﯽ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺑﺪﺳــﺖ آورﯾــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ
ﺷــﻤﺎ در درک ﺑﻬﺘــﺮ ﻧﺤــﻮه رﻓﺘﺎرﺗــﺎن )ﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ وﺿﻌﯿــﺖ ﺗــﺎن( ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﯾﮑــﯽ از
اﻋﻀــﺎی ﺧﺎﻧــﻮاده ﯾــﺎ ﯾﮑــﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘــﺎن ﮐﻤــﮏ ﮐﻨﻨــﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۴آﺑﺎن

اﻧﺪﯾﺸـﻪ ای ﻓﺮاﺗـﺮ :از ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی اﻟـﻦ ﺟـﯽ واﯾـﺖ » ،وﺣـﺪت روﺣﺎﻧـﯽ « ،ﺻﻔﺤـﺎت
 ،۱٨٨-۱۷۹از ﮐﺘـﺎب ﺷـﻬﺎدﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،ﺟﻠـﺪ .۹
ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎی ﻣﻠﯿﺘﯽ و ﯾﺎ رﺗﺒـﻪ ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪه اﻫﻤﯿـﺖ منﯽ داد .ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻓﺮﯾﺴـﯿﺎن ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ از متـﺎم ﻋﻄﺎﯾـﺎی آﺳـامﻧﯽ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺤﻠـﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻨﻔﻌـﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧـﺪا در ﺟﻬـﺎن را از آﻧﻬـﺎ ﻣﺤـﺮوم ﺳـﺎزﻧﺪ .اﻣـﺎ ﻣﺴـﯿﺢ آﻣـﺪ ﺗـﺎ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﯾـﻮار ﺗﻔﮑﯿـﮏ را درﻫﻢ
ﺷـﮑﻨﺪ .او آﻣـﺪ ﺗـﺎ ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻮﻫﺒﺖ رﺣﻤـﺖ و ﻣﺤﺒـﺖ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫـﻮا ،ﻧﻮر ﯾﺎ ﺑـﺎرش ﺑﺎران
ﮐـﻪ زﻣﯿـﻦ را ﺗـﺎزه ﻣﯽ ﺳـﺎزد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻠـﻖ دارد.
۴۰

» زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﺬﻫﺒـﯽ را ﺑﻮﺟـﻮد آورد ﮐـﻪ در آن ﻫﯿـﭻ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی وﺟﻮد ﻧـﺪارد ،ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﮐـﻪ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ آن ﯾﻬـﻮدی و ﻏﯿـﺮ ﯾﻬـﻮدی و آزاد و درﺑﻨـﺪ در ﺑﺮادری ﻣﺸـﱰک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ
و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺧـﺪا ﯾﮑﺴـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻫﯿـﭻ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ای از ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﮐﺎرﻫـﺎی او را ﺗﺤـﺖ ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﻗﺮار
ﻧـﺪاد .او ﻣﯿـﺎن ﻫﻤﺴـﺎﯾﮕﺎن و ﻏﺮﯾﺒـﻪ ﻫـﺎ ﯾـﺎ دوﺳـﺘﺎن و دﺷـﻤﻨﺎن ﺗﻔﺎوﺗـﯽ ﻗﺎﺋـﻞ منـﯽ ﺷـﺪ .آﻧﭽـﻪ
ﺑﺮاﯾـﺶ ﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ ﺑـﻮد ﺟـﺎن ﻫـﺎی ﺗﺸـﻨﮥ آب ﺣﯿـﺎت ﺑـﻮد «و – اﻟﻦ ﺟـﯽ .واﯾﺖ،
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 9, pp. 190, 191

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱در ﻣــﻮرد اﯾــﻦ ﻋﺒــﺎرت ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸــﯿﺪ« :در ﺑــﺎب  ۴اﻓﺴﺴــﯿﺎن ﻧﻘﺸــﻪ ﺧــﺪا ﭼﻨــﺎن ﺑــﻪ ﺳــﺎدﮔﯽ و

وﺿــﻮح آﺷــﮑﺎر ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻤــﺎم ﻓﺮزﻧﺪاﻧــﺶ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺣﻘﯿﻘــﺖ را درک ﮐﻨﻨــﺪ .در اﯾﻨﺠــﺎ
اﺑـﺰاری ﮐــﻪ او ﺑـﺮای ﻧﮕــﻪ داﺷــﺘﻦ اﺗﺤــﺎد ﮐﻠﯿﺴــﺎﯾﺶ ﻣﻨﺼــﻮب ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ ،ﮐــﻪ اﻋﻀﺎﯾــﺶ ﺗﺠﺮﺑــﻪ
دﯾﻨــﯽ ﺳــﺎﻟﻤﯽ ﺑـﺮای ﺟﻬــﺎن آﺷــﮑﺎر ﺳــﺎزﻧﺪ ،ﺑــﻪ وﺿــﻮح ﺑﯿــﺎن ﺷــﺪه اﺳــﺖ – ».اﻟــﻦ ﺟــﯽ .واﯾــﺖ،

Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1117

ﺷــﻤﺎ در ﺑــﺎب  ۴اﻓﺴﺴــﯿﺎن ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی ﻣــﯽ ﺑﯿﻨﯿــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ اﺗﺤــﺎد ﮐﻠﯿﺴــﺎ اﺷــﺎره دارد؟ ﻣــﺎ ﺑ ـﺮای
ﮐﻤــﮏ ﺑــﻪ ﺣﻔــﻆ اﯾــﻦ اﺗﺤــﺎد ﭼــﻪ ﮐﺎری ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ اﻧﺠــﺎم دﻫﯿــﻢ؟
 .۲ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ ﻓﺮوﺗﻨــﯽ و ﺗﺴــﻠﯿﻢ ﺷــﺪن در ﮐﺎﻧــﻮن ﻣﻮﺿــﻮع اﺗﺤــﺎد ﻗـﺮار دارد .ﺑــﺪون اﯾــﻦ ﺻﻔــﺎت
ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ اﺗﺤــﺎدی در ﮐﻠﯿﺴــﺎ وﺟــﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ؟اﮔــﺮ ﻣــﺎ ﻣﻐــﺮور ،ﻣﻄﻤﺌــﻦ از
دﯾــﺪﮔﺎه ﻫــﺎ و ﻣﻮاﺿــﻊ ﺧــﻮد و ﺑــﯽ ﺗﻤﺎﯾــﻞ ﺑــﻪ ﮔــﻮش دادن ﺑــﻪ دﯾﮕ ـﺮان ﺑﺎﺷــﯿﻢ ،ﻫﯿــﭻ ﺷﺎﻧﺴــﯽ
ﺑ ـﺮای اﺗﺤــﺎد ﻧﺨﻮاﻫﯿــﻢ داﺷــﺖ .ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ اﯾــﻦ ﻓﺮوﺗﻨــﯽ و ﺗﺴــﻠﯿﻢ ﺷــﺪن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾــﻢ؟
 .۳ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪه ،ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

ﺧﻼﺻـﻪ :ﭘﻮﻟـﺲ در اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴـﯿﺎن ،ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺑﺴـﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﺴـﯿﺢ
ﺑـﻮدن ﺑـﺮای ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻧﺠﺎت در ﻋﯿﺴـﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣـﯽ دﻫـﺪ .متـﺎم رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺑـﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻗـﺪرت ﻣﺴـﯿﺢ در زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑﻨـﺪ .و اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺑـﺮای وﺣـﺪت داﺷـنت ﻣـﺎ ﺑﺴـﯿﺎر
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.

۴۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران
 ۵آﺑﺎن

مبﺐ ﮔﺰار ﻣﻮﻧّﺚ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ

ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺑﭙﺘﯿﺴﺖ

اﻣﯿﻨـﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﻗﺼـﺪ داﺷـﺖ ﯾـﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺑﺰرگ در ﻫﻨـﺪ را ﻣﻨﻔﺠﺮ
ﮐﻨـﺪ ,ﺑﻌـﺪ از دﺳـﺘﮕﯿﺮی دوره ﭘﻨـﺞ ﺳـﺎﻟﻪ زﻧـﺪان را در آﻓﺮﯾﻘـﺎی ﻣﺮﮐـﺰی ﴍﻗـﯽ ،ﻣﯽ
ﮔﺬراﻧﺪ.
ﴫاﻧـﻪ ﺷـﺒﺎن ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘﻤـﯽ ,ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺷـﺪ ﮐﻪ
اﻣـﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﻫـﺎی ﻣ ّ
او آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ از اﺳـﻼم ﻓﻬﻤﯿـﺪه ﺑـﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿـﺮد و ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ در ﮐﻠﯿﺴـﺎی
ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮد.
اﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔﺖ":ﻣـﻦ ﺧـﺪا را ﺟـﻼل ﻣـﯽ دﻫـﻢ ؛ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﺷـﺒﺎن ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﺑـﻪ
ﻃـﻮر ﻣﺮﺗـﺐ ﺑﺮاﯾـﻢ دﻋـﺎ ﮐـﺮد و در زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ اﺣﺘﯿـﺎج داﺷـﺘﻢ ﺑﺎ ﻣـﻦ ﻣﻼﻗـﺎت ﮐﺮد".
ﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﯽ اﻓﺸـﺎی ﻧـﺎم ﮐﺎﻣـﻞ اﻣﯿﻨـﻪ و ﯾـﺎ ﻣـﮑﺎن او ﺑـﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ و
اﻣﻨﯿﺖ اوﻧﯿﺴـﺖ.
اﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﻣﺎﻫ ّﯿـﺖ ﺟﺮﻣـﺶ در ﺳـﻠﻮل اﻧﻔـﺮادی ﺑـﻪ ﴎ ﻣـﯽ ﺑـﺮد و در آن
زﻣـﺎن ﺷـﺒﺎن ﺑـﺮای ا ّوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر ﺑﻪ دﯾـﺪن او آﻣﺪ .او ﺣﻤﻠﻪ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ رﻫـﱪان اﺻﻠﯽ
اﺳـﻼﻣﯽ ﺗﻌﻠﯿـﻢ داده ﺷـﺪه ﺑﻮد ,ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﮐﺮد و اﯾﻨﮑـﻪ اﮔﺮﴍارت را از ﺑﯿـﻦ ﺑﱪد ,او ﺑﻪ
ﺑﻬﺸـﺖ و ﭘﺎرﺳـﺎﯾﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ.
اﺳﺎﺳـﺎ ,اﻣﯿﻨـﻪ ﺷـﺒﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﺸـﺎوره ای ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﮕﻬﺒﺎن زﻧـﺪان ﺗﺮﺗﯿﺐ
داده ﺑـﻮد را رد ﮐـﺮد .اﻣـﺎ وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺒﺎن ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺸـﺖ ,او ﺗﺴـﻠﯿﻢ
ﺷـﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺸـﺎوره ای در ﺑﯿﺮون از ﺳـﻠّﻮل ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺰارﺷـﻮد و او روز
آﻓﺘﺎﺑـﯽ را از دﺳـﺖ ﻣﯽ داد.
اﻣﯿﻨـﻪ در وﻫﻠـﻪ ا ّول درﺧﻮاﺳـﺖ ﺷـﺒﺎن را ﺑـﻪ ﺟﻬﺖ دﻋـﺎ ﮐﺮدن ﺑـﺮای او ,رد ﮐﺮد.
او ﺑـﻪ ﺷـﺒﺎن ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺪ ا ّول ﺑـﻪ ﺧﻮدش دﻋﺎ ﮐﻨـﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷـﺒﺎن ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ
ﮐـﺮد ,و اﯾـﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻃﻮرﻣـﺪاوم اﻧﺠﺎم داد.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺎوره ای ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ,ﺷـﺒﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﺎررا ﮐﻪ در
ﺟـﺎی دﯾﮕـﺮی ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﻣ ّﺪت ﭼﻨـﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽ داد .اﻣﯿﻨـﻪ دﻟﺶ ﺑـﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ
ﺗﻨـﮓ ﺷـﺪ .وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺒﺎن در ﻣﻮﻗﻌـﯽ ﮐـﻪ او اﻧﺘﻈـﺎرش را داﺷـﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺸـﺖ ,او
ﴍوع ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪن ﮐﺘـﺎب ﻣﻘ ّﺪﺳـﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳـﻠّﻮﻟﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺑﻮد.
۴۲

ﺑﻌـﺪ از ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه ,ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ اردوﮔﺎﻫـﯽ را داﺧـﻞ زﻧـﺪان ﺗﺮﺗﯿـﺐ داد
واز اﻣﯿﻨـﻪ ﻧﯿـﺰ دﻋـﻮت ﺷـﺪ ﺗـﺎ در آن ﴍﮐـﺖ ﮐﻨـﺪ .اﻣﯿﻨـﻪ ﻣﺤـﺾ ﺧﺎﻃﺮآﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ
دﯾﮕـﺮ زﻧﺪاﻧﯿـﺎن ,ﭘﺬﯾﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮود .ﺑـﺮای ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐـﺮدن او ,ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷـﺒﺎن ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮدﻋـﻮت منـﻮد ,او ﺑﻠﻨـﺪ ﺷـﺪ و زﻧﺪﮔـﯽ اش را ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻋﯿﺴـﯽ ﮐـﺮد .ﺑﻌـﺪ از ﻣ ّﺪت
ﮐﻮﺗﺎﻫـﯽ ,او ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ در دوره ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺸـﺎوره ﴎ در ﻧﯿـﺎورد ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ او ﻋﻼﻗﻪ
اﯾامﻧـﯽ اش را از دﺳـﺖ داد .او ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﺪا از دوره ای ﮐـﻪ او در ﺣﺒـﺲ
ﺑـﻮد ,ﺑـﺮای ﻧﺸـﺎن دادن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد و ﺣﺎﻻ او ﻫﯿﺠﺎن اﯾـﻦ را دارد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺧـﱪ را ﺑـﻪ دﯾﮕﺮ دوﺳـﺘﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ.
او ﮔﻔـﺖ ":وﻗﺘـﯽ از زﻧـﺪان آزاد ﺷـﺪم ,ﻣـﻦ از متﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دارم ﺑﺮای رﺳـﺎﻧﺪن
ﺧـﱪ ﺑﺸـﺎرت ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻓﺮو ﮔـﺰار ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد".
ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺑﭙﺘﯿﺴﺖ ﻣﻌﺎون ﻣﺨﺼﻮص رﺋﯿﺲ ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﴍﻗﯽ اﺳﺖ.

۴۳

درس ﭘﻨﺠﻢ

 ۱۱- ۵آﺑﺎن

ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺗﺤﺎد در ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱۲ﺗﺎ ۱۴؛ اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ ۵
ﺗـﺎ ۱۳؛ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﻪ ۱۲؛ اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۴۲ﺗﺎ ۴۷؛ اﻋامل رﺳـﻮﻻن
ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۳۲ﺗـﺎ ۳۷؛ اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ ۱۱؛ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑﺎب  ۹آﯾﺎت  ۸ﺗﺎ .۱۵
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ » :آﻧـﺎن ﻫﻤﯿﺸـﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷـﻨﯿﺪن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ رﺳـﻮﻻن و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﯾامﻧـﺪاران و
ﭘـﺎره ﮐـﺮدن ﻧـﺎن و دﻋـﺎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧـﺪ « )اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ .(۴۲

اﺗﺤﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷنت ﺗﺠﺮﺑﻪ روﺣﺎﻧﯽ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و
راﺳﺘﯽ اﺳﺖ » .ﻣﻦ راه و راﺳﺘﯽ و ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﭘﺪر منﯽ آﯾﺪ
« )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ  .(۶ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻮدت در ﺳﻔﺮﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺸﱰک
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭼﻨﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ای را در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯿﻠﺮاﯾﺖ ﮐﺴﺐ منﻮدﻧﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﴩک اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۱۸۴۴ﻗﻠﺐ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ زد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓنت
ﴍﺣﯽ در ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺧﻮد ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز
ﻫﻔﺘﻢ و ﺣﻘﯿﻘﺖ درﺑﺎره داوری ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﻮر و متﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮ داﺷﺖ.
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺣﻮارﯾـﻮنِ ﻋﯿﺴـﯽ ﭘـﺲ از ﻋـﺮوج او ﺑـﻪ آﺳـامن ﺷـﻬﺎدﺗﯽ از ﻗـﺪرت ﮐﻼم ﺧـﺪا ،دﻋـﺎ و
ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ ﻣﺸـﱰک در اﯾﺠـﺎد اﺗﺤـﺎد و ﻫامﻫﻨﮕـﯽ در ﻣﯿـﺎن اﯾامﻧﺪاران ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﮔﺴـﱰده ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﻣـﺮوزه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ای اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳـﺖ.
» ﻣﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارم ﮐﻪ ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻄﻮر اﺧﺺ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﻋﺒﺎدت ﻣﺸﱰک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ...ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﯾامﻧﺪاران و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد،
ﺑﺮای وی وﺟﻮد ﻧﺪارد  ...ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺑﺘﺪا ﺟﺎﻧﯽ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯽ آورد وﻟﯽ ﺳﭙﺲ او ﻫﻤﯿﺸﻪ آن ﺟﺎن را ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ اﯾامﻧﺪاران در ﻫﯿﮑﻞ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد «Robert G. Rayburn, O Come, — .

Let Us Worship (Grand Rapids: Baker Book House, 1980), p. 91

* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۲آﺑﺎن  November ۳ -آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۴۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۶آﺑﺎن

روزﻫﺎی آﻣﺎدهﺳﺎزی
ﻋﯿﺴﯽ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻮارﯾﻮن ﺧﻮﯾﺶ ﺳﭙﺮی منﻮد ،وﻋﺪه داد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﯾﮏ ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ روح اﻟﻘﺪس ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را در
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺪد منﺎﯾﺪ .روح ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ منﻮد ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﯿﺎد
آورﻧﺪ) .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ  (۲۶و آﻧﻬﺎ را در ﮐﺸﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﯿﺸﱰ راﻫﻨامﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ منﻮد )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب
 ۱۶آﯾﻪ  » .(۱۳ﻋﯿﺴﯽ در روز ﻋﺮوج ﺧﻮد وﻋﺪه اش را ﺗﺠﺪﯾﺪ منﻮد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺷام ﺑﺎ روح
اﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ  ...وﻗﺘﯽ روح اﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﺷام ﻧﺎزل ﺷﻮد ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ « )اﻋامل
رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۵و  .(۸ﻗﺪرت روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت دادن در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﯾﻬﻮدﯾﻪ ،ﺳﺎﻣﺮه و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن زﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ .(۸
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱۲ﺗﺎ  ۱۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺣﻮارﯾﻮن در ﻃﯽ اﯾﻦ ده روز ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ؟
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ده روز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوره آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻌﻨﻮی ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺰوا
ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﺣﻮارﯾﻮن ﺧﺎﻃﺮاﺗﺸﺎن از ﻋﯿﺴﯽ ،ﮐﺎرﻫﺎی او ،ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ او و ﻣﻌﺠﺰاﺗﺶ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
درﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ » در ﻋﺒﺎدت و دﻋﺎ ﯾﮑﺪل ﺑﻮدﻧﺪ « )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ .(۱۴
» ﺣﻮارﯾـﻮن ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﮐـﻪ ﻣﻨﺘﻈـﺮ ﺗﺤﻘـﻖ وﻋـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﺧـﻮد را در ﺗﻮﺑـﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻓﺮوﺗـﻦ منﻮدﻧـﺪ و ﺑـﯽ اﯾامﻧـﯽ ﺧـﻮد اﻋﱰاف ﮐﺮدﻧـﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﭘﯿﺶ
از ﻣـﺮگ ﺧﻮﯾـﺶ ﺑـﻪ زﺑـﺎن آورده ﺑـﻮد را ﺑـﻪ ﯾﺎد آورﻧـﺪ ،ﻣﻌﻨﺎی آﻧﻬـﺎ را ﭘﺮی ﺑﯿﺸـﱰی درک منﻮدﻧﺪ.
ﺣﻘﺎﯾﻘـﯽ ﮐـﻪ از ذﻫﻨﺸـﺎن رﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ و آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﺗﮑـﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﻬـﺎ ﺧﻮدﺷـﺎن را ﺑـﺮای ﻋـﺪم درک ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه ﴎزﻧﺶ منﻮدﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﺷـﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻋﯿﺴـﯽ
ﻫﻤﭽـﻮن رژه ،ﺻﺤﻨـﻪ ﺑـﻪ ﺻﺤﻨـﻪ از ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﭼﺸـامن اﯾﺸـﺎن ﻋﺒـﻮر ﮐـﺮد .ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد
زﻧﺪﮔـﯽ ﭘـﺎک و ﻣﻘـﺪس ﻋﯿﺴـﯽ ﻓﮑـﺮ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ،اﺣﺴـﺎس منﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﯿـﭻ رﻧﺠﯽ ﺑﯿـﺶ از ﺣﺪ
ﺳـﺨﺖ و ﻫﯿـﭻ ﻓـﺪاﮐﺎری ﺑﯿـﺶ از ﺣـﺪ ﺑـﺰرگ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ،ﺗﻨﻬـﺎ اﮔـﺮ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﺎ ﺷـﯿﻮه
زﻧﺪﮔﯿﺸـﺎن از ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﺷـﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴـﯿﺢ ﺷـﻬﺎدت دﻫﻨﺪ .آﻧﺎن در ﺧﯿﺎل ﺧﻮد اﻓﺴـﻮس
ﻣـﯽ ﺧﻮردﻧـﺪ ﮐـﻪ آه اﮔﺮ آن ﺳـﻪ ﺳـﺎل ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷـﺪ ،ﭼﻘﺪر ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ!!
اﮔـﺮ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﺎر دﯾﮕﺮ اﺳـﺘﺎد را ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ ،ﭼﻘﺪر ﺑﺴـﯿﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺒﺖ
ﻋﻤﯿـﻖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ او ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ وﭼﻘـﺪر ﺑـﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺨﻨﺎن و اﻋامﻟﯽ ﮐﻪ
از روی ﺑـﯽ اﯾامﻧـﯽ او را رﻧﺠﺎﻧـﺪه ﺑـﻮد اﻧﺪوﻫﮕﯿـﻦ ﻣـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ! اﻣﺎ آﻧﻬـﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﺸـﯿﺪه
ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ آراﻣـﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ .و ﻣﺼﻤـﻢ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺷـﻬﺎدت دادن
ﺷـﺠﺎﻋﺎﻧﻪ از ﻋﯿﺴـﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺟﻬـﺎن ،ﺑـﯽ اﯾامﻧـﯽ ﺧـﻮد را ﺟـﱪان ﮐﻨﻨـﺪ ...آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﮐﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـنت
۴۵

ﻫﻤـﻪ ﺗﻔﺎوتﻫـﺎ و متﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﺑﺮﺗـﺮی ،در ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷـﺪﻧﺪ « – اﻟﻦ
ﺟـﯽ .واﯾـﺖEllen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 36, 37 — ،

دوﺳــﺖ داﺷــﺘﯿﺪ ﮐــﻪ ﭼــﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾــﯽ را در ﺧﺼــﻮص اﯾﻤــﺎن ﺧــﻮد اﮔــﺮ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﯽ
ﺗﮑـﺮار ﮐﻨﯿــﺪ؟ ﺷــﻤﺎ از ﭘﺸــﯿﻤﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧــﻮد در ﻣــﻮرد ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎ در ﺳــﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨــﺪهای ﺑﻬﺘــﺮ ﮐﻤــﮏ ﮐﻨــﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۷آﺑﺎن

از ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺎ ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ
روزﻫـﺎی آﻣـﺎده ﺳـﺎزی روﺣﺎﻧـﯽ ﭘـﺲ از ﻋﺮوج ﻋﯿﺴـﯽ ،در وﻗﺎﯾﻊ ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳـﺖ ﺑﻪ اوج رﺳـﯿﺪ.
آﯾـﻪ اول ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ در آن روز ،درﺳـﺖ ﭘﯿـﺶ از آﻧﮑـﻪ روحاﻟﻘـﺪس ﺑـﺮ ﺣﻮارﯾـﻮن ﻧـﺎزل
ﺷـﻮد ،ﻫﻤـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﻄـﻮر » ﯾﮑـﺪل « ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺑﻮدﻧـﺪ )اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ .(۱
در ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ،ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳـﺖ دوﻣﯿـﻦ ﻋﯿـﺪ از ﺳـﻪ ﻋﯿـﺪ ﻣﻬـﻢ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﻫـﺮ ذﮐـﻮری از اﴎاﺋﯿﻞ
ﺑﺎﯾـﺪ در آﻧﺠـﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﻓـﺖ .اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﭘﻨﺠﺎه روز )در ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ ،pentekoste ،ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ روز(
ﭘـﺲ از ﻋﯿـﺪ ِﭘ َﺴـﺢ ﺑﺮﮔـﺰار ﻣﯽﺷـﺪ .در ﻃـﻮل اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ،ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ مثﺮه ﺑﺮداﺷـﺖ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن
ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸـﮑﺶ ﺷـﮑﺮﮔﺰاری ﺑﻪ ﺧـﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺣﺘامل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﯿﺪ ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺸﻨﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻄﺎی اﺣﮑﺎم
ﺑﺮ روی ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ )ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۱۹آﯾﻪ  .(۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ اداﻣﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﯿﺎم ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮﯾﺶ ،آﻣﺮزش را ﺑﻪ متﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﺾ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ارزاﻧﯽ ﻣﯽ دارد .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣنت ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم و اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد » :در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺻﱪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﮐﻪ
اﺣﮑﺎم ﺧﺪا و اﯾامن ﻋﯿﺴﯽ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ منﺎﯾﻨﺪ « )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ .(۱۲
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﻣـﻮرد ﮐـﻮه ﺳـﯿﻨﺎ ،ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﺳـﯽ ده ﻓﺮﻣـﺎن را درﯾﺎﻓـﺖ منـﻮد )ﺧـﺮوج
ﺑـﺎب  ۱۹آﯾـﺎت  ۱۶ﺗـﺎ  ،۲۵ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﻪ  ،(۱۸ﭘﺪﯾـﺪه ﻫـﺎی ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده ﻣﺘﻌـﺪدی در
اﯾـﻦ ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳـﺖ ﺑـﻪ وﻗـﻮع ﭘﯿﻮﺳـﺖ » .ﻧﺎﮔﻬـﺎن ﺻﺪاﯾـﯽ ﺷـﺒﯿﻪ وزش ﺑﺎد ﺷـﺪﯾﺪ از آﺳـامن آﻣﺪ و
متـﺎم ﺧﺎﻧـﻪ ای را ﮐـﻪ در آن ﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﭘـﺮ ﺳـﺎﺧﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸـﻢ آﻧـﺎن زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾـﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﺑﺎﻧﻪﻫـﺎی آﺗـﺶ ﻇﺎﻫـﺮ ﺷـﺪ ﮐـﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﺟﺪا ﮔﺸـﺘﻪ و ﺑـﺮ ﻫﺮ ﯾـﮏ از آﻧﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﻪ
از روح اﻟﻘـﺪس ﭘـﺮ ﮔﺸـﺘﻨﺪ و ﺑﻄـﻮری ﮐـﻪ روح ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن ﻗـﺪرت ﺗﮑﻠـﻢ ﺑﺨﺸـﯿﺪ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻫﺎﯾﯽ
دﯾﮕـﺮ ﴍوع ﺑـﻪ ﺻﺤﺒـﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ « )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۲ﺗـﺎ .(۴
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۵ﺗﺎ  ۱۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﭼﯿﺴﺖ؟
۴۶

ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳـﺖ ﻗـﺮار ﺑـﻮد ﻋﯿـﺪ ﺷـﺎدی ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺿﯿﺎﻓﺘـﯽ ﺑـﺮای ﺗﺸـﮑﺮ از ﺧﺪاوﻧـﺪ از وﻓـﻮر ﺑﺮﮐﺎت
وی .ﺷـﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠـﺎ دﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺮای اﺗﻬﺎم ﻧﺎدرﺳـﺖ ﻣﺴـﺘﯽ ﺑﺎﺷـﺪ )اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت ۱۳
ﺗـﺎ  .(۱۵ﻗـﺪرت ﺧـﺪا ﺑﻮﯾـﮋه در ﻣﻌﺠـﺰه ﺳـﺨﻦ ﮔﻔـنت و ﺷـﻨﯿﺪن ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻫـﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔـﻮن دﯾـﺪه
ﻣـﯽ ﺷـﻮد .متـﺎم ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ از ﴎاﴎ اﻣﭙﺮاﻃـﻮری روم ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﺑـﺮای ﺑﺮﮔـﺰاری اﯾـﻦ ﻋﯿـﺪ ﺑﻪ
اورﺷـﻠﯿﻢ آﻣـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﭘﯿـﺎم ﻋﯿﺴـﯽ ،ﻣﺴـﯿ ِﺢ ﻣﻮﻋـﻮد را ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﺧﻮد ﺷـﻨﯿﺪﻧﺪ.
ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳـﺖ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﻣﻨﺤـﴫ ﺑﻪ ﻓـﺮد ﺑﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﺳـﺎزی ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧـﻮاده اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﴩی
و اﯾﺠـﺎد ﮔـﺮوه ﻫـﺎی ﻗﻮﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺑﻄـﻮر ﺟـﺪی در ﺑـﺮج ﺑﺎﺑـﻞ آﻏـﺎز ﺷـﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .ﻣﻌﺠﺰه
ﻓﯿـﺾ ،اﺗﺤـﺎ ِد ﻣﺠـﺪد ﺧﺎﻧـﻮاده ﺑـﴩی را آﻏـﺎز ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ .اﺗﺤﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﺧـﺪا در ﻣﻘﯿـﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ،
ﺑـﺮ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻣﻠﮑـﻮت او در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن آﻧﭽـﻪ در ﺑﺎﺑـﻞ از دﺳـﺖ رﻓـﺖ ،ﺷـﻬﺎدت ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ٨آﺑﺎن

اﺗﺤﺎد در ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ
در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻣﻮﻋﻈـﻪ ﭘﻄـﺮس و درﺧﻮاﺳـﺘﺶ ﺑـﺮای ﺗﻮﺑـﻪ و ﻧﺠـﺎت ،ﺣـﺪود ﺳـﻪ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ
ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻋﯿﺴـﯽ را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد و ﺗﺤﻘﻖ وﻋـﺪه ﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧـﺪ .ﺧـﺪا در ﻗﻠـﻮب ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺴـﯿﺎر از راه دور در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴـﯽ ﺷـﻨﯿﺪه
ﺑﻮدﻧـﺪ و اﺣﺘـامﻻً ﺑـﻪ اﻣﯿـﺪ وﺻﺎل و دﯾﺪار او ﺑﻪ اورﺷـﻠﯿﻢ ﺳـﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ
ﻋﯿﺴـﯽ را دﯾـﺪه و ﭘﯿﺎمﻫـﺎی ﻧﺠـﺎت ﺧـﺪا را ﺷـﻨﯿﺪه  ،اﻣـﺎ ﺧـﻮد را وﻗـﻒ ﭘﯿـﺮوی از وی ﻧﮑـﺮده
ﺑﺎﺷـﻨﺪ .در ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳـﺖ ،ﺧـﺪا ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﺠﺰهآﺳـﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔـﯽ ﺣﻮارﯾـﻮن ﻣﺪاﺧﻠـﻪ منﻮد و اﯾﺸـﺎن
را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﻫﺪان رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﮑﺎر ﺑﺮد .اﮐﻨـﻮن آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﻨـﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻧﺎم ﻋﯿﺴـﯽ
ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺑﺨﺸـﯿﺪه ﺷـﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸـﺎن ﻣﻄﻤـﱧ ﺑﺎﺷـﻨﺪ )اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ .(۳۸
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۴۲ﺗﺎ  ۴۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوان اوﻟﯿﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﯽ از اﯾامﻧﺪاران،
ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﻮدت و ﺑﺮادری را ﺑﻮﺟﻮد آورد؟
ﺟﺎﻟـﺐ ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اوﻟﯿـﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﺟﻤـﻊ از اﯾامﻧـﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ،
ﻓﺮاﮔﺮﻓنت ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ رﺳـﻮﻻن ﺑﻮد .آﻣﻮزه ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس روﺷـﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻞ رﺷـﺪ روﺣﺎﻧﯽِ
ﻧـﻮ اﯾامﻧـﺪاران ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﺣﻮارﯾـﻮن ﺧـﻮد ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ داد ﺗﺎ » متـﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﺸـﺎن ﻓﺮﻣـﺎن داده ﺑـﻮد « را ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺗﻌﻠﯿـﻢ دﻫﻨـﺪ )ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۲۸آﯾـﻪ  .(۲۰اﯾـﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ
زﻣﺎﻧـﯽ را ﴏف منﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ از رﺳـﻮﻻن در ﻣـﻮرد ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧـﺪ .آﻧﻬـﺎ اﺣﺘـامﻻً در ﻣـﻮرد زﻧﺪﮔﯽ
و ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﻋﯿﺴـﯽ ،آﻣﻮزهﻫـﺎ ،متﺜﯿﻞﻫـﺎ و ﻣﻮﻋﻈـﻪ ﻫﺎﯾـﺶ ﺷـﻨﯿﺪﻧﺪ؛ و ﻣﻌﺠـﺰات وی ،ﻫﻤﮕـﯽ
ﴍﺣـﯽ از ﺗﺤﻘـﻖ ﮐﻼم ﻋﱪاﻧﯿـﺎن در ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی اﻧﺒﯿـﺎء ﺑﻮد.
۴۷

آﻧﻬـﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ وﻗـﺖ ﺧـﻮد را ﴏف دﻋـﺎ و ﺗﮑـﻪ ﮐﺮدن ﻧـﺎن منﻮدﻧـﺪ .اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﮑـﻪ ﮐﺮدن ﻧﺎن
اﺷـﺎره ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷـﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ دارد ﯾﺎ در واﻗﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷـﻮد ﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺬا ﺧﻮردن اﯾﺸـﺎن،
 آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ۴۶ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد - ،ﻣﺸـﺨﺺ منﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ ﻗﻄﻌـﺎً اﯾـﻦ اﺳـﺘﻨﺒﺎط را در ﭘـﯽ دارد ﮐﻪ اﯾـﻦ اﺟﺘامع ﺟﺪﯾـﺪ اﻏﻠﺐ و
ﺑﻄـﻮر ﻣﻨﻈـﻢ ﻫـﻢ در ﻣﻌﺒـﺪ اورﺷـﻠﯿﻢ ﮐـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧـﻮن دﻋـﺎ و ﻋﺒﺎدت اﯾﺸـﺎن ﺑﻮد
و ﻧﯿـﺰ در ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی ﺧـﻮد ﺑﺎ ﻫـﻢ زﻣـﺎن ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .آﻧﻬـﺎ زﻧﺪﮔـﯽ ﺻﻤﯿامﻧﻪای ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷـﺘﻨﺪ.
ﺑـﺎ ﻫـﻢ دﻋـﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و ﻏـﺬا ﻣﯽﺧﻮردﻧـﺪ .دﻋـﺎ ﻋﻨﴫی ﺣﯿﺎﺗـﯽ در اﺟﺘـامع اﯾامﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺑـﺮای رﺷـﺪ روﺣﺎﻧـﯽ ﴐوری اﺳـﺖ .اﯾـﻦ اﺟﺘـامع ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﺮای ﻋﺒﺎدت وﻗـﺖ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑـﺎ » ﺛﺒﺎت ﻗـﺪم « اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﺪ.
اﯾـﻦ ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽِ ﺑـﺎ ﺛﺒـﺎت در اورﺷـﻠﯿﻢ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﺮﻗـﺮاری راﺑﻄـﻪای ﺧـﻮب ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان ﺷـﺪ.
اﯾامﻧـﺪاران ﺟﺪﯾـﺪ» ﻣـﻮرد اﺣـﱰام ﻫﻤـﻪ ﻣـﺮدم « ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ
 .(۴۷ﺷـﮑﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺎر روحاﻟﻘـﺪس در زﻧﺪﮔـﯽ اﯾﺸـﺎن ،ﺗﺄﺛﯿـﺮی ﻗﺪرمتﻨـﺪ ﺑـﺮ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺸـﺎن
داﺷـﺖ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﻫﺪی ﻗﺪرمتﻨـﺪ از ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻋﯿﺴـﯽ ﯾـﺎ ﻫـامن ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﻋﻤـﻞ منﻮد.

ﮐﻠﯿﺴــﺎی ﻣﺤﻠــﯽ ﺷــﻤﺎ از ﻣﺜــﺎل آﻣــﺪه در اﯾﻨﺠــﺎ در ﻣــﻮرد اﺗﺤــﺎد ،ﻫﻢﻧﺸــﯿﻨﯽ و
ﺷــﻬﺎدت ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﯿﺎﻣــﻮزد؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۹آﺑﺎن

ﺳﺨﺎومتﻨﺪی و ﻃﻤﻊ
ﻟﻮﻗـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻧﺘﺎﯾـﺞ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺮوان ﻋﯿﺴـﯽ ﮐﻤـﯽ ﭘﺲ
از ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳـﺖ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺣامﯾـﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اﯾﺸـﺎن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑـﻮد » .متﺎم اﯾامﻧـﺪاران ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺘﺤـﺪ و در ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ ﴍﯾـﮏ ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻣﺎل و داراﯾـﯽ ﺧـﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ اﺣﺘﯿﺎج
ﻫـﺮ ﮐـﺲ ﺑﯿـﻦ ﺧـﻮد ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ « )اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۴۴و .(۴۵
اﯾـﻦ ﺑـﻪ اﺷـﱰاک ﮔﺬاﺷـنت داراﯾﯽﻫـﺎ ﻻزﻣـﻪ اﯾـﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﺒـﻮد ﺑﻠﮑـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪای داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ از
ﻣﺤﺒـﺖ اﯾﺸـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ در ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ ﮐـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑـﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﺑـﺮاز
واﻗﻌـﯽ اﺗﺤـﺎد ﻣﺎﺑﯿـﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮد .اﯾـﻦ ﺣامﯾـﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺮای ﻣﺪﺗـﯽ اداﻣـﻪ ﯾﺎﻓـﺖ و در اﻋـامل
رﺳـﻮﻻن ﺑﺎبﻫـﺎی  ۴و  ،۵ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑﯿﺸـﱰی در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﻣﯽﯾﺎﺑﯿـﻢ .و ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ در آﯾﻨـﺪه
ﺧﻮاﻫﯿـﻢ دﯾـﺪ ،اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﺟﺎﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻧﯿـﺰ دﯾـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد.
در راﺳـﺘﺎی اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿـﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷـﻮد .او ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ
ﮐـﻪ ﻓـﺮدی ﺛﺮومتﻨـﺪ و ﻣـﻼک زﻣﯿـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ .او ﮐﻪ داراﯾـﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ اﺟﺘامع ﻓﺮوﺧـﺖ ،ﭘﻮل را
ﻧـﺰد رﺳـﻮﻻن آورد )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۳۶و  .(۳۷ﺑﺮﻧﺎﺑـﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾـﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ.
۴۸

اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۳۲ﺗـﺎ  ۳۷و ﺑﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۱ﺗﺎ  ۱۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .رﻓﺘـﺎر و ﻧﮕﺮشﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﺑـﺎ را ﺑـﺎ ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ و ﺳـﻔﯿﺮه ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ ﻣﺸـﮑﻠﯽ در ﻣﻮرد اﯾـﻦ زوج ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ؟
ﺟـﺪا از ﮔﻨـﺎ ِه دروغ آﺷـﮑﺎر آﻧـﺎن ﺑـﻪ روحاﻟﻘـﺪس ،آﻧﻬـﺎ از ﺧـﻮد ﺣـﺮص و ﻃﻤﻊ ﻧﺸـﺎن دادﻧﺪ.
ﺷـﺎﯾﺪ ﻫﯿـﭻ ﮔﻨﺎﻫـﯽ ﴎﯾﻊﺗـﺮ از ﺧﻮدﺧﻮاﻫـﯽ و ﻃﻤـﻊ منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ و ﺑـﺮادری را
از ﺑﯿـﻦ ﺑـﱪد .اﮔـﺮ ﺑﺮﻧﺎﺑـﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﻣﺜﺒﺖ روﺣﯿﻪ ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽِ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،ﺣﻨﺎﻧﯿـﺎ و ﺳـﻔﯿﺮه ﺑـﺮ ﻋﮑـﺲ اﯾـﻦ ﻗﻀﯿـﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﻟﻮﻗـﺎ در ﺑـﻪ اﺷـﱰاک ﮔﺬاﺷـنت اﯾﻦ
رواﯾـﺖ در ﻣـﻮرد اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﻓﻀﯿﻠـﺖ ﮐﻤـﱰ در اﺟﺘـامع ،ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻋﻤـﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ده ﻓﺮﻣـﺎن )ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ۲۰آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ،(۱۷آﺧﺮﯾـﻦ ﻓﺮﻣـﺎن در ﻣـﻮرد ﻃﻤـﻊ ،ﺑـﺎ ﺑﻘﯿـﻪ
ﺗﻔﺎوت دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ آﺷـﮑﺎرا از ﺗﻌﺪی ﺑﴩ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳـﺖ و اراده ﺧﺪا ﺳـﺨﻦ
ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ ،ﻟﯿﮑـﻦ آﺧﺮﯾـﻦ ﻓﺮﻣـﺎن ،در ﻣـﻮرد ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻗﻠـﺐ ﭘﻨﻬـﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﮔﻨـﺎه
ﻃﻤـﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﻧﯿﺴـﺖ؛ در ﻋـﻮض ،ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻓﮑﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻃﻤﻊ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫـﯽ ﻫﻤﺮاه آن،
ﮔﻨﺎﻫـﯽ آﺷـﮑﺎر ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ از ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﺑﴩ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻃﻤـﻊ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ
ِ
ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﮔﻨﺎه آﻟـﻮ ِد ﺑﴩی
ﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺑﻬﻤـﺮاه دارد ،ﮔﻨﺎﻫـﯽ ﻗﺎﺑـﻞ روﯾـﺖ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﻟﺘـﯽ از
اﺳـﺖ .ﺣـﺮص و ﻃﻤـﻊ ﺗﻨﻬـﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﺷـﮑﺎر ﻣﯽ ﮔـﺮدد ﮐﻪ در اﻋـامل ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧـﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ
ﮐـﻪ در اﯾﻨﺠـﺎ در ﻣـﻮرد ﺣﻨﺎﻧﯿـﺎ و ﺳـﻔﯿﺮه ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﮔـﺮدد .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ،ﻓﺮﻣﺎن آﺧﺮ رﯾﺸـﻪ
ﴍارت ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در اﻋـامل ﻣﺤﮑـﻮم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دﯾﮕـﺮ ﻓﺮﻣﺎنﻫـﺎ اﺑـﺮاز ﻣـﯽ ﮔـﺮدد .ﻃﻤـﻊ
اﯾﺸـﺎن ،آﻧﻬـﺎ را ﺗﺤـﺖ ﻧﻔـﻮذ ﺷـﯿﻄﺎن ﻗـﺮار داد ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺪا دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨـﺪ؛ ﮐـﻪ ﺑﺎ
ﻃﻤـﻊ ﯾﻬـﻮدا و ﮐﺎری ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن ﻣﺒـﺎدرت ورزﯾـﺪ ﺑﯽ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﻧﺒﻮد.

ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻃﻤﻊ را از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﺮا ﺳﭙﺎس
و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دارﯾﻢ ،ﭘﺎدزﻫﺮی ﻗﻮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮارت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۰آﺑﺎن

ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﮑﯿﻦ را در ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش
ﺑـﻪ اﺷـﱰاک ﮔﺬاﺷـنت داراﯾﯽﻫـﺎی ﻓـﺮدی اﻏﻠـﺐ ﺗﺠﻠـﯽ ﻣﺤﺴـﻮس از اﺗﺤـﺎد در ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿﻪ
ﺑـﻮد .ﺳـﺨﺎومتﻨﺪی ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﺷـﺪه در ﺑﺎبﻫـﺎی اﺑﺘﺪاﯾـﯽ ﮐﺘـﺎب اﻋامل رﺳـﻮﻻن ،ﺑﻌﺪﻫـﺎ ﺑﺎ دﻋﻮت
ﭘﻮﻟـﺲ از ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻣﻘﺪوﻧﯿـﻪ و اﺧﺎﺋﯿـﻪ اﯾﺠـﺎد منـﻮده ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻓﻘﯿـﺮان در
اورﺷـﻠﯿﻢ ،اداﻣـﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۲۷ﺗـﺎ  ،۳۰ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ ،۱۰
روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﻪ  ۲۶و اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۶آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۴را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .اﯾـﻦ ﻋﻄـﺎ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟﺘـﯽ
ﻣﻠﻤـﻮس از اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾامﻧـﺪاران ﻏﯿـﺮ ﯾﻬـﻮدی ﺑـﺮای ﺑـﺮادران و ﺧﻮاﻫـﺮان
۴۹

ﯾﻬـﻮدی ﺧـﻮد در اورﺷـﻠﯿﻢ ﺗﻮﺟـﻪ و ﻣﺤﺒـﺖ دارﻧـﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔـﺎوت ﻫﺎی ﻗﻮﻣـﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آﻧﻬﺎ
در ﻣﺴـﯿﺢ ﯾـﮏ ﺟﺴـﻢ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ و ﯾـﮏ اﻧﺠﯿـﻞ را ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ارج ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ .ﺳـﻬﯿﻢ
منـﻮدن ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪان ،ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﺗﺤـﺎد ﻣﻮﺟـﻮد در ﮐﻠﯿﺴـﺎ را منﺎﯾـﺎن ﻣـﯽ ﺳـﺎزد ﺑﻠﮑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﯾـﻦ
اﺗﺤـﺎد را ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ.
دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۹آﯾـﺎت  ۸ﺗـﺎ  ۱۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳـﺨﺎوت آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪه
ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻗﺮﻧـﺲ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؟
ﺗﺠﺮﺑـﻪ اﺗﺤـﺎد در ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ ،آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ اﻣﺮوزه ﻧﯿـﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸـﺎن
ﻣـﯽ دﻫـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،اﺗﺤﺎد ﺑـﺪون ﺗﻌﻬﺪ از روی اﺧﺘﯿـﺎر از ﻃـﺮف اﯾامﻧﺪاران اﺗﻔـﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد.
رﻫـﱪان اﺟﺘـامع اوﻟﯿـﻪ اﯾـﻦ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﺤﮑﯿـﻢ اﺗﺤـﺎد در ﻣﺴـﯿﺢ دﯾﺪﻧـﺪ .ﻣﺤﺒـﺖ ﻣﯿـﺎن زن و
ﺷـﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧـﺪان ،ﺗﻌﻬـﺪی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ارادی ﻫـﺮ روزه ﭘـﺮورش ﯾﺎﺑـﺪ و اﺗﺤـﺎد
ﻣﯿـﺎن اﯾامﻧـﺪاران ﻧﯿـﺰ ﭼﻨﯿـﻦ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺴـﯿﺢ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺮﻏﯿـﺐ ﮔﺮدﯾﺪه و آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﻋﻮاﻣـﻞ آﺷـﮑﺎری ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﺗﺤـﺎد را در ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ ﭘـﺮورش دادﻧـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ دﻋـﺎ ،ﻋﺒـﺎدت،
ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ ،دﯾـﺪﮔﺎه ﻣﺸـﱰک و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬـﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ
ﺑـﺮ ﻣﻮﻋﻈـﻪ اﻧﺠﯿـﻞ ﺑـﻪ متـﺎم ﻣﻠـﺖ ﻫـﺎ را درک منﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴـﺌﻮل
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣﺤﺒـﺖ و ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ .اﺗﺤﺎد اﯾﺸـﺎن ﺧـﻮد را در ﺳـﺨﺎومتﻨﺪی و ﺣامﯾﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ در ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ ﻫـﺎی ﻣﺤﻠـﯽ و ﺑﻄـﻮر ﮔﺴـﱰده ﺗـﺮ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ ﻧﺸـﺎن داده
ﺷـﺪ ،ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ ﻣﺴـﺎﻓﺖ ﻫـﺎی ﻃﻮﻻﻧـﯽ آﻧﻬـﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺳـﺎﺧﺖ.
» ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫـﯽ اﯾﺸـﺎن ﺷـﻬﺎدت داد ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا را ﺑﯿﻬـﻮده درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑـﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﺟـﺰ ﺗﻘﺪﯾـﺲ روح ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﭼﻨﯿـﻦ ﺳـﺨﺎوﺗﯽ ﺑﻮﺟـﻮد آورد؟ در ﭼﺸـﻢ ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﮐﺎﻓـﺮان ،اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰۀ
ﻓﯿـﺾ ﺑـﻮد « – اﻟـﻦ ﺟﯽ .واﯾـﺖ۳۴۴ .Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p ،

ﺷــﻤﺎ و ﮐﻠﯿﺴــﺎﯾﺘﺎن ﺑــﻪ ﭼــﻪ روش ﻫﺎﯾــﯽ ﻣﻨﻔﻌــﺖ ﻫــﺎی ﺳــﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ
دﯾﮕ ـﺮان را ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻧﻤــﻮده اﯾــﺪ؟ ﯾﻌﻨــﯽ ،ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﺑــﻪ دﯾﮕ ـﺮان ﮐﻤــﮏ ﻣــﯽ ﮐﻨﻨــﺪ،
ﭼــﻪ ﺑﺮﮐﺎﺗــﯽ درﯾﺎﻓــﺖ ﻣــﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۲ﻣﺮداد

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :از ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی اﻟـﻦ ﺟـﯽ واﯾـﺖ » ،ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳـﺖ « ،ﺻﻔﺤـﺎت  ،۴۶-۳۵از
ﮐﺘـﺎب اﻋامل رﺳـﻮﻻن.
» اﯾـﻦ ﺳـﺨﺎوت از ﻃـﺮف اﯾـامن داران ]در اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۴۴و  ۴۵و ﺑـﺎب ۴
۵۰

آﯾـﺎت  ۳۲ﺗـﺎ  [۳۵ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻋﻄـﺎی روح اﻟﻘـﺪس ﺑـﻮد .اﯾامن آورﻧﺪﮔﺎن ﺑـﻪ اﻧﺠﯿـﻞ دارای ﯾﮏ ﻗﻠﺐ و
ﯾـﮏ روح ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺸـﺎن ﻣﺸـﱰک ﺑـﻮد  -در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪه ﺑﻮد ﺗﻮﻓﯿﻖ
وﺟﻮد داﺷـﺖ؛ و در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸـﺎن ﻃﻤﻊ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ .ﻣﺤﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮادراﻧﺸـﺎن و ﻫﺪﻓﯽ
ﮐـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ از ﻋﻼﻗـﻪ آﻧـﺎن ﺑﺮای ﭘـﻮل و داراﯾﯽ ﺑﯿﺸـﱰ ﺑـﻮد .ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺷـﻬﺎدﺗﯽ ﺑﻮد
ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺮای روح ﺑﴩ ارزش ﺑﯿﺸـﱰی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺛـﺮوت دﻧﯿﻮی ﻗﺎﺋـﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
» از اﯾـﻦ رو ،اﯾـﻦ ﻫﻤﯿﺸـﻪ زﻣﺎﻧـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ روح ﺧـﺪا زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﺎ را در اﺧﺘﯿـﺎر
ﺑﮕﯿـﺮد .ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﺸـﺎن از ﻣﺤﺒـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ ﭘـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،از اﻟﮕـﻮی او ﭘﯿـﺮوی
ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﻣـﺎ ﻓﻘﯿـﺮ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻓﻘـﺮ او ﺛﺮومتﻨﺪ ﺷـﻮﯾﻢ .ﭘـﻮل ،زﻣﺎن و
ﻧﻔـﻮذ  -متـﺎم ﻋﻄﺎﯾﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ از دﺳـﺘﺎن ﺧـﺪا درﯾﺎﻓـﺖ منﻮدهاﯾـﻢ ،ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان وﺳـﯿﻠﻪای ﺑﺮای
ﭘﯿﺸـﱪد ﮐﺎر اﻧﺠﯿـﻞ ارزش ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ .در ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ ﻧﯿـﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻮد؛ و ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ
ﮐـﻪ در ﮐﻠﯿﺴـﺎی اﻣـﺮوزی دﯾـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻗـﺪرت روح ،اﻋﻀـﺎ ﻣﯿـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ دﻧﯿﻮی را
از دﺳـﺖ دادهاﻧـﺪ ،و اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺎﯾـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﺮای آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﻫـﻢ ﻧﻮﻋﺎن ﺧـﻮد ﺑﺎ اﻧﺠﯿـﻞ ﻓﺪاﮐﺎدی
ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﻋـﻼم ﺷـﺪه ﺗﺄﺛﯿـﺮی ﻗـﻮی ﺑﺮ ﺷـﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷـﺖ « – اﻟﻦ ﺟـﯽ .واﯾﺖ،
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ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱ﺑــﺎر دﯾﮕــﺮ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﻮﺟــﻮد در درس اﯾــﻦ ﻫﻔﺘــﻪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ اﯾﺠــﺎد اﺗﺤــﺎدی ﮐــﻪ ﮐﻠﯿﺴــﺎی

اوﻟﯿــﻪ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻧﻤــﻮد ،ﮐﻤــﮏ ﮐــﺮد را ﺑﺨﻮاﻧﯿــﺪ .ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﮐﻠﯿﺴــﺎی اﻣــﺮوزی ﭼﮕﻮﻧــﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﮐﺎرﻫــﺎی ﻣﺸــﺎﺑﻬﯽ اﻧﺠــﺎم دﻫﯿــﻢ؟ ﯾﻌﻨــﯽ ،ﻣــﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ آﻧﭽــﻪ در ﻣﯿــﺎن
اﯾﻤﺎﻧــﺪاران در آن زﻣــﺎن در ﺟﺮﯾــﺎن ﺑــﻮد ،ﭼــﻪ ﮐﻤﺒــﻮدی دارﯾــﻢ؟
 .۲اﻟﮕــﻮی اﯾــﻦ ﺳــﻪ ﮐﻠﯿﺴــﺎی اوﻟﯿــﻪ ﻋﻬــﺪ ﺟﺪﯾــﺪ ﮐــﻪ ﺑ ـﺮای ﮐﻤــﮏ ﺑــﻪ ﻓﻘ ـﺮا در اورﺷــﻠﯿﻢ
ﺳــﺨﺎوت ﻧﺸــﺎن دادﻧــﺪ ،ﺑﺎﯾــﺪ اﻣــﺮوزه در ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤــﺎن ﻣــﺪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﺎ ﺑﺎﺷــﺪ؟ ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ
دﯾﮕــﺮ ﭼﻄــﻮر؟ ﮐﻠﯿﺴــﺎﻫﺎی ﻣﺤﻠــﯽ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑـﺮای ﮐﺎﻫــﺶ ﻓﻘــﺮ و ﺑــﺮآوردن ﺳــﺎﯾﺮ
ﻧﯿﺎزﻫــﺎی اﺳﺎﺳــﯽ ،در اﺟﺘﻤــﺎع ﻧﻘــﺶ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ؟
 .۳ﺑﺮﺧــﯽ از درسﻫﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﻢ از رواﯾــﺖ ﻏﻢاﻧﮕﯿــﺰ ﺣﻨﺎﻧﯿــﺎ و ﺳــﻔﯿﺮه ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾــﻢ،
ﮐﺪاﻣﻨــﺪ؟ اﻫﻤﯿــﺖ ﻋﺒــﺎرت در اﻋﻤــﺎل رﺳــﻮﻻن ﺑــﺎب  ۵آﯾــﻪ  ۵و ﺑــﺎب  ۵آﯾــﻪ  ۱۱در ﻣــﻮرد »
ﺗــﺮس ﺑﺰرﮔــﯽ « ﮐــﻪ در راﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ اﯾــﻦ دو ﻣــﺮگ ﺑــﺮ ﮐﻠﯿﺴــﺎ اﻋﻤــﺎل ﺷــﺪ ،ﭼﯿﺴــﺖ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ رﺷـﺪی ﴎﯾـﻊ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﻨﻤـﻮد ،زﯾـﺮا ﺣﻮارﯾـﻮن ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺎ اراده،
ﺧـﻮد را ﺑـﺮای ﻋﻄـﺎی وﻋـﺪه روحاﻟﻘﺪس آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻢ ﻧﺸـﯿﻨﯽ و اﯾامن ﻣﺸـﱰک اﯾﺸـﺎن،
وﺳـﯿﻠﻪ ای ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ روحاﻟﻘـﺪس ﺑـﺮای آﻣـﺎده ﮐـﺮدن ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﺸـﺎن در ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳـﺖ ﺑـﮑﺎر ﺑـﺮد.
ﭘـﺲ از ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳـﺖ ،روحاﻟﻘـﺪس ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ دادن اﯾـﻦ اﺟﺘـامع ﺟﺪﯾﺪ اداﻣـﻪ داد ،آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐﻪ در
ﺳـﺨﺎومتﻨﺪی اﯾﺸـﺎن در ﻗﺒﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و رﺷـﺪ ﴎﯾﻊ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
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داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران
 ۱۳ﻣﺮداد

از ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ راک ﺗﺎ ﯾﮏ دﮐﱰ

ﺗﻮﺳﻂ وﯾﺎﭼِ ﺴﻼو ﮐﻮﺷﮑﻮدان

در ﺳـﻦ  ۱۶ﺳـﺎﻟﮕﯽ ,ﻣـﻦ ﻃﺮﻓـﺪار ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ راک ﺑـﻮدم و ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻫـﺎی ﻧﯿﺮواﻧﺎ
و ِﻣﺘﺎﻟﯿـﮑﺎ ,ﺷـﺨﺼﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﻫـﺎی ﺑﻠﻨـﺪ داﺷـﺖ ,ﮔﻮش ﻣـﯽ دادم و ﻟﺒﺎس ﻫـﺎی ﺑﺎ ﻣﺪل
ﭘـﺎره ﻣﯽ ﭘﻮﺷـﯿﺪم .ﺷـﺐ ﻫﺎ را در دﯾﺴـﮑﻮ؛ درﺷـﻬﺮ ﮐﻮﭼـﮏ ﻣﺎ ﮐﻪ دراﺗّﺤـﺎد ﺟامﻫﯿﺮ
ﺷـﻮروی ﮐﺸـﻮر ﻣﻮﻟـﺪاوی ﺑـﻮد ,در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﻣـﴩوب ﻣـﯽ ﺧـﻮردم و ﻣﺎرﯾﺠﻮآﻧـﺎ ﻣـﯽ
ﮐﺸـﯿﺪم ,ﻣـﯽ ﮔﺰراﻧﺪم.
ﺳـﭙﺲ ﯾـﮏ ﻋﻀـﻮ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ از ﻣـﻦ ﺧﻮﺷـﺶ آﻣـﺪ .او ﻣﺮا
ﻣﺤﮑـﻮم ﻧﮑـﺮد ﺑﻠﮑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣـﻮرد ﻣﺤﺒﺘـﺶ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐـﺮد .اﻏﻠﺐ
اوﻗـﺎت از ﻣـﻦ ﻣـﯽ ﭘﺮﺳـﯿﺪ":آﯾﺎ ﺗـﺎ ﺣـﺎﻻ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـ ّﺪس را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐـﺮده ای؟"
ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪﺗـﯽ ,ﻣـﻦ از ﺧـﻮدم ﭘﺮﺳـﯿﺪم ﮐـﻪ ﭼـﺮا اﯾـﻦ آدم از ﻣـﻦ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺗﺎ
ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس را ﺑﺨﻮاﻧـﻢ .ﯾـﮏ ﺷـﺐ ﻣـﻦ ﯾـﮏ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﺑـﻪ دﯾﺴـﮑﻮ
ﺑـﺮدم و ﴍوع ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧـﺶ ﮐـﺮدم .ﺑـﺮای ﻣـﻦ ﻣﺜـﻞ ﯾﮏ اﻓﺴـﺎﻧﻪ ﺑـﻮد و زﯾـﺎد ﺟ ّﺪی
ﻧﮕﺮﻓﺘـﻢ .اﻣـﺎ ﻣـﻦ ﺧﻮاﻧـﺪن را اداﻣـﻪ دادم ,و ﭼﯿـﺰ ﻋﺠﯿﺒـﯽ اﺗ ّﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ
ﴍوع ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐـﺮد .ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮای آن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮدم دﯾﮕﺮﺑـﺮای ﻣﻦ ﻫﯿﺠﺎن
آورﻧﺒﻮدﻧـﺪ .ﯾـﮏ ﺷـﺐ اﻃـﺮاف زﻣﯿـﻦ رﻗـﺺ را ﻧـﮕﺎه ﮔـﺮدم و از ﺧـﻮد ﭘﺮﺳـﯿﺪم«:ﺗﻮ
اﯾﻨﺠـﺎ ﭼـﻪ ﮐﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨﯽ؟«
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻢ و دﯾﮕﺮﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻢ.
در ﺧﺎﻧـﻪ ,ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪن ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس اداﻣـﻪ دادم .از ﻋﻀﻮ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺳـﻮاﻻت
زﯾـﺎدی ﮐـﺮدم ,و ﺳـ ّﺒﺖ ﻫـﺎ را ﻧﮕﺎه داﺷـﺘﻢ.
ﺑـﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﺮای درس ﺧﻮاﻧﺪن واﻗﻊ درﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸـﻮر
ﻣﻮﻟﺪاوی,ﮐﯿﺸـﯿﻨﻮ ,ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدم ,ﻣﺎ ﺷـﺶ روز در ﻫﻔﺘﻪ را ﮐﻼس داﺷـﺘﯿﻢ؛ از دوﺷـﻨﺒﻪ
ﺗـﺎ ﺷـﻨﺒﻪ ,اﻣـﺎ ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﻣﺴـﻮول اداری داﻧﺸـﮕﺎه ﮔﻔﺘـﻢ ﮐﻪ منـﯽ ﺗﻮاﻧـﻢ روزﺷـﻨﺒﻪ درس
ﺑﺨﻮاﻧـﻢ .او ﭘﺎﺳـﺦ داد ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧـﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﯽ.
در ﺧﺎﻧـﻪ ,ﺑـﻪ زاﻧﻮﻫﺎﯾـﻢ اﻓﺘـﺎدم و دﻋـﺎ ﮐﺮدم"ﺧﺪاﯾـﺎ اﮔـﺮ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫـﯽ ﮐـﻪ دﮐـﱰ
ﺷـﻮم ,در ﻣﺪرﺳـﻪ ﮐﻤﮑـﻢ ﮐـﻦ ".ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ دﻋـﺎ ﻣـﯽ ﮐـﺮدم ,اﯾـﻦ اﯾـﺪه ﺑـﻪ ذﻫﻨـﻢ
ﺧﻄـﻮر ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿام ﺑﺎ اﺳـﺘﺎد ﮐﻼس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐـﻪ روزﻫﺎی ﺷـﻨﺒﻪ درس ﻣﯽ داد,
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ﺻﺤﺒـﺖ ﮐﻨـﻢ .ﻣـﻦ راﺟـﻊ ﺑـﻪ اﻋﺘﻘﺎداﺗـﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘـﻢ ,و او اﺟـﺎزه داد ﺗﺎ ﮐﺎر ﻣﺪرﺳـﻪ
ام را ﺑـﻪ روز دﯾﮕـﺮی ﻣﻮﮐـﻮل ﮐﻨـﻢ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ ﭘـﺲ از ﺷـﺶ ﺳـﺎل ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷـﺪم ,ﻫﻤﮑﻼﺳـﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺑـﺎ اﺣﱰام
ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻧـﮕﺎه ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ .آﻧﻬـﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ":ﺗـﻮ ﺗﻨﻬـﺎ ﭘﻨـﺞ روز در ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻼس ﻣـﯽ
آﻣـﺪی ،اﻣـﺎ منـﺮات ﺗـﻮ ﺑﯿﺸـﱰ از ﻣﺎﺳـﺖ .اﯾﻦ ﭼﻄـﻮر اﻣـﮑﺎن دارد؟"
ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﮔﻔﺘـﻢ ":ﻣـﻦ از ﺧﺪا ﯾﺎد ﻣـﯽ ﮔﯿﺮم و او ﻣﻌﻠّﻢ ﻣﻦ اﺳـﺖ ".اﻣـﺎ واﻗﻌﺎ ﺧﺪا
ﺑﺮﺗـﺮ از ﻣﻌﻠـﻢ ﻣﻦ اﺳـﺖ .او ﻣـﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷـﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﮐﺮد.
اﻣـﺮوز ,ﻣـﻦ  ۳۳ﺳـﺎل دارم و ﭘﺪرﺳـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪ ﻫﺴـﺘﻢ .ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ دﮐﱰﻫﺴـﺘﻢ ,ﺑﻠﮑـﻪ
ﺷـﺒﺎن ﻧﯿـﺰ ﻫﺴـﺘﻢ و در ﻣﻮﻟـﺪاوی رﻫـﱪ ﺳـﻼﻣﺘﯽ در ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫﺴـﺘﻢ.
ﺑﺨﺸـﯽ از ﮐﻤﮑﻬـﺎی ﺳـ ّﺒﺖ ﺳـﯿﺰدﻫﻢ در رﺑـﻊ ﭼﻬـﺎرم  , ۲۰۱۷ﮐﻤـﮏ ﮐـﺮد ﺗﺎ ﯾﮏ
ﻣﻬـامن ﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﺷـﻮروی ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ اردوﮔﺎه و ﮐﻨﻔﺮاﻧـﺲ در ﻣﻮﻟـﺪاوی
ﺷـﻮد .ﺑـﺮای اﻣـﻮر ﺑﺨﺸـﺶ ﻫﺎ ی ﺷـام ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰارم.

۵۳

درس ﺷﺸﻢ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺗﺤﺎد

 ۱٨-۱۲آﺑﺎن

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ ۹؛ ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ۱۹آﯾـﺎت  ۵و ۶؛ اﻓﺴﺴـﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۹ﺗـﺎ ۲۲؛ اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۶و ۱۷؛ اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ
۲۶؛ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ ۱۱؛ ﻣﺰاﻣﯿـﺮ ﺑـﺎب .۲۳
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ » :ﺑـﺪن اﻧﺴـﺎن واﺣﺪی اﺳـﺖ ﮐﻪ از اﻋﻀﺎء ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه واﮔﺮ ﭼـﻪ دارای
اﻋﻀـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﺑﺪن واﺣﺪ اﺳـﺖ و ﻣﺴـﯿﺢ ﻫﻢ ﻫﻤﯿـﻦ ﻃﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ « )اول
ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۲آﯾﻪ .(۱۲

ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس را ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻣـﯽ داﻧﻨـﺪ ،ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس
ﭘـﺮ اﺳـﺖ از ﺗﺼﺎوﯾـﺮ و منﺎدﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾـﯽ ﺑﺰرﮔـﱰ از اﯾـﻦ ﺗﺼﺎوﯾـﺮ و منﺎدﻫﺎ اﺷـﺎره
دادﻧـﺪ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﭼﮑﯿـﺪه ﮐﻞ آداب و ﺗﴩﯾﻔـﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽِ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳـﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋـﯽ ،منﺎدی از
واﻗﻌﯿﺘـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺰرﮔـﱰ اﺳـﺖ :ﻋﯿﺴـﯽ و ﮐﻞ ﻧﻘﺸـﻪ ﻧﺠﺎت.
از ﺷـﮑﻞ و ﺷـامﯾﻞ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋـﯽ در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑـﮑﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﮔﺎﻫـﯽ در زﻣـﺮه
اﺳﺎﺳـﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨـﺎﴏ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ  -از ﺟﻤﻠـﻪ آب ،آﺗـﺶ و ﺑـﺎد .ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ،اﯾـﻦ ﻫﺎ
ﺗﺼﺎوﯾـﺮی ﺑـﺮای ﺣﻘﺎﯾـﻖ روﺣﺎﻧـﯽ و اﻟﻬﯿﺎﺗـﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻓﺮﻣﻮد،
» ﺑـﺎد ﻫـﺮ ﺟـﺎ ﮐـﻪ ﺑﺨﻮاﻫـﺪ ﻣـﯽوزد .ﺻـﺪای آن را ﻣﯽﺷـﻨﻮی اﻣـﺎ منﯽداﻧـﯽ از ﮐﺠـﺎ ﻣﯽآﯾـﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﮐﺠـﺎ ﻣـﯽرود .ﺣﺎﻟـﺖ ﮐﺴـﯽ ﻫﻢ ﮐـﻪ از روح ﺧـﺪا ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷـﻮد ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳـﺖ « )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب
 ۳آﯾـﻪ  ،(۸ﺑـﺎد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان منـﺎدی ﺑـﺮای روحاﻟﻘﺪس ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑـﺮای ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻧـﻮع اﺗﺤﺎدی ﮐـﻪ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿـﻢ ،اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ ﺧﺪا ﮐﻠﯿﺴـﺎ
را ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﻮد ،از ﺗﺼﺎوﯾـﺮ ﻣﺘﻌﺪدی اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑـﻪ ﺧـﻮدی ﺧـﻮد ﮐﺎﻣﻞ منﯽﺑﺎﺷـﺪ .در ﻋـﻮض ،اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾـﺮ در ﻣﺠﻤـﻮع ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎری درﺑﺎره
اﺗﺤـﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ راﺑﻄـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﺎ ﺧـﺪا ،راﺑﻄـﻪ اﻋﻀـﺎی آن ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ و راﺑﻄﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣـﺪ را منﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ.
۵۴

درس اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد اﺗﺤﺎد در ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷـﮑﺎر
ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۹آﺑﺎن  November ۱۰ -آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۳آﺑﺎن

اﻣﺖ ﺧﺪا
اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ،۹ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ۱۹آﯾـﺎت  ۵و  ،۶ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ  ۲۰و ﺑـﺎب  ۷آﯾﻪ ۶
را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی درﺑـﺎره ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾـﮋه اﻣﺖ ﺧـﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺮدﻣﯽ .ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻣﺖ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻖ دادﻧﺪ و ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪر و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺧﺪا
از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺠﺎت ،ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯿﺎن اﴎاﺋﯿﻞ در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ و
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد .از زﻣﺎن آدم ،ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن و اﺑﺮاﻫﯿﻢ،
ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺒﺖ ،رﺣﻤﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ او در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﻮم ﺧﺪا » ،ﻧﺴﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ « » ،ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ « و » اﻣﺖ ﻣﻘﺪس « ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﺪﻓﯽ ﺧﺎص اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ » :ﺗﺎ اﻋامل و ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻼم منﺎﯾﻨﺪ « )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب
 ۲آﯾﻪ  .(۹اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺨﺎومتﻨﺪاﻧﻪ ﺧﺪا ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺧﺮوج ﺑﺎب
 ۳۴آﯾﺎت  ۶و  ۷ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ » .ﺧﺪا ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان داراﯾﯽ وﯾﮋه ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد آورد ﺗﺎ
اﻋﻀﺎی آن ﺻﻔﺎت ﺑﺎ ارزش ﺷﺨﺼﯿﺖ وی را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪ و ﺧﻮﺑﯽ و رﺣﻤﺖ او را
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﴩﯾﺖ اﻋﻼم منﺎﯾﻨﺪ « – The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 562
ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب  ۷آﯾﺎت  ۶ﺗﺎ  ۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﺪا را ﺑﺮ اﯾﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب منﺎﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻋامل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ،ﭼﻪ ﮐﺸﻮری اﻣﺮوزه ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺎم»اﻣﺖ ﻣﻘﺪس « )ﺗﺼﻮﯾﺮ
دﯾﮕﺮی از ﮐﻠﯿﺴﺎ( ،ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد؟ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری .متﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ از ﻣﺮدﻣﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﻣﺤﺒﺖ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .و اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽ
۵۵

ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﮐﺎﻣﻼً
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺒﺖ او ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﴩ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﺮﺑﻮط منﯽﺷﻮد .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﻮم ﺧﺪا
ﻋﻤﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ و  -ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﻨﺎه و ارﺗﺪاد در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ  -ﺧﺪا وﻋﺪه ﺧﻮد
ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﻞ او ﻣﺴﯿﺢ ،ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﻧﮕﺎه داﺷﺖ .درﺳﺖ
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻮم ﺧﺪا ﻋﻤﻠﯽ از روی ﻓﯿﺾ ﺑﻮد ،ﻧﺠﺎت اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ،رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺸﱰک در ﻓﯿﺾ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺰاوار آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.

ﭼـﺮا ﻣــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ،اﯾــﻦ ﺣﻘﯿﻘــﺖ ﻣﻘــﺪس را در ﺑﺮاﺑــﺮ ﺧــﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﻣﺒﻨــﯽ
ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﮐــﻪ ﻧﺠــﺎت ﻣــﺎ ﺑــﺮ ﭘﺎﯾــﻪ ﮐﺎری اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﺴــﯿﺢ ﺑﺮاﯾﻤــﺎن اﻧﺠــﺎم داده و ﻧــﻪ
اﻋﻤــﺎل ﺧﻮدﻣــﺎن ،ﺣﺘــﯽ اﮔــﺮ ﻗــﻮم ﺧــﺪا ﺑﺎﺷــﯿﻢ.

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۴آﺑﺎن

ﺧﺎﻧﺪان ﺧﺪا
ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮی از ﻗﻮم ﺧﺪا در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع،
اﺳﺘﻌﺎره ای از ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘامنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه
در ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﻄﺮس از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » ﺳﻨﮓﻫﺎی زﻧﺪه « ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ )اول
ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  .(۵اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺎره ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ دوام و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۹ﺗـﺎ  ۲۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .در اﯾـﻦ ﺳـﻄﺮ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺮ ﭼـﻪ اﯾﺪهﻫـﺎی ﮐﻠﯿﺪی
ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣـﯽ ورزد؟ اﯾـﻦ ﺗﺼﻮﯾـﺮ در ﻣـﻮرد اﺗﺤـﺎد در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
در اﯾـﻦ آﯾـﺎت ،ﭘﻮﻟـﺲ دو ﺗﺼﻮﯾـﺮ از ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣﯽﮐﻨـﺪ :ﯾﮑـﯽ ﺑﯽﺟـﺎن ،ﯾـﮏ ﺧﺎﻧـﻪ ﯾـﺎ
ﺳـﺎﺧﺘامن؛ دﯾﮕـﺮی زﻧـﺪه ،ﺧﺎﻧـﻮادهای از ﻣﺮدم.
ﺳـﻨﮓ ﺑـﻪ ﺧـﻮدی ﺧـﻮد ﺑﺎ ارزش ﻧﯿﺴـﺖ ،اﻣـﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎ ﺳـﻨﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻣﯽﺧﻮرد،
ﺑـﻪ ﺑﻨﺎﯾـﯽ ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻃﻮﻓـﺎن زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﻣﺴـﯿﺤﯽ
منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾـﯽ ﺳـﻨﮓ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ ﺑـﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧـﺪا ﺑﺎ دﯾﮕـﺮان ﻫﻤﺮاه
ﺷـﻮد .ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﯾﻨﮑـﻪ ﯾـﮏ ﻋـامرت ﻣﺤﮑـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ ﺑﻨﯿـﺎدی اﺳـﺘﻮار ﺑﻨﺎ ﺷـﻮد .ﻋﯿﺴـﯽ
ﻣﺴـﯿﺢ اﯾـﻦ ﺑﻨﯿـﺎد و » ﺳـﻨﮓ ﺑﻨـﺎی « اﯾـﻦ ﺧﺎﻧـﻪ ﺧـﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ۱۱را
ﻧﯿـﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻧﯿـﺰ اﮔﺮ ﻣﺴـﯿﺢ را ﺳـﻨﮓ ﺑﻨـﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧـﻮد منﯽﮐﺮد ،از ﺑﯿـﻦ ﻣﯽرﻓﺖ.
ﻋﯿﺴـﯽ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ :زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺮگ ،رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ او .ﮐﻠﯿﺴـﺎ
ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ از اﯾامﻧـﺪاران را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷـﱰاک ﮔﺬاﺷـنت ﻣـﮋده ﻧﯿﮏ در ﻣﻮرد
۵۶

ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻋﯿﺴـﯽ اﺳـﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ
اﺳـﺖ ،ﮐﺎری ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻣـﺎ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ و در ﻣـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ و آﻧﭽـﻪ ﺑﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ او
را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧـﺪ اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رواﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺗﻮام ﺑﺎ وﻓﺎداری
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ از دﯾﮕﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﺑﺪ .وﻓﺎداری ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
اﺗﺤﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﺤﺎد ﺑﺪون وﻓﺎداری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﯾـﻦ ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﻣﯽﺷـﻮد؟ اﻋﻀـﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺟـﺰء ﯾـﮏ ﺧﺎﻧـﻮاده ﺑـﺰرگ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺟـﺪ ﻣﺸـﱰﮐامن آدم ﺑﻪ
ﺧﺎﻧـﻮاده ﺑـﴩی ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺪﻟﯿـﻞ ارﺗﺒﺎﻃـامن ﺑـﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ،آدم دوم از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸـﱰک » ﺣﯿﺎت ﻣﺠﺪد
« .از اﯾـﻦ رو ،ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣﺘﺤـﺪ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﺣﻘﺎﯾـﻖ اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺸـﱰﮐﯽ ﮐـﻪ دارﯾﻢ،
ﺑﻠﮑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮادی ﺑـﺎ اﯾـامن اﺳـﺘﮑﻪ زﻧﺪﮔـﯽ ﺟﺪﯾـﺪی در ﻋﯿﺴـﯽ دارﯾـﻢ.

ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ،ﻫﻤــﻪ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﺧﻮﺑــﯽ ﺑــﺎ ﺧﺎﻧــﻮاده ﺧــﻮد ﻧﺪاﺷــﺘﻪاﻧﺪ .از اﯾــﻦ رو ،اﯾــﻦ
ﺗﺼﻮﯾــﺮ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﻣﻔﻬــﻮم زﯾــﺎدی ﺑـﺮای اﯾﺸــﺎن ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑــﺎ اﯾــﻦ وﺟــﻮد ،ﻣــﺎ
ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾــﮏ ﮐﻠﯿﺴــﺎ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﺧﺎﻧــﻮادهای ﺷــﻮﯾﻢ ﮐــﻪ اﯾــﻦ اﻓـﺮاد ﻫﺮﮔــﺰ
ﻧﺪاﺷــﺘﻪ اﻧــﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۵آﺑﺎن

ﻣﻌﺒﺪ روحاﻟﻘﺪس
ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮ از ﺗﺼﺎوﯾـﺮ ﺳـﺎﺧﺘامﻧﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑـﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد ،ﻣﻌﺒﺪ ﺧـﺪا ﯾﺎ روحاﻟﻘﺪس اﺳـﺖ.
اﯾـﻦ ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﯾـﮏ ﺳـﺎﺧﺘامن ﺑـﺎ ارزش و ﭘـﺮ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .در اﻣﺘـﺪاد ﺑـﺎ اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب ۶
آﯾـﻪ  ،۱۹ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﺑـﻪ ﺟﺴـﻢ اﻓﺮاد ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺒـﺪ روح اﻟﻘﺪس اﺷـﺎره ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ
در اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۶و  ،۱۷از اﯾـﻦ ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﺑـﺮای اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻣﻘﺪس ﺗﺮﯾـﻦ و ﺑﺎ ارزش
ﺗﺮﯾـﻦ ﺑﻨـﺎی ﮐﻬـﻦ ﺧـﺎور ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪا ،اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ.
اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۶و  ۱۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾﻨﮑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﻌﺒﺪ روح اﻟﻘﺪس ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻪ
ﭼـﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ؟ او در آﯾـﻪ  ۱۷ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺸـﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ؟
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﺧﺪا را در
ذﻫﻦ ﻧﺪارد .ﻧﺴﺨﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﯿﺎن »ﺷام« ﻣﻔﺮد ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و »ﺷام« ﺟﻤﻊ
۵۷

ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﱰی از اﻓﺮاد متﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺸﱰک اﺷﺎره دارد :ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﻗﺮﻧﺘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺒﺪ روح
اﻟﻘﺪس را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺧﺪا در ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺲ ،ﺧﺪا درﻣﯿﺎن ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ،ﻫﺸﺪاری داده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺧﻮت و ﻣﻌﺎﴍت را از ﺑﯿﻦ ﺑﱪد از ﻋﻮاﻗﺐ داوری رﻧﺞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺸﯿﺪ .اﺗﺤﺎد اﯾامﻧﺪاران ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺣﻀﻮر ﺧﺪا در اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ
اﯾﻦ آﯾﻪ اﻏﻠﺐ در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﺴﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ( ،ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،منﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻋﻮض ﭘﯿﺎم او ﻫﺸﺪاری درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﯿﺴﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
ﭘﻮﻟﺲ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ اﺗﺤﺎد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺷﺎره ﮐﺮد » :ﭼﻮن ﺷام
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺣﺴﺎدت و ﻧﺰاع درﻣﯿﺎن ﺷام ﻫﺴﺖ « )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  .(۳اﯾﻦ
ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺧﺪا در ﻣﻌﺒﺪ
وی ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻧﺰاع در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪا را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎ ،از ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺟﺘﻨﺎب ورزﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ درﮔﯿـﺮی در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﯽ آﯾـﺪ ،ﻧﺼﯿﺤـﺖ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن اﻣـﺮوزه
ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ » :ای دوﺳـﺘﺎن ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ درﺧﻮاﺳـﺖ
ﻣـﯽ ﮐﻨـﻢ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﺷـام در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ ﺷـام اﺧﺘﻼف و
ﻧﻔﺎﻗـﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﻓﮑﺮ و ﯾﮏ ﻫﺪف ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷـﺪ « )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ .(۱۰

ﺣﺴﺎدت ،ﻧﺰاع و ﺗﻔﺮﻗﻪ — اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی زﻣﺎن ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﺮوزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ در ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۶آﺑﺎن

ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ
ﺷـﺎﯾﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺗﺮﯾـﻦ ﺗﺼﻮﯾـﺮ از ﮐﻠﯿﺴـﺎ و آن ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﺷـﮑﻞ ﻣﻤﮑـﻦ در ﻣﻮرد
اﺗﺤـﺎد ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎی ﻣﺘﻨـﻮع آن ﺻﺤﺒـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﺑـﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺎﺷـﺪ » .ﺑـﺪن ﯾﮑـﯽ اﺳـﺖ اﻣـﺎ
اﻋﻀـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر دارد .وﻗﺘـﯽ متـﺎم اﯾـﻦ اﻋﻀـﺎ ﮐﻨـﺎر ﻫـﻢ ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺪن ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮد.
»ﺑـﺪن« ﻣﺴـﯿﺢ ﻧﯿـﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄـﻮر اﺳـﺖ  ...ﺑـﺎری ،ﺷـام ﺟﻤﻌـﺎً ﺑـﺪن ﻣﺴـﯿﺢ و ﻓﺮداﻓـﺮد ﻋﻀـﻮی از
اﻋﻀـﺎی ﺑـﺪن او ﻫﺴـﺘﯿﺪ « )اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۱۲و .(۲۷
درﺳﺖ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺪن ﯾﮏ واﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد ،ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۵۸

اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  ۲۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﯾﮏ ﺑﺪن ﺑـﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺑﺴـﯿﺎر ،ﺑـﺮ ﺟامﻋـﺖ ﻣﺤﻠـﯽ ﺷـام اﻋـامل ﻣﯽﺷـﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧـﻪ در ﻣـﻮرد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ ﮐﺎرﺑـﺮد دارد؟
آﻣـﻮزه ﭘﻮﻟـﺲ در اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ،۱۲اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ ﻋﻤﯿـﻖ ﮐـﻪ اﺗﺤـﺎد اﺻﯿـﻞ ﻣﺴـﯿﺤﯽ
ﺗﻨﻬـﺎ در ﺗﻨـﻮع منﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﻗﻄﻌـﺎً ﻣﺨﺎﻟـﻒ ﺑـﺎ آن ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ را اﻧﺘﻘـﺎل
ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻣـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻣﺘﻌﺠـﺐ ﺷـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ روحاﻟﻘـﺪس اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﺗﺠﻠـﯽ اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت
ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .درﺳـﺖ ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﺑـﺪن اﻧﺴـﺎن ﻫـﻢ ﻓﻮقاﻟﻌـﺎده واﺣـﺪ و در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﻣﺘﻨـﻮع اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻄﻠـﻮب ،ﺑﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ
ﺗﻨـﻮع ،ﺗﮑﺎﻣـﻞ و ﻏﻨـﺎی ﺑـﺪن ﻣﺴـﯿﺢ را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ.
اﯾـﻦ ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺧﻄـﺎب ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .در ﭼﻨـﺪ دﻫـﻪ
اﺧﯿـﺮ ،ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻓـﺮاز و ﻧﺸـﯿﺐﻫﺎ رﺷـﺪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﮐﻠﯿﺴـﺎی
ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ از ﻣﺮدﻣـﯽ ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی ﻗﻮﻣـﯽ ،ﻧـﮋادی ،ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،آﻣﻮزﺷـﯽ و ﺳـﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺟﺪاﺋـﯽ ﻣـﺎ در ﻣﺴـﯿﺢ
ﺑﺸـﻮﻧﺪ .ﺑﻠﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﻨـﻮع ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ روحاﻟﻘـﺪس ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﯿﺮوﯾـﯽ ﺑﺮای اﺗﺤـﺎد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﻮد
و اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ را منﺎﯾـﺎن ﺳـﺎزد ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ،ﻫﻤـﻪ ﻣﺎ در ﻣﺴـﯿﺢ ﯾﮑﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ.
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ دﯾﺪهاﯾـﻢ ،ﻫﻤﮕـﯽ ﻣـﺎ ﺑـﯽ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻮﯾـﺖ و اﯾﻨﮑـﻪ اﻫـﻞ ﮐﺠـﺎ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ،در
ﭘـﺎی ﺻﻠﯿـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ دﻧﯿـﺎی اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻫـﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸـﱰ در ﺣﺎل ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳـﺖ،
ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ ﮐﻪ اﺗﺤـﺎد در ﺗﻨﻮع ﻗﺎﺑﻞ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳـﺖ و ﻗـﻮم ﺧـﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪرت
ﺷـﻔﺎدﻫﻨﺪﮔﯽ و آﺷـﺘﯽ اﻧﺠﯿـﻞ را اﺑـﺮاز منﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻄـﺮز ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ،ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ اﯾﺪهآل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳـﺖ.
» ﻣﺴـﯿﺢ ﴎ ﮐﻠﯿﺴـﺎ و ﺷـﺨﺼﺎً ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه آن اﺳـﺖ « )اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  » .(۲۳او ﴎ
و ﻣﻨﺸـﺎء ﺑـﺪن ﯾﻌﻨـﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎﺳـﺖ « )ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۱۸از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻫـﺮ اﯾامﻧـﺪار از
ﻧﻈـﺮ روﺣﺎﻧـﯽ ﺑـﺎ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﺮﺗﺒـﻂ اﺳـﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠـﻪ متﺎم ﺑـﺪن از ﯾﮏ ﻏـﺬا ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ
منﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﮐﺎﻓـﯽ ﺑـﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا ،اﻃﺎﻋـﺖ از آﻧﭽـﻪ در آن ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ
و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﺸـﱰک ﻋﺒـﺎدت و دﻋـﺎ ﺑـﺮای اﺗﺤـﺎد در ﺑﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﺗﺄﮐﯿـﺪ منﺎﯾﯿﻢ.

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۷آﺑﺎن

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺒﺎن

ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭼـﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾـﯽ از اﯾـﻦ اﺳـﺘﻌﺎره ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
آﻏـﻞ از اﺗﺤـﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ؟ ﻣﺰاﻣﯿـﺮ ﺑـﺎب  ۲۳را ﻧﯿـﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ.
۵۹

در ﺟﻬـﺎن اﻣـﺮوزی ﺑـﺎ ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﻣﺸـﺎﻫﺪه داﻣﺪاری از ﻫـﺮ ﻧﻮع ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﺴـﯿﺎر ﻧﺎدر
اﺳـﺖ .ﺑﯿﺸـﱰ ﻣـﺮدم در ﺣـﺎل ﺣـﺎﴐ ،از راﺑﻄـﻪ ﻣﯿـﺎن ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ و ﺷـﺒﺎن ﺑﺴـﯿﺎر ﮐـﻢ ﻣﯽداﻧﻨـﺪ .ﺑﺎ
اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ اﯾـﻦ متﺜﯿـﻞ را ﺑﯿـﺎن منـﻮد ،ﻣـﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮﺑـﯽ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺻﺤﺒﺖ او
ﺷـﺪﻧﺪ .وﻗﺘـﯽ او ﮔﻔـﺖ »،ﻣـﻦ ﺷـﺒﺎن ﻧﯿﮑﻮ ﻫﺴـﺘﻢ « ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ اﺷـﺎره او ﺑـﻪ ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺑﺎب ۲۳
آﯾـﻪ  » ،۱ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺷـﺒﺎن ﻣـﻦ اﺳـﺖ « را ﻣﺘﻮﺟـﻪ و ﻗـﺪر آﻧﺮا داﻧﺴـﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روﺷـﻦ
ﺑـﻮد ﺑﻠﮑـﻪ ﴎﺷـﺎر از ارزش ﻋﺎﻃﻔـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ آن را زﻧـﺪه ﺳـﺎﺧﺖ .در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻬﻦ ﺧـﺎور ﻧﺰدﯾﮏ
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن اﻣـﺮوزه در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ ،ﺷـﺒﺎنﻫﺎ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان ﺧﻮد
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﺷـﺒﺎن ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾـﻦ ﺗﺼﺎوﯾـﺮ ﺑـﮑﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه در ﮐﺘـﺎب
ﻣﻘـﺪس ﺑـﺮای ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﺷـﺨﺼﯿﺖ ﺧـﺪا و راﺑﻄـﻪاش ﺑـﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻏﻠﺐ
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾ ِﺮ ِ
از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دارﯾﻢ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﯽآزار و ﺑﯽ دﻓﺎع آﻧﻬﺎﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و راﻫﻨامﯾﯽ
ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﴏاﺣﺘﺎً ﺑﯽ ﻋﻘﻞ و ﺳﺎده ﻟﻮح در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ
اوﻗﺎت ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻬﻮی ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺒﺎن آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﻮﭘﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ .ﺻﱪ و درک ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ،اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺗﺮس ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﻋﯿﺴﯽ در اﯾﻦ متﺜﯿﻞ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺮف ﺷﺒﺎن ﮔﻮش دﻫﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯽ ورزد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ اﯾﺠﺎب منﺎﯾﺪ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭼﻨﺪ ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﯾﺎ آﻏﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻻزم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪو ورودی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺻﺪا ﺑﺰﻧﺪ .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ او ،ﺻﺪاﯾﺶ را ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻧﺰد او ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ » .وﻗﺘﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺑﺮد ،ﺧﻮدش در ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽروﻧﺪ زﯾﺮا ﺻﺪای او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ « )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ۱۰
آﯾﻪ  .(۴ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺻﺪای ﺷﺒﺎن ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،اﺗﺤﺎد و اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ او ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻣﺴﺘﻘﯿامً ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری ﻣﻄﯿﻌﺎﻧﻪ از ﺻﺪای او ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.

ﻣــﺮدم ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﮐﻠــﯽ دوﺳــﺖ ﻧﺪارﻧــﺪ ﺑــﻪ ﮔﻮﺳــﻔﻨﺪ ﺗﺸــﺒﯿﻪ ﺷــﻮﻧﺪ .ﺑــﺎ اﯾــﻦ وﺟــﻮد،
ﭼـﺮا اﯾــﻦ ﯾــﮏ اﺳــﺘﻌﺎره ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑـﺮای ﻣــﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ؟ اﯾــﻦ ﺗﺼﻮﯾــﺮ ﺑﺎﯾــﺪ ﭼــﻪ
ﭼﯿــﺰی در ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﺷــﺒﺎن و اﻃﺎﻋــﺖ از ﻓﺮﻣــﺎن او ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﺑﮕﻮﯾــﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱٨آﺑﺎن

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :از ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫﺎی اﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ » ،ﺷـﺒﺎن اﻟﻬﯽ « ،ﺻﻔﺤـﺎت  ،۴٨۴-۴۷۶از ﮐﺘﺎب
آرزوی اﻋﺼـﺎر؛ » ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﺮ روی زﻣﯿﻦ « ،ﺻﻔﺤﺎت  ۲۴۳-۲۴۰از ﮐﺘﺎب اﻧﺪرزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴـﺎ.

» در ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﻌﺒـﺪ اورﺷـﻠﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻌامری ﺳـﺎزه ﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ – روﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد،

۶۰

ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ از اﺳـﺘﻌﺎره ﻣﻌﺒـﺪ ﺑـﺮای ﻗـﺎدر ﺳـﺎﺧنت اﯾامﻧـﺪاران ﺑـﻪ ﺗﺠﺴـﻢ ﺣﺮﻣـﺖ
ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،ﻧﻘﺶ ﺧﺪا در ﺗﺄﺳـﯿﺲ و رﺷـﺪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﺴـﯿﺢ و روح و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ
اﯾامﻧـﺪاران در ﮐﻠﯿﺴـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .داﻣﻨـﻪ ﻣﻌـامری ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ ﺣﺎﮐـﯽ از ﯾـﮏ
ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟﻮد ،اﺳـﺘﻌﺎره ای ﮐـﻪ در راﺑﻄـﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳـﺎزی زﯾﺴـﺘﯽ و روﻧﺪ
ﺳـﺎﺧنت ﺑـﮑﺎر ﺑـﺮده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،اﻏﻠـﺐ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺛﺎﺑـﺖ ،ﻣـﺎ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑـﻪ ﺗﺠﺴـﻢ رواﯾـﺖ روﻧـﺪ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﯾـﮏ ﺑﻨـﺎی ﮐﺎﻣـﻞ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .ﮐﻠﯿﺴـﺎ اﻣﺘﯿـﺎز
ﺷـﮕﺮف ﺗﺼﺪﯾـﻖ ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧـﻪ در زﻧﺪﮔـﯽ و رواﯾـﺖ ﻣﻌﺒـﺪ ﺧـﺪای زﻧـﺪه را ﺗﻀﻤﯿـﻦ ﻣﯽﮐﻨـﺪ « —
John McVay, «Biblical Metaphors for the Church: Building Blocks for Ecclesiology,» in Ángel Manuel Rodríguez, ed., Message, Mission, and Unity of the
Church (Hagerstown, Md.: Review and Herald®, 2013), p. 52

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱در ﻣــﻮرد ﺗﺼﻮﯾــﺮ ﻫــﺎی ﮐﺘــﺎب ﻣﻘــﺪس در ﻣــﻮرد ﮐﻠﯿﺴــﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸــﯿﺪ .ﮐــﺪام ﯾــﮏ را ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣــﯽ

ﭘﺴــﻨﯿﺪﯾﺪ؟ ﭼـﺮا ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣــﻮرد ﻋﻼﻗــﻪ دارﯾــﺪ؟ ﺑﺮﺧــﯽ دﯾﮕــﺮ از اﺳــﺘﻌﺎره ﻫــﺎی ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ
ﮐﻠﯿﺴــﺎ را ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ در اﯾــﻦ آﯾــﺎت ﺑﯿﺎﺑﯿــﺪ :اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋــﻮس ﺑــﺎب  ۳آﯾــﻪ  ،۵۱دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋــﻮس
ﺑــﺎب  ۲آﯾــﺖ  ۳ﺗــﺎ  ،۵اول ﭘﻄــﺮس ﺑــﺎب  ۲آﯾــﻪ  .۹اﯾــﻦ اﺳــﺘﻌﺎره ﻫــﺎ ﭼــﻪ ﭼﯿﺰﻫــﺎی دﯾﮕــﺮی در
ﻣــﻮرد ﮐﻠﯿﺴــﺎ آﻣــﻮزش ﻣــﯽ دﻫﻨــﺪ؟
 » .۲ﺧــﺪا ﻣــﯽ ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐــﻪ ﻗﻮﻣــﺶ ﺑــﺎ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧــﻪ ﺗﺮﯾــﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫــﺎی ﻫــﻢ ﻧﺸــﯿﻨﯽ ﻣﺴــﯿﺤﯽ ﻣﺘﺤــﺪ
ﺷــﻮﻧﺪ؛ اﻋﺘﻤــﺎد ﺑــﻪ ﻣــﻮدت ﺑـﺮای روﻧــﻖ ﮐﻠﯿﺴــﺎ ﺣﯿﺎﺗــﯽ اﺳــﺖ؛ اﺗﺤــﺎد در ﻋﻤــﻞ در ﺑﻬـﺮان ﻣﺬﻫﺒــﯽ
ﻣﻬــﻢ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ .ﯾــﮏ ﮔﺎم از روی ﺑــﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃــﯽ ﻋﻤﻠــﯽ از روی ﺑــﯽ دﻗﺘــﯽ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﮐﻠﯿﺴــﺎ
را دﭼــﺎر ﻣﺸــﮑﻼت و ﺳــﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾــﯽ ﺑﮑﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺑـﺮای ﺳــﺎل ﻫــﺎ ﻧﺘﻮاﻧــﺪ از آن رﻫﺎﯾــﯽ ﯾﺎﺑــﺪ « – اﻟــﻦ
ﺟــﯽ .واﯾــﺖ Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 3, p. 446 — ،اﯾــﻦ
ﻫﺸــﺪار ﺑـﺮای ﺗــﻼش ﺑﺨﺎﻃــﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ از وﺣــﺪت ﮐﻠﯿﺴــﺎ  ،ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی ﻣــﯽ آﻣــﻮزد؟ ﻫــﺮ ﮐــﺪام از
ﻣــﺎ در اﯾــﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘــﺪس ﭼــﻪ ﻧﻘﺸــﯽ دارﯾــﻢ؟
 .۳ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﺗﺄﮐﯿـﺪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺣﺘـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗـﻮم ﺧـﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ
ﻓﯿـﺾ ﺧـﺪا ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت ﺗﮑﯿـﻪ ﮐﻨﯿـﻢ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺧـﻮد ﻣﺘﮑـﯽ ﻧﺒﺎﺷـﯿﻢ .درواﻗﻊ ،آﯾﺎ
ﻫﺮﮔـﺰ ﻣـﯽ ﺗـﻮان اﺳـﺘﺪﻻل ﮐـﺮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﺗـﮑﺎی ﻣـﺎ ﺑـﺮ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﺧـﺪا ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣـﺎ را ﻗـﻮم ﺧـﺪا ﻣـﯽ ﺳـﺎزد؟ ﭼـﺮا اﯾـﻦ ﯾـﮏ ادﻋـﺎی ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷـﺪ؟

ﺧﻼﺻـﻪ :ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ از اﺳـﺘﻌﺎره ﻫـﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗـﯽ ﺑـﺮای ﻣﺎﻫﯿـﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﮑﺎر
ﻣﯽﺑـﺮد .ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺘﻌﺎره ﻫـﺎ ﭼﻨﯿـﻦ آﻣـﻮزش ﻣـﯽ دﻫﻨﺪ ﮐـﻪ ﺧﺪا ﺑـﻪ دﻗـﺖ ﻣﺮاﻗﺐ
ﻗـﻮم ﺧـﻮد ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و از آﻧﻬـﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ .اﯾﻦ ا َﺷـﮑﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣـﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﻗـﻮم ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻣـﺎ ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﮐﺎری ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن
ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﯾـﻢ ،ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿـﺎز دارﯾﻢ.
۶۱

آیه ۱۵

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران
 ۱٨آﺑﺎن

ﮐﺘﺎب ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ
ﺗﻮﺳﻂ وﻻدﻣﯿﺮﺑﻮرﯾﺴﻮف

ﺑﻌـﺪ ازﴍﮐـﺖ درﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷـﺒﺎﻧﺎن در ﮐﺸـﻮر دﯾﮕﺮ ,دوﺳـﺘﺎن از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﯾـﮏ ﺟﻌﺒـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻫـﺎی دﯾﻨﯽ را ﮐﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ۱۰۰ﻋﺪد ﮐﺘـﺎب ﺑﻮد ,ﺑﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ.
ﻣـﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﻢ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﻢ ,اﻣـﺎ ﮐﺸـﻮر زادﮔﺎﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺟـ ّﺪی ﭘﺨـﺶ ﮐﺘﺎﺑﻬـﺎ ﺑـﺎ
ﻣﻀﻤـﻮن ادﺑﯿّـﺎت دﯾﻨـﯽ را ﮐﻨـﱰل ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑـﻪ دوﺳـﺘﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘـﻢ ":ﻣﻦ ﺑﻪ ﴍﻃﯽ ﺟﻌﺒـﻪ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﮐـﻪ راﻧﻨﺪه اﺗﻮﺑﻮس
ﻣﺴـﻮوﻟﯿﺖ آﻧﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ".
راﻧﻨـﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑـﻮس اﻏﻠـﺐ ﺑـﺮای ﺣﻤـﻞ ﺑـﺎر اﺿﺎﻓـﯽ ﺑـﻪ ﻋـﻮض ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﻘـﺪی
ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ,و راﻧﻨـﺪه اﺗﻮﺑـﻮس ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﻋـﻮض ﭘﺮداﺧـﺖ  ۱۰۰دﻻر ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ و ﯾﮑﯽ از دوﺳـﺘﺎﻧﻢ ﺳـﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺷـﺪﯾﻢ و ﻣﺴـﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ
را ﭘﯿﻤﻮدﯾـﻢ.
وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺑـﻪ ﻣﺮزرﺳـﯿﺪﯾﻢ ,راﻧﻨـﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷـﺪ ﺗـﺎ در ﻣﻮرد
ﺟﻌﺒـﻪ اﻃّﻼﻋﺎﺗـﯽ را ﺑﮕﯿـﺮد .او ﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﺪاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺎﻣـﻮران ﻣﺮزﺑﺎﻧـﯽ
ﺻﺤﺒـﺖ ﮐﻨـﺪ .وﻗﺘـﯽ ﺑـﻪ او ﮔﻔﺘـﻢ ﮐـﻪ در درون ﺟﻌﺒـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻫـﺎی ﻣﺴـﯿﺤﯽ وﺟﻮد
دارد ,او  ۱۰۰دﻻر را از ﺟﯿﺒـﺶ درآورده و ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﭘـﺲ داد .او ﮔﻔـﺖ ":ﺑـﺮای ﻣـﻦ
ﻗﺎﭼـﺎق ﻣـﻮاد ﻣﺨ ّﺪرآﺳﺎﻧﱰاﺳـﺖ از ﮔﺬراﻧـﺪن ﮐﺘـﺎب ﻫـﺎی ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ از ﻣـﺮز".
ﻣـﻦ و دوﺳـﺘﻢ ﮔﺰﯾﻨـﻪ دﯾﮕـﺮی ﻧﺪاﺷـﺘﯿﻢ .ﻣـﺎ ﮐﻨﺎراﺗﻮﺑـﻮس زاﻧـﻮ زده وﮐﺘـﺎب ﻫـﺎ
را درون ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎﯾـامن ﮔﺬاﺷـﺘﯿﻢ .ﺳـﭙﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻒ ﻣﺴـﺎﻓﺮان در ﻣـﺮز
ﭘﯿﻮﺳـﺘﯿﻢ ,دﻋـﺎ ﮐﺮدﯾـﻢ .ﺷـﺨﺼﯽ ﮐـﻪ در ﺟﻠـﻮی ﻣـﺎ ﺑـﻮد ﮐﯿـﻒ ﻫﺎﯾـﺶ را روی
ﻧﻮارﭘﺮدازﻧـﺪه ﮔﺬاﺷـﺖ و ﺧـﻮدش ﺑـﻪ درون ﮔﻤـﺮک رﻓـﺖ .ﺑﻌـﺪ ﻣـﺎ ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎﯾامن را
روی ﻧﻮارﺑﺎزرﺳـﯽ ﮔﺬاﺷـﺘﯿﻢ .ﻣﺎﻣـﻮر ﻣﺮزﺑﺎﻧـﯽ دﮐﻤـﻪ اﺳـﺘﺎرت ﻧـﻮار را ﻓﺸـﺎر داد ,اﻣﺎ
ﺣﺮﮐـﺖ ﻧﮑـﺮد .دوﺑـﺎره دﮐﻤـﻪ را ﻓﺸـﺎر داد .او دﮐﻤﻪ را ﻓﺸـﺎر داد و ﻧﺎ ﺳـﺰا ﮔﻔﺖ .ﺑﺎز
ﻧـﻮار ﻫﯿـﭻ ﺣﺮﮐﺘـﯽ ﻧﮑﺮد.
ﻣﺎﻣـﻮر ﮔﻤـﺮک ﻧﮕﺎﻫـﯽ ﺑﻪ ﻣـﺎ اﻧﺪاﺧـﺖ .او در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗﺎ ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎ
را از روی ﻧﻮارﺑﺮدارﯾﻢ ,ﮔﻔﺖ ":ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ,ﺑﺮوﯾﺪ«.

۶۲

ﭼﻨـﺪ دﻗﯿﻘـﻪ ﺑﻌـﺪ ,ﻣـﻦ و دوﺳـﺘﻢ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ دﯾﮕـﺮ ﮔﯿﺸـﻪ ﮔﻤـﺮک رﻓﺘﯿـﻢ ﺗـﺎ
ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر زادﮔﺎﻫـامن وارد ﺷـﻮﯾﻢ .ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎﯾـامن را روی ﻧﻮارﺑﺎزرﺳـﯽ ﮔﺬاﺷـﺘﯿﻢ
و ﻣﺎﻣﻮردﮐﻤـﻪ را ﻓﺸـﺎر داد .ﭼﯿـﺰی اﺗﻔـﺎق ﻧﯿﻔﺘـﺎد .ﴍوع ﺑـﻪ ﻧﺎﺳـﺰا ﮔﻔـنت منـﻮد ,و
ﴎاﻧﺠـﺎم رو ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﮐـﺮد و ﮔﻔـﺖ ":ﺑﺮوﯾـﺪ".
ﻫﻤﯿﻨﮑـﻪ از ﻣـﺮز ﮔﺬﺷـﺘﯿﻢ ,ﻧﮕﺎﻫـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻘـﺐ اﻧﺪاﺧﺘﯿـﻢ .ﻣﺎﻣﻮرﻧﻔـﺮ ﺑﻌـﺪی را
ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑـﻮد وﮐﯿـﻒ ﻫـﺎی او را ﺑﺎ دﺳـﺖ ﺑﺎزرﺳـﯽ ﻣﯽ ﮐـﺮد .ﻣـﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ روی
ﺻﻨﺪﻟـﯽ اﺗﻮﺑـﻮس ﻧﺸﺴـﺘﯿﻢ ,از ﺧـﺪا ﺷـﮑﺮﮔﺰاری ﮐﺮدﯾـﻢ.
در ﺳـﺒّﺖ ,ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎ داﺳـﺘﺎن ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ داﺷـﺖ .ﯾﮏ ﺻﺪا
او را ﺑﯿﺪارﮐـﺮده ﺑـﻮد و ﻣـﯽ ﮔﻔﺖ":ﺑـﺮای ﺷـﺒﺎﻧﺖ دﻋـﺎ ﮐـﻦ ".او ﭘـﯽ ﻧـﱪده ﺑـﻮد ﮐﻪ
ﻣـﻦ درﺣـﺎل ﻣﺴـﺎﻓﺮت ﻫﺴـﺘﻢ و ﻓﮑـﺮ ﮐـﺮد در ﺧﺎﻧـﻪ در ﺣـﺎل ﺧﻮاب ﻫﺴـﺘﻢ .ﺻﺪا
دوﺑـﺎره ﮔﻔﺖ":ﺑـﺮای ﺷـﺒﺎﻧﺖ دﻋـﺎ ﮐـﻦ ".ﴎاﻧﺠـﺎم ,او زاﻧـﻮ زده و ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﯾـﮏ
ﺳـﺎﻋﺖ دﻋـﺎ ﮐﺮد.
ﻣـﻦ از او ﺳـﻮال ﮐـﺮدم ﮐـﻪ ﭼـﻪ وﻗﺖ او ﺻﺪا را ﺷـﻨﯿﺪه ﺑﻮد .آن دﻗﯿﻘـﺎ ﻟﺤﻈﻪ ای
ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣﻦ و دوﺳـﺘﻢ ازﻣﺮز ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺑـﺎ وﺟـﻮد آﻧﮑـﻪ منـﯽ ﺗﻮاﻧـﻢ اﺳـﻢ ﮐﺸـﻮرم را ﺑﮕﻮﯾـﻢ ,درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﻢ ﺑﺮای
ﮐﺎر ﺧـﺪا دﻋـﺎ ﮐﻨﯿـﺪ .از ﺷـام ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ دادن ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺸـﮑﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺧـﱪ ﻧﺠـﺎت را ﺑـﻪ ﺑﯿﺸـﱰ ﻧﻘـﺎط دﻧﯿﺎ ﮔﺴـﱰش دﻫﺪ.

۶۳

درس ﻫﻔﺘﻢ

 ۲۵-۱۹آﺑﺎن

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ،۶ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ ۲۳؛ ﻣﺘﯽ
ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۱۷ﺗـﺎ ۲۰؛ اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۳ﺗﺎ ۲۴؛ اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾﺎت ۱
ﺗـﺎ ۲۲؛ ﻋﺎﻣـﻮس ﺑﺎب  ۹آﯾـﺎت  ۱۱و .۱۲

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ » :ﺷام ﮐﻪ در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﻫﻤﻔﮑﺮ او ﺷﺪهاﯾﺪ .ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدی و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ،ﺑﺮده و آزاد ،ﻣﺮد و زن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﻫﻤﮥ ﺷام در اﺗﺤﺎد
ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ « )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۲۷و .(۲۸
ﯾﮑـﯽ از دﺷـﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﻫـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺣﻔـﻆ اﺗﺤـﺎد در زﻣـﺎن ﺑـﺮوز
اﺧﺘـﻼف ﻋﻘﺎﯾـﺪ در ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﻮﯾـﺖ و رﺳـﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻗـﺐ وﯾﺮاﻧﮕـﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﻮﻧﺪ.
ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺴـﯿﺤﯽ اﻣـﺮوزی ﺑـﺎ ﺟﻮاﻣﻌـﯽ ﮐـﻪ در ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣـﯽ ﺑﯿﻨﯿـﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ .ﻣﺮدم
ﻫـامن ﻣـﺮدم ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎ ﺣﺘـﯽ در ﻣـﻮرد ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮ ﺑﻮﺟـﻮد ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آﻣـﺪ.
ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ از ﮐﺸـﻤﮑﺶ ﻫـﺎی ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه از ﺗﻌﺼﺒـﺎت ﻓـﺮدی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه
و ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎی ﺟـﺪی در ﺗﻔﺴـﯿﺮ رواﯾـﺎت و اﺳـﻄﻮره ﻫـﺎی ﮐﻠﯿـﺪی داﺳـﺘﺎن ﻫـﺎی ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ
روﺑـﺮو ﺑﻮدﻧـﺪ .اﯾـﻦ درﮔﯿـﺮی ﻫـﺎ اﮔـﺮ ﺑـﺮای رﺳـﻮﻻن و رﻫـﱪان ﻣﺘﻔﮑـﺮی ﮐﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل راﻫﻨامﯾﯽ
روح اﻟﻘـﺪس و ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑـﺮای ﺣـﻞ و ﻓﺼـﻞ اﯾـﻦ ﺗﻨﺶ ﻫـﺎ ﻧﺒﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﮐﻠﯿﺴـﺎ را در
ﻣﺮاﺣـﻞ اﺑﺘﺪاﯾـﯽ وﯾﺮان ﺳـﺎزد.
ﭼﻨـﺪ ﻫﻔﺘـﻪ ﭘﯿـﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﺮدﯾـﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿﻪ وﺣـﺪت ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ منﻮد.
در اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻧـﺰاع ﻫـﺎی داﺧﻠـﯽ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ
ﺗﻀﻌﯿـﻒ و ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﺑﻘـﺎی آن ﻣـﯽ ﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﻧـﺰاع ﻫﺎ ﭼـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷـﺪﻧﺪ و
اﻣـﺮوزه از اﯾـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻫـﺎ ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۶آﺑﺎن  November ۱۷ -آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۶۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۰آﺑﺎن

ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻗﻮﻣﯽ
اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﻪ  ۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭼـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ در ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﻣـﺮدم
درﺑـﺎره ﺗﻮزﯾـﻊ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧـﻪ ﻏـﺬا ﻣﯿـﺎن ﺑﯿـﻮه زﻧـﺎن ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨـﺪ؟
ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﯿـﻮه زﻧـﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﻮد
ﺗﺒﻌﯿـﺾ ﻗﺎﺋـﻞ ﻣـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﯿـﻮه زﻧﺎن ﻋﱪاﻧـﯽ ،ﻏـﺬای ﮐﻤﱰی ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﻣـﯽ دادﻧﺪ.
اﯾـﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﺷـﮑﺎر ،ﺷـﮑﺎﻓﯽ در اﺟﺘـامع اﯾامﻧﺪاران اوﻟﯿـﻪ وﺟﻮد آورد .ﭼﻪ اﯾـﻦ ﻃﺮﻓﺪاری واﻗﻌﯽ
ﺑـﻮد ﯾـﺎ ﺧﯿـﺮ ،ﻣـنت ﺑﻪ آن اﺷـﺎره ای منـﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑـﺎور ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾـﻦ ﻧـﺰاع ﻫـﺎ از اﺑﺘـﺪا اﺗﺤـﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻣـﯽ منـﻮد .ﭼﻘـﺪر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﺪاﺋﯽ
ﻧـﮋادی ﭼﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﴎﻋﺖ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ دﯾﺪه ﺷـﺪ.
اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۲ﺗـﺎ  ۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﻣﺮاﺣﻞ ﺳـﺎده ای ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ
اﯾـﻦ ﺳـﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑـﮑﺎر ﺑﺮد ﭼـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ رﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای رﺳﻮﻻن
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .اﻧﺘﺼﺎب آن ﻫﻔﺖ ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﯽ » ﺷامس « ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ )اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم منﯽ ﺧﻮاﻧﺪ( ،ﺗﻨﺶ در ﮐﻠﯿﺴﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﱰی در ﮐﺎر ﺑﺸﺎرت و ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺑـﻪ ﺷـﮑﺎﯾﺎت اﯾامﻧـﺪاران ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ زﺑﺎن ﮔـﻮش ﻓـﺮا دادﻧﺪ و از اﯾﺸـﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﺎر راه
ﺣـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ .اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﻔـﺖ ﻣـﺮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﻤﮑﺎران رﺳـﻮﻻن ﺑـﻪ ﻋﻬﺪه اﯾـﻦ ﮔﺮوه ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪ و آﻧﻬﺎ
ﻫﻔـﺖ ﺷـﺎﮔﺮد را ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ زﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ منﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣـﺮدان » ﻧﯿﮑﻨﺎم
و ﭘـﺮ از روح اﻟﻘـﺪس و ﺑـﺎ ﺣﮑﻤـﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ « )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ  .(۳رﺳـﺎﻟﺖ رﺳـﻮﻻن ﮐـﻪ ﺗﺎ آن
زﻣـﺎن ﻫـﻢ ﻣﻮﻋﻈـﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا و ﻫـﻢ ﺗﻮزﯾـﻊ ﻏـﺬا ﻣﯿـﺎن ﺑﯿﻮه زﻧـﺎن ﺑـﻮد ،ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺷـﺪ ﮐﻪ
ﻫـﺮ ﮐـﺪام ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘـﯽ ﺑـﺎ ارزش ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﺮای اﻧﺘﺸـﺎر اﻧﺠﯿﻞ را اﻧﺠـﺎم ﻣﯽ دادﻧـﺪ .ﻟﻮﻗﺎ از واژه ﯾﮑﺴـﺎن »
رﺳـﺎﻟﺖ « ﯾﺎ » ﺧﺪﻣﺖ « ) (diakoniaﺑﺮای اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ رﺳـﻮﻻن در ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻼم )اﻋامل رﺳـﻮﻻن
ﺑـﺎب  ۶آﯾـﻪ  (۴و ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﺧﺎدﻣﯿـﻦ ﺗﻮزﯾـﻊ ﻏـﺬا )اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۶آﯾﺎ  (۱ﺑـﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﺷــﻤﺎ در اﯾــﻦ واﻗﻌﯿــﺖ ﮐــﻪ رﻫﺒ ـﺮان ﺑ ـﺮای ﭘﯿــﺪا ﻧﻤــﻮدن راه ﺣــﻞ ،ﺗﻌــﺪاد زﯾــﺎدی از
اﯾﻤﺎﻧــﺪاران را ﺑــﺎ ﻫــﻢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧــﺪ )اﻋﻤــﺎل رﺳــﻮﻻن ﺑــﺎب  ۶آﯾــﻪ  (۲ﭼــﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣــﯽ
درک ﻣــﯽ ﮐﻨﯿــﺪ؟
۶۵

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۱آﺑﺎن

اﯾامن آوردن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
اﯾـامن آوردن ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺑـﻪ اﻧﺠﯿـﻞ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ روﯾـﺪادی در ﮐﺘـﺎب اﻋـامل رﺳـﻮﻻن
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺻﺤﻨـﻪ را ﺑـﺮای درﮔﯿـﺮی ﺑﺰرگ ﺗﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﻧﺰاﻋﯽ ﮐﻪ
وﺟـﻮد و رﺳـﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﺑـﻪ ﺧﻄﺮ ﻣـﯽ اﻧﺪاﺧﺖ.
اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۲۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .در اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﭼـﻪ ﻋﻮاﻣﻠـﯽ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘﻪ
اﺷـﺎره دارﻧـﺪ ﮐـﻪ روح اﻟﻘـﺪس در ﺣـﺎل رﺳـﻮخ ﺑـﺮ ﻗﻠـﺐ ﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣـﺮدم ﺑـﺮای آﻣـﺎده
ﺳـﺎزی راه ﺑـﺮای ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺑـﺮای درﯾﺎﻓـﺖ اﻧﺠﯿـﻞ ﺑـﻮد؟
اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای ﭘﻄـﺮس ﺑﺴـﯿﺎر ﻋﺠﯿـﺐ ﺑـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ .او ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷـﺪ زﯾﺮا ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾـﮏ ﯾﻬـﻮدی وﻓـﺎدار ﻫﺮﮔـﺰ در ﺧـﻮردن ﻏـﺬای ﻧﺎﭘﺎک ﯾﺎ ﻧﺠـﺲ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐـﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻠﺰم ﻣـﯽ دارد،
ﴍﯾـﮏ ﻧﺸـﺪه ﺑـﻮد )ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ،۱۱ﺣﺰﻗﯿـﺎل ﺑﺎب  ۴آﯾـﻪ  ۱۴و داﻧﯿﺎل ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ۸را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ،ﻫـﺪف از اﯾـﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ منﯽ ﺷـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯿﺎن
ﯾﻬﻮدﯾـﺎن و ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣﺎﻧـﻊ ﮔﺴـﱰش اﻧﺠﯿـﻞ ﻣـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ .ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﻮاﻧﻌﯽ دﺳـﺖ ﮐﻢ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟﻬـﺎن ﮐﻬـﻦ ،اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺷـﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
در دﻫـﻪ ﻫـﺎی ﻧﺨﺴـﺖ ،ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ اﺳﺎﺳـﺎً از ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧـﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ را ﺑﻪ
ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮ ِد ﻧﺒـﻮت ﻫـﺎی ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ .اﯾامﻧـﺪاران اوﻟﯿـﻪ ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ،
ﯾﻬﻮدﯾـﺎن وﻓـﺎداری ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ،از ﴍﯾﻌـﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﻬـﺎ ﺗﺼـﻮر منـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻘـﺮرات ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾﻢ را زاﺋـﻞ ﯾﺎ ﻧﺎﺑـﻮد ﻣﯽمنﻮد
)ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۱۷ﺗـﺎ .(۲۰
اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﺎت  ۳۴ ،۲۹ ،۲۸و  ۳۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭘﻄﺮس ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻔﻬﻮم روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﯾﺎﻓـﺎ درﯾﺎﻓـﺖ منـﻮد را درک منـﻮد؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﺳـﻮق داد؟
آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺑﯿﻨﯿـﻢ در اﻋـامل رﺳـﻮﻻن اﺗﻔـﺎق ﻣـﯽ اﻓﺘـﺪ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ روح اﻟﻘـﺪس راه را
ﺑـﺮای ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪن در اﺟﺘـامع ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻫﻤـﻮار منـﻮد .و آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ اﯾـﻦ ﮐﺎر را ﺑـﺪون ﺧﺘﻨـﻪ ﺷـﺪن و اﺑﺘـﺪا ﯾﻬـﻮدی ﺷـﺪن اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ .آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﭘﻄﺮس
و دوﺳـﺘﺎﻧﺶ را ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ ﺳـﺎﺧﺖ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در ﺣﻘﯿﻘـﺖ اراده ﺧـﺪا ،ﻋﻄـﺎی روح اﻟﻘـﺪس ﺑـﻪ
ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ای ﯾﮑﺴـﺎن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷـﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴـﯽ در روز ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳـﺖ
۶۶

ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺑـﻮد )اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۰آﯾﺎت  ۴۴ﺗﺎ  .(۴۷اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ روح اﻟﻘﺪس
ﻫامﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن داده ﺷـﺪ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ داده ﺷـﻮد ،ﭘﺲ آﺷـﮑﺎر ﺑـﻮد ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ
ﺷـﺪن ﴍط ﻻزم ﺑـﺮای اﯾـامن آوردن ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد ﻧﺒﻮد .اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺻﺤﻨـﻪ را ﺑـﺮای درﮔﯿـﺮی ﻣﺬﻫﺒـﯽ ﺑـﺰرگ ﺗﺮی ﻣﯿـﺎن ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿـﻪ ﻓﺮاﻫﻢ منﻮد.

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۲آﺑﺎن

روح ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮔﺰارﺷﺎت از آﻧﭽﻪ در ﻗﯿﴫﯾﻪ در ﻣﻮرد ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﺑﻪ رﻫﱪان اﺟﺘامع ﻣﺴﯿﺤﯽ
در اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ و آﻧﻬﺎ از ﭘﻄﺮس ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .آﻧﻬﺎ از آﻧﭽﻪ
ﭘﻄﺮس اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،رﻧﺠﯿﺪه ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮ ﻃﺒﻖ درک ﯾﻬﻮدی ﺧﻮد از اﺣﮑﺎم ﻣﻮﺳﯽ،
ﯾﻬﻮدﯾﺎن وﻓﺎدار اﺟﺎزه ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﻪ .(۳
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۴ﺗﺎ  ۱۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭘﻄﺮس ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎر روحاﻟﻘﺪس و رﻫﻨﻤﻮد
او در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﯽ او ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﺑﻮد؟
اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ،ﺳـﻮاﻻﺗﯽ در ﻣـﻮرد ﻣﴩوﻋﯿـﺖ اﻋـامل و ﺗﺼﻤﯿـامت ﭘﻄـﺮس در ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﻏﯿﺮ
ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﻣﻄـﺮح منﻮدﻧـﺪ ،ﺷـﺎﻫﺪان ﮐﺎﻓـﯽ )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﻪ  (۱۲ﮔﻮاﻫـﯽ دادﻧـﺪ ﮐﻪ
روحاﻟﻘـﺪس در واﻗـﻊ ﺣﻀـﻮر ﺧـﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳـﺖ آﺷـﮑﺎر منـﻮد .راﻫﻨامﯾـﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ
روحاﻟﻘـﺪس در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺤـﺚ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و اﯾـﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ» .
وﻗﺘـﯽ اﯾـﻦ را ﺷـﻨﯿﺪﻧﺪ ﺧﺎﻣـﻮش ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ و در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ﺧﺪا را ﺳـﺘﺎﯾﺶ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺲ
در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿـﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺨﺸـﯿﺪه اﺳـﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻫـﻢ از ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺧـﻮد ﺗﻮﺑـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺣﯿـﺎت ﯾﺎﺑﻨـﺪ « )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۱آﯾـﻪ .(۱۸
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۱۹ﺗﺎ  ۲۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺳﭙﺲ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد؟
ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧـﯽ در اورﺷـﻠﯿﻢ ﻓﮑـﺮ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ آﻧﭽـﻪ در ﻣـﻮرد ﮐﻮرﻧﻠﯿـﻮس و ﺧﺎﻧـﻮاده اش
اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد ﯾـﮏ اﺳـﺘﺜﻨﺎء ﺑـﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ای ﺗﮑﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ .اﻣﺎ آن واﻗﻌـﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد
ﮐـﻪ روح اﻟﻘـﺪس در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺖ .ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐﻪ ﺷـﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﺗـﺮ از اورﺷـﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا
ﭘﺮاﮐﻨـﺪه ﺷـﺪﻧﺪ ،ﺑﺪﻟﯿـﻞ ﺟﻔﺎﺋـﯽ ﮐـﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺳـﺘﯿﻔﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ )اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ
 (۱و ﺑـﻪ ﺳـﺎﻣﺮه ،ﻓﯿﻨﯿﻘﯿـﻪ ،ﻗـﱪس و اﻧﻄﺎﮐﯿـﻪ رﻓﺘﻨـﺪ ،ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن ،ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﯿﺸـﱰی ﻋﯿﺴـﯽ
۶۷

را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه ﺧـﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﭼﯿﺰی اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐـﺮده ﺑﻮد
)اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ٨آﯾـﻪ  .(۱اﯾـﻦ اﯾـامن آوردن ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓـﻮق اﻟﻌﺎده ﺑـﻮد ،اﮔﺮ
ﻣـﺎ ﺧـﻮد را ﺑﺠـﺎی اﯾامﻧـﺪاران ﯾﻬـﻮدی اوﻟﯿـﻪ ﺑﮕﺬارﯾـﻢ ،دﯾـﺪن اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣﻄﻤﱧ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
رﻓﺘـﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،دﺷـﻮار منﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺧــﻮد ﻣــﺎ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ در ﺑﺮاﺑــﺮ دﯾــﺪﮔﺎه ﻫــﺎی ﮐﻮﺗــﻪ ﻧﻈﺮاﻧــﻪ در ﻣــﻮرد ﮐﻠﯿﺴــﺎ
و ﭘﯿــﺎم ﻣــﺎ ﮐــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﺎﻧــﻊ ﺷــﻬﺎدت دادن ﻣــﺎ ﺑﺸــﻮد ،ﻣﻘﺎوﻣــﺖ ﮐﻨﯿــﻢ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۳آﺑﺎن

ﺷﻮرای اورﺷﻠﯿﻢ
اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۱و  ۲و ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۱ﺗﺎ  ۱۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .دو ﻣﺴـﺌﻠﻪ
ای ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣﺪن درﮔﯿﺮی ﺟﺪی در ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟
ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻋﻠﯿـﻪ اﺗﺤـﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿـﻪ ﺑـﺎ آن روﺑـﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ،واﻗﻌـﯽ و دﺷـﻮار ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﯾﻬـﻮدی زاده ﻓﮑـﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺠـﺎت ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻗﻮم ﻋﻬﺪ
ﺧـﺪا ﺗﻌﻠـﻖ داﺷـﺘﻨﺪ ،ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﻮد و اﯾـﻦ ﺑﺮ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑـﻮدن ﺧﺘﻨﻪ دﻻﻟﺖ داﺷـﺖ .و اﯾـﻦ اﯾامﻧﺪاران
ﯾﻬـﻮدی ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨﺸـﯽ از زﻧﺪﮔـﯽ وﻓﺎداراﻧـﻪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎور ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ از ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻏﯿﺮ
ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﮐـﻪ اﺣﺘـامﻻً ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻧﺠﺎت ﺧـﻮد اﯾﺸـﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑـﱪد ،اﺟﺘﻨـﺎب ورزﻧﺪ.
ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺳـﻨﺖ ﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﺳـﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ای در ﻣـﻮرد ارﺗﺒﺎﻃﺸـﺎن ﺑـﺎ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن داﺷـﺘﻨﺪ.
اﯾـﻦ ﺳـﻨﺖ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﴎﻋـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺪی ﺑـﺮای اﺟﺘـامع ﻧﻮﭘـﺎی ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ ،زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ
رﺳـﻮﻻن ﴍوع ﺑـﻪ ﻣﻮﻋﻈـﻪ ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧـﯽ منﻮدﻧـﺪ ﮐﻪ متﺎﯾﻞ داﺷـﺘﻨﺪ از ﻋﯿﺴـﯽ ﭘﯿـﺮوی ﮐﻨﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه ﻗـﻮم ﻣـﻮرد ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐﻪ در
ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،اﮔـﺮ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ آﯾﺎ منﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ
اﺑﺘـﺪا ﯾﻬـﻮدی ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ از ﻫـامن ﻣﻘـﺮرات ﻋﻬـﺪ اﻃﺎﻋـﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟
اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۳ﺗـﺎ  ۲۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺷـﻮرای اورﺷـﻠﯿﻢ
ﻣﻄﺮح ﺷـﺪﻧﺪ ،ﭼـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟
اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ در درﮔﯿـﺮی ﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻫﺎی ﻋﻤﯿـﻖ از رواﯾـﺎت ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس در
۶۸

ﻣـﻮرد ﺧﺘﻨـﻪ و راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن رﯾﺸـﻪ داﺷـﺖ .ﭼﻨـﺎن ﭼـﻪ رﺳـﻮﻻن ،ﺑـﺰرﮔﺎن و منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﻧﻄﺎﮐﯿـﻪ دور ﻫـﻢ ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪﻧﺪ ،ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺤـﺚ ﺑـﺪون ﻫﯿـﭻ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﯿـﺮی ﺑـﺮای
ﻣﺪﺗـﯽ ﻃﻮﻻﻧـﯽ اداﻣـﻪ ﻣـﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣـﺎ ﺳـﭙﺲ ﭘﻄـﺮس ،ﺑﺎرﻧﺎﺑـﺎ و ﭘﻮﻟـﺲ ﺳـﺨرناﻧﯽ منﻮدﻧـﺪ .ﺳـﺨرناﻧﯽ ﭘﻄﺮس ﺑـﻪ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ اﻟﻬﺎﻣﯽ
از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧـﺪا اﺷـﺎره داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻮﻫﺒـﺖ روح اﻟﻘـﺪس راه را ﺑـﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﻫﻤﻮار منﻮد .ﺳـﭙﺲ ﭘﻮﻟﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ داﺳـﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد را از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸـﺎن ﺑﺮای ﻏﯿﺮ
ﯾﻬﻮدﯾـﺎن اﻧﺠـﺎم داده ﺑـﻮد ﺑـﻪ اﺷـﱰاک ﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،ﭼﺸـامن ﺑﺴـﯿﺎری ﺑـﺮ روی ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﮔﺸـﻮده ﺷـﺪ .ﭘﻄـﺮس ﮔﻔـﺖ » :ﻣﺎ از راه ﻓﯿﺾ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺧﺪاوﻧـﺪ اﯾامن ﻣﯽ آورﯾـﻢ و ﻧﺠﺎت
ﻣـﯽ ﯾﺎﺑﯿـﻢ و آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄـﻮر «،ﮐـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ )اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب ۱۵
آﯾـﻪ  .(۱۱آﻧـﺎن ﺑـﺮای ﻗﺮﻧﻬـﺎی ﻣﺘـامدی از رﺳـﻮم و ﺗﴩﯾﻔﺎﺗـﯽ ﺗﺒﻌﯿـﺖ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ،وﻟـﯽ ﺑﺨﺎﻃـﺮ
اﻧﺠﯿـﻞ اﯾـﻦ رﺳـﻮم دﯾﮕـﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟـﺮا ﻧﺒـﻮد و ﻣﻀﻤﺤﻞ ﮔﺮدﯾـﺪه ﺑﻮد.

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺑﺎره اﻋﺘﻘﺎدی ﻋﻤﻘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﮑﺮ و ﻋﻘﯿﺪه داده اﯾﺪ؟ در ﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﮑﺮ
آﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﯾﮏ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۴آﺑﺎن

راهﺣﻠﯽ دﺷﻮار
ﮐﻠﯿﺴـﺎی اﻧﻄﺎﮐﯿـﻪ ﺑـﺮای ﻓﺮﺳـﺘﺎدن منﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ اورﺷـﻠﯿﻢ ﺑﺮای دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾـﻦ راه ﺣﻞ
ﺑـﺮای درﮔﯿﺮﯾﺸـﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻧﻮﻋـﯽ اﻋﺘـامد داﺷـﺘﻨﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﭘـﺲ از ﺳـﺎﻋﺖ ﻫـﺎ ﺑﺤـﺚ و
ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﻣﯿـﺎن رﺳـﻮﻻن و ﺑـﺰرﮔﺎن ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،ﯾﻌﻘـﻮب ﺑـﺮادر ﻋﯿﺴـﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ رﻫﱪ ﺟﻤﻊ
ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﻣـﻮرد آﻧﭽـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽ ﺷـﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓـﺖ )اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۱۳ﺗﺎ
 .(۲۰واﺿـﺢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﺷـﻮرا اﯾـﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﻻزم ﻧﯿﺴـﺖ ﯾﻬﻮدی ﺷـﻮﻧﺪ و از
متـﺎم اﺣـﮑﺎم ﺗﴩﯾﻔﺎﺗـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺧﺘﻨـﻪ اﻃﺎﻋـﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺷـﻮﻧﺪ.
ﻋﺎﻣـﻮس ﺑـﺎب  ۹آﯾـﺎت  ۱۱و  ۱۲و ارﻣﯿـﺎ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۱۴ﺗـﺎ  ۱۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ اﻧﺒﯿـﺎ ﻋﻬـﺪ
ﻗﺪﯾـﻢ ﭼـﻪ ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ ﻫﺎﯾـﯽ در ﻣـﻮرد ﻗـﻮم ﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ اﴎاﺋﯿـﻞ ﮐﺮدﻧﺪ؟
در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ﯾﻌﻘـﻮب از ﺑـﺎب  ۹ﻋﺎﻣـﻮس ﻧﻘـﻞ ﻗـﻮل ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﻣـﺎ اﺷـﺎراﺗﯽ ﺑـﻪ ﻧﺠﺎت ﺳـﺎﯾﺮ
ﻣﻠـﺖ ﻫـﺎ در دﯾﮕـﺮ ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻫـﺎی ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿـﻢ .اﯾـﻦ از اﺑﺘﺪا ﻗﺼـﺪ ﺧﺪا ﺑـﻮد ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾـﻖ ﺷـﻬﺎدت و ﺗﺠﺮﺑـﻪ اﴎاﺋﯿـﻞ ،متﺎم ﺟﻬﺎن را ﻧﺠﺎت دﻫـﺪ .درواﻗﻊ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷـﺪن اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮﮐﺘـﯽ ﺑـﺮای متـﺎم ﻣﻠـﺖ ﻫـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ او و ﻓﺮزﻧﺪاﻧـﺶ ﻣـﯽ ﺷـﺪ )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ
۶۹

ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  .(۳ﻫﺪاﯾـﺖ روح اﻟﻘـﺪس؛ ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﭘﻄـﺮس ،ﺑﺮﻧﺎﺑـﺎ و ﭘﻮﻟـﺲ در ﻣﯿـﺎن ﻏﯿﺮ
ﯾﻬﻮدﯾـﺎن؛ و اﯾـامن آوردن ﺑﺴـﯿﺎری از ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺷـﻮاﻫﺪی ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ منﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ .اﯾـﻦ ﺷـﻬﺎدت ﻫـﺎ ﺑﻪ رﻫـﱪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯽ در اورﺷـﻠﯿﻢ ﮐﻤﮏ منﻮد ﮐـﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻫـﺎی ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ اﮐﻨـﻮن در ﺣـﺎل ﺗﺤﻘـﻖ ﯾﺎﻓـنت ﺑﻮدﻧـﺪ .در واﻗﻊ،
ﺧـﺪا ﭘﯿـﺶ از آن اﺣﮑﺎﻣـﯽ ﺑـﺮای راﻫﻨامﯾـﯽ در ﻣـﻮرد ﺣﻀـﻮر ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن در اﴎاﺋﯿـﻞ و اﯾﻨﮑﻪ
ﭼـﻪ ﻣﺤﺪودﯾـﺖ ﻫﺎﯾـﯽ در ﻣـﻮرد آﻧﻬـﺎ اﻋـامل ﻣـﯽ ﺷـﺪ ،اراﺋـﻪ داده ﺑـﻮد )ﻻوﯾﺎن ﺑﺎب ﻫـﺎی  ۱۷و
 .(۱۸ﯾﻌﻘـﻮب ﻧﯿـﺰ در ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﮔﯿـﺮی ﺧـﻮد ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﺣـﮑﺎم اﺷـﺎره منﻮد )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب ۱۵
آﯾـﻪ  .(۲۹ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺧـﺪا از ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﻋـﻮت ﻣﯽ منﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗـﻮم او ﻣﻠﺤﻖ
ﺷـﺪه و ﻧﺠـﺎت ﻋﯿﺴـﯽ را ﻧﺼﯿـﺐ ﺧـﻮد ﮐﻨﻨـﺪ .ﻫﺪاﯾـﺖ روح اﻟﻘـﺪس درک ﻋﻤﯿـﻖ ﺗـﺮی از ﮐﺘـﺎب
ﻣﻘـﺪس ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن داد و ﺣﻘﺎﯾـﻖ ﻣﻬﻤـﯽ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺶ از آن ﻧﺪﯾـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺮاﯾﺸـﺎن آﺷـﮑﺎر منﻮد.
اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۳۰ﺗـﺎ  ۳۵ﭘﺎﺳـﺦ اﯾامﻧـﺪاران در اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اورﺷـﻠﯿﻢ
ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ را ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ » :ﺟﻤﻌﯿـﺖ از آن ﭘﯿﻐـﺎم دﻟﮕـﺮم ﮐﻨﻨـﺪه ﺷـﺎدﻣﺎن ﺷـﺪﻧﺪ «
)اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۵آﯾـﻪ .(۳۱
ﻣـﺎ در اﯾﻨﺠـﺎ در اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ،اﯾـﻦ منﻮﻧـﻪ ﻗﺪرمتﻨﺪ را ﻣـﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿﻪ
از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻣﺤﺒـﺖ ،اﺗﺤـﺎد و اﻋﺘـامد ،ﺗﺤـﺖ ﻫﺪاﯾـﺖ روح
اﻟﻘـﺪس از آﻧﭽـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑﺤـﺮان ﺑـﺰرگ اﺗﺤﺎد ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾــﻦ رواﯾــﺖ در ﻣــﻮرد اﻫﻤﯿــﺖ ﻧــﺪادن ﺑــﻪ ﺣــﺮف دﯾﮕ ـﺮان ،ﺣﺘــﯽ اﮔــﺮ آﻧــﺎن ﻣﺤــﻖ
ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﯾــﺎ ﺣــﺮف ﻣﻄﻠــﻮب ﻧﻈــﺮ ﻣــﺎ ﻧﺒﺎﺷــﺪ ،ﭼــﻪ ﻣــﯽ آﻣــﻮزد؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۵آﺑﺎن

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :از ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی اﻟـﻦ ﺟـﯽ واﯾـﺖ » ،ﻃﺎﻟﺒـﺎن ﺣﻘﯿﻘـﺖ « ،ﺻﻔﺤـﺎت -١۳۱
۱۴۲؛ » ﯾﻬﻮدﯾـﺎن و ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن « ،ﺻﻔﺤـﺎت  ،۲۰۰-۱٨٨از ﮐﺘـﺎب اﻋـامل رﺳـﻮﻻن.
» ﺷـﻮراﯾﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺼﻤﯿـﻢ را ﮔﺮﻓـﺖ ،از رﺳـﻮﻻن و ﻣﻌﻠامﻧـﯽ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ و ﻧﯿـﺰ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧـﯽ
ﻣﻨﺘﺨـﺐ از ﻣـﮑﺎن ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﺸـﮑﻞ ﺑـﻮد .ﺑـﺰرﮔﺎن اﻫـﻞ اورﺷـﻠﯿﻢ و ﻧﺎﯾﺒـﺎن اﻧﻄﺎﮐﯿـﻪ و
منﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧـﯽ از ﺑـﺎ ﻧﻔـﻮذ ﺗﺮﯾـﻦ ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎ ﺣـﺎﴐ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷـﻮرا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻗﻀﺎوت روﺷـﻦ ﻓﮑﺮاﻧﻪ و
ﻣﻨﺰﻟـﺖ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ اراده اﻟﻬـﯽ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ منـﻮد .آﻧﻬـﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﺸـﺎن
دﯾﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را ﺑـﺎ ﻓﺮﺳـﺘﺎدن روح اﻟﻘـﺪس ﻧـﺰد ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭘﺎﺳـﺦ داده
ﺑـﻮد؛ و آﻧﻬـﺎ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻬﻢ ﺧـﻮد ﺑﺎﯾـﺪ از راﻫﻨامﯾـﯽ روح اﻟﻘـﺪس ﭘﯿـﺮوی ﮐﻨﻨـﺪ.
متﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑﺮای رای دادن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .رﺳـﻮﻻن و
ﺑـﺰرﮔﺎن ﮐـﻪ اﻓـﺮادی ﺑﺎ ﻧﻔـﻮذ و دارای ﻗـﺪرت ﻗﻀﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣـﺎن را ﺻﺎدر منﻮدﻧـﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎی ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ .ﺑﺎ اﯾـﻦ وﺟﻮد ،ﻫﻤـﻪ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮﺷـﺤﺎل ﻧﺸـﺪﻧﺪ؛
ﺟﻨﺎﺣـﯽ از ﺑـﺮادران ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺮواز و ﻣﺘﮑـﯽ ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ.
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ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺮدان ﺑـﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻓـﺮدی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﻧﻪ از روی ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺬﯾـﺮی ﮐﻠﯿﺴـﺎﺋﯽ .آﻧﻬـﺎ ﺑﯿﺸـﱰ در اﯾـﺮاد ﮔﺮﻓـنت و ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ ،ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻃـﺮح ﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﺗﻼش
ﺑـﺮای از ﺑﯿـﻦ ﺑـﺮدن ﮐﺎر اﻓـﺮادی ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑﺮای آﻣﻮزش ﭘﯿﺎم اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺸـﺨﺺ ﮐﺮده ﺑـﻮد درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
از اﺑﺘـﺪا ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﺮای ﺗﺠﻤﯿـﻊ دﭼـﺎر ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ ﺑـﻮد و اﯾﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾـﺎن زﻣـﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓـﺖ «– .
اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖEllen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 196, 197 ،

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱ﭼــﻪ ﮔﺎﻣﻬﺎﯾــﯽ ﺑــﻪ ﺳــﻮی ﺣــﻞ و ﻓﺼــﻞ درﮔﯿــﺮی ﻫــﺎ در رواﯾﺘــﯽ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﻫﻔﺘــﻪ ﺑــﻪ آن

ﭘﺮداﺧﺘﯿــﻢ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﺻــﻮرت ﺑــﺮوز اﺧﺘــﻼف در ﮐﻠﯿﺴــﺎی ﺷــﻤﺎ ﺑــﮑﺎر
ﺑــﺮده ﺷــﻮﻧﺪ؟ اﮔــﺮ ﭼــﻪ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ای ﮐــﻪ ﮐﻠﯿﺴــﺎ در اﯾﻨﺠــﺎ ﺑــﺎ آن روﺑﺮوﺳــﺖ دﯾﻨــﯽ ﺑــﻮد ،ﻣــﺎ
از اﯾــﻦ رواﯾــﺎت ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾــﻢ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﮐﻠﯿﺴــﺎ در زﻣﺎﻧــﯽ ﮐــﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ
ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ،ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﯾــﺎ ﻗﻮﻣــﯽ اﺗﺤــﺎد را ﺗﻬﺪﯾــﺪ ﻣــﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ،ﮐﻤــﮏ ﮐﻨــﺪ؟
 .۲ﺑــﺎر دﯾﮕــﺮ ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ ﻗــﻮل از اﻟــﻦ ﺟــﯽ .واﯾــﺖ در ﺑــﺎﻻ ﺗﻮﺟــﻪ ﮐﻨﯿــﺪ .ﺑــﺎ وﺟــﻮد ﻧﺘﯿﺠــﻪ
ﻣﺜﺒــﺖ ،ﺑﺮﺧــﯽ ﻫﻤﭽﻨــﺎن راﺿــﯽ ﻧﺒﻮدﻧــﺪ .ﻣــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ از اﯾــﻦ واﻗﻌﯿــﺖ ﺗﻠــﺦ ﭼــﻪ درﺳــﯽ
ﺑﮕﯿﺮﯾــﻢ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ ﺑـﺎ درﮔﯿـﺮی ﻫـﺎی داﺧﻠـﯽ در ﻣـﻮرد ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ ﮐـﻪ ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﻣﺨـﺮب ﺑـﺮ آن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻣـﻮرد ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد .ﻣـﺎ دﯾﺪﯾـﻢ ﮐـﻪ
ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺗﺤـﺖ روح اﻟﻘـﺪس و ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﮐﻼم ﺧـﺪا ﮔﺮدﯾـﺪ و ﻗﺎدر ﺷـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻦ درﮔﯿـﺮی ﻫﺎ و
اﺧﺘﻼﻓـﺎت را ﺣـﻞ و ﻓﺼـﻞ منﺎﯾـﺪ.
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داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران
 ۲۶آﺑﺎن

دﻋﺎ ﺑﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻤﺸﺪه

ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﺪ ﭘ ّﺮﯾﻦ

ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ در اﯾﺎﻟـﺖ ﻣﺘﺤـﺪه در اﯾﺎﻟـﺖ اورِﮔﺎن ﺷـﺒﺎﻧﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﻢ ،ﺑـﻪ
ﺗﻌـﺪاد  ۴۹۱ﻧﻔـﺮ ﻋﻀـﻮ رﺳـﻤﯽ دارد .اﻣـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ  ۳۸درﺻـﺪ از آن اﻋﻀـﺎ ﻓ ّﻌﺎل ﻫﺴـﺘﻨﺪ,
ﻋـﺪدی ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ  ۴۴اﻓﺰاﯾـﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ اﮔـﺮ آن دﺳـﺘﻪ از اﻋﻀـﺎ را ﮐـﻪ ﭘﯿـﺮ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﻧـﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾـﯽ ﻫـﺎی ذﻫﻨﯽ و ﺟﺴـﻤﯽ در ﺧﺎﻧـﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ،ﺑﻪ آن
اﺿﺎﻓـﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
آن ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۵۶درﺻـﺪ ﻏﯿﺮﻓ ّﻌـﺎل ﻫﺴـﺘﻨﺪ-ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾـﺮی ﮐـﻪ ﻣﻦ
آﻧﺮا در ﻃﯽ ﺳـﺎﻟﻬﺎی ﺷـﺒﺎﻧﯽ ام در ﮐﻠﯿﺴـﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ام .ﻣﺸـﮑﻞ ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎی آﻣﺮﯾـﮑﺎ ﻣﺤـﺪود منـﯽ ﺷـﻮد .از ﻧـﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧـﯽ ,ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﻧﺼـﻒ ﻫﻤـﻪ ﻣﺮدم
در ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ  ۵۰ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ
اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده و ﺑﻌـﺪ از آن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .اﻣﺎ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺗﻌ ّﻬﺪ دارد ﺗﺎ ﮔﻠّﻪ را ﺷـﺒﺎﻧﯽ
ﮐﻨـﺪ .ﭘﻄـﺮس رﺳـﻮل در ا ّول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ۲ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ":ﮔﻠّـﻪ ﺧـﺪا را ﮐـﻪ ﺑـﻪ
دﺳـﺖ ﺷـام ﺳـﭙﺮده ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺷـﺒﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﯿﺪ")ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ .( NKJV
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ,ﻣـﺎ ﴍوع ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﻮاﺑﻖ اﻋﻀﺎ در ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﯿﻠﺘﻮن-ﻓـﺮی واﺗـﺮ واﻗـﻊ دراﯾﺎﻟـﺖ اورِﮔﺎن ﮐﺮدﯾـﻢ .ﻣـﻦ ﯾـﮏ ﻟﯿﺴـﺘﯽ از اﯾـﻦ اﻋﻀـﺎی
ﮔﻤﺸـﺪه را ﺑـﻪ اﻓﴪﻫـﺎی ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻫﺎ ﭘﺨـﺶ ﺧﻮاﻫـﻢ ﮐﺮد.ﻣﺎ ﻫـﺮ روزه ﺑﻪ
اﻋﻀـﺎی ﮔﻤﺸـﺪه ﺑـﻪ ﻧـﺎم ،دﻋـﺎ ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﮐـﺮد و از ﺧـﺪا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗـﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨـﺪ دوﺑـﺎره ﺑـﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗـﺮار ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻮﻗﻌـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﭼﺎﻟـﺶ ﻫـﺎی دﻋﺎﯾـﯽ ﻣﺸـﺎﺑﻪ را ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻗﺒﻠـﯽ ام واﻗـﻊ در
اِﺳـﭙﻮﮐﯿﻦ ،اﯾﺎﻟـﺖ واﺷـﯿﻨﮕﺘﻮن ،دادم ﺗﻌ ّﺠـﺐ ﮐﺮدﻧـﺪ .ﺑﻌـﺪ از ﺳـﻪ ﻫﻔﺘـﻪ ﮐـﻪ از دﻋـﺎ
ﮐـﺮدن ﻣـﺎن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻮد ،ﻣﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ای را از ﯾﮏ زن ﮐﻪ  ۱۵ﺳـﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﺗﺮک
ﮐـﺮده ﺑـﻮد درﯾﺎﻓـﺖ منـﻮدم .زن ﺑﻪ ﺧﺎﻃـﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺑﻮد ﯾﮏ ﮐﺘﺎب داﺳـﺘﺎن را
ﺑـﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪ ،ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﺗـﺮک ﮐـﺮده ﺑـﻮد .او ﺑـﻪ اﯾﺎﻟﺖ دﯾﮕـﺮی ﻧﻘﻞ
ﻣـﮑﺎن ﮐـﺮده ﺑـﻮد واو ﻧﻮﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﱰ از آﻧـﯽ ﺗﻨﺒـﻞ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ راﻫـﯽ را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮐﺘـﺎب را ﭘـﺲ دﻫـﺪ .ا ّﻣـﺎ ﮔﻨـﺎه در ﻗﻠـﺐ او رﯾﺸـﻪ اﻓﮑﻨـﺪه ﺑـﻮد و ﺑﻌـﺪ ﺑـﻪ
ﴎﻃﺎﻧـﯽ ﻣﺒـ ّﺪل ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ ارﺗﺒﺎﻃـﺶ را ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺴـﻤﻮم ﺳـﺎﺧﺖ.
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زن ﻧﻮﺷـﺖ ﮐـﻪ او ﻧﺎﮔﻬـﺎن آن ﮐﺘـﺎب را ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ آورده ﺑـﻮد واﺣﺴـﺎس
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿّـﺖ او را وادار ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﺮود .او ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﻓـنت ﮐﺘﺎب
ﻋﺬرﺧﻮاﻫـﯽ منـﻮد و  ۵۰دﻻر ﺟﻬـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐﺘـﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﮐـﺮد ﮐﻪ ارزش
ﺳـﻮد  ۱۵ﺳـﺎل آن ﺑـﻮد.
ﻣـﻦ ﻓـﻮرا ﺑـﺎ آن زن متـﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﺣﺴـﺎس ﻣﺤﮑﻮﻣ ّﯿﺘـﺶ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﴍوع ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻﻠـﻪ  ۱۵۰۰ﻣﺎﯾﻠـﯽ) ۲۴۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ(
آن ﻃـﺮف ﺗـﺮ ،ﺑـﺮای او دﻋـﺎ ﮐﺮده ﺑـﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷـﺒﺎن ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ
ﻣﺤﻠّـﯽ اش ﻣﻼﻗـﺎت ﮐﻨـﺪ ،و او ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻓ ّﻌﺎل ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺷـﺪ.
ﺑـﺰودی ﺑـﺮای اﻋﻀـﺎی ﻣﯿﻠﺘـﻮن ﮐـﻪ ﮔـﻢ ﺷـﺪه اﻧﺪ دﻋـﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐـﺮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ
ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان ﮔﻤﺸـﺪه ﻣـﺎن را ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﻋـﻮت ﮐﻨﯿﻢ.
ﻟـﯽ ﻟﻮﯾﻠـﺪ ِﭘ ّﺮﯾﻦ ﮐﺸـﯿﺶ ارﺷـﺪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻠﺘﻮن در ﺷـﻬﺮ
ﻣﯿﻠﺘـﻮن -ﻓـﺮی واﺗِـﺮ ،اورِﮔﺎن ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻣﺎ ﻣﻮرﯾﺘـﯽ ﮐﻮه دره آﺑﯽ واﻗﻊ
در آﺗِﻨﺎ ،اورِﮔﺎن ،اﺳـﺖ.

۷۳

درس ﻫﺸﺘﻢ

اﺗﺤﺎد در اﯾامن

 ۲۶آﺑﺎن۲-آذر

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۸ﺗﺎ ۱۲؛ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ ۱۱؛ ﻣﺘﯽ
ﺑﺎب  ۲۵آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ ۱۳؛ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۹آﯾﺎت  ۱۱و ۱۲؛ ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۲۰آﯾﺎت  ۸ﺗﺎ ۱۱؛ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن
ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۵۱ﺗﺎ .۵۴

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :در ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ،رﺳﺘﮕﺎری ﻧﯿﺴﺖ و در زﯾﺮ آﺳامن ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣﯽ ﺟﺰ ﻧﺎم
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﻄﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ« )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ .(۱۲
در ﺳـﺎل  ،۱۸۸۸ادوﻧﺘﯿﺴـﺖﻫﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ دورهای از ﺑﺤـﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮاﺗـﯽ ﺷـﺪﯾﺪ را در
ﺧﺼـﻮص ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺘـﻮن ﮐﻠﯿـﺪی ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷـﺒﺎنﻫﺎ و
رﻫـﱪان ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،در ﺑـﺎره ﻫﻮﯾـﺖ ده ﺷـﺎخ ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ ﺑـﺎب  ۷داﻧﯿـﺎل و ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ ۲۴
ﻣﺸـﻐﻮل ﺑﺤـﺚ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻋـﺪه ﮐﻤـﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﻧﮕـﺮش ﺧﺼامﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ و دوﺳـﺘﯽ اﯾﺸـﺎن را ﻧﺎﺑـﻮد منـﻮد و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﺗﺤـﺎد و رﺳـﺎﻟﺖ
ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﺧﺪﺷـﻪ دار منـﻮد.
اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺸـﺪت ﻣﺤﮑﻮم منﻮد و متﺎم ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿـﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ
ﺑﻮدﻧـﺪ را ﺗﺸـﻮﯾﻖ منـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺑـﻪ راﺑﻄـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻋﯿﺴـﯽ و اﯾﻨﮑـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺤﺒـﺖ ﺑﺮای
ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ در رﻓﺘـﺎر ﻣـﺎ ﺑﻮﯾـﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﻮد ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸـﻨﺪ .او
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﻫﻤـﻪ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮن
ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
اﻣـﺎ او ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺗﺄﮐﯿـﺪ منـﻮد ﮐـﻪ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎورﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ درﮐﯽ واﺣﺪ
داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از آﻣﻮزهﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﮐـﻪ اﺻـﻮل ﴐوری
اﻋﺘﻘـﺎدی ﻣـﺎ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﺗﺤـﺎد ﻣـﺎ را در اﯾامن ﺷـﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۳آذر  November ۲۴ -آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۷۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲٧آﺑﺎن

ﻧﺠﺎت در ﻋﯿﺴﯽ
اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ادوﻧﺘﯿﺴـﺖﻫﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻣﺴـﯿﺤﯽ وﺟﻪ اﺷـﱰاک
زﯾـﺎدی دارﯾـﻢ ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑﺎورﻫﺎﯾـامن ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم ﻣﻨﺤـﴫ ﺑـﻪ ﻓـﺮد از ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس
را ﺷـﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻫﯿـﭻ ﮐـﺲ دﯾﮕـﺮی در ﺟﻬـﺎن ﻣﺴـﯿﺤﯽ اﻋـﻼم منﯽﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﺣﻘﺎﯾـﻖ ﺑـﻪ
ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن آﺧـﺮ زﻣـﺎن ﺧـﺪا ﮐﻤـﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۸ﺗـﺎ  ۱۲و ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﻪ  ۴۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ در درک ﺧﻮﯾـﺶ از ﻧﻘﺸـﻪ ﻧﺠـﺎت ﭼـﻪ اﻫﻤﯿﺘـﯽ ﻗﺎﺋـﻞ ﻣـﯽ ﺷـﻮد؟
ﭘﻮﻟـﺲ رﺳـﻮل ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﮔﻔـﺖ ﮐﻪ ﻣﮋده ﻧﯿﮏ اﯾﻦ اﺳـﺖ » ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻮد و ﺟﻬﺎن
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽ داد « )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  .(۱۹ﻣﺮگ ﻣﺴـﯿﺢ وﺳـﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای آﺷـﺘﯽ
ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﭘـﺪر ﺷـﺪ و ﺑـﺮ روی دره ﻋﻤﯿﻘـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨـﺎه و ﻣﺮگ ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﭘﻠـﯽ اﯾﺠﺎد
ﮐـﺮد .ﺑـﺮای ﻗـﺮن ﻫـﺎ ،ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن در ﻣﻌﻨـﺎی ﻣﺮگ و رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴـﯽ و آﺷـﺘﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺗﺤﻘﻘﺶ
آﻣـﺪ ،ﺗﻌﻤـﻖ منـﻮده اﻧـﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ آﺷـﺘﯽ ﮐﻔـﺎره ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ atonement .ﮐـﻪ ﯾﮏ واژه
ﻗﺪﯾﻤـﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﮐـﻪ از « »at-one-mentﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه »at one«.ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﺟﻠـﺐ رﺿﺎﯾـﺖ
منـﻮدن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ،ﮐﻔﺎره در ﯾـﮏ راﺑﻄﻪ ﻫامﻫﻨﮕـﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣـﯽ آورد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕـﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ اﯾـﻦ ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺷـﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد .از اﯾﻦ رو اﺗﺤﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎ
ﻋﻄﯿـﻪ ای از اﯾﻦ آﺷـﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
آﯾﺎت زﯾﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟
روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۲۴و ۲۵
اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ ۲
اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۹و ۱۰
اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۲۱و ۲۴
اﮔـﺮ ﭼـﻪ اﯾـﻦ ﺑـﺎور ﻣـﺎ در ﻣـﺮگ و رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺎ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻓﺮﻗـﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺴـﯿﺤﯽ
ﻣﺸـﱰک ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣـﺎ آن را در زﻣﯿﻨـﻪ «اﻧﺠﯿﻞ اﺑـﺪی» )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ  ،(۶ﺑﺨﺸـﯽ
از ﭘﯿـﺎم ﺳـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﻪ در ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۶ﺗـﺎ  ،۱۲اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .ﻣـﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫـﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﭘﯿـﺎم ﻫـﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﯾـﻢ ،آﻧﭽﻪ ﮐـﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻣﺴـﯿﺤﯽ
اﻧﺠﺎم منـﯽ دﻫﻨﺪ.
۷۵

ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾــﺪ ﮐــﻪ ﻫﻤــﻮاره واﻗﻌﯿــﺖ ﻣــﺮگ و رﺳــﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺴــﯿﺢ ﮐــﻪ
اﻣﯿــﺪ در ﺑــﺮ دارد را در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺧــﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲٨آﺑﺎن

آﻣﺪن دوﺑﺎره ﻣﺴﯿﺢ
رﺳـﻮﻻن و ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿـﻪ ،ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ را » اﻣﯿﺪی ﻣﺘﺒـﺎرک « )ﺗﯿﻄﺲ ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ (۱۳
ﻣـﯽ داﻧﺴـﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺘﻨﺪ متـﺎم ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ ﻫـﺎ و وﻋـﺪه ﻫﺎی ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس در ﻇﻬﻮر دوم
ﺗﺤﻘـﻖ ﯾﺎﺑﻨـﺪ .ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫـﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ ﻫﻤﭽﻨـﺎن اﯾـﻦ ﻋﻘﯿـﺪه را ﺑﻪ ﺷـﺪت ﺣﻔﻆ ﮐـﺮده اﻧﺪ.
در واﻗـﻊ ﻧـﺎم ﻣـﺎ » ،ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ « آن را ﺑـﻪ ﴏاﺣـﺖ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .متـﺎم ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ را
دوﺳـﺖ دارﻧـﺪ ﻣﻨﺘﻈـﺮ روزی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻗـﺎدر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺸـﯿﻨﯽ رو در رو ﺑﺎ او ﺑﺸـﻮﻧﺪ .ﺗﺎ آن روز،
وﻋـﺪه آﻣـﺪن دوﺑـﺎره ﻣﺴـﯿﺢ ،ﺗﺄﺛﯿـﺮی وﺣـﺪت ﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﻣـﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗﻮم ﺧـﺪا دارد.
آﯾـﺎت زﯾـﺮ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی درﺑـﺎره ﻧﺤـﻮه ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ؟ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿـﻢ راﯾـﺞ در ﻣـﻮرد ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؟ اﻋـامل
رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ ۱۱؛ ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۲۴آﯾـﺎت  ۲۶و ۲۷؛ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ ۷؛ اول
ﺗﺴـﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱۳ﺗـﺎ ۱۸؛ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۹آﯾـﺎت  ۱۱ﺗـﺎ .۱۶
ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑﺎرﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﻗﻮم ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺧـﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ .زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ روﯾـﺪاد اﺗﻔـﺎق ﺧﻮاﻫـﺪ اﻓﺘـﺎد ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﮔامﻧﻪ زﻧﯽ ﺷـﻮد
زﯾـﺮا ﻋﯿﺴـﯽ ﺧـﻮد ﻓﺮﻣـﻮد » ،ﻫﯿـﭻ ﮐـﺲ ﻏﯿـﺮ از ﭘـﺪر از آن روز و ﺳـﺎﻋﺖ ﺧـﱪ ﻧـﺪارد ،ﺣﺘﯽ ﭘﴪ
و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن آﺳـامﻧﯽ ﻫـﻢ از آن ﺑـﯽ ﺧﱪﻧـﺪ « )ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۲۴آﯾﻪ  .(۳۶ﻧـﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ منـﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﻪ
زﻣﺎﻧـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺎزﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﺑﻠﮑـﻪ ﺣﺘـﯽ ﺑـﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ از آن ﺑﯽ ﺧﱪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﯿﻢ.
ﻋﯿﺴﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد متﺜﯿﻞ ده ﺑﺎﮐﺮه را ﺑﯿﺎن منﻮد )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۵آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  (۱۳ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎ در زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﺮای آﻣﺪن دوﺑﺎره او را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ .دو ﮔﺮوه ﺑﺎﮐﺮه ﻣﻌﺮف دو ﮔﺮوه از
اﯾامﻧﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ دو
ﮔﺮوه ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻣﺪن ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ رخ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺗﻔﺎوت واﻗﻌﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺄﺧﯿﺮ ،اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ از ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯽ
آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ متﺜﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻫﯿﺠﺎن ﯾﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﻋﺘامد ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
در اﯾامن ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻠﻤﻮس از ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﻣﺮوزه ﻣﺎ را دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺮای آﻣﺪن او » ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ « و آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﻢ.

۷۶

اﮔــﺮ ﭼــﻪ ﻧــﺎم ﻣــﺎ » ادوﻧﺘﯿﺴــﺖ روز ﻫﻔﺘــﻢ « ﮔﻮاﻫــﯽ ﺑــﺮ ﺣﯿﺎﺗــﯽ ﺑــﻮدن آﻣــﺪن دوﺑــﺎره
ﻋﯿﺴــﯽ ﺑـﺮای ﻣــﺎ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ در ﺳــﻄﺤﯽ ﻓــﺮدی واﻗﻌﯿــﺖ آﻣــﺪن
دوﺑــﺎره را در ﺑﺮاﺑــﺮ ﺧــﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ؟ ﻣــﺎ ﺑــﺎ ﮔﺬﺷــﺖ ﺳــﺎل ﻫــﺎ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ
ﺗﻮاﻧﯿــﻢ از ارﺗــﮑﺎب ﺑــﻪ اﺷــﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐــﻪ در ﺗﻤﺜﯿــﻞ ده ﺑﺎﮐــﺮه ،ﻋﯿﺴــﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ آن
ﻫﺸــﺪار داد ،اﺟﺘﻨــﺎب ﮐﻨﯿــﻢ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۹آﺑﺎن

ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻋﯿﺴﯽ در ُﻗﺪس آﺳامﻧﯽ
در ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ،ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻣﻮﺳـﯽ دﺳـﺘﻮر داد ﮐﻪ ﯾـﮏ ﺧﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﻗـﺪس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴـﮑﻦ« او
ﺑـﺮ روی زﻣﯿـﻦ ﺑﺴـﺎزد )ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ۲۵آﯾـﻪ  .(۸ﻗـﺪس ﺑـﺎ ﺗﴩﯾﻔﺎت و ﻣﺮاﺳـﻢ آن ،ﺟﺎﯾـﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻗـﻮم اﴎاﺋﯿـﻞ در ﻣـﻮرد ﻧﻘﺸـﻪ ﻧﺠـﺎت ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﭘـﺲ از آن ،در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷـﺎه ﺳـﻠﯿامن ﺧﯿﻤﻪ
ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾـﻦ ﻣﻌﺒـﺪ ﺑﺎﺷـﮑﻮه ﺷـﺪ )اول ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ﺑـﺎب ﻫـﺎی  ۵ﺗـﺎ  .(۸ﺧﯿﻤـﻪ و ﻣﻌﺒـﺪ
ﻫـﺮ دو از ﻗـﺪس آﺳـامﻧﯽ اﻟﮕـﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ » ،ﺧﯿﻤﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳـﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺪﺳـﺖ
اﻧﺴـﺎن ﺑﺮﭘـﺎ ﺷـﺪ « )ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۸آﯾـﻪ ۲؛ ﺧـﺮوج ﺑﺎب  ۲۵آﯾـﺎت  ۹و  ۴۰را ﻧﯿـﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
در ﴎﺗـﺎﴎ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ،ﻓـﺮض ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻗﺪس آﺳـامﻧﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﮑﻮﻧﺘﮕﺎه
اﺻﻠـﯽ ﺧـﺪا وﺟـﻮد دارد .ﻣﺮاﺳـﻢ و ﻣﻨﺎﺳـﮏ ﻗـﺪس زﻣﯿﻨـﯽ » ،ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ « از ﻧﻘﺸـﻪ ﻧﺠﺎت
و ﮐﺎرﮐﻬﺎﻧـﺖ ﻋﯿﺴـﯽ در آﺳـامن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ  ،۶ﺑﺎب  ۹آﯾﺎت  ۱۲ ،۱۱و  ۲۳ﺗﺎ  ۲۸و اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  ۹ﺗﺎ ﺑﺎب ۲
آﯾﻪ  ۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮐﻬﺎﻧﺖ ﻋﯿﺴﯽ در آﺳامن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟
از زﻣـﺎن ﻋـﺮوج ﻣﺴـﯿﺢ ،ﻗـﺪس آﺳـامﻧﯽ در ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ او ﮐﺎر ﮐﻬﺎﻧـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺎ
اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ دﻫـﺪ ،ﺑﺮﭘـﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۷آﯾـﻪ  ۲۵را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،ﻣـﺎ ﺗﺸـﻮﯾﻖ
ﺷـﺪه اﯾـﻢ ﮐـﻪ » ﺑـﺎ دﻟﯿـﺮی ﺑـﻪ ﺗﺨﺖ ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺶ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﺷـﻮﯾﻢ ﺗـﺎ رﺣﻤﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و در وﻗﺖ
اﺣﺘﯿـﺎج از او ﻓﯿـﺾ ﯾﺎﺑﯿـﻢ « )ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ .(۱۶
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﺧﯿﻤﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻬﺎﻧﺖ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ای داﺷـﺖ  -ﻧﺨﺴـﺖ ،در ﻗـﺪس ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ و
ﺳـﭙﺲ ﺳـﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒـﺎر در ﻗـﺪس اﻻﻗـﺪاس  -ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ را در ﻣـﻮرد ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﻋﯿﺴـﯽ در آﺳـامن ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ او در ﻣـﮑﺎن ﻣﻘـﺪس در آﺳـامن ﺑـﺎ ﺷـﻔﺎﻋﺖ،
آﻣـﺮزش ،آﺷـﺘﯽ و ﺗﺮﻣﯿـﻢ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎران ﺗﻮﺑـﻪ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﯿﺎﻧﺠـﯽ دﺳﱰﺳـﯽ ﻓـﻮری ﺑـﻪ ﭘـﺪر دارﻧـﺪ )اول ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  .(۱از ﺳـﺎل  ،۱۸۴۴ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ
ﻋﯿﺴـﯽ در ﻗـﺪس اﻻﻗـﺪاس ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎی داوری و ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ ﺳـﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر در

۷۷

روز ﮐﻔـﺎره اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﺪ )ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  .(۱۶ﮐﺎر ﺗﻄﻬﯿـﺮ ﻣﻌﺒـﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﺧـﻮن رﯾﺨﺘـﻪ
ﺷـﺪه ﻋﯿﺴـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﮐﻔـﺎره ای ﮐـﻪ در اﯾﻦ روز اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ،ﺣﺎﮐـﯽ از اﻋامل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ
ﻫـﺎی ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮای از ﺑﯿـﻦ ﺑﺮدن وﺟـﻮد ﮔﻨﺎه و ﺗﺤﻘﻖ آﺷـﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻫامﻫﻨـﮓ ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺮ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫـﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎاﺻـﻮل ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ اﯾـﻦ ﮐﻬﺎﻧﺖ
دوﻣﺮﺣﻠـﻪ ای ﺳـﻬﻢ و ﻧﻘﺸـﯽ ﻣﻨﺤـﴫ ﺑﻔـﺮد را در ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻧﻘﺸـﻪ رﺳـﺘﮕﺎری اﯾﻔﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۳۰آﺑﺎن

ﺳﺒﺖ
ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮ از ﺗﻌﺎﻟﯿـﻢ ﺣﺴـﺎس ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪﺳـﯽ ﮐـﻪ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫـﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ آن را ﺑـﺎور
داﺷـﺘﻪ و از آن ﻧﮕﻬـﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،روز ﻫﻔﺘـﻢ ﺳـﺒﺖ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﯾـﮏ آﻣﻮزه ﮐﻠﯿﺪی اﺳـﺖ
ﮐـﻪ اﺗﺤـﺎد و ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ را در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺎ ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن ﻣـﯽآورد .اﯾـﻦ آﻣﻮزه ای اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣـﺎ و ﻋﺪه
ﻣﻌـﺪودی از ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺟﻬـﺎن از آن ﺗﺒﻌﯿـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺒﺖ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﴩﯾﺖ از ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  .(۳در
زﻣﺎن ﺧﻠﻘﺖ ،ﺳﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺘامﯾﺰ اﻟﻬﯽ روز ﺳﺒﺖ را ﺑﻮﺟﻮد آورد (۱) :ﺧﺪا در روز ﺳﺒﺖ اﺳﱰاﺣﺖ
منﻮد (۲) ،او اﯾﻦ روز را ﺑﺮﮐﺖ داد ،و ) (۳آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ منﻮد .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﻤﻞ روز ﺳﺒﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻮﻫﺒﺖ وﯾﮋه ﺧﺪا ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﮋاد ﺑﴩی را ﻗﺎدر منﻮد ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖ آﺳامن را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﺧﻠﻘﺖ ﺷﺶ روزه ﺧﺪا را ﺗﺼﺪﯾﻖ منﺎﯾﺪ .ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﻬﻮدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻨﺎم
اﺑﺮاﻫﺎم ﺟﺎﺷﻮا ﻫﺸﻞ Abraham Joshua Heschelروز ﺳﺒﺖ را » ﮐﺎﺧﯽ در زﻣﺎن « ﻧﺎﻣﯿﺪ ،روزی
ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﺧﺎص ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﯾـﺎت زﯾـﺮ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی درﺑـﺎره ﻣﻔﻬﻮم ﺳـﺒﺖ ﺑـﺮای ﻧﻮع ﺑـﴩ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣـﯽ دﻫﺪ؟ ﺧـﺮوج ﺑﺎب ۲۰
آﯾـﺎت  ۸ﺗـﺎ  ،۱۱ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  ،۱۵ﺣﺰﻗﯿﺎل ﺑﺎب  ۲۰آﯾـﺎت  ۱۲و .۲۰
ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫـﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ در متﺎﯾـﻞ ﺧﻮﯾـﺶ ﺑـﻪ ﭘﯿﺮوی از اﻟﮕﻮی ﻋﯿﺴـﯽ )ﻟﻮﻗﺎ ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ
 ،(۱۶روز ﻫﻔﺘـﻢ ﺳـﺒﺖ را ﻧﮕـﻪ ﻣـﯽ دارﻧـﺪ .ﴍﮐﺖ ﺟﺴـنت ﻋﯿﺴـﯽ در ﻣﻨﺎﺳـﮏ روز ﺳـﺒﺖ ﻧﺸـﺎن
ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ او اﯾـﻦ روز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز اﺳـﱰاﺣﺖ و ﻋﺒﺎدت ﻗﺒﻮل داﺷـﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺠﺰات
او در روز ﺳـﺒﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺗـﺎ اﻫﻤﯿـﺖ ﺷـﻔﺎ )ﻫـﻢ ﺟﺴـﻤﯽ و ﻫـﻢ روﺣـﯽ( ﮐـﻪ از ﺗﺠﻠﯿـﻞ روز
ﺳـﺒﺖ ﻣـﯽ آﯾـﺪ را ﺗﻌﻠﯿـﻢ دﻫـﺪ )ﻟﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﺎت  ۱۰ﺗـﺎ  ۱۷را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .رﺳـﻮﻻن و ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن
اوﻟﯿـﻪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ روز ﺳـﺒﺖ را ﻣﻨﺴـﻮخ ﻧﮑـﺮده ﺑـﻮد؛ آﻧﻬـﺎ ﻧﯿـﺰ روز ﺳـﺒﺖ را ﻧﮕﻪ
ﻣـﯽ داﺷـﺘﻨﺪ و در آن روز ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎدت ﻣـﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﺎت  ۴۲ ،۱۴و
۴۴؛ ﺑـﺎب  ۱۶آﯾـﻪ ۱۳؛ ﺑـﺎب  ۱۷آﯾـﻪ ۲؛ ﺑـﺎب  ۱۸آﯾـﻪ .(۴
۷۸

ﺑُﻌـﺪ زﯾﺒـﺎی دﯾﮕـﺮی از روز ﺳـﺒﺖ ،رﻫﺎﯾـﯽ ﻣـﺎ از ﮔﻨﺎه را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫﺪ .روز ﺳـﺒﺖ ﯾﺎدﺑﻮد
ﻧﺠـﺎت ﻗـﻮم ﺧـﺪا از ﺑﺮدﮔـﯽ در ﻣـﴫ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻗﻮاﯾـﯽ ﮐـﻪ او در ﴎزﻣﯿـﻦ ﮐﻨﻌﺎن
وﻋـﺪه داده ﺑـﻮد ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ )ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  .(۱۵ﺑﺎ وﺟـﻮد ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑـﻮدن اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﻗـﺪم ﻧﻬـﺎدن ﮐﺎﻣـﻞ در اﯾـﻦ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻗـﻮا ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧـﯽ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳـﺘﯽ ﻣﮑـﺮر ،ﺧـﺪا ﻫﻤﭽﻨﺎن
وﻋـﺪه ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ » اﺳـﱰاﺣﺖ دﯾﮕـﺮی ﻣﺜـﻞ ﻓﺮاﻏـﺖ روز ﺳـﺒﺖ در اﻧﺘﻈـﺎر ﻗـﻮم ﺧﺪاﺳـﺖ «
)ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  .(۹متـﺎم ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ متﺎﯾـﻞ دارﻧـﺪ وارد اﯾـﻦ اﺳـﱰاﺣﺖ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﯾـﻦ ﮐﺎر را ﺑـﺎ اﯾـامن ﺑـﻪ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻓﺮاﻫـﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻧﮕﺎه داﺷـنت روز ﺳـﺒﺖ
ﺣﺎﮐـﯽ از اﺳـﱰاﺣﺖ روﺣﺎﻧـﯽ در ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﻫـﺎی او و ﻧﻪ
اﻋـامل ﺧـﻮد ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت از ﮔﻨـﺎه و درﯾﺎﻓـﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺑـﺪی ﺗﮑﯿﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿﻢ )ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ
 ۱۰و ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۲۸ﺗـﺎ  ۳۰را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ(.

روز ﺳــﺒﺖ ﺑــﻪ ﭼــﻪ ﺷــﯿﻮه ﻫــﺎی ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻠﻤﻮﺳــﯽ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎ در ﺗﺠﺮﺑــﻪ اﺗﺤــﺎد و
ﻫﻢﻧﺸــﯿﻨﯽ ﮐــﻪ ﻣﺴــﯿﺢ ﺑــﺮای ﻗﻮﻣــﺶ ﻣــﯽ ﻃﻠﺒــﺪ ،ﮐﻤــﮏ ﮐــﺮده اﺳــﺖ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

اول آذر

ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ
در زﻣـﺎن آﻓﺮﯾﻨـﺶ » ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﻘـﺪاری ﺧـﺎک از زﻣﯿـﻦ ﺑﺮداﺷـﺖ و از آن آدم را ﺳـﺎﺧﺖ و
در ﺑﯿﻨـﯽ او روح ﺣﯿـﺎت دﻣﯿـﺪ و او ﯾـﮏ ﻣﻮﺟـﻮد زﻧـﺪه ﮔﺮدﯾـﺪ « )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑﺎب  ۲آﯾـﻪ  .(۷اﯾﻦ
رواﯾـﺖ از ﺧﻠﻘـﺖ ﺑـﴩ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ زﻧﺪﮔـﯽ از ﺧﺪا ﻣﺸـﺘﻖ ﻣﯽ ﺷـﻮد .آﯾـﺎ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ
ﯾـﮏ ﺟﻨﺒـﻪ ذاﺗـﯽ اﯾـﻦ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺧـﺪا
ﺟﺎوداﻧـﻪ اﺳـﺖ )اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۶آﯾـﻪ (۱۶؛ ﺟﺎوداﻧﮕـﯽ در ﺑـﺪو ﺗﻮﻟـﺪ ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎن داده
منـﯽ ﺷـﻮد .در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺧـﺪا ،اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ ﻓﺎﻧـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﺎ را ﺑـﺎ »
ﺑﺨـﺎری ﮐـﻪ ﻟﺤﻈـﻪ ای دﯾـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﺑﻌـﺪ از ﺑﯿـﻦ ﻣـﯽ رود « ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ )ﯾﻌﻘﻮب
ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  (۱۴و در زﻣـﺎن ﻣـﺮگ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟﺘـﯽ ﺧـﻮاب ﮔﻮﻧـﻪ وارد ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻫﻮﺷـﯿﺎری وﺟـﻮد ﻧـﺪارد) .ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺎب  ۹آﯾـﺎت  ۶ ،۵و ۱۰؛ ﻣﺰاﻣﯿـﺮ ﺑـﺎب  ۱۴۶آﯾـﻪ ۴؛ ﻣﺰاﻣﯿـﺮ
ﺑـﺎب  ۱۱۵آﯾـﻪ ۱۷؛ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۱۱ﺗـﺎ  ۱۵را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ(.
اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻣـﺮدم ،ﻓﺎﻧـﯽ و ﻣﺤﮑـﻮم ﺑﻪ ﻣـﺮگ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ،ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس از ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﺟﺎوداﻧﮕـﯽ ﺳـﺨﻦ ﮔﻔﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﻣﺎ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐـﻪ او وﻋـﺪه ﺟﺎوداﻧﮕـﯽ و زﻧﺪﮔﯽ
اﺑـﺪی را ﺑـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﻧﺠـﺎت او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺨﺸـﺪ » .ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا ﺣﯿـﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ
در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺖ « )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ  .(۲۳ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ » ﻣﺮگ را ﻧﯿﺴـﺖ
ﺳـﺎﺧﺖ و ﺣﯿـﺎت و ﺑـﯽ ﻓﺴـﺎدی را ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ اﻧﺠﯿـﻞ روﺷـﻦ ﮔﺮداﻧﯿـﺪ « )دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب
 ۱آﯾـﻪ  » .(۱۰زﯾـﺮا ﺧـﺪا ﺟﻬﺎﻧﯿـﺎن را آﻧﻘـﺪر ﻣﺤﺒـﺖ منـﻮد ﮐـﻪ ﭘـﴪ ﯾﮕﺎﻧـﻪ ﺧـﻮد را داد ﺗـﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ
۷۹

ﺑـﻪ او اﯾـامن ﺑﯿـﺎورد ﻫـﻼک ﻧﮕـﺮدد ﺑﻠﮑـﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﯿﺎت ﺟـﺎودان ﺷـﻮد «)ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ .(۱۶
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،اﻣﯿـﺪ ﺑـﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘـﺲ از ﻣﺮگ وﺟـﻮد دارد.
اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۵۱ﺗـﺎ  ۵۴و اول ﺗﺴـﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱۳ﺗـﺎ  ۱۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی درﺑـﺎره زﻧﺪﮔـﯽ ﭘﺲ از ﻣـﺮگ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺟﺎوداﻧﮕـﯽ ﺑﻪ اﻧﺴـﺎن ﻫﺎ داده
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،ﺑـﻪ ﻣﺎ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﭘﻮﻟـﺲ رﺳـﻮل روﺷـﻦ ﻣـﯽ ﺳـﺎزد ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﺟﺎوداﻧﮕـﯽ را ﻧـﻪ در ﻟﺤﻈـﻪ ﻣـﺮگ ﺑﻠﮑـﻪ در زﻣـﺎن
رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ،وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺷـﯿﭙﻮر ﺑﻪ ﺻـﺪا در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺴـﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸـﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐـﻪ اﯾامﻧـﺪاران وﻋـﺪه زﻧﺪﮔـﯽ اﺑـﺪی را در زﻣـﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓـنت ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺠﺎت دﻫﻨـﺪه ﺧﻮد
درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺟﺎوداﻧﮕـﯽ ﺗﻨﻬـﺎ در زﻣـﺎن رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد .در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ
از ﻣﻔﻬـﻮم اﯾﻨﮑـﻪ ﺟـﺎن ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﻣـﺮگ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ آﺳـامن ﻣﯽ روﻧﺪ ،وﺟـﻮد ﻧﺪارد؛ اﯾـﻦ آﻣﻮزه
رﯾﺸـﻪ در ﺑـﺖ ﭘﺮﺳـﺘﯽ دارد و ﺑـﻪ ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﯾﻮﻧـﺎن ﺑﺎﺳـﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔـﺮدد و در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﯾﺎ ﺟﺪﯾﺪ
ﯾﺎﻓﺖ منﯽ ﺷـﻮد.

درک ﻣــﺎ از ﻣــﺮگ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺑــﻪ ﻣــﺎ در ﻗﺪرداﻧــﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از وﻋــﺪه آﻣــﺪن دوﺑــﺎره ﮐﻤــﮏ
ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ؟ اﯾــﻦ ﺑــﺎور ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺑــﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪی ،ﻣــﺎ ادوﻧﺘﯿﺴــﺖ ﻫــﺎی روز ﻫﻔﺘــﻢ را ﺑــﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ ﻣﺘﺤــﺪ ﻣــﯽ ﺳــﺎزد؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :از ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫﺎی اﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ » ،ﺷـﺎﻟﻮده ﻫﺎ ،ﺳـﺘﻮن ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻇـﺮ « ،ﺻﻔﺤﺎت
 ،۳۲-۲٨از ﮐﺘـﺎب اﻧﺪرزﻫﺎﯾـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻮﻟﻔﺎن و وﯾﺮاﺳـﺘﺎران؛ ﻣﻘﺎﻟﻪ » اﺻـﻮل ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ،اﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ « ،ﺻﻔﺤﺎت
 ٧٧٨و  ،٧٧۹از داﺋـﺮه اﳌﻌـﺎرف اﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ.

ﺑﻌﻨـﻮان ادوﻧﺘﯿﺴـﺖﻫﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ ،اﻋﺘﻘـﺎدات ﻣﺸـﱰک ﻣﻬﻤـﯽ ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺴـﯿﺤﯽ
دارﯾـﻢ .اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـﻦ آن ،اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ ﻧﺠـﺎت ﺗﻨﻬـﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾامن ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﮐﻔﺎره و ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ
ﻣـﺮگ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻣـﺎ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑﺎورﯾـﻢ ﮐـﻪ ﻋﺪاﻟـﺖ ﻣـﺎ ﻧـﻪ در
ﮐﺮدارﻣـﺎن ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺪﻟﯿـﻞ اﯾاممنـﺎن ،ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻄـﺎی ﻓﯿﺾ ﮐﻪ ﺳـﺰاوارش ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ ،ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷـﻮد.
ﯾـﺎ آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ ﻧﻮﺷـﺖ » :ﺑﺎ ﻣﺴـﯿﺢ آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺳـﺰاوار ﺑﻮدﯾﻢ ،رﻓﺘﺎر ﺷـﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ ﻣـﺎ ﻧﯿـﺰ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ او ﺳـﺰاوار اﺳـﺖ ،رﻓﺘﺎر ﺷـﻮد .او ﺑـﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ ﺳـﻬﻤﯽ در آﻧﻬﺎ
ﻧﺪاﺷـﺖ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺷـﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او ﮐﻪ ﺳـﻬﻤﯽ در آن ﻧﺪاﺷـﺘﯿﻢ ،ﻋﺎدل ﺷـﻤﺮده ﺷﻮﯾﻢ.
او از ﻣﺮﮔـﯽ ﮐـﻪ از آن ﻣـﺎ ﺑـﻮد ،رﻧـﺞ ﮐﺸـﯿﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ او ﺗﻌﻠـﻖ دارد را درﯾﺎﻓـﺖ منﺎﯾﯿﻢ
« –  .The Desire of Ages, p. 25در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﻋﺘﻘـﺎدات ﺑﻨﯿﺎدﯾـﻦ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
۸۰

و ﺷـﯿﻮهﻫﺎ و ﻧﺤـﻮه زﻧﺪﮔـﯽ ﮐـﻪ از آن ﺑﺎورﻫـﺎ ﻧﺎﺷـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻣـﺎ را در ﻣﯿـﺎن ﺟﻬـﺎن ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ
ﻣﺘامﯾـﺰ ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ .و اﻟﺒﺘـﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ؛ در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ ﺻﻮرت ،وﺟـﻮد ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﻬﺎی
روز ﻫﻔﺘـﻢ ﭼـﻪ ﴐورﺗـﯽ دارد؟ ﻣﺤﺒـﺖ ﻣـﺎ از ﻣﺴـﯿﺢ و آﻣﻮزهﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ رواج ﻣﯽدﻫﯿـﻢ ،ﺑﺎﯾـﺪ
ﻗﻮیﺗﺮﯾـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ اﺗﺤـﺎد در ﻣﯿـﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱اﻟــﻦ ﺟــﯽ .واﯾــﺖ در ﮐﺘــﺎب اﯾﻤــﺎن و اﻋﻤــﺎل ،ﻋــﺎدل ﺷــﻤﺮده ﺷــﺪن و ﺑﺨﺸــﺶ ﮔﻨﺎﻫــﺎن

را ﺑﺮاﺑــﺮ ﻣﯽداﻧــﺪ .ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻗﺪرداﻧــﯽ از ﺑﺨﺸــﯿﺪه ﺷــﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤــﺎن و ﻋــﺎدل ﺷــﻤﺮده ﺷــﺪن
در ﻣﺴــﯿﺢ ،اﺳــﺎس ﻫﻢﻧﺸــﯿﻨﯽ و ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺑــﺎ ﺑـﺮادران و ﺧﻮاﻫـﺮان ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ؟
 .۲ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸــﯿﺪ ﮐــﻪ آﻣﻮزهﻫــﺎی ﻣــﺎ در زﻣﯿﻨــﻪ اﺗﺤــﺎد ﮐﻠﯿﺴــﺎ ﺗــﺎ ﭼــﻪ ﺣــﺪ ﻣﻬــﻢ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨــﯽ ،ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی ﺟــﺰ ﺑﺎورﻫــﺎی اﻋﺘﻘــﺎدی ﻣــﺎ ،ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫــﺎ ﻧﻔــﺮ را از ﭘﯿﺸــﯿﻨﻪ
ﻫــﺎی ﻗﻮﻣــﯽ ،دﯾﻨــﯽ ،ﺳﯿﺎﺳــﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﻣﺘﻌــﺪد را ﮔﺮدﻫــﻢ آورده اﺳــﺖ؟ اﯾــﻦ ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی
در ﻣــﻮرد ﻣﯿـﺰان اﻫﻤﯿــﺖ اﻋﺘﻘــﺎد ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ در زﻣﯿﻨــﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾــﺖ و ﭘﯿــﺎم ،ﺑﻠﮑــﻪ اﺗﺤــﺎد ﮐﻠﯿﺴــﺎ
ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ؟
 .۳ﻧــﺎم ﻣــﺎ » ،ادوﻧﺘﯿﺴــﺖ روز ﻫﻔﺘــﻢ « ﺑــﻪ دو آﻣــﻮزه ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬــﻢ اﺷــﺎره دارد ،روز ﻫﻔﺘــﻢ
ﺳــﺒﺖ و ﻇﻬــﻮر دوم .ﯾــﮏ ﺑﺨــﺶ از ﻧــﺎم ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﺧﻠﻘــﺖ و ﺑﺨــﺶ دﯾﮕــﺮ ﺑــﻪ رﺳــﺘﮕﺎری اﺷــﺎره
ﻣﯽﮐﻨــﺪ .اﯾــﻦ دو آﻣــﻮزه ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺑــﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑــﻪ ﭼــﻪ ﺷــﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﺑــﺎ
ﻫــﻢ اﺳــﺎس ﻣﺎﻫﯿــﺖ ﻣــﺎ را ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫﻨــﺪ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :ادوﻧﺘﯿﺴـﺖﻫﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺸـﱰک ﺑﺴـﯿﺎری دارﻧـﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
اﻋﺘﻘـﺎدات ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪﻫـﺎی ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻣﺸـﱰک ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﯿـﺮ .اﯾﻦ آﻣﻮزهﻫـﺎ ﺑﻄﻮر
ﮐﻠـﯽ ﻫﻮﯾـﺖ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ ﻣﺘامﯾـﺰ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ و ﺑﻨﯿـﺎد اﺗﺤﺎد ﻣﺎ در ﻋﯿﺴـﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۸۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران
 ۲ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن دﯾﮕﺮان

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼﺴﻨﯽ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ

وﻗﺘـﯽ ﻣـﺮدم در وﻫﻠـﻪ اول ﭘـﴪ ﺟـﻮان را ﻣﻼﻗـﺎت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳـﻮال ﻧﺨﺴـﺖ آﻧﻬﺎ "
اﺳـﻢ ﺷـام ﭼﯿﺴـﺖ؟" ﻧﺒـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ " ﺑـﺮای ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﭼـﻪ اﺗّﻔﺎﻗـﯽ اﻓﺘﺎده اﺳـﺖ؟" ﺑﻮد.
ﺟـﮏ ﭼِ ـﻦ ﺑـﺮ روی زﻣﯿـﻦ ﺗـﺎ ﺳـﻦ  ۵ﺳـﺎﻟﮕﯽ ،در ﺧﺎﻧـﻪ روﺳـﺘﺎ ﯾـﯽ اش واﻗﻊ در
ﺗﺎﯾـﻮان ﻣﺮﮐـﺰی ،ﺳـﯿﻨﻪ ﺧﯿـﺰ ﻣـﯽ رﻓﺖ .ﺗﻮﺳـﻂ ﺣـﺮﮐﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ در ﻃـﯽ روز ،وﻗﺘﯽ
ﮐـﻪ وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﺷـﺪ ،او ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻣﺎﻫﯿﭽـﻪ ﺧﻮد را ﻗﻮی ﺳـﺎزد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راﺳـﺖ
ﺑﺎﯾﺴـﺘﺪ .اﻣـﺎ ﺑـﺮ روی ﭘﺎﺷـﻨﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾـﺶ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ راه ﻣﯽ رﻓـﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ او ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﯾﮕﺮ ﺑ ّﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷـﺪ .ﺑﻌﻀـﯽ اوﻗﺎت ،ﭘﴪﻫﺎ
ﻋﺼﺒﺎﻧ ّﯿـﺖ و ّ
در ﺣـﺎل رد ﺷـﺪن ﺑـﻪ او آب دﻫﺎن ﻣـﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﻌـام ﺑﻮد.
ﺟـﮏ در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑـﺎ ﺑﯿـامری ﭘـﺎ ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎ آﻣـﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮای دﮐﱰﻫـﺎ ﯾﮏ ّ
اﻣـﺎ ﺟـﮏ و واﻟﺪﯾﻨـﺶ ﻫﯿـﭻ ﺷـﮑّﯽ در ﻣـﻮرد ﻋﻠّﺖ آن ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ :ﯾﮏ ﻧﻔـﺮدر ﺧﺎﻧﻮاده
ﻋﻤـﻞ اﺷـﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺷـﺪه ﺑـﻮد و ﺣـﺎﻻ آﻧﻬﺎ ﺗﺎواﻧـﺶ را ﭘﺲ ﻣـﯽ دادﻧﺪ.
ﺟـﮏ ﮔﻔـﺖ «:ﺧﺎﻧـﻮاده ﻣـﻦ ﺑﺘﻬﺎ را ﻣـﯽ ﭘﺮﺳـﺘﻨﺪ ،و واﻟﺪﯾـﻦ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورداﺷـﺘﻨﺪ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ در ﺣـﺎل ﻣﺠـﺎزات ﺑﻮدﯾـﻢ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮﭼﯿﺰی ﮐـﻪ اﺟﺪادﻣـﺎن و ﯾﺎ آﻧﻬـﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ".
وﻗﺘـﯽ ﺟـﮏ  ۱۲ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻮد ،ﯾـﮏ دوﺳـﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔـﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺟﮏ ،ﮐﻪ
در ﻣﺪرﺳـﻪ دوﻟﺘـﯽ ﻋﻘـﺐ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﻮد ،ﺷـﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻـﺖ ﺑﻬـﱰی ﺑـﺮای درس ﺧﻮاﻧﺪن در
ﯾﮑـﯽ از ﻣﺪرﺳـﻪ ﻫـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ در ﻧﺰدﯾﮑـﯽ اﯾﻨﺠﺎ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺟـﮏ ﺑـﺮای اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴـﯽ ﺷـﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﮐـﻪ او ﺑـﻪ ﮐﻼس ﻫﻔﺘﻢ ﺛﺒﺖ
ﻧـﺎم ﮐـﺮد .او ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـ ّﺪس را ﺑـﺮای اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر ﺧﻮاﻧـﺪ .او در  ۱۳ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﺗﺼﻤﯿـﻢ
ﮔﺮﻓـﺖ ﻗﻠـﺐ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑـﺮای ﯾﮑـﯽ از ﺑﺰرﮔﱰﯾـﻦ ﺳـﻮاﻻت او-اﯾﻨﮑـﻪ ﭼـﺮا او ﺑـﺮای ﮔﻨﺎﻫـﺎن دﯾﮕـﺮان
ﻣﺠـﺎزات ﺷـﺪ -ﭘﺎﺳـﺦ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﻌـﺪ از ﯾـﮏ ﺳـﺎل وﻗﺘـﯽ او راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺷـﻔﺎی
ﮐﻮرﻣﺎدرزاد ﺑﻪ دﺳـﺘﺎن ﻋﯿﺴـﯽ را ﺧﻮاﻧﺪ ،آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪ .او ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ؛ "ﺷـﺎﮔﺮداﻧﺶ
از او ﭘﺮﺳـﯿﺪﻧﺪ ,,:اﺳـﺘﺎد ,ﮔﻨـﺎه از ﮐﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﺮد ﮐـﻮر ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎ آﻣـﺪه
اﺳـﺖ؟ از ﺧـﻮدش ﯾـﺎ از واﻟﺪﯾﻨـﺶ؟ ,,ﻋﯿﺴـﯽ ﭘﺎﺳـﺦ داد ,,:ﻧﻪ از ﺧـﻮدش ،و ﻧﻪ از
۸۲

واﻟﺪﯾﻨـﺶ؛ ﺑﻠﮑـﻪ ﭼﻨﯿـﻦ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧـﺪا در او منﺎﯾـﺎن ﺷـﻮد)",,.ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب
 ۹آﯾـﻪ  ۲ﺗـﺎ ۳؛ ﺗﺮﺟﻤـﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ (NKJV
ﺟـﮏ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ آن آﯾـﺎت را ﺧﻮاﻧـﺪ ،اﺣﺴـﺎس ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺎر ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ از روی
دوﺷـﺶ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .او ﮔﻔـﺖ «:ﻣـﻦ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﯾﮏ ﻣﺠـﺎزات ﻧﺒﻮد،
ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺮﮐـﺖ ﺑـﻮد .اﮔـﺮ اﯾﻦ ﺑﯿامری را ﻧﺪاﺷـﺘﻢ ،ﻣـﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻓﺮﺻـﺖ اﯾﻦ را ﭘﯿﺪا
منـﯽ ﮐﺮدﯾـﻢ ﮐـﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا آﺷـﻨﺎ ﺷـﻮﯾﻢ«.
ﺟـﮏ درس ﺧﻮاﻧـﺪن را اداﻣـﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از داﻧﺸـﮑﺪه ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﺗﺎﯾﻮان ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿـﻞ ﺷـﺪ و ﺣـﺎل ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺒﺎن در ﯾـﮏ ﺷـﻬﺮ ﺳـﺎﺣﻠﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺟﯿﺎدﯾﻨـﮓ
ﺧﺪﻣـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .او ﺑـﻪ ﻫﻨـﮕﺎم راه رﻓـنت ﮐﻤـﯽ ﻣـﯽ ﻟﻨﮕـﺪ ،اﻣـﺎ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ﺑـﻪ
ﺣﺎﻟـﺖ ﻋـﺎدی ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .او ﻣﺘﺎﻫـﻞ اﺳـﺖ و ﺻﺎﺣـﺐ دو ﭘـﴪ ﺟـﻮان اﺳـﺖ.
ﺟـﮏ؛  ۳۲ﺳـﺎﻟﻪ ,ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ در ﺗﺼﻮﯾـﺮ ،او از اﯾﻨﮑـﻪ ﭼﻄـﻮر ﻋﯿﺴـﯽ را ﯾﺎﻓﺘـﻪ
اﺳـﺖ درﺷـﮕﻔﺖ اﺳـﺖ -ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﭼﻄـﻮر ﻋﯿﺴـﯽ او را ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .او ﮔﻔـﺖ ":ﻣﻦ
ﻫﺮﮔـﺰ ﯾـﮏ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻧﺒـﻮدم ،اﻣﺎ در ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﺧـﺪا ﺑﻮدم؛ در ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﺮا ﻧﺠـﺎت دﻫـﺪ .ﻧﺨﺴـﺖ ﺷـام ﺑﺎﯾـﺪ ذﻫﻨﺘـﺎن را ﺑـﺮای ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﺧـﺪا ﺑﺎز
ﮐﻨﯿـﺪ ،آﻧـﮕﺎه ﺧـﺪا ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻗﺪم ﺑﻌـﺪی ﭼـﻪ ﮐﻨﯿﺪ".

۸۳

درس ﻧﻬﻢ

ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮاه

 ۹ -۳آذر

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۵۱و ۵۲؛ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۳ﺗﺎ ۱۶؛ دوم
ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۷ﺗﺎ ۲۱؛ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ۲۵ﺗﺎ ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ ۲؛ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ
۶؛ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ .۱۴
آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :او اﯾﻦ ﺳـﺨﻦ را از ﺧﻮد ﻧﮕﻔﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن در آن ﺳـﺎل ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺑﻮد ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ
ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾـﺪ در راه ﻗـﻮم ﯾﻬـﻮد مبﯿـﺮد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در راه آن ﻗﻮم ﺑﻠﮑـﻪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧﺪا را
ﮐـﻪ ﭘﺮاﮐﻨـﺪه ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑـﺪن واﺣﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد« )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۵۱و .(۵۲

ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﺮدﯾـﻢ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﺗﺤـﺎد از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﺸـﱰک ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽ ﺷـﻮد
ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه متﺮﮐـﺰ دارﻧـﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺮ ﺣﻘﺎﯾـﻖ ﮐﻼم ﻣﻘـﺪس ﮐﻪ
در ﭘﺎﯾـﺎن زﻣـﺎن ﺑـﺮ آن ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻮﯾـﺖ ﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿـﻞ ﭘﯿﺎﻣﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑـﻪ ﻣﺎ داده
اﺳـﺖ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ آن را در ﺟﻬـﺎن اﻧﺘﺸـﺎر دﻫﯿﻢ.
اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ،ﺑـﺮ اﺗﺤـﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐﻠﯿﺴـﺎ و ﺗﺠﻠـﯽ آن در زﻧﺪﮔﯽ روز ﺑﻪ روز ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن و
رﺳـﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿﺴـﺎ متﺮﮐـﺰ ﺧﻮاﻫﯿـﻢ منﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻋﯿﺴـﯽ ،ﮐﻠﯿﺴـﺎ در واﻗـﻊ ﭘﯿﺎم ﻧﺠﺎت و
آﺷـﺘﯽ ﺧﺪا را اﻧﺘﺸـﺎر منﯽدﻫﺪ .اﺗﺤﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷـﺪن آن آﺷـﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
در ﺟﻬﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﮔﻨـﺎه و ﻃﻐﯿﺎن اﺣﺎﻃﻪ ﺷـﺪه ،ﺑﺮﻗﺮاری ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷـﺎﻫﺪی ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ از
ﻗـﺪرت و ﮐﺎر ﻧﺠـﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺖ .ﺑﺪون اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽِ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﮐﻪ ﻫﻤـﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را
ﺷـﻬﺎدت ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ ،ﻗـﺪرت ﻧﺠﺎتﺑﺨـﺶ ﺻﻠﯿـﺐ ﺑﻪ ﺳـﺨﺘﯽ در اﯾـﻦ ﺟﻬﺎن آﺷـﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ.
» اﺗﺤـﺎد ﺑـﺎ ﻣﺴـﯿﺢ ،ﭘﯿﻮﻧـﺪی از اﺗﺤـﺎد ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣـﯽآورد .اﯾﻦ اﺗﺤـﺎد ﻗﺎﻧـﻊ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ
ﮔـﻮاه ﻋﻈﻤـﺖ و ﻓﻀﯿﻠـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ و ﻗﺪرﺗـﺶ در ازﺑﯿﻦ ﺑـﺮدن ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﺟﻬﺎن اﺳـﺖ « – اﻟﻦ ﺟﯽ.
واﯾﺖEllen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1148 ،
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱دﺳﺎﻣﱪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۸۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۰آذر

ﺗﺤﺖ ﺻﻠﯿﺐ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ متـﺎم ﺑﺮﮐﺖﻫـﺎی روﺣﺎﻧـﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑـﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺗﺤﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻧﯿـﺰ ﯾﮏ ﻣﻮﻫﺒﺖ
ﺧﺪاﯾـﯽ اﺳـﺖ .اﺗﺤـﺎد ﯾـﮏ ﭘﺪﯾـﺪه ﺑﴩی ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻼش ﻫـﺎ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺧـﻮب ﯾﺎ ﻧﯿﺖ
اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .اﺳﺎﺳـﺎً ،ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ اﯾﻦ اﺗﺤـﺎد را از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺮگ و رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰش
ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﯽآورد .ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﻣﺎ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ و ﺑﺨﺸـﯿﺪه ﺷـﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎمنﺎن ،ﻣﺮگ و رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ
او را ﺑـﺎ اﯾـامن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾـﻢ و در ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ ﻣﺸـﱰک ﻣﺘﺤـﺪ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ ،و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﮐـﻪ ﭘﯿﺎم ﺳـﻪ
ﻓﺮﺷـﺘﻪ را در ﺟﻬـﺎن اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﯽدﻫﯿـﻢ ،ﺑـﺎ او و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در اﺗﺤﺎد ﻫﺴـﺘﯿﻢ.
ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۵۱و  ۵۲و اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۷ﺗﺎ  ۱۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭼﻪ روﯾﺪادی در
زﻧﺪﮔـﯽ ﻋﯿﺴـﯽ ،ﺑﻨﯿـﺎن اﺗﺤﺎد در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖﻫﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ؟
» او اﯾـﻦ ﺳـﺨﻦ را از ﺧـﻮد ﻧﮕﻔـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﭼﻮن در آن ﺳـﺎل ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮد
ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾـﺪ در راه ﻗـﻮم ﯾﻬـﻮد مبﯿـﺮد و ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در راه آن ﻗـﻮم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧﺪا را
ﮐـﻪ ﭘﺮاﮐﻨـﺪه ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﯾﮏ ﺑﺪن واﺣـﺪ ﺑﻪ ﻫـﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧـﺪد « )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۵۱و
 .(۵۲ﭼﻘـﺪر ﻋﺠﯿـﺐ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺧـﺪا از ﻗﯿﺎﻓﺎ ﺑـﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮگ ﻋﯿﺴـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺣﺘـﯽ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﺎﻓـﺎ منﯽداﻧﺴـﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣـﯽداد ،ﻣﺤﮑﻮم منﻮدن ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﺑـﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﮐﺎﻫـﻦ منﯽداﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪاش ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ ﻋﻤﯿـﻖ ﺑـﻮد .ﻗﯿﺎﻓﯿـﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷـﺖ
ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ ای ﺳﯿﺎﺳـﯽ اراﺋـﻪ ﻣـﯽداد .ﻫـﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑﺮای منﺎﯾﺎن ﺳـﺎﺧنت ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺎﺳـﯽ
درﺑـﺎره ﻣﻔﻬـﻮم ﻣـﺮگ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺮای متـﺎم ﻗـﻮم وﻓﺎدار ﺧـﺪا ﮐـﻪ روزی » ﺑﺎ ﻫـﻢ ﯾﮑﯽ «
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ ،اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﻋﺘﻘـﺎد ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ و ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﯽدﻫﯿـﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻪ
ﮐـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﺳـﺎس اﺗﺤـﺎد ﻣﺎ در ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮگ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎﺳـﺖ.
و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،ﻣـﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﯾﻦ اﺗﺤـﺎد در ﻣﺴـﯿﺢ را از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ» .
زﯾـﺮا اﯾـامن ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﺷـام در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺴـﯿﺢ ﻋﯿﺴـﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺑﺎﺷـﯿﺪ .ﺷـام ﮐﻪ
در اﺗﺤـﺎد ﺑـﺎ ﻣﺴـﯿﺢ ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﮔﺮﻓﺘﯿـﺪ ،ﻫﻤﻔﮑـﺮ او ﺷـﺪه اﯾـﺪ « )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۲۶و .(۲۷
ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﭘﯿﻮﻧـﺪ دﯾﮕـﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫـﺎ ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﺑـﻪ آن اﻋﺘﻘـﺎد دارﯾـﻢ زﯾـﺮا اﯾاممنﺎن
در ﻣﺴـﯿﺢ را منﺎدﯾـﻦ ﻣـﯽ ﺳـﺎزد .ﻣـﺎ ﭘـﺪر ﻣﺸـﱰﮐﯽ دارﯾـﻢ؛ از اﯾـﻦ رو ﻣـﺎ ﻫﻤـﻪ ﭘـﴪان و دﺧﱰان
ﺧـﺪا ﻫﺴـﺘﯿﻢ .و ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه ﻣﺸـﱰﮐﯽ دارﯾـﻢ ﮐـﻪ در ﻣـﺮگ و رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰش ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﻣـﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ
)روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۳و .(۴
۸۵

ﺑــﺎ وﺟــﻮد ﺗﻔــﺎوت ﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ ،ﻗﻮﻣــﯽ و ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﮐــﻪ در ﻣﯿــﺎن ﻣــﺎ
ادوﻧﺘﯿﺴــﺖ ﻫــﺎ وﺟــﻮد دارد ،ﭼـﺮا اﯾﻤــﺎن ﻣﺸــﺘﺮک ﻣــﺎ در ﻋﯿﺴــﯽ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﺮ ﺗﻤــﺎم ﭼﻨﯿــﻦ
اﺧﺘﻼﻓﺎﺗــﯽ ﺑﺮﺗــﺮی داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۵آذر

ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ
ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺮای اﺧﺘﻼل ،ﻣﺸﮑﻼت ،ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و درﮔﯿﺮی ﻫﺎﯾﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .متﺎم
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺳﻄﺤﯽ ﻓﺮدی ،اﺟﺘامﻋﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ در اﺧﺘﻼف ﻗﺮار دارد .اﻣﺎ ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺧﺪا ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دارد ﺗﺎ وﺣﺪت ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم
ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻘﺸﻪ اﺑﺪی ﺧﺪا ،ﺻﻠﺢ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
در اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۳ﺗـﺎ  ،۱۶ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ اﺻﻮﻟﯽ اﺷـﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ در ﻣﯿـﺎن اﯾامﻧﺪاران ﻋﻤـﻞ منﻮد :از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺮ روی
ﺻﻠﯿـﺐ ،ﻋﯿﺴـﯽ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن و ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن را ﯾﮏ ﻗﻮم ﺳـﺎﺧﺖ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒـﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
را ﺟـﺪا ﻣـﯽ ﺳـﺎﺧﺖ ،از ﺑﯿـﻦ ﺑـﺮد .اﮔﺮ ﻣﺴـﯿﺢ ﻗﺎدر ﺑـﻮد در ﻗﺮن اول اﯾﻨـﮑﺎر را ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن و ﻏﯿﺮ
ﯾﻬﻮدﯾـﺎن اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ ،ﭘـﺲ ﺗﺎ ﭼـﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاﻧـﻊ ﻧﮋادی ،ﻗﻮﻣـﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
دﯾﻮارﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم را در درون ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻣﺎ اﻣـﺮوزه ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﱪد؟
و از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﴍوع ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺸﺎرت دﻫﯿﻢ.
در دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۱۷ﺗـﺎ  ،۲۱ﭘﻮﻟـﺲ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ در ﻣﺴـﯿﺢ ،ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗـﯽ
ﺟﺪﯾـﺪ در آﺷـﺘﯽ ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .ﭘﺲ رﺳـﺎﻟﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﻣﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺪن
ﻣﺘﺤـﺪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﭼـﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾـﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺧﻮد ﺑﻮﺟـﻮد آورﯾﻢ؟
اﯾامﻧﺪاران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪا ،رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ آﺷﺘﯽ (۱) .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ از اﯾامﻧﺪاراﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺾ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ روح اﻟﻘﺪس ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم آﺧﺮ زﻣﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﻋﻼم دارﯾﻢ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﻣﺎن دﻋﻮت از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا آﺷﺘﯽ منﻮده و در اﯾﻦ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ (۲) .ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﻮم ﺧﺪا آﺷﺘﯽ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ آرﻣﺎن ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران
۸۶

و ﺧﻮاﻫﺮان ،ﺷﺎﻫﺪی ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه
ﻣﺎﺳﺖ » .اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﯿﺪ « )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۳آﯾﻪ  (۳) .(۳۵ﮐﻠﯿﺴﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻗﺪرمتﻨﺪ اﺳﺖ .ﻧﱪد ﺑﺰرگ درﺑﺎره ﺧﺪا و ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺗﺤﺎد و آﺷﺘﯽ را ﭘﺮورش دﻫﺪ ،ﺟﻬﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻤﺖ اﺑﺪی ﺧﺪا را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ
)اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۸ﺗﺎ  ۱۱را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۶آذر

اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻠﯽ
درس ﺳﺎل  ۱۹۰۲اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾﺖ ﻧﻮﺷﺖ » :ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد،
متﺎم ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﻠﻮص ﻧﺎﺑﺶ ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﱪ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و
ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی دﻟﺮﺑﺎﯾﺶ ،اﻟﮕﻮی ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ « — Ellen G. White, in Signs of the Times,
 .July 16, 1902اﯾﻦ ﮐﻠامت ﯾﺎدآور درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻮﻟﺲ از ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن اﺳﺖ » :ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﺷام درﺑﺎره
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ « )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ .(۵
اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ۲۵ﺗﺎ ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  ۲و ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۱۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺳـﭙﺲ
ﺑـﻪ اﯾـﻦ دو ﭘﺮﺳـﺶ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﯿـﺪ :در ﮐـﺪام ﯾـﮏ از زﻣﯿﻨـﻪ ﻫـﺎی زﻧﺪﮔﯿـامن ﺑﻄﻮر ﺧـﺎص دﻋﻮت
ﺷـﺪه اﯾـﻢ ﺗـﺎ وﻓﺎدارﯾـامن را ﺑﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻧﺸـﺎن دﻫﯿﻢ؟ ﻣـﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻣـﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺷـﺎﻫﺪان اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
آﯾـﺎت زﯾـﺎد دﯾﮕـﺮی در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﮐـﻪ از ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن دﻋـﻮت ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﭘﯿـﺮوی از اﻟﮕـﻮی ﻋﯿﺴـﯽ ،ﺷـﺎﻫﺪان زﻧـﺪه ﻓﯿﺾ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺷـﺪه
اﯾـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل رﻓـﺎه دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷـﯿﻢ )ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۷آﯾـﻪ (۱۲؛ ﺑﺎر ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ دﯾﮕـﺮان را ﺑﺪوش
ﺑﮑﺸـﯿﻢ )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﻪ (۲؛ زﻧﺪﮔـﯽ ﺳـﺎده و ﺑـﯽ آﻻﯾﺸـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ و ﺑﺠـﺎی ﻇﺎﻫـﺮ
ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺑـﺮ ﺑﺎﻃـﻦ روﺣﺎﻧـﯽ متﺮﮐـﺰ ﮐﻨﯿﻢ )ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۱۶آﯾﺎت  ۲۴ﺗـﺎ ۲۶؛ اول ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾﺎت
 ۳و (۴؛ و ﺷـﯿﻮه ﻫـﺎی ﺳـﺎمل زﻧﺪﮔـﯽ را در ﭘﯿـﺶ ﮔﯿﺮﯾـﻢ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۰آﯾﻪ .(۳۱
» ای ﻋﺰﯾـﺰان ،از ﺷـام ﮐـﻪ در اﯾـﻦ دﻧﯿـﺎ ﻏﺮﯾـﺐ و ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ ﻫﺴـﺘﯿﺪ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨـﻢ ﺗﺴـﻠﯿﻢ
ﺷـﻬﻮات ﻧﻔﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺑﺎ روح ﻣﺎ در ﺟﻨﮓ اﺳـﺖ ،ﻧﺸـﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺧﺪا
ﻧﺎﺷـﻨﺎس ﺑـﺎ راﺳـﺘﯽ و درﺳـﺘﯽ زﻧﺪﮔـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼـﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺷـام را ﻣﺘﻬﻢ ﺑـﻪ ﺑﺪﮐﺎری
ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑـﺎ دﯾـﺪن اﻋـامل ﻧﯿـﮏ ﺷـام ﺧـﺪا را در روز ﺑﺎزﭘﺴـﯿﻦ متﺠﯿـﺪ منﺎﯾﻨـﺪ « )اول ﭘﻄـﺮس
ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۱و  .(۱۲ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﭼﻘـﺪر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاریِ ﺧﺼﻠـﺖ ﻣﺴـﯿﺤﯽ را ﺑـﺮ روی ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را
۸۷

ﻧﻈـﺎره ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﻧﺎﭼﯿـﺰ ﻣﯽ ﺷـامرﯾﻢ؟ ﺻـﱪ اﺑﺮاز ﺷـﺪه در ﻟﺤﻈـﺎت ﻧﺎراﺣﺘـﯽ ،زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﻨﻈﻢ در
ﻣﯿﺎن ﺗﻨﺶ و درﮔﯿﺮی ﻫﺎ و روﺣﯿﻪ آرام در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳـﺨﻨﺎن ﻧﺎﺷـﮑﯿﺒﺎ و ﺧﺸـﻦ ،ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫﺎی روح
ﻋﯿﺴـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ دﻋـﻮت ﺷـﺪه اﯾـﻢ از آن ﺗﻘﻠﯿـﺪ منﺎﯾﯿﻢ .ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ دﻟﯿﻞ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫﺎی
روز ﻫﻔﺘـﻢ ،در ﺟﻬﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ در ﺧﺼـﻮص ﺧﺼﻠـﺖ و ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺧـﺪا دﭼـﺎر ﮐـﺞ ﻓﻬﻤﯽ ﺷـﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﻫـﻢ ﺷـﻬﺎدت ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ ،و ﺑﺪﯾـﻦ ﺳـﺒﺐ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑـﺮای ﺧﯿﺮﯾـﺖ و ﺟـﻼل ﺧـﺪا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ
ﺷـﻮﯾﻢ .اﯾامﻧـﺪاران ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان منﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺴـﯿﺢ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮای ﺳـﻼﻣﺘﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻠﮑـﻪ ﻋﻼﻗﻪ
ﻋﻤﻠـﯽ ﺑـﻪ رﻓـﺎه دﯾﮕﺮان ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑـﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﺎ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺧـﻮد را منﺎﯾﺎن
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺑـﺮ ﺟﻬـﺎن ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺬاﺷـﺖ .ﭘﯿﮑـﺮی ﻣﺘﺤـﺪ از اﯾامﻧﺪاران ﮐﻪ ﺷـﺨﺼﯿﺖ
ﻣﺴـﯿﺢ را ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن آﺷـﮑﺎر ﮐﻨـﺪ ،در واﻗﻊ ﺷـﺎﻫﺪی ﻗﺪرمتﻨﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد.

ﺷــﻤﺎ ﺑـﺮای دﯾﮕـﺮان ﭼــﻪ ﻧــﻮع ﺷــﻬﺎدت ﻫﺎﯾــﯽ ﻣــﯽ دﻫﯿــﺪ؟ دﯾﮕـﺮان در زﻧﺪﮔــﯽ ﺷــﻤﺎ
ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﯾﺎﻓــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺎﻋــﺚ ﺷــﻮد ﺑﺨﻮاﻫﻨــﺪ از ﻋﯿﺴــﯽ ﭘﯿــﺮوی ﮐﻨﻨــﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ٧آذر

اﺗﺤﺎد در ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
در روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب ﻫـﺎی  ۱۴و  ،۱۵ﭘﻮﻟـﺲ رﺳـﻮل ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎً در ﮐﻠﯿﺴـﺎی
روم ﺗﻔﺮﻗـﻪ اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ .واﮐﻨـﺶ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ،دﻋـﻮت روﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺸـﺎن دادن ﺻﱪ
در ﺑﺮاﺑـﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ و ﻋـﺪم اﯾﺠـﺎد ﺗﻔﺮﻗـﻪ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﺮ ﴎ اﯾـﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑـﻮد .ﻣﺎ از اﯾـﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟
روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭼـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ وﺟـﺪان ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﯽ ﺷـﺪ
اﻋﻀـﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎ در روم ﺑﺠـﺎی ﻣـﻮدت و دوﺳـﺘﯽ ،ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ را ﻗﻀـﺎوت ﮐﻨﻨـﺪ؟
ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آداب ﯾﻬـﻮدی در ﺑـﺎره ﻧﺎﭘﺎﮐـﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮ
ﻃﺒـﻖ ﮔﻔﺘـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ اﯾﻦﻫـﺎ » ﻣﺒﺎﺣﺜـﻪ در ﻣـﻮرد ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣـﻮرد ﺗﺮدﯾـﺪ « ﺑﻮدﻧـﺪ )روﻣﯿـﺎن ﺑﺎب ۱۴
آﯾـﻪ  ،(۱ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﻧﺠـﺎت ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﻪ ﻋﻘﯿﺪه رﺑﻂ داﺷـﺘﻨﺪ
ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ وﺟـﺪان ﻓـﺮدی ﺳـﭙﺮده ﻣﯽ ﺷـﺪﻧﺪ )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﻪ  ۵را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
اﯾـﻦ اﺧﺘﻼﻓـﺎت اﺑﺘـﺪا در ﻣـﻮرد ﻧـﻮع ﺧـﻮراک آﻏـﺎز ﺷـﺪ .ﺧـﻮردن ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﻣﻤﻨـﻮع در ﺑـﺎب
 ۱۱ﻻوﯾـﺎن ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﻧﺒـﻮد ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ آن ﻣـﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ .ﻫﯿـﭻ ﻣﺪرﮐﯽ وﺟـﻮد ﻧﺪارد
ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿـﻪ در زﻣـﺎن ﭘﻮﻟـﺲ ﴍوع ﺑـﻪ ﺧـﻮردن ﺧﻮک ﯾـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺎﭘـﺎک منﻮدﻧﺪ،
و ﻣـﺎ ﻣـﯽ داﻧﯿـﻢ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس ﻫﯿﭽﮑـﺪام از اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﻏـﺬا ﻫﺎ را ﻧﺨـﻮرد )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب ۱۰
۸۸

آﯾـﻪ  ۱۴را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ،اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺴـﺘﻤﻨﺪان ﺗﻨﻬﺎ ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣـﯽ ﺧﻮردﻧﺪ )روﻣﯿـﺎن ﺑﺎب ۱۴
آﯾـﻪ  (۲و اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺤـﺚ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷـﯿﺪﻧﯽ ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺷـﺪ )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﺎت  ۱۷و
 (۲۱ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ متﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ روی ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻫـﺎی ﺗﴩﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﻮد .اﯾـﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺑـﺎ واژه ﻧﺎﭘﺎک
) (koinosﺑـﮑﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه در روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۴آﯾﻪ  ۱۴ﺑﯿﺸـﱰ ﻣﺸـﻬﻮد ﻣﯽ ﺷـﻮد .اﯾـﻦ واژه در
ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﯾﻮﻧـﺎن ﺑﺎﺳـﺘﺎن از ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﺑـﺮای اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﻧﺎﭘﺎک ،ﻧـﻪ آن ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﺑﺎب ۱۱
ﻻوﯾـﺎن ﺑـﮑﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ً اﻓـﺮادی در ﺟﺎﻣﻌـﻪ روم وﺟﻮد داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در ﺟﻤﻊ ﻏﺬا
منـﯽ ﺧﻮردﻧـﺪ زﯾـﺮا ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ ﻧﺸـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻏـﺬا ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ آﻣـﺎده ﺷـﺪه و ﯾـﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑـﺮای ﺑـﺖ ﻫـﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷـﺪه ﺑﻮد.
ﻧـﮕﺎه داﺷـنت ﺑﺮﺧـﯽ از روزﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ روز ﺳـﺒﺖ اﺷـﺎره
ﻧﺪاﺷـﺖ زﯾـﺮا ﻣـﺎ ﻣـﯽ داﻧﯿﻢ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈـﻢ اﯾﻦ روز را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ داﺷـﺖ )اﻋامل رﺳـﻮﻻن
ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﻪ  ،۱۴ﺑـﺎب  ۱۶آﯾـﻪ  ،۱۳ﺑـﺎب  ۱۷آﯾﻪ  .(۲۹اﯾﻦ اﺣﺘامﻻً اﺷـﺎره ﺑﻪ روزﻫﺎی ﺟﺸـﻦ ﻫﺎی
ﻣﺘﻌـﺪد ﯾﻬـﻮدی ﯾـﺎ روزﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روزه ﮔﺮﻓنت داﺷـﺖ .ﻗﺼﺪ ﭘﻮﻟـﺲ در اﯾﻦ آﯾـﺎت اﴏار ﺑﺮ
ﺑﺮدﺑـﺎری ﺑـﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در رﻋﺎﯾـﺖ اﯾـﻦ آﺋﯿﻦ ﻫـﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ آﻧﻬﺎ را وﺳـﯿﻠﻪ ای ﺑـﺮای ﻧﺠﺎت
منـﯽ ﭘﻨﺪاﺷـﺘﻨﺪ ،ﺑـﻮد .اﺗﺤـﺎد در ﻣﯿـﺎن ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ،ﺧـﻮد را در ﺻـﱪ و ﺗﺤﻤـﻞ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﻣﻮرد
ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻧﺪارﯾـﻢ ﺑﻮﯾـﮋه وﻗﺘـﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾـامن ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ،ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

اﯾــﻦ ﭘﺮﺳــﺶ را در ﮐﻼس ﻣﻄــﺮح ﮐﻨﯿــﺪ :آﯾــﺎ ﭼﯿــﺰی وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان
ادوﻧﺘﯿﺴــﺖﻫﺎی روز ﻫﻔﺘــﻢ ﺑــﺎور داﺷــﺘﻪ و اﻧﺠــﺎم دﻫﯿــﻢ ﮐــﻪ ﺗﻤــﺎم ادوﻧﺘﯿﺴــﺖﻫﺎ
ﻻزم ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﺑــﻪ آن ﻣﻌﺘﻘــﺪ ﯾــﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨــﺪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ٨آذر

اﺗﺤﺎد در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﺧﻠـﻖ و ﺧـﻮی ﺣﻮارﯾـﻮن در ﻃـﻮل ﺷـﺎم ﺧﺪاوﻧـﺪ در ﻟﻮﻗـﺎ ﺑـﺎ  ۲۲آﯾـﻪ  ۲۴را ﺑـﺎ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮﯾﺸـﺎن
در ﮐﻤـﯽ ﭘﯿـﺶ از ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳـﺖ در اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  ۱۴و ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱و ۴۶
را ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ .ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸـﺎن ﺷـﺪ؟
در اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ۱۴و ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ  ،۴۶ﻋﺒﺎرت » ﺑﻪ ﯾﮑـﺪل « ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
» ﺛﺎﺑـﺖ ﻗـﺪم ﺑـﻮدن در ذﻫـﻦ « ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑـﻮدن در ﯾﮏ ﻣـﮑﺎن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪه ﻋﯿﺴـﯽ در ﻓﺮﺳـﺘﺎدن ﺗﺴـﻠﯽ دﻫﻨﺪه در دﻋﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﮐـﻪ ﻣﻨﺘﻈـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸـﺎن آﺳـﺎن ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﴍوع ﺑـﻪ اﻧﺘﻘـﺎد از ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﮐﻨﻨـﺪ.
ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ اﻧـﮑﺎر منـﻮدن ﻋﯿﺴـﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﻄـﺮس )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۸آﯾـﺎت  ۱۵ﺗـﺎ

۸۹

 ۱۸و  ۲۵ﺗـﺎ  (۲۷و ﺷـﮏ منـﻮدن ﺗﻮﻣـﺎس ﺑـﻪ رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴـﯽ )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۲۰آﯾـﻪ (۲۵
اﺷـﺎره داﺷـﺘﻨﺪ .ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ درﺧﻮاﺳـﺖ ﯾﻮﺣﻨـﺎ و ﯾﻌﻘﻮب ﺑـﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾـﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎ در
ﻣﻠﮑـﻮت ﻋﯿﺴـﯽ )ﻣﺮﻗـﺲ ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﺎت  ۳۵ﺗـﺎ  ،(۴۱ﯾـﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﯽ ﻗﺒـ ًﻼ ﯾﮏ ﺑﺎﺟﮕﯿـﺮ ﺑﻮد را ﺑﻪ
ﯾـﺎد آورده ﺑﺎﺷـﻨﺪ )ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۹آﯾـﻪ .(۹
ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد » ،اﯾـﻦ روزﻫـﺎی آﻣﺎدهﺳـﺎزی ،روزﻫـﺎی ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﻋﻤﯿـﻖ ﻗﻠﺐﻫـﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ.
ﺣﻮارﯾـﻮن ﻧﯿـﺎز روﺣﺎﻧـﯽ ﺧـﻮد را اﺣﺴـﺎس ﮐﺮدﻧـﺪ و از ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺗﺪﻫﯿﻦ ﻣﻘـﺪس ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ
را ﺑـﺮای ﮐﺎر ﻧﺠـﺎت اﻓـﺮاد آﻣـﺎده ﺳـﺎزد .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﮐﺘﯽ ﴏﻓـﺎً ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﺎر
ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺠـﺎت اﻓـﺮاد ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪه ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ متﺎم
ﺟﻬـﺎن ﻣﯽرﺳـﯿﺪ و ﻗﺪرﺗـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ وﻋﺪه داده ﺑـﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ منﻮدﻧﺪ « – اﻟـﻦ ﺟﯽ.واﯾﺖ— ،
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 37
ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ ﺑﯿـﻦ ﺣﻮارﯾـﻮن و ﺷـﺪﺗﯽ ﮐـﻪ در دﻋـﺎ داﺷـﺘﻨﺪ  ،اﯾﺸـﺎن را ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﻬﻢ
ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳـﺖ آﻣـﺎده منـﻮد .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑـﻪ ﺣﻮارﯾـﻮن ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﻧﺰدﯾﮏﺗـﺮ ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ و ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی
ﻓـﺮدی ﺧـﻮد را ﮐﻨـﺎر ﻣﯽﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺳـﻂ روحاﻟﻘـﺪس ﺑـﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺷـﺎﻫﺪاﻧﯽ ﺑﯽﺑﺎک
و ﺷـﺠﺎع از رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴـﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﮐﺎﺳـﺘﯽﻫﺎی اﯾﺸـﺎن
را ﺑﺨﺸـﯿﺪه ﺑـﻮد و اﯾـﻦ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺷـﺠﺎﻋﺖ اداﻣـﻪ دادن را داد .آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ داﻧﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ در
زﻧﺪﮔﯿﺸـﺎن ﭼـﻪ ﮐﺎری اﻧﺠـﺎم داده ﺑـﻮد .آﻧﻬـﺎ وﻋـﺪه ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه در او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ » متﺎﯾـﻞ اﯾامﻧـﺪاران ،آﺷـﮑﺎر منﻮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷـﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴـﯿﺢ ﺷـﺪن و ﺗـﻼش در ﺑﺰرگ
منـﻮدن ﻣﻠﮑـﻮت او ﺑـﻮد « —  .Page 48ﺟـﺎی ﺗﻌﺠـﺐ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻗـﺎدر ﺑـﻮد از ﻃﺮﯾـﻖ
اﯾﺸـﺎن ﮐﺎرﻫـﺎی ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ .اﯾـﻦ درﺳـﯽ ﺑـﺰرگ ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﻠﯿﺴـﺎ در
ﺣﺎل ﺣـﺎﴐ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.

ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺧــﺮده ﮔﯿــﺮی از زﻧﺪﮔــﯽ اﻓــﺮاد دﯾﮕــﺮ ﺑﺴــﯿﺎر آﺳــﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .ﭼﮕﻮﻧــﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾــﻢ ﺗــﺎ ﺑـﺮای ﻫــﺪف ﺑﺰرﮔﺘـ ِﺮ اﻧﺠــﺎم اراده ﺧــﺪا در ﮐﻠﯿﺴــﺎﯾﯽ ﻣﺘﺤــﺪ،
از اﺷــﺘﺒﺎﻫﺎت دﯾﮕ ـﺮان ﭼﺸــﻢ ﺑﭙﻮﺷــﯿﻢ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۹آذر

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :از ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی اﻟﻦ ﺟﯽ واﯾـﺖ » ،اﺗﺤـﺎد در ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧـﯽ « ،ﺻﻔﺤﺎت -۹٨
 ،۱۰۳از ﮐﺘـﺎب ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ.
»اﮔـﺮ در ﺻﺤﻨـﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧـﯽ ﺗﺎرﯾـﺦ زﻣﯿـﻦ ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺣﻘﺎﯾـﻖ ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن ﻣﻮﻋﻈـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،
اﻟﮕـﻮی اﻫﺎﻟـﯽ ﺑﯿﺮﯾـﻪ را دﻧﺒﺎﻣـنت زﯾـﺮ آﺷـﮑﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ در ﻣﺴـﯿﺢ
ﻣﺘﺤـﺪ ﺑـﻮد و ﺗﻮاﻧﺴـﺖ اﯾـﻦ اﺗﺤـﺎد را ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی ﻣﯿـﺎن اﻓﺮاد ﺣﻔـﻆ ﮐﻨـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺷـﺎﻫﺪی ﻗﺪرمتﻨـﺪ ﺑـﺮای ﺟﻬـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ » .ﮐﻼم ﻣﻘـﺪس ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ روحاﻟﻘـﺪس
در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،آن را در روﻧـﺪ ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﮔﯿﺮیﻫـﺎ ﻫﺪاﯾـﺖ ﮐـﺮد .اﯾـﻦ دﺳـﺖ ﮐـﻢ ﺑـﻪ ﺳـﻪ روش ﺑﻪ ﻫﻢ
۹۰

ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ :ﻣﮑﺎﺷـﻔﺎت )ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،روحاﻟﻘـﺪس ﺑﻪ اﻓـﺮاد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﭼـﻪ ﮐﺎری
اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ؛ ﮐﺮﻧﻠﯿـﻮس ،ﺣﻨﺎﻧﯿـﺎ ،ﻓﯿﻠﭙـﺲ؛ و ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﯿـﺪ ﻗﺮﻋﻪ( ،ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس )ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿـﺮی رﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ در آن ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑـﻮد( و اﺟـامع )روح از
درون ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً در ﺧﻔـﺎ ﮐﺎر ﮐـﺮد و از ﻃﺮﯾـﻖ ﮔﻔﺘﮕـﻮ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ،اﺟامﻋﯽ ﺑﻮﺟـﻮد آورد ﮐﻪ
در ﭘﺎﯾـﺎن آن ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ روحاﻟﻘـﺪس در درون آن در ﺣـﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑـﻮد( .ﺑـﻪ
ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ در زﻣـﺎن اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،اﻋﺘﻘـﺎدی و دﯾﻨﯽ در ﻣﯿـﺎن ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾامﻧﺪاران،
روحاﻟﻘـﺪس از ﻃﺮﯾـﻖ اﺟـامع در روﻧـﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﮐﻤـﮏ ﻣﯽﮐـﺮد .در اﯾـﻦ روﻧـﺪ ،ﻣـﺎ
ﻧﻘـﺶ ﻓﻌـﺎل ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾامﻧـﺪاران و اﻫﻤﯿـﺖ دﻋـﺎ ﺑـﺮای ﺑﺼﯿـﺮت را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻫﺪاﯾـﺖ روحاﻟﻘﺪس
در درک ﮐﻠـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ از ﮐﻼم ﺧـﺪا ،ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾـﺶ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑـﻪ رﻫﱪاﻧﺶ در
ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ اﺣﺴـﺎس ﻣﯽﺷـﻮد .ﺗﺼﻤﯿـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﻠﯿﺴـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ روﻧـﺪ راﻫﻨامﯾـﯽ روحاﻟﻘـﺪس
ﮐـﻪ در آن ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ،دﻋـﺎ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ،ﻋﻨـﺎﴏ اﻧﻌـﮑﺎس دﯾﻨـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ «— .
Denis Fortin, «The Holy Spirit and the Church,» in Ángel Manuel Rodríguez,
ed., Message, Mission, and Unity of the Church, pp. 321, 322

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱در ﮐﻼس ،ﭘﺎﺳــﺨﺘﺎن ﺑــﻪ ﭘﺮﺳــﺶ روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ درﺑــﺎره اﯾﻨﮑــﻪ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺗﺼﻤﯿــﻢ

ﻣﯽﮔﯿﺮﯾــﻢ ﮐــﻪ ﮐــﺪام آﻣﻮزهﻫــﺎ و ﺷــﯿﻮهﻫﺎ ﺑ ـﺮای ﻣــﺎ ادوﻧﺘﯿﺴــﺖﻫﺎی روز ﻫﻔﺘــﻢ ﻣﻬــﻢ و
ﮐــﺪام ﻣﻬــﻢ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ را ﻣﻄــﺮح ﮐﻨﯿــﺪ.
 .۲ﻣــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺑــﺎ ﺑــﺎور ﺑــﻪ ﻣــﺮگ و رﺳــﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴــﯽ ،ﺑــﺎ دﯾﮕــﺮ ﻣﺴــﯿﺤﯿﺎن
ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺷــﻮﯾﻢ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :ﻗﺎﻧـﻊ ﮐﻨﻨـﺪه ﺗﺮﯾـﻦ ﮔـﻮاه از اﺗﺤﺎد ﺑـﺮای ﺧﻮاﻫـﺮان و ﺑـﺮادران ﻣﺤﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋﯿﺴـﯽ اﺳـﺖ .آﻣـﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎمنﺎن و ﻧﺠـﺎت ﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل
دارﯾـﻢ ،ﺑﻬﱰﯾـﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫـﺎی ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ ﻣـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ در ﻣﺴـﯿﺢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ اﺗﺤـﺎد و
ﺷـﻬﺎدت از اﯾـامن ﻣﺸـﱰﮐامن را ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن ﻧﺸـﺎن دﻫﯿـﻢ .ﻣـﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷـﺪهاﯾﻢ ﮐـﻪ ﮐﺎری ﮐﻤﱰ
از اﯾـﻦ را اﻧﺠـﺎم ﻧﺪﻫﯿﻢ.

۹۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران
 ۹آذر

ﻣﺤ ّﺒﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼج اﺳﺖ

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼﺴﻨﯽ ،ﻣﺎ ﻣﻮرﯾﺖ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ

ﯾـﮏ زن  ۳۰ﺳـﺎﻟﻪ در ﺑﯿامرﺳـﺘﺎن ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﯽ ﺑﻼﻧﺘﺎﯾِـﺮ واﻗـﻊ درﻣـﺎﻻوی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﯿـامری ﺷـﺪﯾﺪ ذات اﻟﺮﯾﻪ ﺑﺴـﱰی ﺷـﺪ.
ِ
ﭘﺮﯾﺴـﱰ،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﻬﺎ ﺑﺮ او ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ،دﮐﱰ ﻣﯿﺴـﯿﻮﻧﺮی،ﺗﯿﻔّﺎﻧﯽ
ﯾـﮏ آزﻣﺎﯾـﺶ وﯾـﺮوس اِﯾـﺪز را ﺗﺮﺗﯿـﺐ داد .ﻧﺘﯿﺠـﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻮد .او اِﯾﺪز متﺎم
ﻋﯿﺎر داﺷـﺖ.
ﺗﯿﻔّﺎﻧـﯽ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻮاده ﺗﻮﺿﯿـﺢ داد ﮐـﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳـﻪ ﻫﻔﺘـﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸـﺪ ﺗﺎ ذات
اﻟﺮﯾـﻪ درﻣـﺎن ﺷـﻮد و  ۵۰درﺻـﺪ ﺷـﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ او از ﻋﻬﺪه آن ﺑﺮ آﯾـﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ،
زن از ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﻠّﯿـﻮی رﻧـﺞ ﺑـﺮد ،و ﺷـﺎﻧﺲ او از زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن ﺑـﻪ  ۱۰درﺻـﺪ ﮐﺎﻫـﺶ
ﯾﺎﻓـﺖ .ﺗﯿﻔّﺎﻧـﯽ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻮاده ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﯿـﺪ زﯾﺎدی وﺟـﻮد ﻧﺪارد.
ﯾﮑـﯽ از اﻋﻀـﺎی ﺧﺎﻧـﻮاده ﭘﺎﺳـﺦ داد ":ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺪا اﻋﺘﻘـﺎد دارﯾـﻢ .ﺑـﻪ ﻣﻌﺠﺰات
اﻋﺘﻘـﺎد دارﯾـﻢ .ﺑﯿﺎﯾﯿـﺪ دﻋـﺎ ﮐﻨﯿﻢ«.
در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﺧﺎﻧـﻮاده ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪﻧﺪ ،ﺗﯿﻔﺎﻧـﯽ ﺑـﺮای درﻣـﺎن دﻋـﺎ ﮐـﺮده و ﺑﯿـامر را
دردﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻬﻮﯾـﻪ ﻗـﺮار داد.
ﮐﻠّﯿـﻪ ﻫـﺎی زن در ﻃـﯽ  ۲۴ﺳـﺎﻋﺖ از ﮐﺎر اﻓﺘـﺎد .ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ متـﺎم اﻣﯿﺪ از
دﺳـﺖ رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .اﻣـﺎ او ﻣﺠـ ّﺪدا ﺣﺎﻟـﺶ ﺑﻬﺒـﻮد ﯾﺎﻓـﺖ .ﺑﻌـﺪ از ﭼﻨـﺪ ﻫﻔﺘـﻪ ،او از
ﺑﯿامرﺳـﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﺷـﺪ.
ﺗﯿﻔّﺎﻧـﯽ ﮔﻔﺖ":درﻣـﺎن ﻣﺤﺪودﯾّﺘﻬـﺎ ی ﺧـﻮدش را دارد .ﺑﯿامرﺳـﺘﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در
ﺗﻮاﻧـﺶ اﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ دﻫـﺪ و ﺑﻘﯿـﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣـﯽ دﻫﺪ".
ﺗﯿﻔّﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﮐﺎردﯾﻮﻟﻮژﯾﺴـﺖ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﻣـ ّﺪت ﭘﻨـﺞ ﺳـﺎل در ﺑﻼﻧﺘﺎﯾِﺮ،ﮐـﻪ
د ّوﻣﯿـﻦ و ﺑﺰرﮔﱰﯾـﻦ ﺷـﻬﺮِﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿّـﺖ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮ در ﻣـﺎﻻوی اﺳـﺖ ،ﮐﺎر ﮐﺮد.
ﺑﯿامرﺳـﺘﺎن ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﺑِﻼﻧﺘﺎﯾـﺮ— ﮐـﻪ ﺷـﺶ ﻧﻔـﺮ دﮐﱰﻣﯿﺴـﯿﻮﻧﺮ ،دو ﻧﻔـﺮ ﻣﯿﺴـﯿﻮﻧِﺮ
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮏ ،و ﻫﻔـﺖ ﻧﻔـﺮ دﮐـﱰ ﻣﺎﻻوﯾﺎﯾﯽ را اﺳـﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ— ﻗﺒـﻞ از اﯾﻨﮑﻪ او
در ﺳـﺎل  ۲۰۱۱ﺑـﻪ آﻧﺠـﺎ ﺑﺮﺳـﺪ ،ﺑـﻪ ﻣ ّﺪت ﯾﮏ دﻫﻪ ﮐﺎردﯾﻮﻟﻮژﯾﺴـﺖ ﻧﺪاﺷـﺖ؛ ﮐﻪ در
ﮐﺸـﻮری ﺑـﺎ ﯾـﮏ دﮐﱰﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﺮای  ۸۸۰۰۰ﻧﻔـﺮ ،ﯾـﮏ ﻣﺸـﮑﻞ ﻋﺎ ّدی اﺳـﺖ.
۹۲

ﻣـﺎﻻوی  ۱۸ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮ ﺟﻤﻌﯿّـﺖ دارد ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ۴83000ﻧﻔﺮادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز
ﻫﻔﺘﻤﯽ اﺳـﺖ.
ﺗﯿﻔّﺎﻧـﯽ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ اﻧﮕﯿﺰه اش ﺑـﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﺴـﯿﻮﻧِﺮی ﺑﻪ اﻧﺠﯿـﻞ ﯾﻮﺣ ّﻨﺎ ﺑﺎب
 ۱۳آﯾـﻪ  ۳۵ﺑﺮﻣـﯽ ﮔـﺮدد؛ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ آﯾـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ":از ﻫﻤﯿـﻦ ﻣﺤ ّﺒـﺖ
ﺷـام ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ،ﻫﻤـﻪ ﭘـﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﺮد ﮐـﻪ ﺷـﺎﮔﺮد ﻣـﻦ ﻫﺴـﺘﯿﺪ)".ﺗﺮﺟﻤﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ .(NKJV
ﯾـﮏ روز ،ﯾـﮏ زن ﻣﺎﻻوﯾﺎﯾـﯽ در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑـﻪ ﻫـﺮ ﻧﺼـﻒ ﺷـﺐ ﺑﺎ ﺗﭙـﺶ ﻗﻠﺐ از
ﺧـﻮاب ﺑﯿـﺪار ﻣـﯽ ﺷـﺪ ،ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﮐـﺮد .آزﻣـﻮن ﻫـﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻟـﺖ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑـﻮد ،و
دﯾﮕـﺮ ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﺷـﺎﯾﺪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧﻮاب ﻫـﺎی ﺑﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿـﺮی ﮐﺮده
ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺗﯿﻔّﺎﻧـﯽ ﮔﻔﺖ":ا ّﻣـﺎ ﻣـﻦ ﻓﮑـﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨـﻢ ﮐـﻪ آن روز روح اﻟﻘـﺪس ﻣـﺮا ﺑـﺮای
ﭘﺮﺳـﺶ ﻫـﺎی ﺑﯿﺸـﱰ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ".
ﺗﯿﻔّﺎﻧـﯽ ﻓﻬﻤﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿـامر ﺑﻌـﺪ از ﯾـﮏ ﻣﻼﻗـﺎت ﻧﺒـﯽ ای ﮐـﻪ ﺧـﻮد را ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻣـﯽ
ﮐـﺮد ،ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت ﺧـﻮاب ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد؛ ﺷـﺨﺼﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ او اﺧﻄـﺎر داده ﺑـﻮد
ﮐـﻪ او ﻣـﻮرد ﺗﺠـﺎوز ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ .ﺗﯿﻔّﺎﻧـﯽ از زن ﭘﺮﺳـﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧـﺪا ﻗﻮی ﺗﺮ
ﻫﺴـﺖ ﯾـﺎ اﻧﺴـﺎن؟ .او ﮔﻔـﺖ ":ﺑـﺮ ﺧـﺪا ﺗـﻮﮐّﻞ ﮐﻦ".
ﺗﯿﻔّﺎﻧـﯽ ،ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ "ﻫﻤﺪﯾﮕﺮرا
ﻣﺤﺒّﺖ منﺎﯾﯿﺪ"—ﺗﻼش ﺑﯿﺸـﱰی ﺟﻬﺖ ﺷـﻔﺎی ﺟﺴـﻤﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ و روﺣﺎﻧﯽ.
او ﮔﻔﺖ«:ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.

۹۳

درس دﻫﻢ

 ۱۶-۱۰آذر

اﺗﺤﺎد و رواﺑﻂ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﺑﺎب  ۴آﯾـﻪ ۱۱؛ ﻓﻠﯿﻤﻮن آﯾﺎت  ۱ﺗـﺎ ۲۵؛ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ ۱۵؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۸ﺗـﺎ ۱۱؛ اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ ۲۶؛ ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب
 ۱۸آﯾـﺎت  ۱۵ﺗﺎ .۱۷
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ » :وﻗﺘـﯽ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺧـﺪا دﺷـﻤﻦ ﺑﻮدﯾـﻢ او ﺑﺎ ﻣـﺮگ ﭘﴪ ﺧﻮﯾﺶ دﺷـﻤﻨﯽ ﻣـﺎ را ﺑﻪ
دوﺳـﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﮐـﺮد ،ﭘـﺲ ﺣـﺎﻻ ﮐـﻪ دوﺳـﺖ او ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﭼﻘـﺪر ﺑﯿﺸـﱰ زﻧﺪﮔﺎﻧـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺠـﺎت ﻣـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ «)روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ .(۱۰

ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ دﯾﺪهاﯾـﻢ ،ﺣﺘـﯽ ﭘـﺲ از ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳـﺖ راﺑﻄـﻪ ﻣﯿـﺎن اﯾامﻧـﺪاران در زﻣﺎنﻫﺎﯾـﯽ
ﺗﻨﺶآﻣﯿـﺰ ﺑـﻮد .منﻮﻧﻪﻫـﺎی ﻣﮑـﺮری از ﺷـﯿﻮه ﺑﺮﺧـﻮرد رﻫـﱪان و اﻋﻀـﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﺎ ﭼﻨﯿـﻦ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾـﯽ در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ اﺻـﻮل اﻣـﺮوزه ﺑـﺮای ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .آﻧﻬـﺎ ﻧﺘﺎﯾـﺞ ﻣﺜﺒﺘـﯽ را ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در زﻣـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﺎ از ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑـﺮای
ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ درﮔﯿﺮیﻫـﺎ و ﺣﻔـﻆ وﺣﺪمتـﺎن در ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽآﯾﻨـﺪ آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ.
در درس اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ،ﻣـﺎ ﺑـﻪ رواﺑـﻂ اﺣﯿـﺎء ﺷـﺪه و اﯾﻨﮑـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣـﺎ ﺑـﺮ
وﺣﺪمتـﺎن در ﻣﺴـﯿﺢ ﺗﺎﺛﯿـﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧـﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﭘﺮداﺧـﺖ .رﺳـﺎﻟﺖ روحاﻟﻘـﺪس ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮑـﱰ
منـﻮدن ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﺧـﺪا و ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴـنت ﻣﻮاﻧـﻊ در راﺑﻄﻪﻣﺎن ﺑـﺎ ﺧﺪا و
ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ ،ﺑﺰرﮔﱰﯾـﻦ منﺎﯾﺶ ﻗـﺪرت اﻧﺠﯿـﻞ ،ﻟﺰوﻣﺎً آﻧﭽـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻧﺤـﻮه زﻧﺪﮔـﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
» اﮔـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣﺤﺒـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ،ﻫﻤـﻪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻓﻬﻤﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺎﮔﺮدان ﻣﻦ
ﻫﺴـﺘﯿﺪ « )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﻪ  .(۳۵ﺑـﺪون اﯾـﻦ ﻣﺤﺒـﺖ ،متـﺎم ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣـﺎ در ﻣـﻮرد اﺗﺤﺎد در
ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻫﯿـﭻ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﻮد.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱٧آذر December ۸ -آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۹۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۱آذر

دوﺳﺘﯽ اﺣﯿﺎء ﺷﺪه
ﭘﻮﻟـﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑـﺎ ﺑـﺮای ﺷـﻬﺎدت دادن از ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤـﮑﺎری منﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑـﺮ ﴎ اﯾﻨﮑﻪ
آﯾـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﮐﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻫﺮاﺳـﻨﺎﮐﯽ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﻣﻠﻘـﺐ ﺑـﻪ ﻣﺮﻗـﺲ اﻋﺘـامد ﮐﻨﻨـﺪ ،اﺧﺘـﻼف ﻧﻈـﺮ
داﺷـﺘﻨﺪ )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۳۶ﺗـﺎ  .(۳۹ﺧﻄـﺮات اﺣﺘامﻟـﯽ ﻣﻮﻋﻈﻪ اﻧﺠﯿـﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﻣﻠﻘـﺐ ﺑـﻪ ﻣﺮﻗـﺲ ،ﭘﻮﻟـﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑـﺎ را ﺗـﺮک ﮐﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺎزﮔـﺮدد
)اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﻪ .(۱۳

» اﯾﻦ ﺗﺮک منﻮدن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ،ﻣﺮﻗﺲ را
ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ متﺎﯾﻞ داﺷﺖ او را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮕﯽ ﺑﺒﺨﺸﺪ .او اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺮﻗﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﴍاﯾﻄﯽ در او ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ وی را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮدن
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ « – اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾﺖEllen G. White, The Acts of the Apostles, p. 170 ،

اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺧـﺪا از متـﺎم اﯾـﻦ ﻣـﺮدان اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﯿـﺎن اﯾﺸـﺎن ﺣﻞ ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧـﺪ .رﺳـﻮﻟﯽ ﮐـﻪ ﻓﯿـﺾ را ﻣﻮﻋﻈـﻪ ﻣﯽﮐـﺮد ،ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ ﻓﯿﺾ را ﺑـﻪ واﻋﻈﯽ ﺟـﻮان ﮐﻪ ﻧـﺎ اﻣﯿﺪش
ﮐـﺮده ﺑـﻮد ،ﮔﺴـﱰش ﻣـﯽداد .رﺳـﻮل ﺑﺨﺸـﺶ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸـﯿﺪ .ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﻣﻠﻘـﺐ ﺑـﻪ ﻣﺮﻗـﺲ ﺑـﺎ
آﻣﻮزشﻫـﺎی ﺑﺮﻧﺎﺑـﺎ رﺷـﺪ منﻮد )اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۵آﯾـﻪ  (۳۹و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻗﻠـﺐ ﭘﻮﻟﺲ ﻇﺎﻫﺮا ً
از اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺗﺤـﺖ ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس و ﮐﻠﯿﺴـﺎی در ﮐﻮﻟﺴـﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪ او ﺑـﺎ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﻠﻘﺐ
ﺑـﻪ ﻣﺮﻗـﺲ و اﻋﺘـامد ﺟﺪﯾـﺪش ﺑﻪ اﯾﻦ واﻋﻆ ﺟﻮان را آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ؟ ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت
 ۱۰و  ،۱۱دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ .۱۱
اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺟﺰﺋﯿـﺎت آﺷـﺘﯽ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺎ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﻣﻠﻘـﺐ ﺑـﻪ ﻣﺮﻗـﺲ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ،
آﻧﭽـﻪ در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،واﺿـﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﻠﻘـﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﻗﺲ ﺑـﻪ ﯾﮑﯽ
از ﻫﻤﺮاﻫـﺎن ﻣـﻮرد اﻋﺘـامد رﺳـﻮل ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺷـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ او را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان «ﻫﻤـﮑﺎر» ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی
ﮐﻮﻟﺴـﯽ ﻣﻌﺮﻓـﯽ منـﻮد .در ﭘﺎﯾـﺎن زﻧﺪﮔـﯽ ﭘﻮﻟـﺲ ،او ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس را ﺗﺸـﻮﯾﻖ منـﻮد
ﮐـﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﻣﻠﻘـﺐ ﺑـﻪ ﻣﺮﻗـﺲ را ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﺑـﻪ روم ﺑﯿـﺎورد زﯾـﺮا »ﺑـﺮای ﮐﺎر ﻣﻔﯿـﺪ ﺑـﻮد« )دوم
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  .(۱۱ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﭘﻮﻟـﺲ ﺗﻮﺳـﻂ واﻋـﻆ ﺟـﻮان ﮐـﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎً ﺑﺨﺸـﯿﺪه
ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،ﻏﻨـﯽ ﮔﺮدﯾـﺪ .ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯿﺎن اﯾﺸـﺎن ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد و آﻧﻬـﺎ ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑﺮای ﻫﺪف
اﻧﺠﯿـﻞ ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻫﻤـﮑﺎری ﮐﻨﻨـﺪ .ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎﻧﺸـﺎن ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐـﻪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﭼﻘـﺪر ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ
رﻓﺘـﺎر ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﺧـﻮد در ﺑﺮاﺑـﺮ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﻣﻠﻘـﺐ ﺑـﻪ ﻣﺮﻗـﺲ را ﻣﻤﮑـﻦ ﺑﻮد ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﮐﻨﺪ ،اﮐﻨـﻮن متﺎم
اﯾﻦﻫـﺎ را ﭘﺸـﺖ ﴎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ.
۹۵

ﻣــﺎ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾــﻢ ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﺻﺪﻣــﻪ زده وﯾــﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪﻣــﺎن
ﮐﺮدهاﻧــﺪ را ﺑﺒﺨﺸــﯿﻢ؟ در ﻋﯿــﻦ ﺣــﺎل ،ﭼ ـﺮا ﺑﺨﺸــﺶ ﻫﻤــﻮاره ﺷــﺎﻣﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺑــﯽ ﮐﺎﻣــﻞ
راﺑﻄــﻪ ﻗﺒﻠــﯽ ﻧﻤﯽﺷــﻮد؟ و ﭼ ـﺮا ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻧﯿــﺎزی ﻧﯿﺴــﺖ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۲آذر

از ﺑﺮده ﺗﺎ ﭘﴪ
ﭘﻮﻟـﺲ در زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ در روم زﻧﺪاﻧـﯽ ﺑـﻮد ،ﺑـﺮده ﻓـﺮاری ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم اوﻧﯿﺴـﯿﻤﻮس را ﻣﻼﻗﺎت
منـﻮد ﮐـﻪ از ﮐﻮﻟﺴـﯽ ﺑـﻪ رم ﮔﺮﯾﺨﺘـﻪ ﺑـﻮد .ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺷـﺨﺼﺎً ارﺑـﺎب اوﻧﯿﺴـﯿﻤﻮس را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـﺪ .رﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﻓﯿﻠﯿﻤـﻮن ،درﺧﻮاﺳـﺖ ﺷـﺨﺼﯽ ﭘﻮﻟﺲ از دوﺳـﺘﺶ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑﺮ اﺣﯿـﺎء راﺑﻄﻪ
ﺑـﺎ ﺑﺮده ﻓـﺮاری ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
رواﺑﻂ ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺲ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .رﺳﻮل ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ روﺣﺎﻧﯽ و اﺗﺤﺎد
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﴬ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﯿﻠﯿﻤﻮن در ﮐﻮﻟﺴﯽ رﻫﱪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد .اﮔﺮ او در ﺑﺮاﺑﺮ اوﻧﯿﺴﯿﻤﻮس ﺗﻠﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
داد ،ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﺷﻬﺎدﺗﺶ از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽ اﯾامﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻓﯿﻠﯿﻤـﻮن آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۲۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭼـﻪ اﺻـﻮل ﻣﻬﻤـﯽ درﺑـﺎره رواﺑﻂ اﺣﯿﺎء ﺷـﺪه ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿـﻢ؟ ﺑﯿـﺎد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ واژه ﮐﻠﯿﺪی ،اﺻﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
در ﻧـﮕﺎه اول ﺑـﻪ ﻧﻮﻋـﯽ ﺗﻌﺠـﺐ آور اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑﺎ ﻗـﺪرت ﺑﯿﺸـﱰی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺪی ﻫﺎی
ﺑﺮدﮔـﯽ ﺳـﺨﻦ ﻧﮕﻔـﺖ .اﻣـﺎ ﺗﺪﺑﯿـﺮ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻣﺆﺛﺮﺗـﺮ ﺑـﻮد .اﻧﺠﯿـﻞ ﺑﻄـﻮر ﻣﻄﻠـﻮب متـﺎم
متﺎﯾـﺰات ﻃﺒﻘﺎﺗـﯽ را درﻫـﻢ ﻣـﯽ ﺷـﮑﻨﺪ )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ،۲۸ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۰و
 .(۱۱رﺳـﻮل اوﻧﯿﺴـﯿﻤﻮس را ﺑـﻪ ﻧـﺰد ﻓﯿﻠﯿﻤـﻮن ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪ اﻣـﺎ ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺑـﺮده ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ
ﻋﻨـﻮان ﭘـﴪش در ﻋﯿﺴـﯽ و ﺑـﺮادر ﻋﺰﯾـﺰ ﻓﯿﻠﯿﻤـﻮن در ﺧﺪاوﻧـﺪ )ﻓﯿﻠﯿﻤـﻮن آﯾـﻪ .(۱۶
ﭘﻮﻟـﺲ ﻣـﯽ داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮده ﻫـﺎی ﻓـﺮاری آﯾﻨـﺪه ای ﺗﺎرﯾـﮏ در اﻧﺘﻈـﺎر دارﻧﺪ .آﻧﻬـﺎ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑـﻮد در ﻫـﺮ زﻣﺎﻧـﯽ ﺗﻮﻗﯿـﻒ ﺷـﻮﻧﺪ .زﻧﺪﮔـﯽ آﻧﻬـﺎ ﻣﺤﮑـﻮم ﺑـﻪ ﻓﻘـﺮ و ﺑـﯽ ﻧﻮاﯾـﯽ ﺑـﻮد .اﻣـﺎ اﮐﻨﻮن
اوﻧﯿﺴـﯿﻤﻮس ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑـﺮادر ﻓﯿﻠﯿﻤـﻮن در ﻣﺴـﯿﺢ و ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰاری ﻣﺸـﺘﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ آﯾﻨﺪه
ﺑﻬﱰی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻏﺬا ،ﻣﺴـﮑﻦ و ﮐﺎر او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺗﺤﺖ ﺣامﯾﺖ ﻓﯿﻠﯿﻤﻮن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷـﻮد.
ﺑﺎزﺳـﺎزی ﯾـﮏ راﺑﻄـﻪ ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺗﻔﺎوﺗـﯽ اﺳﺎﺳـﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اش اﯾﺠـﺎد ﮐﻨﺪ .او
ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺑـﺮادر ﻣﺤﺒـﻮب وﻓـﺎدار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪ و ﺑـﺎ ﭘﻮﻟـﺲ در راه اﻧﺠﯿﻞ ﻫﻤـﮑﺎری منﻮد )ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  .(۹ﭘﻮﻟـﺲ ﭼﻨـﺎن ﺑـﺮای آﺷـﺘﯽ ﻣﯿﺎﻧﺸـﺎن ﭘـﺮ ﺷـﻮر و ﻣﺸـﺘﺎق ﺑـﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﴐ ﺑـﻮد ﻫﺮ
ﻫﺰﯾﻨـﻪ ای ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ دو اﯾامﻧـﺪار در ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪ را از ﺟﯿـﺐ ﺧـﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
۹۶

ﺑــﺎ اﺻــﻮل اﻧﺠﯿــﻞ ﮐــﻪ در اﯾﻨﺠــﺎ دﯾــﺪه ﻣــﯽ ﺷــﻮد ،ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺑﺪﺳــﺖ
آورﯾــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎ در ﻣﻮاﺟﻬــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻨــﺶ ﻫــﺎ و ﺗﻘﻼﻫــﺎ و ﺣﺘــﯽ ﺷﮑﺴــﺖ ﻫــﺎ ﮐــﻪ در
رواﺑــﻂ ﺧــﻮد ﺑــﺎ دﯾﮕ ـﺮان دارﯾــﺪ ،ﮐﻤــﮏ ﮐﻨﻨــﺪ؟ اﯾــﻦ اﺻــﻮل ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
اﺧﺘــﻼل در اﺗﺤــﺎد ﮐﻠﯿﺴــﺎی ﻣﺤﻠــﯽ ﺷــﻤﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮی ﮐﻨﻨــﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۳آذر

ﻋﻄﺎﯾﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ در ﯾﮑـﯽ از درس ﻫـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻗﺮﻧﺘﺲ دارای ﻣﺸـﮑﻼت ﻋﻤﯿﻘﯽ
ﺑـﻮد .ﭘﻮﻟـﺲ در اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۵ﺗـﺎ  ،۱۱ﺑﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۱و دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب
 ۱۰آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  ۱۵ﺑـﺮای اﻟﺘﯿـﺎم و اﺣﯿـﺎء ﮐـﻪ ﺑـﺮای اﺗﺤـﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺴـﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﭼـﻪ اﺻﻮﻟﯽ اﺷـﺎره ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ؟
در اﯾـﻦ آﯾـﺎت ،رﺳـﻮل اﺻـﻮل ﺣﯿﺎﺗـﯽ را ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﴍح ﻣـﯽ دﻫﺪ .او اﺷـﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ از ﺧﺪﻣـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﺶ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻫﻤـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮای ﺳـﺎﺧنت ﻣﻠﮑـﻮت ﺧﺪا ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﮐﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ )اول
ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ .(۹
ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻫﺮ اﯾامﻧﺪار ،اﺳﺘﻌﺪادی ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ او ﻫﻤﮑﺎری و ﺑﻪ اﺟﺘامع ﺧﺪﻣﺖ منﺎﯾﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب
 ۱۲آﯾﻪ  .(۱۱ﻫﯿﭻ ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﴐوری
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۱۸ﺗﺎ  .(۲۳ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺧﺪادادی ﻣﺎ ﺑﺮای منﺎﯾﺶ ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ روح اﻟﻘﺪس ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺠﯿﻞ ﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﺎر ﺧـﻮد ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان ﻏﯿـﺮ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷـﻮد اﺣﺴـﺎس دﻟﴪدی
ﯾـﺎ ﻏـﺮور ﺑﮑﻨﯿـﻢ .اﮔـﺮ ﻓﮑـﺮ ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺴـﯿﺎر » ﺑﺮﺗـﺮ « از ﻣﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧـﻮد را ﺑﺎ
اﯾﺸـﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﻢ اﺣﺴـﺎس دﻟـﴪدی ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﮐـﺮد و ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ در ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐـﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣـﯽ دﻫﯿـﻢ ﺳﺴـﺖ ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﺷـﺪ .از ﺳـﻮﯾﯽ دﯾﮕـﺮ اﮔـﺮ ﻓﮑـﺮ ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣـﺎ ﺑﺮای ﻣﺴـﯿﺢ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗـﺮ از ﮐﺎرﻫـﺎی دﯾﮕـﺮان اﺳـﺖ ،اﺣﺴـﺎس ﻏـﺮور ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫـﺮ دو ﻧﮕـﺮش ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری ﻣـﺎ ﺑـﺮای ﻣﺴـﯿﺢ و ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ دارﯾـﻢ را ﻣﻌﯿﻮب
ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺳـﺎﺧﺖ .ﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ در ﺣـﻮزه ﻧﻔـﻮذی ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﻪ ﻣـﺎ داده اﺳـﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﻟـﺬت و رﺿﺎﯾـﺖ در ﺷـﻬﺎدمتﺎن ﺑـﺮای ﻣﺴـﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗـﻼش ﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﺎرﻫـﺎی اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ
را ﮐﺎﻣـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ منـﻮد و ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻣﺴـﯿﺢ ﮔﺎمﻫـﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑـﺮای ﻣﻠﮑﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮداﺷـﺖ.

۹۷

آﯾـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﮐﺴـﯽ را ﺑـﻪ ﯾـﺎد آورﯾﺪ ﮐـﻪ ﻋﻄﺎﯾﺎﯾـﺶ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺴـﺎدت ﺷـﻤﺎ
ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ؟ )ﺧﯿﻠﯽ دﺷـﻮار ﻧﯿﺴـﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻧﻪ؟( در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷـﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر
از ﻋﻄﺎﯾـﺎی ﺧـﻮد در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان اﺣﺴـﺎس ﻏـﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﯿـﺪ؟ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ
ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﻫـﺎی ﭘﻮﻟـﺲ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸـﮕﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺸـﺮ ﺳـﻘﻮط ﮐـﺮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺻﺮف
ﻧﻈـﺮ از ﺟﻬﺘـﯽ ﮐـﻪ در آن ﺳـﻘﻮط ﻣـﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﮕﺮش ﻫـﺎی ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ
ای ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ وﺣﺪﺗﻤﺎن در ﻣﺴـﯿﺢ ﺿـﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۴آذر

ﺑﺨﺸﺶ
ﺑﺨﺸـﺶ ﭼﯿﺴـﺖ؟ آﯾـﺎ ﺑﺨﺸـﺶ رﻓﺘـﺎر ﮐﺴـﯽ را ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎ ﺳـﺘﻢ ﮐﺮده اﺳـﺖ ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
آﯾـﺎ ﺑﺨﺸـﺶ ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﺗﻮﺑـﻪ ﻓـﺮد ﺧﺎﻃـﯽ ﺑﺴـﺘﮕﯽ دارد؟ اﮔـﺮ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ از او دﻟﺨـﻮر ﻫﺴـﺘﻢ
ﺳـﺰاوار ﺑﺨﺸـﺶ ﻣـﻦ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﭼﻄﻮر؟
آﯾﺎت زﯾﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در درک ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت
 ۸ﺗﺎ ۱۱؛ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۲۳آﯾﺎت  ۳۱ﺗﺎ ۳۴؛ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۲۰و ۲۱؛ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ .۲۶
ﻣﺴﯿﺢ در آﺷﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺨﺮج داد » .اﯾﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷام را ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ « )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  .(۴ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدﯾﻢ،
ﺑﺎ ﺧﺪا آﺷﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .ﺗﻮﺑﻪ و اﻋﱰاف ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آﺷﺘﯽ منﯽ ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ روی
ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ آن ﺷﺪ؛ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓنت آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
درﺳـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ منﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺗـﺎ زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎمنـﺎن اﻋـﱰاف ﻧﮑﺮدهاﯾـﻢ ،ﺑـﺮﮐﺎت
ﺑﺨﺸـﺶ را درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﯿـﻢ .اﯾـﻦ ﺑﺪﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ اﻋـﱰاف ﻣـﺎ در ﻗﻠﺐ ﺧﺪا ﺑﺨﺸـﺶ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑﺨﺸـﺶ ﻫﻤـﻮاره در ﻗﻠـﺐ او ﺑـﻮده اﺳـﺖ .در ﻋـﻮض ،اﻋـﱰاف ،ﻣـﺎ را ﻗﺎدر ﺑـﻪ درﯾﺎﻓﺖ
آن ﻣﯽﺳـﺎزد )اول ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۹اﻋـﱰاف ﺑـﻪ ﺧﻄـﺎ ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ،ﻧﻪ ﺑـﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐـﻪ ﻧﮕـﺮش ﺧـﺪا ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐـﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ او
را ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺧﻮد را ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻗـﺪرت ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨـﺪه روحاﻟﻘـﺪس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﮔﻨﺎﻫامن اﻋـﱰاف منﺎﯾﯿـﻢ ،ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﺑﺨﺸـﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺮای ﺧﯿﺮﯾـﺖ روﺣﺎﻧـﯽ ﻣـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑﺴـﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗـﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺷﮑﺴـﺖ در
ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺳـﺘﻢ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ ﺳـﺰاوار ﺑﺨﺸـﺶ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣـﺎ ﺑﯿﺸـﱰ از آﻧﻬـﺎ ﻟﻄﻤـﻪ ﺑﺰﻧـﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷـام ﺳـﺘﻢ ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ و درد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗـﺎﴏ ﻣﺎﻧﺪن
ﺷـام از ﺑﺨﺸـﺶ او ،در دروﻧﺘـﺎن وﺧﯿـﻢ ﺷـﻮد ،در واﻗـﻊ ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن اﺟـﺎزه ﻣﯽدﻫﯿـﺪ ﺑﯿﺸـﱰ ﺑـﻪ
۹۸

ﺷـام ﺻﺪﻣـﻪ ﺑﺰﻧﻨـﺪ .اﻏﻠـﺐ ﭼﻨﯿـﻦ اﺣﺴـﺎسﻫﺎ و ﺻﺪﻣﺎﺗـﯽ دﻟﯿـﻞ اﺧﺘﻼﻓـﺎت و ﺗﻨﺶﻫـﺎ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺻﺪﻣـﻪ ﺣـﻞ و ﻓﺼـﻞ ﻧﺸـﺪه ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺑﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﻟﻄﻤـﻪ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺑﺨﺸﺶ ﺟﺪا از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ را از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد رﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ را ﺗﻮﺟﯿﻪ منﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺳﺘﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﺷﺘﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺪی ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد آﺷﺘﯽ
داد .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ زﯾﺮا ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﻣﺤﺒﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﺨﺸﺶ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﴏف ﻧﻈﺮ از
ﮐﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ،ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ .اﯾﻦ روح ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ.

ﺗﻤﺮﮐــﺰ ﺑــﺮ روی ﺑﺨﺸﺸــﯽ ﮐــﻪ در ﻣﺴــﯿﺢ دارﯾــﻢ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﮐﻤــﮏ ﮐﻨــﺪ
ﺗــﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾــﻢ ﮐــﻪ دﯾﮕـﺮان را ﺑﺒﺨﺸــﯿﻢ؟ ﭼـﺮا ﺑﺨﺸــﺶ ﭼﻨﯿــﻦ ﺟﻨﺒــﻪ ﻣﻬﻤــﯽ از ﺗﺠﺮﺑــﻪ
ﻣﺴــﯿﺤﯽ ﻣــﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۵آذر

اﺣﯿﺎء و اﺗﺤﺎد
ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۱۸آﯾـﺎت  ۱۵ﺗـﺎ  ۱۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪای ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ ﻣﺎ در ﺣﻞ
ﻣﺸـﮑﻼت در زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﺳـﺘﻢ ﻋﻀﻮی دﯾﮕﺮ از ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺷـﺪهاﯾﻢ ﺑـﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﯾﻦ ﺳـﺨﻨﺎن را در ﴍاﯾـﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑـﮑﺎر ﺑﺮﯾﻢ؟
متﺎﯾﻞ ﻋﯿﺴﯽ در دادن ﻣﺸﺎوره در ﺑﺎب  ۱۸ﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻢ ﻧﮕﻪ داﺷنت اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ در
ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﮐﻤﱰﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺼﺪ او اﯾﻦ اﺳﺖ دو ﻓﺮد درﮔﯿﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » ،اﮔﺮ ﺑﺮادرت ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪی ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮو و ﺑﺎ او در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ درﺑﺎره
آن ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ ﮔﻮش دﻫﺪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪای « )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب ۱۸
آﯾﻪ  .(۱۵ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن دو ﻓﺮد ﺑﯿﺸﱰ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻮﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮدت و دوﺳﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﯾامﻧﺪاران ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﺮدم ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﮐﺮده و ﺧﻄﻮط ﻧﱪد ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ و در روﺣﯿﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ و درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ،
ﻓﻀﺎﯾﯽ از آﺷﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن روحاﻟﻘﺪس در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن در
ﺗﻼﺷﺸﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﮔﺎﻫـﯽ درﺧﻮاﺳـﺖﻫﺎی ﻓـﺮدی ﺑـﺮای ﺣـﻞ اﺧﺘـﻼف ﻣﺆﺛـﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻋﯿﺴـﯽ از
ﻣـﺎ دﻋـﻮت ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔـﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﱪﯾـﻢ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در آﺷـﺘﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤﻮاره
۹۹

ﭘـﺲ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﺑﯿﺎﯾـﺪ .ﻫـﺪف ﮔـﺮد ﻫـﻢ آوردن ﻣﺮدم اﺳـﺖ و ﻧـﻪ دور ﮐﺮدن آﻧﻬـﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.
ﯾـﮏ ﯾـﺎ دو ﻧﻔـﺮی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊ اﻓـﺮاد در درﮔﯿـﺮی ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧـﺪ ،ﺑـﺮای ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻧﻈـﺮ ﯾـﮏ ﻃـﺮف ﯾﺎ
ﻣﻘـﴫ داﻧﺴـنت ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ منﯽروﻧـﺪ .آﻧﻬـﺎ در ﻣﺤﺒﺖ و ﺷـﻔﻘﺖ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸـﺎوران
و ﴍﮐﺎی دﻋـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﴍﮐـﺖ در روﻧـﺪ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺳـﺎﺧنت دو ﻓـﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﻤـﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮاﻗﻌـﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﻫﯿـﭻ ﮐـﺪام از ﺗﻼشﻫـﺎ ﺑﺮای ﺣـﻞ ﻣﺸـﮑﻞ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣـﻮرد ،ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣﯽدﻫـﺪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ را در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﻄـﺮح ﮐﻨﯿـﻢ .او ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً در ﻣـﻮرد
اﯾﺠـﺎد وﻗﻔـﻪ در ﻣﺮاﺳـﻢ ﻋﺒـﺎدت ﺻﺒـﺢ ﺳـﺒﺖ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺧﺘـﻼف ﺷـﺨﺼﯽ ﺳـﺨﻦ منﯽﮔﻮﯾـﺪ .در
ﺻـﻮرت ﻣﺆﺛـﺮ ﻧﺒـﻮدن دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﺑـﺮای آﺷـﺘﯽ دادن ﻃﺮﻓﯿـﻦ ،ﻣـﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻄـﺮح منـﻮدن
اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ،ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﻠﯿﺴـﺎ اﺳـﺖ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﻫﺪف ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺮﻗﺮاری آﺷـﺘﯽ اﺳـﺖ .ﻫﺪف
ﴎزﻧـﺶ منـﻮدن ﯾـﮏ ﻓـﺮد و ﺗﱪﺋـﻪ دﯾﮕﺮی منﯽﺑﺎﺷـﺪ.
» از ﺧﺸـﻢ در رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﮐﯿﻨﻪﺗـﻮزی رﻧـﺞ ﻧﱪﯾـﺪ .اﺟـﺎزه ﻧﺪﻫﯿـﺪ زﺧـﻢ ﭼﺮﮐﯿـﻦ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ
ﮐﻠـامت زﻫﺮآﻟـﻮد ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﮔـﺮدد ﺗـﺎ ذﻫـﻦ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ را ﻣﯽﺷـﻨﻮﻧﺪ را ﻣﺴـﻤﻮم ﺳـﺎزﻧﺪ .ﺑـﻪ
اﻓـﮑﺎر ﺗﻠـﺦ اﺟـﺎزه ﻧﺪﻫﯿـﺪ ﺑـﻪ ﭘـﺮ منـﻮدن ذﻫـﻦ ﺷـام و او اداﻣـﻪ دﻫﻨـﺪ .ﻧـﺰد ﺑـﺮادر ﺧـﻮد ﺑﺮوﯾﺪ
و در ﻓﺮوﺗﻨـﯽ و ﺻﺪاﻗـﺖ ﺑـﺎ او در ﻣـﻮرد ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺻﺤﺒـﺖ منﺎﯾﯿـﺪ « – اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ— ،
Ellen G. White, Gospel Workers, p. 499

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۶آذر

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :ﻣﻘﺎﻟـﻪ » ﺑﺨﺸـﺶ « ،ﺻﻔﺤـﺎت  ٨۲۵و  ٨۲۶را از داﺋـﺮه اﳌﻌـﺎرف اﻟـﻦ ﺟﯽ
واﯾـﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ » .ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕـﺰاران ،ﻣﺴـﯿﺢ را در وﺟـﻮد ﺧـﻮد دارﻧـﺪ ،زﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪ متﺎم
ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽﻫـﺎ از ﺑﯿـﻦ ﺑـﺮود ،وﻗﺘـﯽ رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﻘﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺗﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و وﺣﺪت
ﺑﺮﻗـﺮار ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮد را ﺗﻘﺪﯾـﺲ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺗـﺎ ﻣﺤﺒﺘﺸـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ دﯾـﺪه و
اﺣﺴـﺎس ﺷـﻮد ،ﺳـﭙﺲ ﻓـﻮران ﻓﯿـﺾ روحاﻟﻘﺪس ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﺮ اﯾﺸـﺎن ﻧـﺎزل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
وﻋـﺪه ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻫﯿـﭻ وﺟـﻪ ﺷﮑﺴـﺖ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺧـﻮرد « — اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖEllen G. White, ،
Selected Messages, book 1, p. 175
» اﮔـﺮ ﻣـﺎ در روز ﺑـﺰرگ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﻨﺎﻫـﮕﺎه و ﺑـﺮج ﺑﻠﻨـﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴـﺘﯿﻢ،
ﺑﺎﯾـﺪ متـﺎم ﺣﺴـﺎدت و ﺗﻘـﻼ ﺑـﺮای ﺑﺮﺗـﺮی را ﮐﻨـﺎر ﺑﮕﺬارﯾـﻢ .ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﺎﻣﻼً رﯾﺸـﻪﻫﺎی اﯾـﻦ ﻣﻮارد
ﻧﺎﻣﻘـﺪس را ﻧﺎﺑـﻮد ﺳـﺎزﯾﻢ ﺗـﺎ ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ در زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﺎ ﺟﻮاﻧـﻪ ﻧﺰﻧﻨـﺪ .ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺧـﻮد را ﮐﺎﻣـﻼً در
ﻃـﺮف ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻧﮕـﻪ دارﯾﻢ « – اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾـﺖEllen G. White, Last Day Events, p. 190 ،

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱ﮐﻮﻟﺴــﯿﺎن ﺑــﺎب  ۳آﯾــﺎت  ۱۲ﺗــﺎ  ۱۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿــﺪ .در ﻣــﻮرد وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی ﻣﺴــﯿﺤﯽ ﮐــﻪ

ﭘﻮﻟــﺲ رﺳــﻮل ﮐﻠﯿﺴــﺎی ﮐﻮﻟﺴــﯽ را ﺑــﻪ آﻧﻬــﺎ ﺗﺸــﻮﯾﻖ ﻧﻤــﻮد ،ﺑﺤــﺚ ﮐﻨﯿــﺪ .ﭼـﺮا اﯾــﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ
اﺳــﺎس ﺣــﻞ ﻧﻤــﻮدن ﺗﻤــﺎم اﺧﺘﻼﻓــﺎت ﻫﺴــﺘﻨﺪ؟ آﻧﻬــﺎ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﺎ را در اﻧﺠــﺎم اﺻﻮﻟــﯽ ﮐــﻪ
۱۰۰

ﻋﯿﺴــﯽ در ﻣﺘــﯽ ﺑــﺎب  ۱۸آﯾــﺎت  ۱۵ﺗــﺎ  ۱۸ﺑــﻪ ﻣــﺎ داده اﺳــﺖ ،راﻫﻨﻤﺎﯾــﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ.
 .۲ﺑــﺎر دﯾﮕــﺮ ﺑــﻪ ﮐﻮﻟﺴــﯿﺎن ﺑــﺎب  ۳آﯾــﺎت  ۱۲ﺗــﺎ  ۱۷و آﻣﻮزهﻫﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ در اﯾــﻦ آﯾــﺎت
ﯾﺎﻓــﺖ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ ،ﺗﻮﺟــﻪ ﮐﻨﯿــﺪ .ﭼ ـﺮا اﯾــﻦ ﻣــﻮارد ﮐﺎﻣ ـ ًﻼ ﺑ ـﺮای اﺗﺤــﺎد ﮐﻠﯿﺴــﺎ ﺣﯿﺎﺗــﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ؟
 .۳اﮔــﺮ ﺑــﻪ ﮐﻠﯿﺴــﺎی ﺧــﻮد ،ﯾﻌﻨــﯽ ادوﻧﺘﯿﺴــﺖ روز ﻫﻔﺘــﻢ ﺑﻨﮕﺮﯾــﻢ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾــﻦ ﭼﯿــﺰی
ﮐــﻪ ﻣــﺎ را از آن ﻧــﻮع اﺗﺤــﺎدی ﮐــﻪ ﺑ ـﺮای ﺑﺸــﺎرت دادﻧﻤــﺎن ﺑــﻪ ﺟﻬــﺎن ﻧﯿــﺎز دارﯾــﻢ ،ﺑــﺎز
ﻣــﯽدارد ،ﭼﯿﺴــﺖ؟ آﯾــﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿــﻢ ﻣــﺎ ﯾــﺎ اﻋﺘﻘــﺎدات ﻣﺎﺳــﺖ؟ اﻟﺒﺘــﻪ ﮐــﻪ ﻧــﻪ .اﯾﻦﻫــﺎ دﻗﯿﻘ ـﺎً
ﻫﻤــﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾــﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﺧــﺪا ﺑــﻪ ﻣــﺎ داده اﺳــﺖ ﺗــﺎ در ﺟﻬــﺎن ﮔﺴــﺘﺮش دﻫﯿــﻢ.
ﺷــﺎﯾﺪ ﻣﺸــﮑﻞ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑــﻪ ﻣــﺎ ،رواﺑــﻂ ﺑﯿــﻦ ﻓــﺮدی ،ﺣﺴــﺎدت ،ﻣﺠﺎدﻟــﻪ ،ﺧﻮدﺧﻮاﻫــﯽ ،ﺗﻘــﻼ
ﺑـﺮای ﺑﺮﺗــﺮی ﻣــﺎ و ﺧﯿﻠــﯽ ﭼﯿﺰﻫــﺎی دﯾﮕــﺮ ﻣﺮﺑــﻮط ﺷــﻮد .ﭼـﺮا ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﺧﻮاﺳــﺘﺎر ﻗــﺪرت
روحاﻟﻘــﺪس ﺑـﺮای اﯾﺠــﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗــﯽ ﮐــﻪ ﻗﺒــﻞ از دﯾــﺪن اﺗﺤــﺎد در ﮐﻞ ﮐﻠﯿﺴــﺎدر ﺷــﻤﺎ اﺗﻔــﺎق
اﻓﺘــﺎده ﺑــﻮد ،ﺑﺎﺷــﯿﺪ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ درﺑﺎره ﺷـﻔﺎ و ﺗﺤـﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ،
منﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در راﺑﻄـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧـﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس اﺻﻮل و منﻮﻧﻪﻫـﺎی ﻗﺪرمتﻨﺪی
درﺑـﺎره اﯾﻨﮑـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ رواﺑﻄـﯽ ﺧـﻮب و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﺎ دﯾﮕﺮان ﺣﺘـﯽ در ﺟﻬـﺎن ﮔﻨﺎهآﻟﻮد
داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ،اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

۱۰۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران
 ۱۶آذر

»ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ ﯾﮏ آﻣﻮزﺷﮕﺎه اﺳﺖ"

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺴﻨﯽ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ

رﻫـﱪان ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﮔﻔﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ آﻣﻮزش ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ ﯾﮏ راﻫﯽ ﺑـﺮای رﺧﻨﻪ
ﮐـﺮدن در ﻗﻠـﻮب ﻣـﺮدم در ﺑﻨﮕﻼدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻣﯿﻠﺘـﻮن َدس ،ﻣﺘﺼـ ّﺪی ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻨﮕﻼدش ،ﮔﻔﺖ":ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻣﺎ
درﺑﻨﮕﻼدش اﺳﺎﺳـﺎ ﻣﺜﻞ آﻣﻮزﺷـﮕﺎه اﺳـﺖ .آﻣﻮزش ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﺮای دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﺑﻨﮕﻼدش اﺳـﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ،آﻧﺠﺎ ﻣﺪرﺳـﻪ اﺳـﺖ".
ا ّوﻟﯿـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ ﮐـﻪ راه را ﺑـﺮای ﺗﻌﻠﯿـﻢ ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در
ﮐﺸـﻮرﺑﺎز ﮐـﺮد ،ﺗﻮﺳـﻂ ﻻل ﮔﻮﭘـﺎل ﻣﻮﮐِﺮﺟـﯽ و ﻫﻤـﴪش و ﻣﻌﻠّـﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾـﯽ ﮔﺮِﯾﺲ
ﮐِﻠـﻮگ ،ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪا در ﴍق ﺑِﻨـﮕﺎل ﺑﻮد ،در ﺳـﺎل  ۱۹۰۶ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷـﺪ.
اﻣـﺮوزه ﻣـﺪارس ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺮاﮐﺰﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺰار در ﴎاﴎاﯾـﻦ ﮐﺸـﻮرﺑﺎ
ﺟﻤﻌ ّﯿـﺖ  ۱۶۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮی را روﻧـﻖ ﻣـﯽ دﻫﻨﺪ؛ ﮐـﻪ  ۱۰۰۰۰داﻧﺶ آﻣـﻮز در ۱۷۴
ﻣـﺪارس روﺳـﺘﺎﯾﯽ ۱۰ ،ﻣﺪرﺳـﻪ ﺷـﻬﺮی و  ۹ﻣﺪرﺳـﻪ ﺷـﺒﺎﻧﻪ روزی ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺣـﺪود  ۶۰ﺗـﺎ  ۷۰درﺻـﺪ داﻧـﺶ آﻣﻮزان ﻏﯿـﺮ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ رﻗﻢ
در ﻣـﺪارس ﺷـﻬﺮی ﺑـﻪ  ۹۹درﺻـﺪ اﻓﺰاﯾـﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺪرﺳـﻪ ﭘﯿـﺶ
ﺳـﻤﯿﻨﺎری ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﯽ در داﮐﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ  ۱۵۳۵داﻧـﺶ آﻣـﻮز در ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ
ﮐﺸـﻮرﺗﺪرﯾﺲ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ.
َدس ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان درﺧﻮاﺳـﺖ آﻣـﻮزش ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﯽ ﺑﺎﻻﺳـﺖ؛ واﻟﺪﯾﻨـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
زﻣﯿﻨـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﯾامﻧـﯽ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸـﺎن ارزش ﻫﺎی ﻣﺴـﯿﺤﯽ را
ﯾـﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
َدس ﮔﻔـﺖ ":ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدی از ﺑﭽـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻨﺘﻈـﺮ رﻓنت ﺑﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ".او ﮐﻪ
ﺑـﻪ ﻣـ ّﺪت ﭘﻨـﺞ ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺪﯾـﺮ ﻣﺪرﺳـﻪ ﭘﯿـﺶ ﺳـﻤﯿﻨﺎری ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ در داﮐﺎ
ﮐﺎر ﮐـﺮد وﺑـﺮ ﺧﺪﻣـﺎت ﺣامﯾﺘـﯽ ﮐـﻮدﮐﺎن ﺑﻨﮕﻼدﺷـﯽ؛ ﯾـﮏ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘـﯽ ﻧﺎﺣﯿـﻪ
ﺑﻨـﮕﻼدش اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺷـﻬﺮﯾﻪ ای ﮐﻪ  ۳۰۰۰ﮐـﻮدک ﻓﻘﯿﺮرا از ﻃﺮﯾـﻖ ﴍاﮐﺖ ﺑﺎ
ﮐﻨﻔﺮاﻧـﺲ ﻋﻤﻮﻣـﯽ ،وزارت ﺣامﯾـﺖ ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﯽ آﺳـﯿﺎﯾﯽ ،ﺷـﺎﺧﻪ ای از ﮐﺸـﻮر ﭼـﮏ
 ADRAو ﺑﻘﯿـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷـﺶ ﻣـﯽ دﻫـﺪ ،ﻧﻈـﺎرت دارد.
َدس ﺑﻌـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ ﯾـﮏ زن اﺳـﱰاﻟﯿﺎﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺷـﻬﺮﯾﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ اش را از
۱۰۲

ﻃﺮﯾـﻖ ﺣامﯾـﺖ آﺳـﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ منـﻮد ،ﺗﻌﻠﯿـﻢ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ را ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣـ ّﺪت ۱۶
ﺳـﺎل درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﺮد .او ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ  ۹۰درﺻـﺪ از رﻫـﱪان ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻣﺤﻠّـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﮐـﻮدﮐﺎن ﻣـﻮرد ﺣامﯾـﺖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺷُ ـﻮا راﻧـﯽ ﺑﺎﯾِـﻦ ۷۶ ،ﺳـﺎﻟﻪ ،ﯾـﮏ ﻣﻌﻠّـﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ آﻣـﻮزش
ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﺮدم ﺳـﺎﻧﺘﺎﻟﯽ را ﮐـﻪ در ﻣـﺮز ﺑﻨـﮕﻼدش و ﻣﯿﺎمنﺎرواﻗـﻊ ﺷـﺪه
اﺳـﺖ ،ﻋـﻮض ﮐـﺮد .او ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم ﭼﯿـﺰی ﺟـﺰ ﻟﺒـﺎس ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﭘﺎرﭼـﻪ ﻫـﺎی ﻧﺎزک
ﺟﻬـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ اﻧـﺪام ﺗﻨﺎﺳـﻠﯽ ﺧـﻮد منـﯽ ﭘﻮﺷـﯿﺪﻧﺪ و ﻫـﺮ ﻧﻮع ﺟﺎﻧـﺪار زﻧـﺪه را ﻣﯽ
ﺧﻮردﻧﺪ—ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺣﻠﺰون،ﻣﻮﺷـﻬﺎ ،ﮔﺮﺑـﻪ ﻫـﺎ و ﺳـﮕﻬﺎ ﻣﯽ ﺷـﺪ__ وﻗﺘﯽ ﮐـﻪ او ﺑﻪ
ﻫﻤـﺮاه ﻫﻤـﴪش ﺑـﻪ آن ﻣﻨﻄﻘـﻪ رﺳـﯿﺪ ،ﺑـﻪ ﻧﺎروﺗـﻮم ﺑﺎﯾِـﻦ در اواﯾـﻞ ﺳـﺎﻟﻬﺎی ۱۹۶۰
ﺑﺸـﺎرت داد .ﺟﻮاﻧـﺎن اﺷـﺘﯿﺎﻗﯽ ﺑـﺮای زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾِـﻦ ﮔﻔـﺖ ":ا ّﻣـﺎ ﺑﻌـﺪا ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﺴـﻞ ﺟـﻮان ﴍوع
ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐـﺮد .ﭘـﺲ از آﻧﮑـﻪ ﮐـﻮدﮐﺎن ﮐﻼس ﺳـ ّﻮم را ﺑـﻪ امتـﺎم رﺳـﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻣـﺎ آﻧﻬـﺎ را
ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺷـﺒﺎﻧﻪ روزی ﻓﺮﺳـﺘﺎدﯾﻢ .ﺧﯿﻠـﯽ از آن ﮐـﻮدﮐﺎن در ﺣـﺎل ﺣـﺎﴐ ﺧﺎدﻣﺎن،
ﻣﺒﴩان ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ".
ﺷـﺒﺎﻧﺎن و ّ
ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﻣﯿﻠﺘـﻮن َدس را در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﯾﮏ ﻣﺪرﺳـﻪ ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﯽ در داﮐﺎ ،ﺑﻨﮕﻼدش
ﺑﺎزدﯾـﺪ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

۱۰۳

درس ﯾﺎزدﻫﻢ

اﺗﺤﺎد در ﻋﺒﺎدت

 ۲۳-١۷آذر

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۸و ۱۱؛ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۸و ۹؛ داﻧﯿﺎل
ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۸ﺗﺎ ۱۸؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ ۹؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۶و ۷؛ اﻋامل
رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۲۳ﺗﺎ .۳۱
آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ » :آﻧﮕﺎه در وﺳﻂ آﺳﻤﺎن ﻓﺮﺷﺘﻪً دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﺮواز دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﮋد ًه
ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯿﺎن و ﺑﻪ ﻫﻤﻪً ﻣﻠﻞ و ﻗﺒﺎﯾﻞ و زﺑﺎنﻫﺎ و اﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ .او ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽزد :از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و او را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ داوری او آﻣﺪه اﺳﺖ .او را ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و
زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ را آﻓﺮﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ « )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۶و .(۷

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از روز ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳـﺖ ،ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﺸـﱰ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﴏف ﻋﺒﺎدت منﻮدﻧﺪ.
» آﻧـﺎن ﻫﻤﯿﺸـﻪ وﻗـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺷـﻨﯿﺪن ﺗﻌﺎﻟﯿـﻢ رﺳـﻮﻻن و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﯾامﻧـﺪاران و ﭘـﺎره ﮐﺮدن
ﻧﺎن و دﻋﺎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ « )اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  .(۴۲ﺷـﺎدی ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﯿﺴـﯽ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد و ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ،ﻗﻠﺐﻫﺎی اﯾﺸـﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﺪ
و ﺷـﮑﺮﮔﺰاری از ﺧـﺪا ﭘـﺮ منـﻮد .ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﻣﺘﯿـﺎز ﺧﺎﺻـﯽ ﺑﺸـامر ﻣﯽ
رود .اﯾـﻦ اﯾامﻧـﺪاران اوﻟﯿـﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﴏف زﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دﻋـﺎ را ﺣﺲ منﻮدﻧﺪ
ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاری از ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪاش در زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺮگ و رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴـﯽ
و آﻧﭽـﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸـﺎن اﻧﺠـﺎم داده ﺑﻮد.
ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ  ،ﮔﺪﻫامﺋـﯽ ﺟﻤﻌـﯽ از ﻋﺎﺑـﺪان ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﺪا
ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﺗـﺎ » ﻋـامرت روﺣﺎﻧـﯽ و ﮐﻬﺎﻧـﺖ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫـﺎی روﺣﺎﻧﯽ و
ﻣﻘﺒـﻮل ﺧـﺪا را ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﮕﺬراﻧﻨـﺪ « )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  .(۵ﺷـﮑﺮﮔﺰاری از
ﺧـﺪا ﮐـﻪ در ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﺟﻤﻌـﯽ ﺗﺠﻠـﯽ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻗﻠﺐﻫـﺎ و ذﻫﻦﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺷـﺨﺼﯿﺖ
ﺧـﺪا ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﯽدﻫـﺪ و آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺮای ﺧﺪﻣـﺖ آﻣﺎده ﻣﯽﺳـﺎزد.
۱۰۴

درس اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﺮ ﻣﻌﻨـﺎی ﻋﺒـﺎدت و اﯾﻨﮑـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﺗﺤـﺎد ﻣﯿـﺎن اﯾامﻧـﺪاران در ﻋﯿﺴـﯽ را
ﺣﻔـﻆ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺧﻮاﻫـﺪ ﭘﺮداﺧـﺖ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۴آذر December ۱۵ -آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ١٨آذر

ﻧﯿﺎﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و رﺳﺘﮕﺎر ﮐﻨﻨﺪه
در ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﻋﺒـﺎدت ،اﮐـرثا ً ﺑﺮ اﺟﺰای ﺗﺸـﮑﯿﻞ دﻫﻨـﺪه آن و آﻧﭽﻪ ﮐـﻪ در ﺑﺮ دارد و
ﻃﺮﯾﻘـﻪ اﻧﺠـﺎم آن ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣـﯽ ورزﯾـﻢ .اﻣـﺎ ﻣﻌﻨـﺎی ﻋﻤﯿـﻖ ﻋﺒﺎدت ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﺧـﺪا ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ؟ و ﭼـﺮا ﻧﯿﺎﯾـﺶ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﻢ؟ در ﻣﺰاﻣﯿـﺮ ﺑـﺎب  ۲۹آﯾـﻪ  ،۲داود ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﻧـﺎم ﭘﺮ ﺟﻼل
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺧـﻮد را ﺑﺴـﺘﺎﯾﯿﺪ ،او را ﺑـﺎ ﻟﺒـﺎس ﭘﺮﻫﯿـﺰﮐﺎری ﺑﭙﺮﺳـﺘﯿﺪ « )ﻣﺰاﻣﯿـﺮ ﺑـﺎب  ۲۹آﯾـﻪ  .(۲اﯾـﻦ
ﻣﺰﻣـﻮر ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺮی درﺳـﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻨـﺎی ﻋﺒـﺎدت را درک ﮐﻨﯿـﻢ .ﻋﺒﺎدت
 ،ﺗﺠﻠﯿـﻞ و ﺣﺮﻣـﺖ ﻧﻬـﺎدن ﺑـﺮ ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳـﺖ ﮐﻪ او را ﺳﺰاﺳـﺖ.
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب ﻫـﺎی  ۴و  ۵را ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ .ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ آﺳـامن ﭼـﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑـﺮای ﻋﺒﺎدت
ﺧـﺪا و ﻋﯿﺴـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮه ﺧﺪاﺳـﺖ اراﺋـﻪ منﻮدﻧـﺪ؟ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۸و  ،۱۱ﺑﺎب ۵
آﯾـﺎت  ۱۲ ،۱۰ ،۹و  ۱۳را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ.
اﯾـﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳـﺎزی از ﻋﺒـﺎدت در ﺑﺎرﮔﺎه آﺳـامن اﺳـﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺮه ﺧﺪا
و ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه ﺟﻬـﺎن ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﻬﯿـﺐ و ﺑﺎﺷـﮑﻮه اﺳـﺖ .ﻋﺒـﺎدت زﻣﺎﻧـﯽ اﺗﻔـﺎق
ﻣـﯽ اﻓﺘـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺨﻠـﻮق ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﮐﻼﻣـﯽ از ﺳـﺘﺎﯾﺶ و ﺷـﮑﺮﮔﺰاری از آﻧﭽـﻪ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ
او ﭘﺎﺳـﺦ ﻣـﯽ دﻫـﺪ .ﻋﺒـﺎدت واﮐﻨـﺶ ﻓـﺮد ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰار ﺑـﺮای آﻓﺮﯾﻨـﺶ و ﻧﺠـﺎت ﺧـﺪا ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
در ﭘﺎﯾـﺎن زﻣـﺎن ،ﻓـﺮد ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ای ﻣﺸـﺎﺑﻪ در ﺳـﺘﺎﯾﺶ و ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت
ﺧـﺪا ﻣـﯽ ﭘﯿﻮﻧـﺪد » .ﭼﻘـﺪر ﺑـﺰرگ و ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳـﺖ اﻋـامل ﺗـﻮ ،ای ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﺧـﺪای ﻗـﺎدر
ﻣﻄﻠـﻖ! ﭼﻘـﺪر ﻋﺎدﻻﻧﻪ و درﺳـﺖ اﺳـﺖ روش ﻫـﺎی ﺗﻮ ،ای ﭘﺎدﺷـﺎه ﻣﻠﻞ! ﮐﯿﺴـﺖ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ
از ﺗـﻮ ﺧـﻮف ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺗـﻮ را ﺟـﻼل ﻧﺪﻫﺪ؟ زﯾـﺮا ﺗﻮ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻘﺪﺳـﯽ ،ﻫﻤﻪ ﻣﻠﻞ
ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آﻣـﺪ و در ﭘﯿﺸـﮕﺎه ﺗـﻮ ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ منـﻮد زﯾـﺮا ﮐﺎرﻫـﺎی ﻋﺎدﻻﻧـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴـﺖ « )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۳و .(۴
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،ﻋﺒـﺎدت واﮐﻨـﺶ اﯾـامن ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﺮای ﮐﺎرﻫـﺎی ﻗﺪرمتﻨﺪ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ :ﻧﺨﺴـﺖ،
ﺑـﺮای ﺧﻠﻘـﺖ ﻣـﺎ و دوم ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت ﻣـﺎ .ﻣـﺎ در ﻋﺒـﺎدت ،ﺣﺮﻣـﺖ ،ﺳـﺘﺎﯾﺶ ،ﺗﺤﺴـﯿﻦ ،ﻣﺤﺒـﺖ و
اﻃﺎﻋﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎور دارﯾـﻢ او ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ درﯾﺎﻓﺘـﺶ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ را ﺑـﻪ او ﻣﯽدﻫﯿـﻢ .اﻟﺒﺘـﻪ ،آﻧﭽـﻪ ﻣـﺎ
درﺑـﺎره ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧﺎﻟـﻖ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣـﯽ داﻧﯿﻢ ،از آﻧﭽـﻪ او در ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑﺮای ﻣﺎ

۱۰۵

آﺷـﮑﺎر منـﻮده اﺳـﺖ ،ﻣـﯽ آﯾـﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن درﺑـﺎره ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﻨـﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺗـﺮ در ﺷـﺨﺺ و رﺳـﺎﻟﺖ ﻋﯿﺴـﯽ آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪه ﺑـﻮد )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﺎت  ۸ﺗـﺎ  ۱۴را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﺑﻪ
اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻋﯿﺴـﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺠـﺎت دﻫﻨﺪه ﻋﺒـﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﯾـﺮا ﻣﺮگ
و رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻓﺪاﮐﺎراﻧـﻪ او درﺳـﺖ در ﻫﺴـﺘﻪ ﻣﺮﮐـﺰی ﻋﺒﺎدت ﻗـﺮار دارد.
ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑـﺮای ﻋﺒـﺎدت ﮔـﺮد ﻫـﻢ ﻣﯽ آﯾﻨـﺪ ،ﭘﺮﺳـﺘﺶ اﯾﺸـﺎن ﺑﺎﯾﺪ از اﺣﺴـﺎس
ﻫﯿﺒـﺖ و ﺷـﮑﺮﮔﺰاری ﻧﺸـﺄت ﺑﮕﯿﺮد.

درﺑــﺎره آﻧﭽــﻪ ﮐــﻪ در ﻣﺴــﯿﺢ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺧﺎﻟــﻖ و ﻧﺠــﺎت دﻫﻨــﺪه ﻣــﺎن ﺑــﻪ ﻣــﺎ داده
ﺷــﺪه اﺳــﺖ و آﻧﭽــﻪ ﻣــﺎ را از آن رﻫﺎﯾــﯽ داده اﺳــﺖ و آﻧﭽــﻪ ﺑــﻪ ﻣــﺎ اراﺋــﻪ ﻣــﯽ دﻫــﺪ
 ﻫﻤــﻪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ دﻟﯿــﻞ ﮐــﻪ او ﺑــﺎ ﻣﯿــﻞ ﺧــﻮد ﺑــﻪ ﺟــﺎی ﻣــﺎ ﻣــﺮد  -ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸــﯿﺪ .ﭼـﺮا اﯾــﻦﺣﻘﺎﯾــﻖ ﺑﺎﯾــﺪ اﺳــﺎس ﻋﺒــﺎدت ﻣــﺎ ﺑﺎﺷــﻨﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ١۹آذر

ﻋﺒﺎدت ﻧﺎدرﺳﺖ
ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۸و  ۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .وﺳﻮﺳﻪ ﺳﻮم ﻋﯿﺴﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺷـﯿﻄﺎن ﺑـﺎ ﻏـﺮور و ﺗﮑـﱪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣﺎﮐـﻢ ﻣـﴩوع ﺟﻬـﺎن و ﻣﺎﻟـﮏ متـﺎم ﺛـﺮوت ﻫﺎ
و ﺷـﮑﻮه آن اﻋـﻼم منـﻮد و اﻓﺘﺨـﺎر و اﺣـﱰام ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ آن را ﻃﻠﺒﯿـﺪ ،ﮔﻮﯾـﯽ ﮐـﻪ او ﺟﻬـﺎن را ﺧﻠـﻖ
منـﻮده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﭼـﻪ ﺗﻮﻫﯿﻨـﯽ ﺑﻪ ﺧـﺪا ،ﺧﺎﻟﻖ و ﭘﺪر ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺷـﯿﻄﺎن ﻧﺸـﺎن داد ﮐﻪ
دﻗﯿﻘـﺎً ﻣـﯽ داﻧﺴـﺖ ﻣﻌﻨـﺎی ﻋﺒﺎدت ﭼﯿﺴـﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷـﺖ ﺻﺎﺣـﺐ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮔﯿﺘﯽ.
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺳـﻪ دوﺳـﺖ ﻋﱪاﻧـﯽ در داﻧﯿـﺎل ﺑـﺎب ) ۳ﺑﻮﯾـﮋه آﯾـﺎت  ۸ﺗـﺎ  (۱۸و ﻗـﺪرت ﭘﺎﯾـﺎن زﻣـﺎن
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﻪ  ۴و ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﺎت  ۹ﺗـﺎ  ۱۱را ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﺎﯾـﺎن زﻣﺎن ﭼﻪ
ﭼﯿـﺰی ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ ﻣـﯽ اﻓﺘﺪ؟ ﻣﻮﺿـﻮع اﺻﻠـﯽ در ﻫـﺮ دو رواﯾﺖ ﭼﯿﺴـﺖ؟
از ﻫﺎﺑﯿـﻞ و ﻗﺎﺋـﻦ ﺗـﺎ ﺳـﻪ ﭘـﴪ ﻋﱪی در ﺑﺎﺑـﻞ و روﯾﺪاد ﻫـﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽِ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ » ﻧﺸـﺎن وﺣﺶ
« )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۶آﯾـﻪ  ،(۲ﺷـﯿﻄﺎن ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل اﯾﺠـﺎد ﻧﻈـﺎم دروﻏﯿـﻦ ﻋﺒـﺎدت ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﻧﻈﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم را از ﺧـﺪای ﺣﻘﯿﻘـﯽ دور ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ،ﻋﺒﺎدت را ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ
او ﺳـﻮق دﻫﺪ .ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﺣﺘﯽ از زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﺳـﻘﻮط ،او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷـﺪ
)اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﻪ  .(۱۴اﯾـﻦ ﺗﺼﺎدﻓـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ درﺳـﺖ ﻫامﻧﻄﻮر ﺳـﻪ ﻣـﺮد ﺟـﻮان در ﺻﻮرت
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ﻋﺒـﺎدت ﻧﮑـﺮدن ﯾـﮏ » متﺜـﺎل « ،ﺑـﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣـﺮگ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ،در روزﻫـﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗـﻮم وﻓﺎدار
ﺧـﺪا ﻧﯿـﺰ در ﺻـﻮرت ﻋﺒـﺎدت ﻧﮑـﺮدن » متﺜـﺎل « ،ﺑـﺎ ﺧﻄﺮ ﻣـﺮگ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﻮد .ﭼـﺮا در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐـﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﯾـﻢ ﮐـﻪ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘـﯽ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿـﻢ ،ﺑﻪ ﺟـﺎی آن ﯾﮏ متﺜﺎل را ﺑﭙﺮﺳـﺘﯿﻢ؟
» درسﻫﺎی آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻮان ﻋﱪاﻧﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن دورا ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ...
» ﻓﺼـﻞ ﭘﺮﯾﺸـﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻗـﻮم ﺧـﺪا ،اﯾامﻧـﯽ را ﻣـﯽ ﻃﻠﺒـﺪ ﮐـﻪ ﺗﺰﻟـﺰل ﻧﺎﭘﺬﯾـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﺪا ﺑﺎﯾـﺪ ﭼﻨﯿـﻦ آﺷـﮑﺎر ﺳـﺎزﻧﺪ ﮐـﻪ او ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻌﺒـﻮد ﻋﺒـﺎدت ﻫـﺎی اﯾﺸـﺎن اﺳـﺖ و
اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﯿـﭻ ﭼﯿـﺰی ﺣﺘـﯽ از ﺧـﻮد زﻧﺪﮔﯽ منﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﺒـﺎدت دروﻏﯿـﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑـﺮای ﻗﻠـﺐ وﻓـﺎدار ،دﺳـﺘﻮرات ﻓـﺮد ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر و ﻓﺎﻧـﯽ ،در ﮐﻨـﺎر ﮐﻼم ﺧـﺪای اﺑﺪی ﺑـﯽ اﻫﻤﯿﺖ
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺣﺒـﺲ ﯾـﺎ ﺗﺒﻌﯿـﺪ ﯾـﺎ ﻣـﺮگ ،ازﺣﻘﯿﻘـﺖ اﻃﺎﻋـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ « – .اﻟـﻦ
ﺟـﯽ .واﯾـﺖEllen G. White, Prophets and Kings, pp. 512, 513 ،

روش ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ اﻣـﺮوزه ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﻫـﺮ
ﭼﯿـﺰ دﯾﮕـﺮ ﻏﯿـﺮ از ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻮﺟـﻮد ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﻋﺒـﺎدت وﺳﻮﺳـﻪ ﺷـﻮﯾﻢ ،ﮐﺪاﻣﻨـﺪ؟ ﻋﺒـﺎدت
دروﻏﯿـﻦ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺗﻬﺪﯾـﺪی ﺑﯿﺸـﺘﺮ از آﻧﭽﻪ درک ﻣـﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﺑﺮﺧﯽ
از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ اﮐﻨـﻮن ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺶ آﻧﻬـﺎ وﺳﻮﺳـﻪ ﺷـﻮﯾﻢ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۰آذر

ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺷﺘﻪ اول
ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫـﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ ،ﭘﯿـﺎم ﻫـﺎی ﺳـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﻪ در ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾـﺎت  ۶ﺗﺎ
 ۱۲را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﴍح رﺳـﺎﻟﺖ ﺧـﻮد و ﭘﯿـﺎم اﺻﻠﯽ ﺧﻮد درﺳـﺖ ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن دوﺑﺎره ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﯽ
داﻧﻨـﺪ )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﺎت  ۱۴ﺗـﺎ  .(۲۰اﯾﻦﻫـﺎ ﭘﯿـﺎم ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
» ﺻـﺪای ﺑﻠﻨـﺪ « ﺑـﻪ متﺎم ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺷـﻮﻧﺪ.
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﺎت  ۶و  ۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺷـﺘﻪ اول ﭼﯿﺴـﺖ و در ﻣﻮرد ﺧﺪا ﭼﻪ
ﭼﯿـﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ؟ ﭼـﺮا در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻋﺒـﺎدت وﺟﻮد دارد؟
ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﭘﯿـﺎم ﺳـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﻪ ،ﭘﯿﺎﻣـﯽ را ﺑـﻪ متـﺎم ﺟﻬـﺎن اﻋﻼم ﻣـﯽ دارد .اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ
ﻋﯿﺴـﯽ در ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۲۴آﯾـﻪ  ۱۴ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻧﻮﻋـﯽ ﻓﻮرﯾﺖ و ﺷـﺘﺎب در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳـﺎزی اﯾﻦ ﺳـﻪ
ﻓﺮﺷـﺘﻪ و ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﺷـﺎن وﺟـﻮد دارد .ﭘﯿـﺎم اول ،ﻣـﺮدم را ﺑـﺮ ﻣـﯽ اﻧﮕﯿـﺰد ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺧـﺪا متﺮﮐﺰ
ﮐﻨﻨـﺪ زﯾـﺮا » ﺳـﺎﻋﺖ داوری او آﻣـﺪه اﺳـﺖ « )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾﻪ  .(۷ﺑﺎزﮔﺸـﺖ دوﺑﺎره
ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ ﺗﴪﯾـﻊ ﮐﺘﺘﺪه اﯾـﻦ داوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
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ﻓﺮﺷـﺘﻪ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ » ،از ﺧـﺪا ﺑﱰﺳـﯿﺪ « )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾـﻪ  .(۷ﺑﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا
را ﺟـﺪی منـﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ ،اﯾـﻦ ﭘﯿـﺎم و ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪن ﺑـﺮای ﻋﻤـﻞ ،در واﻗﻊ ﺗـﺮس را در ذﻫﻦ اﯾﺸـﺎن
ﺑﻮﺟـﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ آورد .اﻣـﺎ ﺑـﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﭘﯿﺮوان ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻮده اﻧﺪ ،اﯾـﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ،دﻋﻮﺗـﯽ ﺑﺮای
ﺗﺮﺳـﯿﺪن و ﺣﺮﻣﺖ دادن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺘﻮﺳـﻞ ﺷـﺪه و ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪه ﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﺣﺴـﯽ از ﺣﺮﻣـﺖ ﻧﻬـﺎدن از روی ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﺮای ﺧـﺪا آﻧﻬﺎ را ﻓـﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
» او را ﮐـﻪ آﺳـامن و زﻣﯿـﻦ و درﯾـﺎ و ﭼﺸـﻤﻪ ﻫـﺎ را آﻓﺮﯾﺪ ،ﭘﺮﺳـﺘﺶ منﺎﯾﯿﺪ « )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﻪ  .(۷اﯾـﻦ ﮐﻼم ﺑـﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﺷـﺎره ای ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺳـﺒﺖ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑـﻪ ﺧﻠﻘﺖ دارد )ﺧﺮوج
ﺑـﺎب  ۲۰آﯾـﺎت  ۸ﺗـﺎ  ۱۱را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .ﺧـﺪای آﻓﺮﯾﻨـﺶ ﮐـﻪ روز ﺳـﺒﺖ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﺎدﺑـﻮد ﻗـﺪرت
آﻓﺮﯾﻨﻨـﺪه ﺧـﻮد ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻬـﺎد ،ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎدت ﺷـﺪه و ﻣـﻮرد اﺣﱰام ﻗـﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺟﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن زﻣﺎن ،ﻋﺒـﺎدت ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻠﯿﺪی در ﻧـﱪد ﺑﺰرگ
ﺑـﺮای وﻓـﺎداری ﻧﮋاد ﺑﴩی ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﺧﱪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺧﺎﻟﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
» ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮری در ﺑﺤﺮان ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ
اﻣﺘﺤﺎن اﻧﮑﺎر ﻋﺒﺎدت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن
ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔﺮوه از ﻣﺮدم در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ و
او را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۱و  ۱۸و ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ  (۷و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺰار و
ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اژده ﻫﺎ و وﺣﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﺎب  ۱۳آﯾﺎت  ۴ﺗﺎ  ۸و ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۹ﺗﺎ ... (۱۱
» اﮔـﺮ ﻋﺒـﺎدت ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺤـﻮری ﻧـﱪد ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﭘﺲ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﺧـﺪا اﻧﺠﯿﻞ
ﭘﺎﯾـﺎن زﻣـﺎن ﺧـﻮد را ﻣﯽﻓﺮﺳـﺘﺪ ﺗـﺎ ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ زﻣﯿـﻦ او را ﺟـﺪی ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧﺎﻟـﻖ و ﺗﻨﻬـﺎ
ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﻋﺒـﺎدت اﺳـﺖ ،ﺑﭙﺮﺳـﺘﻨﺪ «Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus — .
Christ: Commentary on the Book of Revelation (Berrien Springs, Mich.: Andrews
University Press, 2002), pp. 444, 445

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ
اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ۴۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎی ﺗﺸـﮑﯿﻞ دﻫﻨـﺪه ﻋﺒـﺎدت
ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿـﻪ ﭼـﻪ ﺑـﻮده اﻧـﺪ؟
» آﻧﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ رﺳﻮﻻن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾامﻧﺪاران و ﭘﺎره ﮐﺮدن ﻧﺎن و
دﻋﺎ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ « )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  .(۴۲از ﻫامن اوان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻋﺒﺎدت ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮﻻن ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿﻪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺮای آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ ،وﻓﺎدار ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
۱۰۸

ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪا و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﺴﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ،ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ از ﮐﻼم ﺧﺪا ،ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس ﭘﯿﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺷﺪ را اﺳﺘﺨﺮاج منﻮدﻧﺪ.
آﯾـﺎت زﯾـﺮ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی درﺑـﺎره اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا در ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ اﯾامﻧـﺪاران
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ؟
دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ۲۲آﯾﺎت  ۸ﺗﺎ ۱۳
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۷آﯾﺎت  ۱۰و ۱۱
دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱۴ﺗﺎ ۱۷
» ﻫـﺮ ﮐﺠـﺎ ﮐـﻪ ﺣﻘﺎﯾـﻖ اﻧﺠﯿـﻞ اﻋـﻼم ﺷـﻮد ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧـﻪ متﺎﯾﻞ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐﺎر
درﺳـﺖ را اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ ،ﺑـﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﺳـﺨﺖ ﮐﻮﺷـﺎﻧﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﻫﺪاﯾـﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ.
اﮔـﺮ در ﺻﺤﻨـﻪ ﻫـﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧـﯽ ﺗﺎرﯾـﺦ زﻣﯿـﻦ ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺣﻘﺎﯾـﻖ ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن اﻋﻼم ﺷـﺪه اﺳـﺖ،
اﻟﮕـﻮی اﻫﺎﻟـﯽ ﺑﯿﺮﯾـﻪ را دﻧﺒـﺎل منﺎﯾﻨـﺪ ،روزاﻧـﻪ در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﮐﻨﻨـﺪ و ﭘﯿـﺎم ﻫـﺎی
آورده ﺷـﺪه ﻧـﺰد ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ ،اﻣـﺮوزه ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدی اﻓﺮاد وﻓـﺎدار ﺑﻪ
اﺣـﮑﺎم ﺧـﺪا وﺟـﻮد ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ اﮐﻨـﻮن ﺗﻨﻬـﺎ ﻋـﺪه ﮐﻤـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ « – .اﻟـﻦ
ﺟـﯽ .واﯾـﺖEllen G. White, The Acts of the Apostles, p. 232 ،
ﻣـﺎ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﺣﻘﺎﯾﻘـﯽ ﮐـﻪ اﻋـﻼم ﻣﯽ دارﯾـﻢ ،ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐـﻪ در ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿـﻢ ،ﻣﺮدﻣﯽ
ﻣﺘﺤـﺪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .اﯾـﻦ در ﻣـﻮرد ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﺧﺪا در روزﻫـﺎی اوﻟﯿﻪ و اﻣـﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺻـﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻫﺴـﺘﻪ ﻣﺮﮐـﺰی ﻋﺒﺎدت ﻣﺎ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫـﺪ و اﺗﺤﺎدﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺮدﻣﯽ
ﮐـﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ﺳـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﻪ را ﺑـﻪ ﺟﻬﺎن اﻋـﻼم ﮐﻨﻨـﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾـﮏ ﺧﺎﻧـﻮاده ﺑـﺮای ﻣﺸـﺎرﮐﺖ و ﻋﺒﺎدت ﮔﺮدﻫـﻢ ﻣﯽ آﯾﯿﻢ ،ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ،ﮐﻼم ﺧـﺪا را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾـﺪ ﺗـﺎ زﻧﺪﮔﯿـامن را در آﻣﺎده ﺳـﺎزی ﺑـﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘامن و آﻣـﺪن دوﺑﺎره ﻋﯿﺴـﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

اﻋﺘﻘــﺎد ﺷــﻤﺎ ﺗــﺎ ﭼــﻪ ﻣﯿ ـﺰان رﯾﺸــﻪ در ﮐﺘــﺎب ﻣﻘــﺪس دارد؟ ﯾﻌﻨــﯽ ،آﯾــﺎ ﺑــﻪ اﻧــﺪازه
ﮐﺎﻓــﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺳــﻪ ﭘﺴــﺮ ﻋﺒﺮاﻧــﯽ در اﯾﺴــﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑــﺮ ﻣــﺮگ ﭘﺎﯾــﺪار ﻫﺴــﺘﯿﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۲آذر

ﭘﺎره ﮐﺮدن ﻧﺎن و دﻋﺎ ﮐﺮدن
ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ آن روﺑـﺮو ﺑﻮدﻧـﺪ ،در اﯾـامن ﻣﺸﱰﮐﺸـﺎن ﺑـﻪ
ﻋﯿﺴـﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای اﻧﺘﺸـﺎر ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ .اﯾﻦ
ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس ﺣﺘﯽ » ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺣﺎﴐ « ﻧﺎﻣﯿـﺪ )دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۱۲و از اﯾﻦ
رو ،آنﻫـﺎ ﻣﺘﺤـﺪ در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ،وﺣـﺪت ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺑـﺮاز منﻮدﻧـﺪ.

۱۰۹

» آﻧﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ رﺳﻮﻻن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾامﻧﺪاران و ﭘﺎره ﮐﺮدن ﻧﺎن
و دﻋﺎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ « )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  .(۴۲اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺎره ﮐﺮدن ﻧﺎن اﺣﺘامﻻً ﺑﺮ
ﯾﮏ ﻏﺬای دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺸﱰک ﻣﯿﺎن اﯾامﻧﺪاران دﻻﻟﺖ دارد .زﻣﺎﻧﯽ
در ﺣﯿﻦ ﻏﺬای دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ،ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴﯽ و در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ زود
ﻫﻨﮕﺎﻣﺶ ،ﺑﺮﮐﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮ ﻧﺎن و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽداد .از اﯾﻦ رو ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿﻪ زﻣﺎن ﺧﻮد را
ﴏف ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺪﮔﯽ و رﺳﺎﻟﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ در ﻏﺬا ﺧﻮردنﻫﺎی
دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺸﱰک اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﻈﺎت ﻋﺒﺎدت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ» .
آﻧﺎن ﻫﺮ روز در ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺰرگ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺎن را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﺎ دﻟﺨﻮﺷﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮرد اﺣﱰام ﻫﻤﮥ
ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ روز ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﯽاﻓﺰود « )اﻋامل
رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۴۶و  .(۴۷ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت در
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ منﻮد.
در ﮐﺘـﺎب اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﭼـﻪ منﻮﻧﻪﻫﺎﯾـﯽ از دﻋـﺎ ﮐـﺮدن ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿـﻪ ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد
اﺳـﺖ؟ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮای ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی دﻋـﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ ۱۴
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۲۳ﺗﺎ ۳۱
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۲آﯾﻪ ۱۲
ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺪا را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد و ﻫﺮﮔﺰ از درﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﺎی ﺧﻮد در دﻋﺎ دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪﻧﺪ .ﭘﻮﻟﺲ در اوﻟﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪاش ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ دﻋﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ )اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  .(۱او
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻋﺎ ﮐﺮدن را ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ » :ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎ دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ روحاﻟﻘﺪس دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺪار و ﭘﺸﺘﮑﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﻘ ّﺪﺳﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮔﺮدد و ﺑﺘﻮاﻧﻢ راز اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻓﺎش ﺳﺎزم « )اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۱۸و .(۱۹

روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺪرت دﻋﺎ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ،اﺗﺤﺎدی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ اﯾﻦ دﻋﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۳آذر

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :ﻣﻘـﺎﻻت ﻓـﻮق را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ » :دﻋـﺎ « ،ﺻﻔﺤـﺎت  ،١۰۴۶-١۰۴۴و » ﻋﺒﺎدت
« ،ﺻﻔﺤـﺎت  ،١۲۹١-١۲۹۰از داﺋـﺮه اﳌﻌـﺎرف اﻟـﻦ ﺟـﯽ واﯾﺖ.
۱۱۰

» ‘اﻫﻤﯿـﺖ ﺳـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﺎدﺑـﻮد ﺧﻠﻘـﺖ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﻣﺨﺘـﺺ ﺑﻮدن
ﻋﺒـﺎدت ﺑـﻪ ﺧـﺪا را ﻫﻤـﻮاره زﻧـﺪه ﻧﮕـﻪ ﻣـﯽدارد’  -زﯾـﺮا او ﺧﺎﻟـﻖ اﺳـﺖ و ﻣـﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗـﺎت او
ﻫﺴـﺘﯿﻢ‘ .از اﯾـﻦ رو ﺳـﺒﺖ ،در اﺳـﺎس ﻋﺒـﺎدت اﻟﻬـﯽ ﻗـﺮار دارد ،زﯾـﺮا اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑـﺰرگ را
ﺑـﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾـﻦ روش آﻣـﻮزش ﻣﯽدﻫـﺪ و ﻫﯿـﭻ ﻧﻬـﺎد دﯾﮕـﺮی اﯾـﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم منﯽدﻫﺪ .اﺳـﺎس
ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﻋﺒـﺎدت اﻟﻬـﯽ ،ﻧـﻪ ﴏﻓـﺎً آن ﮐـﻪ در روز ﺳـﺒﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ متـﺎم ﻋﺒﺎدتﻫـﺎ
در متﺎﯾـﺰ ﻣﯿـﺎن ﺧﺎﻟـﻖ و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗـﺶ ﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ ﺑـﺰرگ ﻫﺮﮔـﺰ منﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﻣﻨﺴـﻮخ ﺷـﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷـﻮدJ. N. Andrews, History of the Sabbath, — ’.
 .chapter 27ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ،ﺑـﴩ ﺑﻄـﻮر دامئـﯽ در ﻓﮑـﺮ ﺧـﻮد داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﺪا
ﺳـﺒﺖ را در ﻋـﺪن ﺑﻮﺟـﻮد آورده اﺳـﺖ؛ و ﺗـﺎ زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ ﮐـﻪ او ﺧﺎﻟـﻖ ﻣﺎﺳـﺖ
دﻟﯿﻞ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدن او ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ،روز ﺳـﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸـﺎﻧﻪ و ﯾﺎدﺑﻮد آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔـﺮ ﺳـﺒﺖ ﺑﻄـﻮر ﺟﻬﺎﻧـﯽ ﻧـﮕﺎه داﺷـﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﺪ ،اﻓـﮑﺎر و ﻋﻮاﻃـﻒ اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻫﺪاف
اﺣـﱰام و ﻋﺒـﺎدت ﺑـﻪ ﺧﺎﻟـﻖ ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﻣـﯽ ﺷـﺪ و ﻫﺮﮔـﺰ ﻫﯿـﭻ ﺑﺖ ﭘﺮﺳـﺖ ،ﻣﻨﮑـﺮ ﺧﺪا ﯾـﺎ ﮐﺎﻓﺮی
وﺟـﻮد منـﯽ داﺷـﺖ .ﻧـﮕﺎه داﺷـنت ﺳـﺒﺖ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ای از وﻓﺎداری ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ ،ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ آﺳـامن و زﻣﯿـﻦ و درﯾﺎ و ﭼﺸـﻤﻪ ﻫـﺎی آب را ﺧﻠﻖ منـﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠـﺐ اداﻣﻪ
ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ ﭘﯿﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﴩ ﻓﺮﻣـﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗـﺎ ﺧﺪا را ﻋﺒـﺎدت ﮐﻨـﺪ و اﺣـﮑﺎم او را ﻧﮕﺎه
دارد ،ﺑﻄـﻮر اﺧـﺺ آﻧﺎﻧـﺮا ﻓـﺮا ﺧﻮاﻫـﺪ ﺧﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺣﮑـﻢ ﭼﻬـﺎرم را رﻋﺎﯾـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ « – .اﻟﻦ ﺟﯽ.
واﯾـﺖEllen G. White, The Great Controversy, pp. 437, 438 ،

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
ِ
ﻧﺠــﺎت ﮐﺘــﺎب ﻣﻘــﺪس ﺑﺴــﯿﺎر ﺑــﻪ ﻫــﻢ
 .۱از آﻧﺠﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿــﻢ ﻋﺒــﺎدت ،ﺧﻠﻘــﺖ و

ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﻓﮑــﺮ ﻣــﯽ ﮐﻨﯿــﺪ ﮐــﻪ ﺗﺠﻠﯿــﻞ روز ﺳــﺒﺖ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﭘﺎدزﻫــﺮ
ﺧــﺪا ﺑ ـﺮای ﻋﺒــﺎدت دروﻏﯿــﻦ ﺑﺎﺷــﺪ؟ ﺳــﺒﺖ ﭼــﻪ ﻧﻘﺸــﯽ در اﯾــﻦ ﭘﯿﺸــﮕﻮﯾﯽ ﭘﺎﯾــﺎن زﻣــﺎن
در ﻣﮑﺎﺷــﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨــﺎ ﺑــﺎب  ۱۴آﯾــﺎت  ۶و  ۷دارد؟ ﭼ ـﺮا در ﭘﯿــﺎم ﻓﺮﺷــﺘﻪ اول ﺑــﻪ روز ﺳــﺒﺖ
اﺷــﺎره ﺷــﺪه اﺳــﺖ؟
 .۲اﻏﻠــﺐ اوﻗــﺎت ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﻣﺤﺘــﻮای ﻋﺒــﺎدت ﻣــﯽ ﭘﺮدازﯾــﻢ  -ﮐﺎرﻫﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ و ﯾــﺎ ﻧﺒﺎﯾــﺪ
در ﺣﯿــﻦ ﻋﺒــﺎدت اﻧﺠــﺎم دﻫﯿــﻢ .آﯾــﺎ اﯾــﻦ ﺑــﻪ اﻧــﺪازه ﮐﺎﻓــﯽ ﺧــﻮب اﺳــﺖ؟ ﻋﺒــﺎدت واﻗﻌـﺎً
ﭼﯿﺴــﺖ؟ ﮐﻠﯿﺴــﺎی ﻣﺤﻠــﯽ ﺷــﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻋﺒــﺎدت ﻣﻌﻨــﯽ دار را ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ؟
 .۳در ﺑﺮﺧــﯽ از ﺟﻮاﻣــﻊ ،ﻋﺒــﺎدت ﺟﻤﻌــﯽ ﻣﺴــﯿﺤﯿﺎن ﺑــﻪ آراﻣــﯽ ﻓﺮاﻣــﻮش ﯾــﺎ ﻣﻨﺴــﻮخ ﺷــﺪه
اﺳــﺖ ،ﺣﺘــﯽ در اﺟﺘﻤــﺎع ﻫــﺎی ادوﻧﺘﯿﺴــﺖ .ﮐﻠﯿﺴــﺎی ﻣﺤﻠــﯽ ﺷــﻤﺎ ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑــﺎ اﯾــﻦ روﻧــﺪ
ﭼــﻪ ﮐﺎری ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ اﻧﺠــﺎم دﻫــﺪ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :ﻋﺒـﺎدت ،ﭘﺎﺳـﺦ ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاراﻧﻪ اﯾامﻧـﺪار ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﺮای ﻣﻮﻫﺒـﺖ ﻧﺠـﺎت
ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﯾـﮏ ﻋﻨـﴫ ﺣﯿﺎﺗﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟﺘامع ﻣﺴـﯿﺤﯽ از اﺗﺤﺎد و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﺳـﺖ.
ﺑـﺪون دﻋـﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس در متﺎﯾـﻞ ﺑﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪا ﺑـﺮای ﻣﺎ ،ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺎ از
ﺗﺠﺮﺑـﻪ اﺗﺤـﺎد در ﻣﺴـﯿﺢ ﻗﺎﴏ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
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داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران
 ۲۴آذر

ﻣﺮدم اوﮐﺮاﯾﻦ  ۲۲ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼﺴﻨﯽ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ

وِﻻ ِدﻣﯿﺮ وﻻدووﺳـﮑﯽ ،رﺋﯿﺲ ﴍﮐﺖ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﻣﯽ داﻧﺴـﺖ ﮐﻪ ﺳـﺎﺧنت ﯾﮏ
ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ در ﺷـامل روﺳﯿﻪ ودر ﻗﺴﻤﺖ درﯾﺎﯾﯽ آرﺧﺎﻧ ِﮕﻠﺴﮏ،
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﺠـﺰه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
او ﻃﺮﺣـﯽ ﺑـﺮای ﭘـﺮوژه ﻧﺪاﺷـﺖ .او ﺗﻨﻬـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن زﻣـﺎن داﺷـﺖ ﺗـﺎ
ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﺑﺴـﺎزد .و ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮارﺷـﺪ ﺷـﻬﺮداری ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻠﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻗﻮل
داده ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭘـﺮوژه را اﻣﻀـﺎ ﻧﮑﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،وِﻻدووﺳـﮑﯽ ﻃـﺮح ﮐﻠّـﯽ ﺑـﺮای ﺳـﺎﺧنت ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﺗﺎﻣﯿـﻦ ﮐـﺮده و ﮐﺎر را
آﻏـﺎز ﮐﺮد.
وِﻻ ِدﻣﯿﺮﮐﻪ ﺳـﺎﮐﻦ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸـﻮر اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و  ۲۲ﮐﻠﯿﺴـﺎ ی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ و
اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ را در روﺳـﯿﻪ ،اوﮐﺮاﯾـﻦ و ﻣﻐﻮﻟﺴـﺘﺎن در ﻃـﯽ ﺑﯿﺸـﱰ از دو دﻫـﻪ
ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﮔﻔﺖ":ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن در آرﺧﺎﻧ ِﮕﻠﺴـﮏ ﮐﻮﺗﺎه اﺳـﺖ و ﻣﺎ زﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﺗﴩﯾﻔـﺎت اداری ﻧﺪاﺷـﺘﯿﻢ .ﭘـﺲ ﴍوع ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧنت ﮐﺮدﯾﻢ«.
ﺑﻌـﺪ از ﭘﺎﯾـﻪ ﮔـﺬاری زﯾـﺮ ﺑﻨـﺎ ،وِﻻدﻣﯿﺮ ﻃﺮح را ﺑـﺮای ﻣﺮﺣﻠـﻪ د ّوم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و
ﮐﺎرﮔﺮان ﺳـﺎﺧﺘامﻧﯽ اش را ﮔﺬاﺷـﺖ ﺗﺎ دﯾﻮارﻫﺎ را ﺑﺴـﺎزﻧﺪ .ﺳـﭙﺲ ﻃﺮح ﭘﺸـﺖ ﺑﺎم و
دﯾﮕﺮﻃـﺮح را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ،ﮐﺴـﯽ از ﺷـﻬﺮداری ﺳـﻌﯽ ﻧﮑـﺮد ﮐـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ را ﻣﺘﻮﻗّـﻒ
ﮐﻨـﺪ .در ﻫـﺮ ﺣـﺎل وِﻻدﻣﯿﺮﭘـﺮوژه ﮐﺎری را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑـﻮد .وِﻻدﻣﯿﺮﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ
ﮐﺎرﮔـﺮان اش را ﺟﻤـﻊ ﮐـﺮده و ﺑـﺮای ﻣﻌﺠـﺰه در ﻣـﮑﺎن ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز دﻋـﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺖ .دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺖ .ﺳـﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺖ .ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن آرﺧﺎﻧ ِﮕﻠﺴـﮏ ﺗﻨﻬﺎ
در ﻣـ ّﺪت ﺳـﻪ ﻣـﺎه ،از ژوﺋﻦ ﺗﺎ آﮔﻮﺳـﺖ ،متﺎم ﻣﯽ ﺷـﻮد .منـﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑـﻪ ا ّوﻟﯿـﻦ ﺑـﺮف ﻣﺎه ﺳـﭙﺘﺎﻣﱪ ﺑﺒﺎرد ،ﺑﻪ امتﺎم رﺳـﯿﺪ .ﻗﺴـﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﺳـﺎﺧﺘامن در
ﻣﺎه ِدﺳـﺎﻣﱪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳـﯿﺪ.
وِﻻدﻣﯿـﺮ ﺑـﺮای ﮔﺮﻓـنت اﺳـﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﻬﺮی ﺑﺮﮔﺸـﺖ .او منﯽ داﻧﺴـﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﭼﯿـﺰی در اﻧﺘﻈـﺎر او اﺳـﺖ ،ا ّﻣـﺎ اﺣﺴـﺎس آراﻣـﺶ داﺷـﺖ ،ﺑـﺎ آﮔﺎﻫـﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ روزاﻧﻪ
دﻋـﺎ ﮐـﺮده ﺑـﻮد و اﯾﻨﮑـﻪ ﻫـﻮا ﺑﺮای ﺳـﺎﺧنت ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓـﯽ ﮔﺮم ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﻮد.
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ﺷﻬﺮداری ﺣﺘّﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ .او ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﻨﺎد را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد.
وِﻻدﻣﯿـﺮ ﮔﻔـﺖ ":در ﭘﺎﯾـﺎن ،او ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ را اﻣﻀـﺎ ﮐـﺮد .ﻋﻠّﺘـﺶ را منـﯽ داﻧﻢ .آن
ﯾـﮏ ﻣﻌﺠـﺰه ﺑﻮد".
وِﻻدﻣﯿﺮ ﮐﻪ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻧﺴـﻞ ﺳـ ّﻮﻣﯽ اﺳـﺖ ،ﺷـﺨﺼﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺳـﺎﺧﺘامن ﻫﺎی
ﮐﻬﻨﻪ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﴍﮐﺖ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز اﯾﺎﻟﺘﯽ در دوره ﺷـﻮروی ﺑﺎزﺳـﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮد،
و از زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ا ّوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر ﺑـﺎ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ادﻏـﺎم ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ
ﺑﺎزﺳـﺎزی دﻓـﱰ ﻣﺮﮐـﺰی ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﺳـﯿﺎﯾﯽ -اروﭘﺎﯾـﯽ در ﻣﻮﺳـﮑﻮ در ﺳـﺎل  ۱۹۹۵اﺗ ّﻔﺎق
اﻓﺘـﺎد ،ﺑـﺎ ﻣﻌﺠـﺰه ﻫـﺎی زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪ.
او در ﯾـﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒـﻪ ای در ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ ﮐﺸـﻮر اوﮐﺮاﯾـﻦ ،ﮐـﯽ ﯾِـﻒ ،ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﻌﺠـﺰه ای ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻣﻌﺠـﺰه ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ در آرﺧﺎﻧ ِﮕﻠﺴـﮏ در ﺳـﺎل ۱۹۹۹
دﯾﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ.
او اﻓﺰود":ﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺪون ﻣﺠ ّﻮز و ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ".
وﻻدﻣﯿﺮ وﻻدووﺳﮑﯽ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ از ﮐﻠﯿﺴﺎ در دﺳﺘﺶ دارد.

۱۱۳

درس دوازدﻫﻢ

 ۳۰-۲۴آذر

ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻠﯿﺴﺎﺋﯽ و اﺗﺤﺎد

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۲۳ﺗﺎ ۲۷؛ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۰آﯾﺎت  ۲۵ﺗﺎ ۲۸؛ ﺗﯿﻄﺲ
ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ ۹؛ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۱۶آﯾﻪ ۱۹؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۱و ۲؛ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۸آﯾﺎت  ۱۸ﺗﺎ .۲۰
آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ » :و ﻫﻤﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻫﯿﺪ
ﺗﺎ ﺷام درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اراده ﻧﯿﮑﻮی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ « )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۰آﯾﺎت  ۲۶و .(۲۷

ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫـﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ ،ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﭘﺮوﺗﺴـﺘﺎن ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳـﺘﮕﺎری
ﻓﻘـﻂ از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾـامن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮای ﺑﴩﯾﺖ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ ،اﻋﺘﻘﺎد
دارﯾـﻢ .ﻣـﺎ ﺑـﺮای درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﺰاﯾـﺎی آﻧﭽﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺮاﯾـامن اﻧﺠﺎم داده اﺳـﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﯾﺎ ﺳﻠﺴـﻠﻪ
ﻣﺮاﺗـﺐ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻧﯿـﺎز ﻧﺪارﯾـﻢ .آﻧﭽﻪ از ﻣﺴـﯿﺢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺴـﺘﻘﯿامً از ﺟﺎﻧـﺐ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾـﻦ ﻣـﺎ ﺑـﺮ ﺻﻠﯿـﺐ و ﮐﺎﻫـﻦ اﻋﻈﻢ وﺳـﺎﻃﺖ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺎ در ﻣﻌﺒﺪ آﺳـامﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﭘﺪﯾـﺪه ﺧﺪاﺳـﺖ و ﺧـﺪا آن را در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﺮای ﻣﺎ ﻧـﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳـﯿﻠﻪ
ﻧﺠـﺎت ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﺳـﯿﻠﻪ ای ﺑـﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣـﺎ ﺑﺮای ﻧﺸـﺎن دادن راه ﻧﺠﺎت ﺑـﻪ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار
داده اﺳـﺖ .ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻼﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸـﺎر اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﻧﺮا ﺑﻨﺎ منﻮد .اﯾﻦ
ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ رﺳـﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﻣﺴـﺘﺤﮑﻢ و ﻣﻤﮑﻦ ﺳـﺎزد .ﺑﺪون ﺗﺸـﮑﯿﻼت
ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،ﭘﯿـﺎم ﻧﺠـﺎت ﺑﺨـﺶ ﻋﯿﺴـﯽ منـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﭼﻨـﺪان ﻣﺆﺛـﺮ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮان اﺑـﻼغ ﺷـﻮد .رﻫﱪان
ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻣﻬـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ زﯾـﺮا اﺗﺤـﺎد را ﭘﺮورش داده و اﻟﮕﻮی ﻋﯿﺴـﯽ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫﻨﺪ.
اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺣﯿﺎﺗـﯽ ﺑﻮدن ﺳـﺎزﻣﺎن ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺮای ﺑﺸـﺎرت ﻣﮋده ﺧـﺪا و اﯾﻨﮑـﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧـﺪ اﺗﺤـﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﭘـﺮورش دﻫﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در اول دی  December ۲۲ -آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۱۱۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۵آذر

ﻣﺴﯿﺢ ،ﴎ ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﭘﯿـﺶ از اﯾـﻦ در ﯾﮑـﯽ از دروس ﮔﺬﺷـﺘﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،ﮐﻠﯿﺴـﺎ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳـﻂ
اﺳـﺘﻌﺎره ﺑﻌﻨـﻮان ﺑـﺪن ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ .ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾﻦ اﺳـﺘﻌﺎره ﺑـﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺟﻨﺒـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ و ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن ﻣﺴـﯿﺢ و ﻗﻮﻣـﺶ اﺷـﺎره دارد .ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ،ﺑﺮای
وﺟـﻮدش واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ او ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .او ﴎ )ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ  ،۱۸اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ (۲۲
و ﻣﻨﺒـﻊ ﺣﯿـﺎت ﮐﻠﯿﺴـﺎ اﺳـﺖ .ﺑﺪون او ﻫﯿـﭻ ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ.
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا او ﻣﻨﺒﻊ و اﺳﺎس و ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه اﯾامن
و آﻣﻮزه ﻫﺎی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻫﻮﯾﺘﺶ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﯿﺸﱰ
از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻼم او ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻮﯾﺖ
ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﻮﯾﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را از ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﻮﻟـﺲ در اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۲۳ﺗـﺎ  ،۲۷از راﺑﻄـﻪ ﻣﯿـﺎن ﻣﺴـﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻧﺸـﺎن
دادن ﻧـﻮع راﺑﻄـﻪ ای ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﯿﺎن زن و ﺷـﻮﻫﺮ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﺪه
ﻫـﺎی ﮐﻠﯿـﺪی اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴـﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﺶ ،ﭼـﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ؟
ﻣﻔﻬﻮم ]ﺗﺴﻠﯿﻢ[
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر رﻫﱪان در ﻗﺮن ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﻣﻮرد
ِ
ﻣﺮدد ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮدﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﴎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﻊ اﻗﺘﺪار او .ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﺎ
از ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﴎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿﻊ اﻗﺘﺪار ﻋﯿﺴﯽ ،رﻫﱪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾامن ﺑﺎﺷﺪ.

» ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺮ روی ﺷـﺎﻟﻮده ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﻨﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﴎ اﻃﺎﻋﺖ
ﺷـﻮد .ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺑـﴩ ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ او اداره ﺷـﻮد .ﺑﺴـﯿﺎری ادﻋﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﻮرد
اﻋﺘـامد ﺑﻮدﻧﺸـﺎن در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻗـﺪرت اﻣـﺮ منﻮدن ﺑـﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺒﻨـﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑﺎﯾﺪ
ﺑـﺎور داﺷـﺘﻪ و ﭼـﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾـﺪ اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ را ﻣـﯽ دﻫـﺪ .ﺧـﺪا اﯾـﻦ ادﻋـﺎ را ﺟﺎﯾـﺰ منـﯽ داﻧـﺪ .ﻧﺠـﺎت
دﻫﻨـﺪه ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ » ،ﻫﻤـﻪ ﺷـام ﺑﺮادرﯾـﺪ « .متـﺎم ﺷـام در ﻣﻌـﺮض وﺳﻮﺳـﻪ ﺑـﻮده و ﮔﺮاﯾـﺶ ﺑـﻪ ﺧﻄـﺎ
دارﯾـﺪ .ﻣـﺎ منـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑـﺮای ﻫﺪاﯾـﺖ ﺑﻪ ﻫﯿـﭻ ﻣﻮﺟـﻮد ﻓﺎﻧﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .ﺻﺨـﺮه اﯾامن ﺣﻀـﻮر زﻧﺪه
ﻣﺴـﯿﺢ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ اﺳـﺖ .ﺿﻌﯿﻔـﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺗﮑﯿـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ و ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮد را ﻗﻮﯾﱰﯾﻦ ﻣﯽ
داﻧﻨـﺪ ،در ﺻﻮرﺗـﯽ ﮐـﻪ از ﮐﺎراﺋـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﻬـﺮه ﻧﱪﻧﺪ ،ﺿﻌﯿـﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﻮد « – .اﻟﻦ ﺟـﯽ .واﯾﺖ،
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ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾــﻢ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺟــﺎی واﺑﺴــﺘﮕﯽ ﺑــﺮ » ﻣﻮﺟــﻮد ﻓﺎﻧــﯽ « ﮐــﻪ
ﺑﺴــﯿﺎر آﺳــﺎن اﺳــﺖ ،ﺑــﻪ ﻣﺴــﯿﺢ ﺗﮑﯿــﻪ ﮐﻨﯿــﻢ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۶آذر

رﻫﱪی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار
ﻋﯿﺴـﯽ در ﻃـﯽ ﺧﺪﻣـﺖ ﺧﻮﯾـﺶ ﺑـﺎ ﺣﻮارﯾـﻮن ،زﻣـﺎن ﻫﺎﯾـﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ منـﻮد ﮐـﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻃﻤﻊ
آﻧـﺎن ﺑـﺮای ﻗـﺪرت از ﮐـﻮره در ﻣﯿﺮﻓـﺖ .رﺳـﻮﻻن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﯿﺪ ﺑـﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪن ﺑﻪ رﻫﱪان
ﻗﺪرمتﻨـﺪ ﻣﻠﮑـﻮت ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺸـﺘﺎق ﺑﻮدﻧـﺪ )ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۹آﯾـﺎت  ۳۳و ۳۴؛ ﻟﻮﻗـﺎ ﺑﺎب  ۹آﯾﻪ
 .(۴۶ﺣﺘـﯽ زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺣﻮارﯾـﻮن ﺷـﺎم آﺧـﺮ را ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﴏف ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺴـﺎس ﻫﺎی
ﺳـﻠﻄﻪ و ﺑﺮﺗـﺮی اﺣﺘـامﻻً ﻣﯿـﺎن اﯾﺸـﺎن اﺣﺴـﺎس ﻣﯽ ﺷـﺪ )ﻟﻮﻗﺎ ﺑـﺎب  ۲۲آﯾﻪ .(۲۴
در ﺧﻼل ﻣﻮاﻗﻌﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮﺿﻮح اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را در ﻣﻮرد رﻫﱪی روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ
را آﺷﮑﺎر منﻮد .ﻣﺎ از ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻋﯿﺴﯽ در ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۰آﯾﺎت  ۲۵ﺗﺎ  ۲۸ﭼﻪ اﺻﻮل رﻫﱪی ﻣﯽ
آﻣﻮزﯾﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺻﻮل را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻠﯿﺴﺎﯾامن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ؟
» در اﯾﻦ ﻣنت ﮐﻮﺗﺎه ،ﻋﯿﺴﯽ دو منﻮﻧﻪ از اﻗﺘﺪار را ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﺪه اﻗﺘﺪار
روﻣﯿﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺗﺎ زﯾﺮ دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﯿﺴﯽ آﺷﮑﺎرا اﯾﻦ
منﻮﻧﻪ از اﻗﺘﺪار را رد منﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ » :ﺷام اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ! « در ﻋﻮض او ﯾﮏ منﻮﻧﻪ ﻣﻬﯿﺞ
از اﻗﺘﺪار را ﺑﻪ ﺣﻮارﯾﻮن اراﺋﻪ داد ،رد ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﺪل ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ «.
— «,Darius Jankiewicz, «Serving Like Jesus: Authority in God’s Church
Adventist Review, March 13, 2014, p. 18
ﻣﻔﻬـﻮم اﻗﺘـﺪاری ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ در اﯾﻦ رواﯾـﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ دو واژه ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ:
ﺧﺪﻣﺘﮕـﺰار ) (diakonosو ﺑـﺮده ) .(doulosدر ﺑﺮﺧـﯽ از ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻫـﺎ ،واژه ﻧﺨﺴـﺖ ،ﺧﺪﻣﺘﮕـﺰار
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت » ﮐﺸـﯿﺶ | ﮐﺎﻫﻦ | ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ « و واژه دوم ﺑﻪ ﺻﻮرت «ﺧﺎدم»
و ﯾـﺎ «ﻏـﻼم» ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه اﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫـﺮ دو واژه ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺷـﺪت ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻨﻈﻮر
ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﯿﺴـﯽ متﺎﯾﻞ ﻧﺪاﺷـﺖ متﺎم ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺪرت را ﻣﻨﺴـﻮخ
منﺎﯾـﺪ ،ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺪان ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣـﯽ ورزﯾﺪ اﯾﻦ ﺑـﻮد ﮐﻪ رﻫـﱪان ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﯿﺶ از
ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ ﺧﺪﻣﺘﮕـﺰاران و ﺑﻨـﺪﮔﺎن ﻗـﻮم ﺧﺪا ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺟﺎﯾـﮕﺎه ﻫﺎی آﻧﻬـﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻋامل ﻗﺪرت
ﺑـﺮ ﻣـﺮدم ﯾـﺎ ﺗﺴـﻠﻂ ﺑـﺮ اﯾﺸـﺎن ﺷـﻮد و ﯾـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ اﻋﺘﺒـﺎر و ﺷﻬﺮﺗﺸـﺎن ﺷـﻮد .ﻣﺴـﯿﺢ ،ﻣﻠﮑﻮﺗـﯽ را
ﺑﺮﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﻮد .او اﻧﺴـﺎن ﻫﺎ را ﻧﻪ ﺑـﺮای اﻗﺘـﺪار ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
۱۱۶

ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪ ،ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻗﻮیﺗـﺮ ﻫﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧـﯽ ﺿﻌﯿﻔـﺎن را ﺑﺪوش ﺑﮑﺸـﻨﺪ .ﻗـﺪرت ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ،
اﺳـﺘﻌﺪاد و ﺗﺤﺼﯿـﻼت ،ﻣﺎﻟـﮏ ﺧـﻮد را ﺗﺤـﺖ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑـﺰرگ ﺗـﺮ ﺑـﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫـﻢ ﻧﻮﻋﺎن
ﺧـﻮد ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫـﺪ « – .اﻟﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖEllen G. White, The Desire of Ages, p. 550 ،

ﯾﻮﺣﻨــﺎ ﺑــﺎب  ۱۳آﯾــﺎت  ۱ﺗــﺎ  ۲۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿــﺪ .ﻋﯿﺴــﯽ ﺑــﻪ ﺣﻮارﯾﻮﻧــﺶ ﭼــﻪ اﻟﮕﻮﺋــﯽ از
رﻫﺒــﺮی را اراﺋــﻪ داد؟ ﻋﯿﺴــﯽ ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﺳــﻌﯽ دارد در اﯾــﻦ آﯾــﺎت ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی ﺑــﻪ ﻣــﺎ
ﺗﻌﻠﯿــﻢ دﻫــﺪ؟ ﻣــﺎ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ اﯾــﻦ اﺻــﻞ را در ﺗﻤــﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤــﺎن ﺑــﺎ دﯾﮕـﺮان،
در درون و ﺧــﺎرج از ﮐﻠﯿﺴــﺎ آﺷــﮑﺎر ﮐﻨﯿــﻢ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۷آذر

ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﺗﺤﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎ
دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ۱۵و ﺗﯿﻄـﺲ ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی
ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس و ﺗﯿﻄـﺲ ،ﭼـﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤـﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ رﻫﱪان و ﺑـﺰرﮔﺎن وﻓﺎدار
ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه داﺷنت ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻧﺎب ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .اﯾﻦ ﺑﺮای
اﺗﺤﺎد ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﺪﻻل منﻮد آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻠﯿﺴﺎﯾامن را ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،اﺗﺤﺎد ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادوﻧﺘﯿﺴﺖ،
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از اﻗﺸﺎر ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در درﮐامن از ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ
داده اﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ،ﻣﺸﻮش و ﮔﯿﺞ ﺑﺸﻮﯾﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺮج و ﻣﺮج و
ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻬﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
» در ﭘﯿﺸـﮕﺎه ﺧـﺪا و در ﺣﻀـﻮر ﻣﺴـﯿﺢ ﻋﯿﺴـﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧـﺪﮔﺎن و ﻣـﺮدﮔﺎن داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
و ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﻇﻬـﻮر و ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ او ﺗـﻮ را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺳـﺎزم ﮐﻪ ﭘﯿـﺎم را اﻋﻼم ﮐﻨـﯽ .در وﻗﺖ و ﺑﯽ
وﻗـﺖ آﻣـﺎد ًه ﮐﺎر ﺑـﺎش و دﯾﮕـﺮان را ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ و ﺗﻮﺑﯿـﺦ و ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﮐـﻦ و ﺑـﺎ ﺻـﱪ و ﺷـﮑﯿﺒﺎﯾﯽ متﺎم
ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﺑـﺪه ،زﯾـﺮا زﻣﺎﻧـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ آدﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ درﺳـﺖ ﮔـﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ داد ،ﺑﻠﮑﻪ از
اﻣﯿـﺎل ﺧﻮدﺷـﺎن ﭘﯿـﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﺮای ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﯿﺸـﱰی ﺟﻤـﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗـﺎ ﻧﺼﺎﯾﺤﯽ
را ﮐـﻪ ﺧـﻮد دوﺳـﺖ دارﻧـﺪ از زﺑـﺎن آﻧﻬـﺎ ﺑﺸـﻨﻮﻧﺪ .آﻧﻬـﺎ از ﺷـﻨﯿﺪن ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺧـﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺗﻮ ّﺟـﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ اﻓﺴـﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻌﻄـﻮف ﻣﯽدارﻧـﺪ « )دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱ﺗﺎ .(۴
ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺳـﺨﻨﺎن ،اﻓـﮑﺎر اﻟﻬـﺎم ﺑﺨـﺶ ﺧـﻮد را ﺑـﺮ آﻣـﺪن دوﺑـﺎره ﻋﯿﺴـﯽ و روز داوری
ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ رﺳـﻮل از متـﺎم اﻗﺘـﺪار ﺧـﺪادادی ﺧـﻮد )اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ (۱
ﺑـﺮای دادن ﻣﺸـﺎوره ﻣﻬـﻢ ﺑـﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ .در زﻣﯿﻨـﻪ روزﻫـﺎی آﺧـﺮ ،ﺑـﺎ وﺟﻮد
۱۱۷

وﻓﻮرﺗﻌﺎﻟﯿـﻢ ﻏﻠـﻂ وﻓﺴـﺎد اﺧﻼﻗـﯽ روزاﻓـﺰون ،ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﻼم ﺧـﺪا را ﻣﻮﻋﻈـﻪ ﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ
رﺳـﺎﻟﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ او ﺑـﺮای آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺸـﺎرﺗﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﻓـﺮاد را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ،
ﺗﻮﺑﯿـﺦ و ﻧﺼﯿﺤـﺖ ﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ اﻓﻌـﺎل ﯾـﺎدآور رﻫﻨﻤـﻮدی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﻼم ﻣﻘـﺪس اراﺋـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ
)دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  .(۱۶واﺿـﺢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ،ﻣﺘﺎﺑﻌـﺖ ،ﺗﻌﻠﯿـﻢ و اِﻋامل
آﻧﭽﯿﺰﻫﺎﯾـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﮐﻼم ﻣﻘـﺪس ﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و اﯾـﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸـﻘﺎت و
ﺷـﮑﯿﺒﺎﺋﯽ اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ .ﴎزﻧﺶﻫـﺎی ﺗﻨـﺪ و ﺷـﺪﯾﺪ ﺑـﻪ ﻧـﺪرت ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر را ﻧـﺰد ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـﯽآورد.
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎ ﭘﯿـﺮوی از آﻧﭽـﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻧﻮﺷـﺖ ،ﺗﺤـﺖ ﻫﺪاﯾـﺖ روحاﻟﻘﺪس و ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷـﯽ ﻫﻤﭽﻮن
رﻫـﱪ ﺧﺪﻣﺘﮕـﺰار ،ﻧﯿﺮوﯾـﯽ ﻗـﻮی و ﻣﺘﺤـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑــﺎ ﭼــﻪ ﺷــﯿﻮه ﻫــﺎی ﻋﻤﻠــﯽ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﺑــﻪ رﻫﺒ ـﺮان ﮐﻠﯿﺴــﺎ ﺑ ـﺮای ﺣﻔــﻆ اﺗﺤــﺎد در
ﮐﻠﯿﺴــﺎ ﮐﻤــﮏ ﮐﻨﯿــﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﻢ اﻃﻤﯿﻨــﺎن ﯾﺎﺑﯿــﻢ ﮐــﻪ ﻣــﺎ در ﻣﯿــﺎن اﺧﺘﻼﻓــﺎت،
ﻫﻤﯿﺸــﻪ در ﻋــﻮض ﻧﯿــﺮوی ﺗﻔﺮﻗــﻪ اﻧﮕﯿــﺰ ،ﻧﯿــﺮوی ﻣﺘﺤــﺪ ﮐﻨﻨــﺪه ﺑﺎﺷــﯿﻢ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲٨آذر

ﺗﺎدﯾﺐ ﮐﻠﯿﺴﺎﺋﯽ
ﯾﮑـﯽ از ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﮕـﯽ ﻃـﺮز ﺑﺮﺧـﻮرد و ﺗﺎدﯾـﺐ اﺳـﺖ .اﯾﻨﮑـﻪ
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺗﺎدﯾـﺐ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ اﺗﺤـﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ ،ﮔﺎﻫـﯽ اوﻗـﺎت ﯾـﮏ ﻣﻮﺿـﻮع
ﺣﺴـﺎس ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺳـﻮء ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷـﻮد .اﻣـﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳـﯽ،
ﺗﺎدﯾـﺐ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﺮ دو ﺣﻮزه ﻣﻬـﻢ متﺮﮐﺰ دارد :ﺣﻔﻆ ﺧﻠـﻮص اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺣﻔـﻆ ﺧﻠﻮص ﺣﯿﺎت
ﮐﻠﯿﺴـﺎ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد آن.
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﭘﯿـﺶ از اﯾـﻦ دﯾـﺪه اﯾـﻢ ،ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ از اﻫﻤﯿـﺖ ﺣﻔـﻆ ﺧﻠـﻮص آﻣـﻮزه ﻫﺎی
ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪﺳـﯽ در زﻣـﺎن ﺑﯿـﺪاری ارﺗـﺪاد و ﺗﻌﺎﻟﯿـﻢ دروﻏﯿـﻦ ﺑﻮﯾـﮋه در ﭘﺎﯾـﺎن زﻣـﺎن ،ﺣامﯾﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨـﺪ .ﻫﻤﯿـﻦ ﮐﺎر ﺑـﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘـامع ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿـﺮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻓﺴـﺎد اﺧﻼﻗـﯽ ،ﻧﺎدرﺳـﺘﯽ و ﻓﺴـﺎد ﻧﯿـﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
» وﺳـﯿﻠﻪ ای ﺑـﺮای ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ،ﴎزﻧـﺶ ﺧﻄـﺎ ،اﺻﻼح ﻣﻌﺎﯾـﺐ و ﭘﺮورش ﻣـﺎ در ﻧﯿﮑﯽ ﻣﻄﻠﻖ
« ﯾـﺎد ﻣـﯽ ﺷـﻮد )دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ .(۱۶
ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۱۶آﯾـﻪ  ۱۹و ﺑـﺎب  ۱۸آﯾﺎت  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻋﯿﺴـﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺎدﯾﺐ و ﴎزﻧﺶ
منﻮدن ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻄﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ اراﺋﻪ داد؟
۱۱۸

ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس از ﻣﻔﻬـﻮم ﺗﺎدﯾـﺐ و ﺟﻮاﺑﮕﻮﺋـﯽ ﻣـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ در زﻧﺪﮔـﯽ روﺣﺎﻧﯽ و
اﺧﻼﻗـﯽ ﻣـﺎن ،ﺣامﯾـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرز ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،ﺗﻘﺪس ﯾـﺎ ﺟﺪاﯾﯽ آن
از ﺟﻬـﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣـﺎ ﻗﻄﻌـﺎً در ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ،منﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی دﺷـﻮاری
ﻣـﯽ ﯾﺎﺑﯿـﻢ ﮐـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽ داﺷـﺖ ﺗـﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗـﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﯾﺖ ﺷـﻮﻧﺪ.
اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﭼـﻪ اﺻﻮﻟـﯽ ﺑـﺮای ﻣـﺎ در ﭘﺮداﺧـنت ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ دﺷـﻮار در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣـﯽ دﻫﻨﺪ؟
ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۷آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ ۵؛ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۱و .۲
ﻣـﺎ منـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺗﻌﺎﻟﯿـﻢ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪﺳـﯽ را درﺑـﺎره ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﺗﺎدﯾﺐ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ اﻧـﮑﺎر منﺎﯾﯿﻢ .ﻣﺎ
منـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑـﺪون آن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا وﻓﺎدار ﺑﺎﺷـﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺳـﺘﮕﺎری در ﺑﺴـﯿﺎری
از اﯾـﻦ ﺗﺬﮐـﺮات ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ .ﺗﺎدﯾـﺐ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺎ ﺣـﺪ ﻣﻤﮑـﻦ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣـﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑـﻪ ﯾـﺎد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﮔﻨـﺎه ﮐﺎرﯾـﻢ و ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﻓﯿـﺾ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .از اﯾـﻦ رو ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐـﻪ ﺗﺎدﯾـﺐ را ﺑـﮑﺎر ﻣـﯽ ﺑﻨﺪﯾـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻓﺮوﺗﻨـﯽ و آﮔﺎﻫـﯽ زﯾﺎد از ﻧﻘـﺎط ﺿﻌﻒ ﺧـﻮد ،اﯾﻨﮑﺎر را
اﻧﺠـﺎم دﻫﯿﻢ.

ﻣــﺎ در ﺑﺮﺧﻮردﻣــﺎن ﺑــﺎ اﻓ ـﺮاد ﮔﻤ ـﺮاه ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾــﻢ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﻧﮕﺮﺷــﯽ
رﺳــﺘﮕﺎراﻧﻪ ﺑﯿــﺶ از ﻣﺠــﺎزات ﮐــﺮدن رﻓﺘــﺎر ﮐﻨﯿــﻢ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۹آذر

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ در ﻃـﻮل اﯾـﻦ ﻓﺼـﻞ دﯾـﺪه اﯾـﻢ )ﮐـﻪ ﺑﺎرﻫـﺎ ﺗﮑـﺮار ﻣـﯽ ﺷـﻮد( ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﯾـﮏ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ و ﺑﺸـﺎرت ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼـﻪ ﺷـﺪه اﯾـﻢ .ﻣـﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺷـﮕﺎه
اﺟﺘامﻋـﯽ ﺑـﺮای اﻓـﺮاد ﻫﻤﻔﮑـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ ﺷـﺪن و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑـﺎور دارﯾﻢ،
ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ )اﮔـﺮ ﭼـﻪ اﯾـﻦ ﻧﯿـﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷـﺪ( .ﻣـﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷـﱰاک ﮔﺬاﺷـنت ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ
ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ آن ﻋﺸـﻖ ﻣـﯽ ورزﯾـﻢ ﺑﺎ ﺟﻬـﺎن ﮔﺮدﻫـﻢ آورده ﺷـﺪه اﯾﻢ.
در ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۲۸آﯾـﺎت  ۱۸ﺗـﺎ  ،۲۰ﻋﯿﺴـﯽ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾـﯽ ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
را ﺑـﻪ ﺣﻮارﯾـﻮن ﺧـﻮد داد .ﻟﻐـﺎت ﮐﻠﯿـﺪی ﻓﺮﻣـﺎن ﻋﯿﺴـﯽ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿـﺪ .اﯾـﻦ ﻟﻐـﺎت ﺑـﺮای
ﮐﻠﯿﺴـﺎی اﻣـﺮوزی ﺑﯿﺎﻧﮕـﺮ ﭼـﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟
۱۱۹

ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﺑـﺰرگ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﺣﻮارﯾﻮﻧﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﻌـﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯽ ﺷـﻮد :ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺷـﺎﮔﺮد
ﺑﺴـﺎزﯾﺪ ،ﺗﻌﻤﯿـﺪ دﻫﯿـﺪ و ﺗﻌﻠﯿـﻢ دﻫﯿـﺪ .ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ دﺳـﺘﻮر زﺑـﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ اﯾـﻦ آﯾﺎت ،ﻓﻌـﻞ اﺻﻠﯽ
ﺷـﺎﮔﺮد ﺳـﺎﺧنت ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺳـﻪ ﻓﻌـﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫﻨﺪ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷـﻮد.
ﺷـﺎﮔﺮدی ﻣﻮﻗﻌـﯽ ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﯽ آﯾـﺪ ﮐـﻪ اﯾامﻧـﺪاران ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪ اﻗـﻮام ﺑﺮوﻧـﺪ ﺗـﺎ اﻧﺠﯿـﻞ را ﻣﻮﻋﻈـﻪ
ﮐـﺮده و ﻣـﺮدم را ﺗﻌﻤﯿـﺪ داده و آﻧـﺎن را ﺗﻌﻠﯿـﻢ دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﮔﻔـﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ اﯾـﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ را اﺟﺎﺑـﺖ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا وﺳـﻌﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑـﺪ و اﻓﺮاد
ﺑﯿﺸـﱰ و ﺑﯿﺸـﱰی از متـﺎم ﻣﻠـﺖ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻﻔـﻮف ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺠـﺎت دﻫﻨﺪه
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ،ﻣـﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧـﺪ .اﻃﺎﻋـﺖ اﯾﺸـﺎن از ﻓﺮﻣـﺎن ﻫـﺎی ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺗﻌﻤﯿـﺪ دﯾـﺪن و
ﻧـﮕﺎه داﺷـنت ﺗﻌﺎﻟﯿـﻢ وی ،ﯾـﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾـﺪ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد .ﺷـﺎﮔﺮدان ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ از
ﺣﻀـﻮر روزاﻧـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ در ﺣﯿﻨـﯽ ﮐﻪ ﺧـﻮد در ﺣﺎل ﭘﺮورش ﺷـﺎﮔﺮدان دﯾﮕﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻨـﺪ .ﺣﻀـﻮر ﻋﯿﺴـﯽ ،وﻋـﺪه ﺣﻀـﻮر ﺧـﺪا ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﻧﺠﯿـﻞ ﻣﺘﯽ ﺑـﺎ اﻋـﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﯿﺴـﯽ
ﯾﻌﻨـﯽ » ﺧـﺪا در ﻣـﺎ اﺳـﺖ « )ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  (۲۳آﻏـﺎز ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﺑـﺎ وﻋـﺪه ﺣﻀـﻮر ﻣﺪاوم
ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺎ ﺗﺎ زﻣـﺎن آﻣـﺪن دوﺑـﺎره اش ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣـﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
» ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﺷـﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﮕﻔـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺎرﺷـﺎن آﺳـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد  ...او ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن اﻃﻤﯿﻨـﺎن
داد ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾﺸـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد؛ و اﮔـﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ اﯾـامن اداﻣـﻪ دﻫﻨـﺪ ،ﺗﺤـﺖ ﺳـﭙﺮ ﻗـﺪرت ﻣﻄﻠـﻖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .او ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﻗﻮی و ﺷـﺠﺎع ﺑﺎﺷـﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﺴـﯽ ﻗﻮی ﺗﺮ از ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن
 ﴎﮐـﺮده ارﺗـﺶ ﻫـﺎی آﺳـامن  -ﻫـﻢ ﺳـﻄﺢ اﯾﺸـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .او ﺗﺪارﮐـﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﺮای اﻧﺠﺎمﮐﺎر آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد منـﻮد و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ آن را ﺑـﺮ ﺧـﻮد ﮔﺮﻓـﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪ آﻧﻬـﺎ از ﮐﻼم او
اﻃﺎﻋـﺖ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ او ﮐﺎر ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺷﮑﺴـﺖ منـﯽ ﺧﻮردﻧـﺪ « – اﻟـﻦ ﺟـﯽ.
واﯾـﺖEllen G. White, The Acts of the Apostles, p. 29 ،

در ﻣــﻮرد ﻣﻌﻨــﺎی وﻋــﺪه ﺣﻀــﻮر ﻋﯿﺴــﯽ ﺑــﺎ ﻗﻮﻣــﺶ ﺗــﺎ زﻣــﺎن آﻣــﺪن دوﺑــﺎره وی
ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸــﯿﺪ .واﻗﻌﯿــﺖ اﯾــﻦ وﻋــﺪه ﺑﺎﯾــﺪ ﭼﮕﻮﻧــﻪ در ﺣﺎﻟــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل ﺗﺤﻘــﻖ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘــﯽ ﮐــﻪ ﻋﯿﺴــﯽ ﺑــﻪ ﻣــﺎ داده اﺳــﺖ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ،ﺗﺄﺛﯿــﺮ ﺑﮕــﺬارد؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۳۰آذر

ﺗﻔﮑﺮی ﻓﺮاﺗﺮ :از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ » ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی و اﺗﺤﺎد ﻣﺴﯿﺤﯽ « ،ﺻﻔﺤﺎت
 ،۵۰۵-۴٨۵در ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺎدﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺠﯿﻞ؛ » اﺗﺤﺎد در ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ « ،ﺻﻔﺤﺎت ،۴٨۵-۴٨۳
و » ﺗﺎدﯾﺐ ﻣﺴﯿﺤﯽ « ،ﺻﻔﺤﺎت  ،۵۰۳-۴۹٨از ﮐﺘﺎب ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺠﯿﻞ .ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻮق را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ » :ﮐﻠﯿﺴﺎ
« ،ﺻﻔﺤﺎت  ،۷۱۰-۷۰۷و » ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻠﯿﺴﺎﺋﯽ « ،ﺻﻔﺤﺎت  ،۷۱۴-۷۱۲از داﺋﺮه اﳌﻌﺎرف اﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ.

» اﺻـﻮل رﻫـﱪی ﺧـﻮب در متـﺎم ﺷـﮑﻞ ﻫـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ اﺟـﺮا ﻣﯽ ﺷـﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟـﻮد ،رﻫـﱪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﯿﺸـﱰ از ﯾـﮏ رﻫﱪ ﺑﺎﺷـﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﯾـﮏ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷـﺪ.
» ﺗﻨﺎﻗﻀـﯽ آﺷـﮑﺎر ﻣﯿـﺎن رﻫـﱪ ﺑـﻮدن و ﺧﺪﻣﺘﮕـﺰار ﺑـﻮدن وﺟـﻮد دارد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ

۱۲۰

ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻫـﻢ ﺧﺪﻣﺖ و ﻫـﻢ رﻫﱪی ﮐﻨـﺪ؟ آﯾﺎ رﻫـﱪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣـﻮرد اﺣﱰام ﻧـﺪارد؟ آﯾﺎ
او ﻓﺮﻣـﺎن منـﯽ دﻫـﺪ و اﻧﺘﻈـﺎر ﻧـﺪارد ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮان از وی اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨـﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘـﺎم ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺗـﺮ ﺧﺪﻣﺘﮕـﺰار ﺑـﻮدن را ﮐـﻪ درﯾﺎﻓـﺖ دﺳـﺘﻮر و اﻧﺠـﺎم آﻧﻬـﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣـﯽ ﮔﯿﺮد؟
» ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣـﻞ اﯾـﻦ ﺗﻨﺎﻗـﺾ ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾـﻢ .او ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده
اﺻـﻞ رﻫـﱪی ﮐـﻪ ﺧﺪﻣـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ را اراﺋـﻪ داد .متـﺎم زﻧﺪﮔـﯽ او ﴏف ﺧﺪﻣـﺖ ﮐـﺮدن ﺷـﺪ.
و در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل او ﺑـﺰرگ ﺗﺮﯾـﻦ رﻫـﱪ ﺟﻬـﺎن ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ «— .
G. Arthur Keough, Our Church Today: What It Is and Can Be (Washington,
D.C., and Nashville: Review and Herald, 1980), p. 106

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱در ﻣــﻮرد اﯾــﺪه ﺧﺪﻣﺘﮕـﺰار  -رﻫﺒــﺮ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸــﯿﺪ .ﭼــﻪ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻫﺎﯾــﯽ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ

در اﯾــﻦ ﺟﻬــﺎن دﻧﯿــﻮی ﺑﯿﺎﺑﯿــﻢ؟
 .۲ﺑــﺎر دﯾﮕــﺮ ﻣﺘــﯽ ﺑــﺎب  ۲۰آﯾــﺎت  ۲۵ﺗــﺎ  ۲۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿــﺪ .اﯾــﻦ آﯾــﺎت ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی درﺑــﺎره
ﻧﺤــﻮه درک ﺧــﺪا از ﻣﻌﻨــﺎی واژه ﺑــﺰرگ )ﻣﺘــﯽ ﺑــﺎب  ۲۰آﯾــﻪ  (۲۶در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ آﻧﮕﻮﻧــﻪ ﮐــﻪ
ﺟﻬــﺎن اﯾــﻦ واژه را درک ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ ،ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﻣــﯽ ﮔﻮﯾﻨــﺪ؟
 .۳اﮔــﺮ ﯾﮑــﯽ از وﻇﺎﯾــﻒ رﻫﺒ ـﺮان ﮐﻠﯿﺴــﺎ ﺣﻔــﻆ اﺗﺤــﺎد ﺑﺎﺷــﺪ ،در ﻫﻨﮕﺎﻣــﯽ ﮐــﻪ رﻫﺒ ـﺮان
ﮐﻠﯿﺴــﺎ دﭼــﺎر ﺗﺰﻟــﺰل ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ و زﻣﺎﻧــﯽ ﮐــﻪ اﻧﺴــﺎﻧﯿﺖ آﻧﻬــﺎ ،اﯾﺸــﺎن را از ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻫــﺎی
ﮐﺎﻣــﻞ ﺑــﻮدن ﺑــﺎز ﻣــﯽ دارد ،ﻣــﺎ ﭼــﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾــﺪ اﻧﺠــﺎم دﻫﯿــﻢ؟
 .۴ﭼـﺮا ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣــﺎ ﺗﺎدﯾــﺐ ﮐﻠﯿﺴــﺎﺋﯽ را ﺑــﺎ روﺣﯿــﻪ ای از ﻟﻄــﻒ و ﻣﺤﺒــﺖ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﮔﻤ ـﺮاه ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،اﻋﻤــﺎل ﮐﻨﯿــﻢ؟ ﭼ ـﺮا ﻣﺘــﯽ ﺑــﺎب  ۷آﯾــﻪ  ۱۲ﺑﺎﯾــﺪ
ﻫﻤــﻮاره در ﺣﯿــﻦ اﯾــﻦ روﻧــﺪ ﭘﯿــﺶ روی ذﻫــﻦ ﻣــﺎ ﺑﺎﺷــﺪ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :ﺗﺸـﮑﯿﻼت ﺧﻮب ﮐﻠﯿﺴـﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ آن و اﺗﺤﺎد اﯾامﻧﺪاران ﴐوری اﺳـﺖ.
ﻣﺴـﯿﺢ ﴎ ﮐﻠﯿﺴـﺎ اﺳـﺖ و رﻫـﱪان ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ در رﻫـﱪی ﻗـﻮم ﺧـﺪا از اﻟﮕـﻮی او ﭘﯿـﺮوی ﮐﻨﻨﺪ.
اﺗﺤـﺎد از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻌﻠﯿـﻢ وﻓﺎداراﻧـﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا و ﻣﻄﯿـﻊ آن زﻧﺪﮔـﯽ ﮐﺮدن ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷـﻮد.
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داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران
 ۳۱آذر

ﻫﻤﴪم ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد

ﺗﻮﺳﻂ داﻧﯿﺎل ﮔ َِنت

ﻫﻤـﴪم از رﻓنت ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﴫف ﺷـﺪ ،ا ّﻣـﺎ ﻣﻦ اﻣﯿﺪم
را از دﺳـﺖ ﻧﺪادم .ﻋﻠّﺘﺶ اﯾﻦ اﺳـﺖ.
در دوره ﻫـﺎی ﮐﻮﻣﻮﻧﯿﺴـﺘﯽ ﴎﮐﻮﺑﮕـﺮ ،ﯾـﮏ زن در وﻃـﻦ ﻣﻦ ،روﻣﺎﻧـﯽ ،در ﻣﻮرد
ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﯾـﺎد ﮔﺮﻓـﺖ و ﺳـﭙﺲ در ﺟﻠﺴـﺎت ﺳـﺒّﺖ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﴍﮐﺖ
ﮐـﺮد .اﯾـﻦ اﻣﺮﺷـﻮﻫﺮش را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮد.
او ﭘﺮﺳﯿﺪ ":ﺗﻮ در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺮ روز ﺳﺒﺖ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ روی؟"
ﻫﻤﴪش ﭘﺎﺳﺦ داد ":ﻋﺰﯾﺰم ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻣﯽ روم".
او داد زد ":ﻣـﻦ ﺣـﺎﻻ ﻣﺎﺟـﺮا را ﻓﻬﻤﯿـﺪم .ﺗـﻮ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﴍط ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﯽ ﺑـﻪ
رﻓﺘﻨـﺖ اداﻣـﻪ دﻫـﯽ :منـﯽ ﺗﻮاﻧـﯽ ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﺑﮕﯿـﺮی .منـﯽ ﺧﻮاﻫـﻢ ﺑﺸـﻨﻮم ﮐـﻪ ﺗﻌﻤﯿـﺪ
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ای ،در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺗـﻮ را ﻣـﯽ ﮐُﺸـﻢ".
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ زن ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـ ّﺪس را ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﯽ ﮐـﺮد و در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴـﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ
ﮔﺮﻓـﺖ ،او ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣـﯽ و از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﺮای
ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
اﻋﻀـﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﻌـﺪ از ﺟﺸـﻦ ﺳـ ّﺒﺖ ،ﻣـﺮدم ﺗﺎزه ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺷـﺪه را اﺣﺎﻃـﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﻬـﺎ آن اﻋﻀـﺎ را ﺑﻐـﻞ ﮐـﺮده و ﮔُﻞ ﺗﻘﺪﯾـﻢ ﮐﺮدﻧـﺪ .ﻫﻤـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺰ ﯾـﮏ زن ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ
زدﻧـﺪ .او منـﯽ داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻋﮑـﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺷـﻮﻫﺮش ﭼﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آن روز ،او وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺳـﺘﻪ ﮔُﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ،ﺷـﻮﻫﺮش
را ﺟﻠـﻮی ﺣﯿـﺎط ﭘﯿـﺪا ﮐﺮد .ﺷـﻮﻫﺮش در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﺸـﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﭼﻮﺑﯽ ﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺑﻮد و
ﯾـﮏ ﭼﺎﻗـﻮ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺮﺳـﯿﺪ «:ﮔُﻠﻬﺎ را از ﮐﺠـﺎ آورده ای؟«
زن ﭘﺎﺳﺦ داد ":ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻢ".
ﺻﻮرت ﺷﻮﻫﺮش ازﻓﺮط ﺧﺸﻢ ﴎخ ﺷﺪ.
او در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﭼﺎﻗـﻮ را از روی ﻣﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔـﺖ ":آﯾﺎ ﺣﺮف
ﻣـﻦ را ﺑـﺎور ﻧﮑـﺮدی وﻗﺘـﯽ ﮔﻔﺘـﻢ اﮔﺮﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮی ﺗـﻮ را ﻣﯽ ﮐُﺸـﻢ؟" " .آﻣﺎده ﻣﺮدن
ﺑـﺎش"  ،او اﯾـﻦ را ﮔﻔـﺖ و ﺑﻪ ﺳـﻤﺘﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد.
ﻫﻤـﴪش ﺑـﻪ ﭘﺸـﺖ ﺧﺎﻧﻪ ،در ﺟﺎﯾـﯽ ﮐﻪ آن دو ﺑﺎغ داﺷـﺘﻨﺪ ،ﻓﺮار ﮐﺮد .ﺷـﻮﻫﺮش
۱۲۲

در ﺑﺎﻏﭽـﻪ ذ ّرت ﺑـﻪ او رﺳـﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﭼﺎﻗﻮ را داﺷـﺖ ﺑﺎﻻی ﴎش ﻣـﯽ آورد ،زن
ﺑـﺮای آﺧﺮﯾـﻦ ﺑـﺎر از او ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﺳـﺖ :دﻋﺎ .ﺷـﻮﻫﺮش ﻗﺒﻮل ﮐـﺮد و ﻫﻤﴪش را
دﯾـﺪ ﮐـﻪ زاﻧـﻮ زد .در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ زن ﺑـﺎ ﺧﺪا ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺷـﻮﻫﺮش ﺑﺎ ﻧﮕﺎه داﺷـنت
ﭼﺎﻗﻮﺑـﺎﻻی ﴎش ﺑﻪ او ﺧﯿﺮه ﺷـﺪ.
ﻧﺎﮔﻬـﺎن ،ﭼﺎﻗـﻮ از دﺳـﺘﺶ ﴎﺧـﻮرد و ﺑـﺪون آﻧﮑـﻪ ﺻﺪﻣـﻪ ای ﺑﺰﻧـﺪ روی زﻣﯿـﻦ
اﻓﺘـﺎد .ﭼﻬـﺮه ﻣـﺮد ﮐﻤﺮﻧـﮓ ﺷـﺪ .و متﺎم ﺑﺪﻧـﺶ ﴍوع ﺑﻪ ﻟﺮزﯾـﺪن ﮐﺮد ،و ﮐﻨـﺎر ﭼﺎﻗﻮ
روی زﻣﯿـﻦ اﻓﺘـﺎد .ﻫﻤـﴪش ﴎﯾـﻊ روی ﭘﺎﻫﺎﯾـﺶ ﺑﻠﻨـﺪ ﺷـﺪه و ﮐﻤﮑـﺶ ﮐـﺮد ﺗـﺎ
ﺑﺎﯾﺴـﺘﺪ .ﺑـﺪون آﻧﮑـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑﮕﻮﯾﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺎزﮔﺸـﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﺷﻮﻫﺮش ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﺪا ﻗﻠﺒﺶ را ﻋﻮض ﮐﺮد.
اﮔـﺮ ﺧـﺪا ﻗـﺎدر اﺳـﺖ ﻗﻠـﺐ اﯾـﻦ ﻣـﺮد را ﻋـﻮض ﮐﻨـﺪ ،ﻣـﯽ داﻧﻢ ﮐـﻪ ﻗﺎدر اﺳـﺖ
ﻗﻠـﺐ ﻫﻤـﴪم را ﻧﯿـﺰ ﳌـﺲ ﮐﻨـﺪ .ﺣﺘّـﯽ اﮔـﺮ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺳـﺪ ﮐـﻪ متـﺎم اﻣﯿﺪ از دﺳـﺖ
رﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣـﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾـﯽ اﯾـﻦ را دارم ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺪا اﻋﺘـامد ﮐﻨﻢ.
داﻧﯿﺎل ﮔَ ِنت ۶۸ ،ﺳﺎﻟﻪ ،ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﭘﻠﻮﺳﮑﯽ ﮐﺸﻮر روﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
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درس ﺳﯿﺰدﻫﻢ

اﺣﯿﺎء ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺗﺤﺎد

 ۷-۱دی

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ ۳؛ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ ۱۰؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﺑﺎب  ۲۱آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ ۵؛ اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱۳ﺗﺎ ۱۸؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲۲آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ
۵؛ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۳۵آﯾﺎت  ۴ﺗﺎ .۱۰
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ » :اﻣـﺎ ﺧﺪا آﺳـامﻧﻬﺎی ﺗـﺎزه و زﻣﯿﻨﯽ ﺗـﺎزه وﻋﺪه داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﯿﮑﯽ
ﻣﻄﻠـﻖ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﻣـﺎ در اﻧﺘﻈـﺎر اﯾﻦﻫﺎ ﻫﺴـﺘﯿﻢ « )دوم ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ .(۱۳

ﯾﮑـﯽ از ﺑﺰرﮔﱰﯾـﻦ وﻋﺪهﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ،وﻋﺪه آﻣﺪن دوﺑﺎره ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﺎ ﺑﺪون
آن ﻫﯿـﭻ ﭼﯿـﺰی ﻧﺪارﯾـﻢ ،زﯾـﺮا اﻣﯿـﺪ ﻣـﺎ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ آن وﻋـﺪه و ﻣﻔﻬﻮﻣـﺶ ﺑـﺮای ﻣﺎﺳـﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ
ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ در اﺑﺮﻫـﺎی آﺳـامن ﺑﺎزﻣﯽﮔـﺮدد ،متـﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ زﻣﯿﻨـﯽ و ﺳـﺎﺧﺘﻪ دﺳـﺖ ﺑـﴩ و
در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣﻮﻗﺘـﯽ و در زﻣﺎنﻫﺎﯾـﯽ ﺑـﯽ ﻣﻌﻨـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،زدوده ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ .ﭘـﺲ از ﻫـﺰاره در
آﺳـامن ،اﯾـﻦ زﻣﯿـﻦ ﺑـﺎ ﺟﻨﮓﻫـﺎ ،ﻗﺤﻄﯽﻫـﺎ ،ﺑﯿامریﻫـﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎﯾـﺶ ،از ﻧـﻮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﮑﺎن ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﺑﺎﻗﯿامﻧـﺪﮔﺎن ﮐـﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑـﺎ ﺧﺪاوﻧﺪﺷـﺎن و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ
ﺷـﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ.
اﻣﯿـﺪ ﺑـﻪ آﻣـﺪن دوﺑـﺎره ﻣﺴـﯿﺢ ،ﯾﮑـﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫـﺎی ﻋﻤـﺪه ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ اﺳـﺖ و ﺑـﺮای
ﻗﺮنﻫـﺎ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻣﻨﺘﻈـﺮ ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ وﻋﺪه ﺑﻮدهاﻧـﺪ .ﻣﺎ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖﻫﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﺎزﮔﺸـﺖ او ﻫﺴـﺘﯿﻢ .در واﻗـﻊ ،ﻧـﺎم ﻣـﺎ ﺧـﻮد اﯾـﻦ اﻣﯿـﺪ را اﻋـﻼم ﻣﯽﮐﻨـﺪ.
در آﺧﺮﯾـﻦ درس ،ﻣـﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ وﻋـﺪه و ﻣﻔﻬﻮﻣـﺶ ﺑـﺮای اﺗﺤﺎد ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾـﻢ .وﺣﺪت
ﻣـﺎ در ﻣﺴـﯿﺢ اﻏﻠـﺐ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫـﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺑﴩﯾـامن ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻣـﺎ دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺎزی ﻧﯿﺴـﺖ ﻣـﺎ ﺑﺪﻧﺒـﺎل راهﺣﻠـﯽ ﺑـﺮای ﺗﻔﺮﻗﻪﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﯿﻢ ،زﯾـﺮا ﺗﻔﺮﻗـﻪای وﺟـﻮد
ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ .در ﻇﻬـﻮر ﺛﺎﻧـﯽ ،ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﯾﮑـﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﮐـﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﺷـﺪه
و ﯾـﮏ ﺧﺎﻧـﻮاده اﺣﯿـﺎء ﺷـﺪه را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ٨دی –  December ۲۹آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۱۲۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲دی

ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿﺢ
ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﺎت  ۱ﺗﺎ  ۳ﻣﺸـﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ وﻋﺪه آﻣﺪن دوﺑﺎره ﻋﯿﺴـﯽ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ وﻋﺪه درﺑﺎره
ﻧـﻮع زﻧﺪﮔـﯽ ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑـﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾـﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺷـام ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿـﻪ ،ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ را » اﻣﯿـﺪ ﻣﺘﺒـﺎرک « ﻣﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ )ﺗﯿﻄـﺲ ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ
 .(۱۳آﻧﻬـﺎ اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺘﻨﺪ متـﺎم ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽﻫﺎ و وﻋﺪهﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس در ﻇﻬـﻮر دوم ﺗﺤﻘـﻖ
ﯾﺎﺑﻨـﺪ ،زﯾـﺮا اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ اﺳـﺖ .متﺎم ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺢ را دوﺳـﺖ دارﻧـﺪ ،ﻣﻨﺘﻄﺮ روزی
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ رو در رو ﺑـﺎ او ﻫﻢﻧﺸـﯿﻦ ﺷـﻮﻧﺪ .ﺳـﺨﻨﺎن او در آن آﯾـﺎت ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋـﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
و ﺻﻤﯿﻤﯿـﺖ را ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿـﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷـﺖ ،اﺷـﺎره دارﻧﺪ.
ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑـﻪ اﯾـﻦ وﻋـﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﻣـﺎ را از ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﻄﻤﱧ ﻣﯽﺳـﺎزد.
ﻣـﺎ اﯾـﻦ اﻃﻤﯿﻨـﺎن را دارﯾـﻢ ،زﯾـﺮا ﺳـﺨﻨﺎن ﻋﯿﺴـﯽ را ﺑـﺎور دارﯾـﻢ ﮐـﻪ ﻓﺮﻣـﻮد » ،دوﺑـﺎره ﻣﯽآﯾـﻢ
« )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﻪ  .(۳درﺳـﺖ ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ آﻣـﺪن ﻧﺨﺴـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ ﺷـﺪ ،آﻣﺪن
دوﺑـﺎره او ﻧﯿـﺰ ﺣﺘـﯽ در ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﭘﯿﺶ از ﻃﻮﻓـﺎن ،ﺧﺪا ﺑـﻪ ﺧﻨﻮخ ﮐﻪ
ﺑـﺰرگ و ﴎ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻗـﻮم ﺑـﻮد ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ آﻣﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد در ﺟـﻼل ،ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﮔﻨـﺎه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑـﻮد .او ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ منـﻮد » ،ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺎ دهﻫـﺎ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ از ﻣﻘﺪﺳـﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯽآﯾـﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ
ﻫﻤـﻪ آدﻣﯿـﺎن داوری ﮐﻨـﺪ و اﻧﺴـﺎنﻫﺎی ﴍﯾـﺮی را ﮐﻪ از روی ﴍارت ،دﺳـﺖ ﺑـﻪ اﻋامل ﴍﯾﺮاﻧﻪ
زدهاﻧـﺪ و ﻫﻤـﻪ ﺳـﺨﻨﺎن ﺳـﺨﺘﯽ ﮐـﻪ ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎران ﺧـﺪا ﻧﺎﺷـﻨﺎس ﺑـﺮ ﺿـﺪ ﺧـﺪا ﮔﻔﺘﻪاﻧـﺪ ،ﻣﺤﮑـﻮم
ﺳـﺎزد « )ﯾﻬـﻮدا آﯾـﺎت  ۱۴و .(۱۵
ﻫـﺰار ﺳـﺎل ﭘﯿـﺶ از آﻧﮑﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ اﯾﻦ زﻣﯿـﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،داود ﭘﺎدﺷـﺎه ﻧﯿﺰ آﻣﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد
ﺑـﺮای ﮔـﺮد ﻫـﻢ آوردن ﻗـﻮم ﺧـﺪا را ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ منﻮد » .ﺧﺪای ﻣـﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،ا ّﻣﺎ ﻧﻪ در ﺳـﮑﻮت ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑـﺎ آﺗـﺶ ﺳـﻮزﻧﺪه ﮐـﻪ در ﭘﯿﺸـﺎﭘﯿﺶ اوﺳـﺖ و ﺗﻮﻓﺎن ﺳـﻬﻤﮕﯿﻦ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اوﺳـﺖ .آﺳـامنﻫﺎ
و زﻣﯿـﻦ را ﺑـﻪ ﮔﻮاﻫـﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺮ ﻗـﻮم ﺧـﻮد داوری ﮐﻨـﺪ .او ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ :ﺟﻤـﻊ ﺷـﻮﯾﺪ ای
ﻣﺆﻣﻨﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫـﺎی ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻣﻦ ﭘﯿـامن ﺑﺴـﺘﯿﺪ « )ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺑـﺎب  ۵۰آﯾـﺎت  ۳ﺗﺎ .(۵
آﻣـﺪن دوﺑـﺎره ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻄـﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﺎ ﻇﻬـﻮر اول وی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ .ﻧﺒﻮتﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮﻟﺪ و
رﺳـﺎﻟﺖ او را ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ منﻮدﻧـﺪ) ،ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ  ،۱۵ﻣﯿﮑﺎ ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  ،۲اﺷـﻌﯿﺎ
ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﻪ  ،۱داﻧﯿـﺎل ﺑـﺎب  ۹آﯾـﺎت  ۲۵و  (۲۶ﺑﻨﯿـﺎن اﻣﯿﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺎ ،ﺑـﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑـﻪ آﻣـﺪن دوﺑﺎره او اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ .ﻣﺴـﯿﺢ » ﻇﺎﻫﺮ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﮔﻨﺎه
را از ﺑﯿـﻦ ﺑـﱪد ...ﻣﺴـﯿﺢ ﻧﯿـﺰ ﯾـﮏ ﺑـﺎر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﺗﻘﺪﯾـﻢ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺎر ﮔﻨﺎﻫـﺎن آدﻣﯿـﺎن را
ﺑـﻪ دوش ﮔﯿـﺮد و ﺑـﺎر دوم ﮐـﻪ ﻇﺎﻫـﺮ ﺷـﻮد ﺑـﺮای ﮐﻔﺎر ًه ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﻧﺨﻮاﻫـﺪ آﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﺮای ﻧﺠﺎت
آﻧﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﭼﺸـﻢ ﺑـﻪ راه او ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﯽآﯾﺪ « )ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑﺎب  ۹آﯾـﺎت  ۲۶و .(۲۸
۱۲۵

روشﻫﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﺣﺘــﯽ اﮐﻨــﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﺪ از وﻋــﺪه آﻣــﺪن دوﺑــﺎره اﻣﯿــﺪ و آراﻣــﺶ
ﺑﺪﺳــﺖ آورﯾــﺪ ،ﮐﺪاﻣﻨــﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۳دی

وﻋﺪه اﺣﯿﺎء
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺑـﻪ اﴎاﺋﯿـﻞ ﭼـﻪ وﻋـﺪهای داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﭼـﻪ
ﭼﯿـﺰی درﺑـﺎره ﻣـﮑﺎن ﺳـﮑﻮﻧﺖ اﺑـﺪی ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘـﮕﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑـﺎ داﺳـﺘﺎن ﺧﻠﻘـﺖ زﻣﯿـﻦ آﻏـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑﺎبﻫـﺎی  ۱و  .(۲اﯾـﻦ
ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﯾـﮏ ﺟﻬـﺎن زﯾﺒـﺎ و ﻫامﻫﻨـﮓ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣـﺎ ،آدم و ﺣﻮا ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪ .ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻋﺎﻟـﯽ و ﺧﺎﻧـﻪای ﺑـﺮای ﻧـﮋاد ﺑـﴩی ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺧﻠﻖ منﻮده ﺑـﻮد .دو ﺑـﺎب آﺧﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ﻧﯿﺰ از
ﺧﻠـﻖ ﺷـﺪن ﺟﻬﺎﻧـﯽ ﻋﺎﻟـﯽ و ﻫامﻫﻨﮓ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﺪا ﺑـﺮای ﺑﴩ ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ
ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑﺎبﻫـﺎی  ۲۱و  ،(۲۲اﻣـﺎ اﯾﻦﺑـﺎر دﻗﯿﻖﺗـﺮ اﺳـﺖ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﻮد ،ﺧﻠﻘـﺖ دوﺑـﺎره ﯾـﺖ ﺗﺮﻣﯿـﻢ
زﻣﯿـﻦ از وﯾﺮاﻧﯽﻫـﺎی ﮔﻨـﺎه.
ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس در ﺑﺴـﯿﺎری ﺟﺎﻫـﺎ اﻋـﻼم ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺧﺎﻧـﻪ اﺑـﺪی ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘـﮕﺎن ،ﯾـﮏ
ﻣـﮑﺎن واﻗﻌـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﻧﻪ وﻫـﻢ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﯾﺎ رؤﯾـﺎ .ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘـﮕﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ،
ﺑﺸـﻨﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﺸـامم ﮐﻨﻨـﺪ ،ﳌـﺲ ﮐﻨﻨـﺪ و ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑـﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ را اﺣﺴـﺎس ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ،۱۱ﻣﺘﻨـﯽ زﯾﺒـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﻣـﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد ﮐـﻪ دورهای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮﺟـﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
آورد را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .او ﺑـﻪ متـﺎم ﺧﺸـﻮﻧﺖﻫﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ داد و آراﻣﺸـﯽ اﺑـﺪی اﯾﺠـﺎد
ﺧﻮاﻫـﺪ منـﻮد .ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ ﺧـﺪا ﺑﺮ اﯾـﻦ زﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾـﮏ ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟـﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۲۱آﯾـﺎت  ۱ﺗﺎ  ۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ ﻧﻮﺷـﺖ ﮐـﻪ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘـﮕﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ » :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳـﺎلﻫﺎی
اﺑﺪﯾـﺖ در ﺟﺮﯾـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﮑﺎﺷـﻔﺎت ﻏﻨﯽﺗـﺮ و ﺑﺎﺷـﮑﻮهﺗﺮی از ﺧـﺪا و ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
آورد .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑـﻪ آﮔﺎﻫـﯽ ﭘﯿﴩﻓـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻣﺤﺒـﺖ ،اﺣـﱰام و ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﯽ ﻧﯿـﺰ اﻓﺰاﯾـﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨـﺪ .ﻫـﺮ
ﭼـﻪ اﻧﺴـﺎن ﺑﯿﺸـﱰ در ﻣـﻮرد ﺧـﺪا آﮔﺎﻫـﯽ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﯽآورد ،ﺗﺤﺴـﯿﻦ اﯾﺸـﺎن از ﺷـﺨﺼﯿﺖ او ﺑﯿﺸـﱰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸـﺎن ﮔﻨﺞ ﻫﺎی رﺳـﺘﮕﺎری و دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ
ﻧﱪد ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺷـﯿﻄﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸـﺎن آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﺳـﺎزد ،ﻗﻠﺐ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﴎﺳـﭙﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸـﱰی
۱۲۶

ﻣﯽﺗﭙـﺪ ،و ﺑـﺎ دﺳـﺘﯽ ﻣﺤﮑﻢﺗـﺮ ﭼﻨﮓﻫـﺎی ﻃـﻼ را ﺑﻪ ﺻـﺪا درﻣﯽآورﻧـﺪ :و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺻﺪا ﺑـﺮای ﴎودن
منـﻮدن ﻧـﻮای ﺳـﺘﺎﯾﺶ ﻣﺘﺤـﺪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ « – اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖEllen G. White, The Story of ،

۴۳۳ ,۴۳۲ .Redemption, pp

ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﭼــﻪ روشﻫﺎﯾــﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﺣﺘــﯽ اﮐﻨــﻮن ﺷــﺨﺼﯿﺖ ﺧــﺪا را درک ﮐﻨﯿــﻢ؟
ﭼﮕﻮﻧــﻪ زﻧﺪﮔــﯽ در اﺗﺤــﺎد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﯽ ﺑــﺎ دﯾﮕ ـﺮان ﺣﺘــﯽ اﮐﻨــﻮن ﭼﯿــﺰی در ﻣــﻮرد
ﺷــﺨﺼﯿﺖ و ﻣﺎﻫﯿــﺖ ﺧــﺪا آﺷــﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨــﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۴دی

رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و رواﺑﻂ اﺣﯿﺎء ﺷﺪه
از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ،وﻋﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ،ﻗﻠﺐﻫﺎی ﻗﻮم
وﻓﺎدار ﺧﺪا را ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ منﻮد .آنﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرزات ﻫﺮاﺳﻨﺎک و ﻏﻢ و درد
ﺗﺴﻠﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺷﺎن ،ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿﺢ و متﺎم وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر دوم در ﺧﻮد دارد ،اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ.
اول ﺗﺴـﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱۳ﺗـﺎ  ۱۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .در اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﭼـﻪ وﻋﺪهﻫﺎﯾـﯽ آﻣـﺪه
اﺳـﺖ؟ اﯾـﻦ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی در ﻣـﻮرد اﻣﯿـﺪ ﺑـﻪ رواﺑـﻂ اﺣﯿـﺎء ﺷـﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ؟
آﻣﺪن دوﺑﺎره ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ متﺎم ﺑﴩﯾﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ » .ﺷﯿﭙﻮر ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺻﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و او ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا را از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎن و از
ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻓﻠﮏ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ « )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۴آﯾﻪ  .(۳۱در ﻟﺤﻈﻪ اﯾﻦ ﮔﺮدﻫامﺋﯽ ،ﻣﺮدﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻗﯿﺎم
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ منﻮد )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۵۲و  » .(۵۳اول
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾامن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮدهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ « )اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ .(۱۶
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻀﻮر و
ﻣﺤﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪ وﺟﺪ
ﻣﯽآﯾﺪ » :ای ﻣﺮگ ،ﭘﯿﺮوزی ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ و ای ﻣﻮت ﻧﯿﺶ ﺗﻮ ﮐﺠﺎ؟ « )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۵آﯾﻪ .(۵۵
ﺑﺪنﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ در ﺑﯿـامری ،ﮐﻬﻮﻟﺖ و از ﺷـﮑﻞ اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪﻧﺪ ،ﻗﯿـﺎم ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮐـﺮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺟﺴـﻢﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ،ﺟـﺎودان و ﻋﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ ﻧﺸـﺎﻧﯽ از ﮔﻨـﺎه ﻧﺪارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ
ﭘﻮﺳـﯿﺪﮔﯽ آﻧﻬـﺎ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،از ﺧـﺎک ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺧﺎﺳـﺖ .ﻣﻘﺪﺳـﯿﻦ ﻗﯿـﺎم ﮐـﺮده ،و ﮐﺎﻣﻞ ﺷـﺪن
ﮐﺎر اﺣﯿـﺎء ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺴـﯿﺢ ﮐـﻪ ﻣﻨﻌﮑـﺲ ﮐﻨﻨـﺪه ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﺑﯽﻋﯿـﺐ ﺧـﺪا ﮐـﻪ در ﺧﻠﻘـﺖ ﻣﻘـﺪر ﺑﻮد
راﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ،۲۶اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۴۶ﺗـﺎ .(۴۹
۱۲۷

در زﻣـﺎن ﻇﻬـﻮر دوم ﻋﯿﺴـﯽ ،وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺮدﮔﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻗﯿـﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺎﻟﺤﯿـﻦ زﻧﺪه
ﺑـﺮ روی زﻣﯿـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ منـﻮد و آﻧﻬـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑﺪنﻫﺎﯾـﯽ ﺟﺪﯾﺪ درﯾﺎﻓـﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐـﺮد » .زﯾﺮا
ﻓﻨـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺑﻘﺎء ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﺷـﻮد و ﻣـﺮگ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺟـﺎودان ﻣﻠﺒﺲ ﮔـﺮدد « )اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑﺎب ۱۵
آﯾـﻪ  .(۵۳ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،اﯾـﻦ دو ﮔـﺮوه ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘـﮕﺎن ،ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﻗﯿﺎم ﮐـﺮده و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪه » ،ﻫﻤﺮاه
ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ در اﺑﺮﻫـﺎ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮده ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ ﺗﺎ در ﻓﻀـﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﻼﻗـﺎت منﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣـﺎ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺑـﺎ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﻮد « )اول ﺗﺴـﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ .(۱۷

در ﻋﺼـﺮ ﻋﻠﻤـﯽ ﻣـﺎ ،ﺣﺘـﯽ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺳـﻌﯽ دارﻧـﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤـﯽ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﺮای
ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ ﺣﺘـﯽ » ﻣﻌﺠـﺰات « ﺑﯿﺎﺑﻨـﺪ .وﻋـﺪه رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی درﺑﺎره اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺎرﻫـﺎی ﻣﺎوراءﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺧـﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﺎ را ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪ ،ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﻣﯽدﻫـﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۵دی

زﻣﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن
» ﻣـﻦ زﻣﯿﻨـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ و آﺳـامﻧﯽ ﺗـﺎزه ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨـﻢ .اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﮐﺎﻣـ ًﻼ ﻓﺮاﻣـﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷـﺪ « )اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۶۵آﯾـﻪ  .(۱۷اﺷـﻌﯿﺎ و ﯾﻮﺣﻨﺎ )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۲۱آﯾﻪ  (۱ﻫـﺮ دو وﻋﺪه
زﻣﯿـﻦ ﺟﺪﯾـﺪ را در رؤﯾـﺎ دﯾﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﻮﺣﻨﺎ از ﺷـﻬﺮ ﺷـﮕﻔﺖآور ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ،اورﺷـﻠﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب
 ۲۱آﯾـﺎت  ۲و  ۹ﺗـﺎ  ۲۷ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾﺎت ﺑـﻪ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ اﺗﺤﺎد و ﻫامﻫﻨﮕﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ ،اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۲۲آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﻧﻬـﺮ ﺣﯿـﺎت ﮐـﻪ از ﺗﺨـﺖ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﺧـﺪا
ﺟـﺎری ﻣﯽﺷـﻮد و درﺧـﺖ ﺣﯿـﺎت ﮐـﻪ آن را ﻣﯽﭘﻮﺷـﺎﻧﺪ ،دو وﯾﮋﮔـﯽ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻫـﺪف آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ روی زﻣﯿـﻦ ﺟﺪﯾـﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد؟
درﺧـﺖ ﺣﯿـﺎت ﮐـﻪ آدم ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﺧﻄـﺎﮐﺎری دﺳﱰﺳـﯽ ﺑـﻪ آن را از دﺳـﺖ داد )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑﺎب ۳
آﯾـﺎت  ۲۲ﺗـﺎ  ،(۲۴ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺴـﯿﺢ در اورﺷـﻠﯿﻢ ﺟﺪﯾـﺪ اﺣﯿﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ .دﺳﱰﺳـﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ درﺧﺖ،
ﯾﮑـﯽ از وﻋﺪهﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  .(۷دوازده ﻧـﻮع ﻣﯿﻮه
آن ،ﻫـﺮ ﻣـﺎه ﻧﻮﻋـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ،ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ دﻟﯿﻠـﯽ را ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد دﻫﺪ ﮐـﻪ در زﻣﯿـﻦ ﺟﺪﯾـﺪ » ،در متﺎم
۱۲۸

ﺟﺸـﻦﻫﺎی روز ﻣـﺎه ﻧـﻮ و در متـﺎم ﺳـﺒﺖﻫﺎ ،ﻣـﺮدم از ﻫـﺮ ﻗـﻮم و ﻣﻠﺘـﯽ ﺑـﺮای ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﻣـﻦ ﺑـﻪ
اﯾﻨﺠـﺎ در اورﺷـﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آﻣـﺪ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ « )اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۶۶آﯾﻪ  .(۲۳اﺷـﺎره ﺑﻪ » ﺷـﻔﺎی
ﻣﻠﺖﻫـﺎ « ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮ ﻗﺼـﺪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن متـﺎم ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯿﺎن ﻣـﺮدم و ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ﺑﴩ ﺑﻪ ﻫﺪف
اﺻﻠـﯽ آن ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارد :ﺑﺎزﺳـﺎزی متـﺎم ﻣـﺮدم ،ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻣﻠﺖﻫـﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﺎﻧـﻮاده ﻣﺘﻔﻖ ﮐﻪ در
ﻫامﻫﻨﮕـﯽ و ﺻﻠـﺢ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﺮای ﺟﻼل ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑﻪ ﺧـﺪا ﻣﺘﺤﺪ ﺷـﺪهاﻧﺪ.
» ﺷـﻔﺎی ﻣﻠﺖﻫـﺎ ﻇﺎﻫـﺮا ً ﺑـﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن متـﺎم ﻣﻮاﻧﻊ و ﺟﺪاﯾﯽﻫﺎی ﻣﻠﯽ و زﺑﺎﻧﯽ اﺷـﺎره دارد....
ﺑﺮگﻫـﺎی درﺧـﺖ ﺣﯿـﺎت ﺷـﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖﻫـﺎ را اﻟﺘﯿـﺎم ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داد .ﻣﻠﺖﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدی
و ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗـﻮم ﺣﻘﯿـﻖ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ ﺧﺎﻧـﻮاده ﻣﺘﺤـﺪ ﺷـﺪهاﻧﺪ
)ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﺎ ﺑـﺎب  ۲۱آﯾـﺎت  ۲۴ﺗـﺎ  .(۲۶آﻧﭽـﻪ ﻣﯿـﮑﺎ ﻗﺮنﻫـﺎ ﻗﺒـﻞ ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ منﻮد اﮐﻨـﻮن در
ﺣـﺎل ﺗﺤﻘـﻖ ﯾﺎﻓـنت اﺳـﺖ‘ :ﺧﺪاوﻧـﺪ در ﺑﯿـﻦ اﻗـﻮام ﺟﻬـﺎن داوری ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻗﺪرتﻫـﺎی
ﺑـﺰرگ را در دور و ﻧﺰدﯾـﮏ ﺟﻬـﺎن ﺣـﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻣـﺮدم از ﺷﻤﺸـﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺎوآﻫـﻦ و از ﻧﯿﺰهﻫﺎی
ﺧـﻮد ا ّره ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ .ﻗﻮﻣـﯽ ﺑـﻪ روی ﻗﻮم دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺸـﯿﺮ منﯽﮐﺸـﺪ و ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾـﺰی آﻣﺎده
منﯽﺷـﻮد .ﻫـﺮ ﮐﺴـﯽ در ﺗﺎﮐﺴـﺘﺎن و در زﯾـﺮ ﺳـﺎﯾﻪ درﺧـﺖ اﻧﺠﯿـﺮ ﺧـﻮد ،ﺑـﺪون ﺗـﺮس در ﺻﻠـﺢ و
اﻣﻨﯿّـﺖ زﻧﺪﮔـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد .اﯾـﻦ وﻋـﺪه را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌـﺎل داده اﺳـﺖ’ )ﻣﯿﮑﺎ ﺑﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۳و ۴؛
ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﻮد ﺑـﺎ اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  .(۴در آﻧﺠـﺎ در ﮐﻨـﺎر ﻧﻬﺮ ﺣﯿﺎت ،ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ‘از ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ
ﺧـﻮد دﻋـﻮت ﺧﻮاﻫﻨـﺪ منـﻮد’ )زﮐﺮﯾـﺎ ﺑـﺎب  ۳اﯾـﻪ  (۱۰در زﯾـﺮ درﺧـﺖ ﺣﯿـﺎت ﺑـﺎ اﯾﺸـﺎن ﺑﻨﺸـﯿﻨﻨﺪ.
وﯾﮋﮔـﯽ اﻟﺘﯿـﺎم ﺑﺨـﺶ ﺑﺮگﻫـﺎی درﺧﺖ متـﺎم زﺧﻢﻫﺎ  -ﻧـﮋادی ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﻗﺒﯿﻠـﻪای ﯾﺎ زﺑﺎﻧـﯽ  -ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻗﺮنﻫـﺎ ﺑﴩﯾـﺖ را از ﻫـﻢ ﭘﺎﺷـﯿﺪه و ﺟـﺪا منـﻮد را اﻟﺘﯿـﺎم ﺧﻮاﻫـﺪ داد «Ranko Stefanovic, — .
Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation, p. 593

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۶دی

زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۳۵آﯾـﺎت  ۴ﺗـﺎ  ۱۰و ﺑـﺎب  ۶۵آﯾـﺎت  ۲۱ﺗـﺎ  ۲۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .زﻧﺪﮔـﯽ ﺑـﺎ آﻧﭽـﻪ اﮐﻨﻮن
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ ،ﭼـﻪ ﺗﻔﺎوﺗـﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ؟
ﮐﺘـﺎب اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﺎرﻫـﺎ از ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪی ﺑـﻪ ﻣﺎ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ » :ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗـﺎزه « )ﺑـﺎب  ۴۲آﯾﻪ
 ،۹ﺑـﺎب  ۴۸آﯾـﻪ  » ،(۶ﴎودی ﺗـﺎزه « )ﺑـﺎب  ۴۲آﯾـﻪ  » ،(۱۰ﮐﺎرﻫـﺎی ﺗـﺎزه « )ﺑـﺎب  ۴۳آﯾﻪ » ،(۱۹
ﻧﺎﻣـﯽ ﺗـﺎزه « )ﺑـﺎب  ۶۲آﯾـﻪ  .(۲آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ در ﺑـﺎب  ۶۵ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،اﻧﺘﻈـﺎم و آراﯾـﺶ ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ اﺳـﺖ .در ﻣﯿـﺎن متـﺎم ﻣﺨﻠﻮﻗـﺎت ﺧـﺪا ،ﺻﻠـﺢ و ﻫامﻫﻨﮕـﯽ وﺟـﻮد دارد .ﻧﻔﺮﯾـﻦ ﻫﺎی
ﻋﻬـﺪ ﺑـﺮ روی زﻣﯿـﻦ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧـﯽ و ﺷـﻮرش )ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ۲۶آﯾـﺎت  ۱۴ﺗـﺎ  ،۱۷ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب
 ۲۸آﯾـﻪ  ۳۰را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( ﺑـﺮای ﻫﻤﯿﺸـﻪ از ﺑﯿـﻦ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ رﻓـﺖ زﯾﺮا دﯾﮕـﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ وﺟﻮد ﻧـﺪارد .در
۱۲۹

ﻋـﻮض ،ﺑـﺮﮐﺎت ﻓـﺮاوان ﺧﺎﻧـﻪ ﻫﺎﯾـﯽ ﺑـﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﻏﺬا ﺑـﺮای ﻟﺬت ﺑـﺮدن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ.
زﻧﺪﮔـﯽ در ﭼﻨﯿـﻦ ﻣـﮑﺎن زﯾﺒﺎﯾـﯽ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد؟ ﺑﺮﺧـﯽ در ﺷـﮕﻔﺘﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ آﯾـﺎ
ﻣـﺎ ﻗـﺎدر ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﺑـﻮد ﭘـﺲ از اﯾﻨﮑـﻪ ﺟﺴـﻢ ﻫﺎﯾـامن ﺟﺎوداﻧﮕـﯽ درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﻄـﻮر ﮐﺎﻣﻞ
در ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﺧـﺪا اﺣﯿـﺎء ﺷـﻮﻧﺪ ،دوﺳـﺘﺎن و ﺧﺎﻧـﻮاده ﺧـﻮد را ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﯿـﻢ .ﭘـﺲ از رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ
ﻣﺴـﯿﺢ ،ﺣﻮارﯾـﻮن وی ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ او ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮﯾﻢ ﺻـﺪای او را ﺗﺸـﺨﯿﺺ داد )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب
 ۲۰آﯾـﺎت  ۱۱ﺗـﺎ  .(۱۶ﺗﻮﻣـﺎس ﻇﺎﻫـﺮ ﺟﺴـامﻧﯽ ﻋﯿﺴـﯽ را ﺗﺸـﺨﯿﺺ داد )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۲۰آﯾـﺎت
 ۲۷و  .(۲۸دو ﺷـﺎﮔﺮد از اﻣﺎﺋـﻮس رﻓﺘـﺎر او ﺑـﺮ ﴎ ﻣﯿـﺰ ﺷـﺎم را ﺗﺸـﺨﯿﺺ دادﻧـﺪ )ﻟﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب ۲۴
آﯾـﺎت  ۳۱ ،۳۰و  .(۳۵ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،اﮔـﺮ ﻗـﺮار ﺑﺎﺷـﺪ ﺟﺴـﻢ ﻫـﺎی ﻣﺎ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﻋﯿﺴـﯽ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻣـﺎ ﻗﻄﻌـﺎً ﻗـﺎدر ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﺑـﻮد ﺗﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳـﯿﻢ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ رواﺑـﻂ اﺣﯿﺎء
ﺷـﺪه اﺑـﺪی ﺑﺎﺷـﯿﻢ .ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺧﯿـﺎل آﺳـﻮده ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ رواﺑﻄـامن ﺑـﺎ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣـﯽ ﺷﻨﺎﺳـﯿﻢ و دوﺳـﺖ دارﯾـﻢ و ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ ،اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
» در آﻧﺠـﺎ ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘـﮕﺎن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ .ﻣﺤﺒـﺖ و ﻫﻤﺪردی
ﮐـﻪ ﺧـﺪا در روح ﻧﻬـﺎده اﺳـﺖ در آﻧﺠـﺎ ﺑـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﺗﺮﯾـﻦ و ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺷـﮑﻞ اﻋـامل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷـﺪ .ﺻﻤﯿﻤﯿـﺖ ﺧﺎﻟـﺺ ﺑـﺎ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣﻘﺪس ،زﻧﺪﮔـﯽ اﺟﺘامﻋﯽ ﻫامﻫﻨـﮓ ﺑﺎ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ
و اﻓـﺮاد وﻓـﺎدار از متـﺎم ﺳـﻨﯿﻦ ﮐـﻪ ﺟﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﺧـﻮد را در ﺧﻮن ﺑﺮه ﺧﺪا ﺷﺴـﺘﻪ و ﺳـﻔﯿﺪ منﻮده،
ﺑﻨﺪﻫـﺎی ﻣﻘﺪﺳـﯽ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﺧﺎﻧـﻮاده در آﺳـامن و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ )اﻓﺴﺴـﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  – (۱۵اﯾﻦﻫـﺎ ﺑـﻪ اﯾﺠﺎد ﺷـﺎدی ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘـﮕﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ « – .اﻟـﻦ ﺟﯽ .واﯾﺖ،
Ellen G. White, The Great Controversy, p. 677

» ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،اﻣﯿـﺪ ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ ﻧﻤﯽدﻫﯿـﻢ .اﮔـﺮ ﭼـﻪ وﺟـﻮد ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺎ رﻓﺘـﻪ رﻓﺘﻪ
از ﺑﯿـﻦ ﻣـﯽرود ،وﺟـﻮد ﺑﺎﻃﻨـﯽ ﻣـﺎ روز ﺑـﻪ روز ﺗﺎزهﺗﺮ ﻣﯽﮔـﺮدد .و اﯾﻦ رﻧـﺞ و زﺣﻤﺖ
ﻧﺎﭼﯿـﺰ و زود ﮔـﺬر ،ﺟـﻼل ﻋﻈﯿـﻢ و ﺑـﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧـﯽ را ﮐـﻪ ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ اﺳـﺖ ﺑﺮای
ﻣـﺎ ﻓﺮاﻫـﻢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و در ﺿﻤـﻦ ،ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﻧﺎدﯾﺪﻧـﯽ ﭼﺸـﻢ دوﺧﺘﻪاﯾـﻢ ﻧـﻪ ﺑـﻪ
ﭼﯿﺰﻫـﺎی دﯾﺪﻧـﯽ ،زﯾـﺮا آﻧﭽـﻪ ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ
ﺗـﺎ اﺑـﺪ دوام دارﻧـﺪ « )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱۶ﺗـﺎ  .(۱۸ﻣـﺎ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎر
ﻣﻮﻗﺘـﯽ و زودﮔـﺬر اﺳـﺖ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾـﻢ ﺑﻪ اﻓـﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﺸـﺎرت داده
و ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﮐﺸـﻒ ﻧﺸـﺪه و اﺑـﺪی را درک ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۶ﻣﻬﺮ

ﺗﻔﮑ ــﺮی ﻓﺮاﺗ ــﺮ :از ﻧﻮﺷ ــﺘﻪ ﻫ ــﺎی اﻟ ــﻦ ﺟ ــﯽ واﯾ ــﺖ » ،ﺑ ــﻪ ﻫ ــﻮش ﺑﺎﺷ ــﯿﺪ ،ﺑ ــﺰودی
ﻣ ــﯽ آﯾ ــﻢ « ،ﺻﻔﺤ ــﺎت  ،۳۵۹-۳۵۵از ﮐﺘ ــﺎب اﻧﺪرزﻫﺎﯾ ــﯽ ﺑــﺮای ﮐﻠﯿﺴ ــﺎ .ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ ﻫ ــﺎی ﻓ ــﻮق را
ﺑﺨﻮاﻧﯿ ــﺪ » :رﺳ ــﺘﺎﺧﯿﺰ « ،ﺻﻔﺤ ــﺎت  ،١۰٨۴-١۰٨۲و » آﺳ ــامن و زﻣﯿﻨ ــﯽ ﺟﺪﯾ ــﺪ « ،ﺻﻔﺤ ــﺎت
 ٨۶۳و  ٨۶۴از داﺋ ــﺮه اﳌﻌ ــﺎرف اﻟ ــﻦ ﺟ ــﯽ واﯾ ــﺖ.
۱۳۰

» رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ و ﻗﯿـﺎم ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣـﺎ ﮔﻮاﻫـﯽ ﻣﻄﻤـﱧ از ﭘﯿـﺮوزی ﻣﻘﺪﺳـﯿﻦ ﺧـﺪا ﺑـﺮ ﻣـﺮگ و ﻗـﱪ
اﺳـﺖ و ﺿامﻧﺘـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ آﺳـامن ﺑـﺮ روی ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺟﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﺷـﺨﺼﯿﺖ ﺧـﻮد را
ﺷﺴـﺘﻪ و آﻧﻬـﺎ را در ﺧـﻮن ﺑـﺮه ﺧـﺪا ﺳـﻔﯿﺪ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان منﺎﯾﻨﺪه
ﻧـﮋاد ﺑـﴩی ﺑـﻪ ﻧـﺰد ﭘـﺪر ﻋـﺮوج منﻮد و ﺧﺪا ﮐﺴـﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ ﺗﺼﻮﯾـﺮ او را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای
ﻣﺸـﺎﻫﺪه و ﺳـﻬﯿﻢ ﺷـﺪن در ﺟـﻼل ﺧـﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ آورد.
» ﺧﺎﻧـﻪ ﻫﺎﯾـﯽ ﺑـﺮای زاﺋﺮﯾـﻦ زﻣﯿـﻦ وﺟـﻮد دارد .ﺟﺎﻣـﻪ ﻫﺎﯾـﯽ ﺑـﺮای ﭘﺮﻫﯿـﺰﮐﺎران ﺑﺎ ﺗـﺎج ﻫﺎی
ﺟـﻼل و ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﭘﯿـﺮوزی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .متـﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺸـﯿﺖ اﻟﻬﯽ ﻣـﺎ را ﺑﻬﺖ
زده ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،در ﺟﻬـﺎن ﭘﯿـﺶ رو آﺷـﮑﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درک آﻧﻬﺎ دﺷـﻮار اﺳـﺖ
ﺗﻮﺿﯿـﺢ داده ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ .راز و رﻣـﺰ ﻓﯿـﺾ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﺎ آﺷـﮑﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .در ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ
ذﻫـﻦ ﻫـﺎی ﻣﺤـﺪود ﻣـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﴎدرﮔﻤـﯽ و ُﺧﻠﻒ وﻋـﺪه روﺑﺮو ﺷـﺪ ،ﻋﺎﻟـﯽ ﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺒـﺎ ﺗﺮﯾﻦ
ﻫامﻫﻨﮕـﯽ را ﺧﻮاﻫﯿـﻢ دﯾـﺪ .ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺪاﻧﯿـﻢ ﮐـﻪ ﻣﺤﺒـﺖ ازﻟـﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎر دﺷـﻮار
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﻨﺪ را ﻣﻤﮑـﻦ منـﻮد .ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐﻪ اﻟﺘﻔـﺎت او ﮐـﻪ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾـﺖ ﻣﺎ ﻫﻤـﻪ ﭼﯿﺰ را
اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ دﻫـﺪ ،درک ﮐﻨﯿـﻢ ،ﺑـﺎ ﺷـﺎدی ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ وﺻـﻒ و ﭘﺮﺷـﮑﻮه ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ منﻮد
« – .اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖEllen G. White, Counsels for the Church, p. 358 ،

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱اﮔــﺮ ﭼــﻪ دﯾﮕــﺮ ﻣﺴــﯿﺤﯿﺎن )اﻣــﺎ ﻧــﻪ ﻫﻤــﻪ( ﺑــﻪ آﻣــﺪن دوﺑــﺎره ﻋﯿﺴــﯽ اﻋﺘﻘــﺎد دارﻧــﺪ ،ﭼــﻪ

ﭼﯿــﺰی درﺑــﺎره اﻣﯿــﺪ ادوﻧﺘﯿﺴــﺖ ﺑــﻪ آﻣــﺪن دوﺑــﺎره ﻣﺴــﯿﺢ ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺑــﻪ ﻓــﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ؟
 .۲دو ﻣﺎﻫــﯽ در ﺣــﺎل ﺷــﻨﺎ ﺑﻮدﻧــﺪ ﮐــﻪ ﯾﮑــﯽ ﺑــﻪ دﯾﮕــﺮی ﮔﻔــﺖ » ،آب ﭼﻄــﻮر اﺳــﺖ؟ «
ﻣﺎﻫــﯽ دﯾﮕــﺮ ﭘﺎﺳــﺦ داد » :آب ﭼﯿﺴــﺖ؟ « .ﻧﮑﺘــﻪ اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣــﺎ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﺑﺴــﯿﺎر
ﺑــﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﻣﺘﻮﺟــﻪ ﻧﯿﺴــﺘﯿﻢ ﮐــﻪ ﺗــﺎ ﭼــﻪ ﺣــﺪ راﯾــﺞ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﻋــﺎدت ﻣــﯽ ﮐﻨﯿــﻢ .ﺑـﺮای
ﻣﺜــﺎل ،ﻣــﺎ ﮐــﻪ در ﮔﻨــﺎه ﻣﺘﻮﻟــﺪ ﺷــﺪه اﯾــﻢ ،ﭘــﺮ از ﮔﻨــﺎه ﻫﺴــﺘﯿﻢ و در ﺟﻬﺎﻧــﯽ ﮔﻨــﺎه آﻟــﻮد
زﻧﺪﮔــﯽ ﻣــﯽ ﮐﻨﯿــﻢ ،ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﺟﺪﯾــﺪ ﺷــﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿــﺰی ﮐــﻪ در آﺳــﻤﺎن
ﻫــﺎ و زﻣﯿــﻦ ﺧﻮاﻫﯿــﻢ داﺷــﺖ را درک ﮐﻨﯿــﻢ؟ ﭼ ـﺮا ﺑــﺎ وﺟــﻮد ﻫــﺮ ﻧــﻮع ﻣﺤﺪودﯾــﺖ ﺑﺎﯾــﺪ
ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﺳــﻌﯽ ﮐﻨﯿــﻢ ﺗــﺎ آن را ﺗﺼــﻮر ﻧﻤﺎﯾﯿــﻢ؟
 .۳ﺷــﮑﯽ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ وﺟــﻮد ﻣــﺎ در زﻣﯿــﻦ ﺟﺪﯾــﺪ ﻫــﺮ ﮔﻮﻧــﻪ ﮐــﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻣــﺎ در اﺗﺤــﺎد ﺑــﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ زﻧﺪﮔــﯽ ﺧﻮاﻫﯿــﻢ ﮐــﺮد .اﮐﻨــﻮن ﻣــﺎ ﺑـﺮای ﮐﻤــﮏ ﺑــﻪ آﻣــﺎده ﺳــﺎزی ﺧــﻮد ﺑـﺮای آن زﻣﺎن
ﭼــﻪ ﮐﺎری ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ اﻧﺠــﺎم دﻫﯿــﻢ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن از زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ اﯾﻦ زﻣﯿـﻦ ﻣﺠـﺪدا ً ﺧﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و
وﯾﺮاﻧـﯽ ﻫـﺎی ﮔﻨـﺎه ﺑـﺮای ﻫﻤﯿﺸـﻪ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،ﺳـﺨﻦ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ .در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑﴩﯾﺖ ﺑﻪ
ﻫـﺪف اﺻﻠـﯽ ﺧـﻮد ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸـﺖ و متـﺎم ﻣـﺮدم در ﻫامﻫﻨﮕﯽ زﻧﺪﮔـﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐـﺮد .وﺣﺪت
روﺣﺎﻧـﯽ ﮐﻨﻮﻧـﯽ ﻣـﺎ در ﻣﺴـﯿﺢ ،اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﮐﺎﻣـ ًﻼ ﺗﺸـﺨﯿﺺ داده منـﯽ ﺷـﻮد ،در آن زﻣـﺎن ﺑـﻪ ﯾـﮏ
واﻗﻌﯿـﺖ زﻧـﺪه و اﺑـﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ.
۱۳۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران
 ۶ﻣﻬﺮ

ﯾﮏ ﴎی ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﻗﺒﻞ
از ﻣﺮگ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ

ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎب اﺷﺘﻮآرت

دﮐﱰﺑﻪ ﭼﺸامﻧﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
او ﮔﻔـﺖ» :ﺗـﻮ ﴎﻃـﺎن ﭘﺮوﺳـﺘﺎت داری ﮐـﻪ ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺟ ّﺮاﺣـﯽ اﺳـﺖ .ﻓﻘﻂ ۱۸
ﻣـﺎه زﻧـﺪه ﺧﻮاﻫـﯽ ﺑﻮد«.
وﻗﺘـﯽ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺮﮔﺸـﺘﻢ ،ﻣـﻦ و ﺧﺎﻧـﻮاده ام ﺑـﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕـﺮ ﻟﯿﺴـﺘﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾـﯽ
را ﮐـﻪ در اﯾـﻦ  ۱۸ﻣـﺎه آﺧﺮﻗﺒـﻞ از ﻣﺮﮔـﻢ ﻣـﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻢ اﻧﺠـﺎم دﻫـﻢ ﺗﻬﯿـﻪ ﮐﺮدﯾـﻢ.
ﯾﮑـﯽ از ﭘـﴪ ﻫﺎﯾـﻢ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﺎ ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﺗﻮردوﭼﺮﺧﻪ ﺳـﻮاری
داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮرﺑﺮود .ﭘﴪدﯾﮕـﺮم درﻣـﻮرد دوی ﻧﯿﻤـﻪ ﻣﺎراﺗـﻮن در ﺷﻬﺮﺳـﯽ ﯾَ ِﺘـﻞ ﺣﺮف
زد .دﺧـﱰم ﻫـﻢ ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕـﺮ ﯾـﮏ ﺳـﯽ دی ﻣﻮزﯾـﮏ ﺣـﺎﴐ ﮐﻨﯿـﻢ.
ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﻓﮑـﺮ ﮐـﺮدم »ﻣـﻦ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫـﻢ ﭼـﻪ ﮐﺎر ﮐﻨـﻢ؟« ﺟـﻮاب ﺳـﺎده
ﺑـﻮد .ﻣـﻦ ﻣـﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻢ ﻓ ّﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﯿﺸـﱰی را ﺑﺮای ﺑﺸـﺎرت اﻧﺠﯿﻞ اﻧﺠـﺎم دﻫﻢ .ﻣﻦ
ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﮔﺮﻓﺘـﻢ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﻣـﺎه ﺣ ّﺪاﻗـﻞ ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﯿـﺎورم.
ا ّوﻟﯿـﻦ دﻋـﻮت ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪ از دو روز اﺗّﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد ،وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳـﯿﺪ :
»ﺑـﺎب ،ﴎﻃـﺎن ﺗـﻮ در ﭼﻪ وﺿﻌﯽ اﺳـﺖ؟«
ﻣـﻦ ﺑـﻪ او در ﻣـﻮرد ﻟﯿﺴـﺖ ﻓ ّﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾـﯽ را ﮐـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻣﺮﮔﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻢ اﻧﺠﺎم
دﻫـﻢ و دﻋـﻮت ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،ﮔﻔﺘـﻢ .ﻣـﻦ ﮔﻔﺘـﻢ» :آﯾـﺎ ﻣﯿـﻞ داری ﺑﻪ ﻣـﻦ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨـﯽ و ﻟﯿﺴـﺖ ﻣـﺮا ﺑـﺎ آﻣـﺪن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ در روز ﺳـﺒﺖ دﯾﮕـﺮ ،ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﮐﻨﯽ؟«
زن ﺑـﺎ دﻟﺴـﻮزی ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻧـﮕﺎه ﮐـﺮد .اواﯾـﻦ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان آﺧﺮﯾـﻦ آرزو دﯾـﺪ .او
ﮔﻔـﺖ» :اﻟﺒﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺧﻮاﻫـﻢ آﻣـﺪ«.
ﻣـﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  ۲۲۰۰ﻧﻔـﺮ ﻣﺸـﱰی دارم ،ﭘـﺲ ﯾﮏ ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻼﯾـﯽ دارم ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
آﻧﻬـﺎ از وﺿﻌﯿّـﺖ ﺳـﻼﻣﺘﯽ ام ﺟﻮﯾـﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .اﯾـﻦ ﮐﺎر راﺣﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ آﻧﻬـﺎ را ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﺴـﺎ دﻋـﻮت ﮐﻨﻢ.

۱۳۲

ﺣ ّﺪاﻗـﻞ دو ﻧﻔﺮ—ﯾـﮏ زوج ﻣﺘﺎ ّﻫﻞ—ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ،و دﺧـﱰ ﺑﺰرﮔﱰﺷـﺎن
درﻃـﯽ ﭼﻨـﺪ ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓـﺖ .اﻣﺮوز ،ﻫﻤﴪش ﻣﺪرﺳـﻪ ﺳـﺒّﺖ ﮐﻮدﮐﺎن
را رﻫـﱪی ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ودﯾﮕـﺮ ﻣـﺮدم را ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣـﯽ آورد.
او ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﮔﻔـﺖ» :ﻣـﻦ ﻫﺪﯾـﻪ ات را ﺣﻔـﻆ ﺧﻮاﻫـﻢ ﮐـﺮد .ﻣـﻦ از ﺑ ّﭽـﻪ ﻫـﺎ و
واﻟﺪﯾﻨﺸـﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ام ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨـﺪ«.
ﻫﺮﮐﺴـﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﯾـﮏ ﻟﯿﺴـﺘﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾـﯽ را ﮐـﻪ دوﺳـﺖ دارد ﻗﺒـﻞ از ﻣـﺮگ
اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ ،داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺷـﺎﯾﺪ  ۲۰ﺳـﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸـﱰ ﺑـﻪ ﻣﺮﮔﺖ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ا ّﻣﺎ ﺗﻮ
ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﯽ اﻣـﺮوز ﺑـﺎ دﻋـﻮت ﮐـﺮدن ﮐﺴـﯽ ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ در ﻫـﺮ ﻣـﺎه ،آن ﮐﺎرﻫﺎﯾـﯽ را
ﮐـﻪ در ﻟﯿﺴـﺘﺖ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ای را اﻧﺠـﺎم دﻫـﯽ .ﺗﺼـﻮر ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﻫﺮ ﯾـﮏ از اﻋﻀﺎی
ﺑﯿﺴـﺖ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮی ،ﯾـﮏ ﻧﻔﺮ را ﻫﺮ ﺳـﺎل ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﯿﺎورد ،ﭼﻘﺪر ﴎﯾﻊ ﮐﻠﯿﺴـﺎی
ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ رﺷـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻋﻀﻮﯾّﺖ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻣـﺎ در ﻃﯽ
ﻓﻘـﻂ  ۱۲ﻣـﺎه ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮﺷـﻮد.
ﺑﯿﺴـﺖ و ﻫﻔـﺖ ﻣـﺎه ازآن روزی ﮐـﻪ دﮐـﱰ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻓﻘـﻂ  ۱۸ﻣـﺎه ﺗـﺎ
زﻧـﺪه ﺑﻮدﻧـﻢ ﺑﺎﻗـﯽ اﺳـﺖ ،ﻣﯽ ﮔـﺬرد .ﻣﻦ ﻣﺮدم زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ دﻋـﻮت ﮐﺮده ام،
و ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﻧﺼـﻒ آﻧﻬﺎ آﻣـﺪه اﻧﺪ.
آن ﻟﯿﺴـﺖ ﻗﺒـﻞ از ﻣـﺮگ ﺧﯿﻠـﯽ ﺑﺎ ﻣ ّﺰه ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ اﺳـﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣـﺮدم ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ» ،ﺑﻠـﻪ ،ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم از ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﺷـام ﺑﺎزدﯾـﺪ ﮐﻨﻢ «.ا ّﻣـﺎ از ﻫﻤﻪ
ﻟـﺬّت ﺑﺨـﺶ ﺗـﺮ ،ﻟﺤﻈـﻪ ای اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ واﻗﻌـﺎ ﻣـﯽ آﯾﻨـﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗـﻮ رت ﺑـﻪ آﻏﻮش
ﮐﺸـﯿﺪه و ﺑـﺎ ﺗـﻮ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣـﯽ ﻧﺸـﯿﻨﻨﺪ .و آﻧﻬـﺎ ﻗﺴـﻤﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ.
ﺑﺎب اﺷﺘﻮآرت ۶۸ ،ﺳﺎﻟﻪ ،ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ﴎﯾﺎل در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮑﺪه واﺷﯿﻨﮕﺘﻮن.

۱۳۳

