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مقدمه

شورش و نجات
بـه گونـه ای و دقیقـاً منـی دانیـم چرا ،گنـاه در آفرینش کامـل و بی نقص خـدا روی داد و
گنـاه نقطـه رشوع چیـزی شـد کـه بـه نـام «نبرد بزرگ» مـی شناسـیم .ولـی به یک مـورد هم
خیلـی خـوب آگاهیـم :بـه عنـوان انسـان در میـان ایـن مجادلـه درگیر شـده ایم .نربدی اسـت
کـه هیـچ کـدام مـا از آن رهایـی نداریم.
ولـی قـرار نبـود بـه ایـن شـکل باشـد ،نـه در آغـاز .آفرینش توسـط خـدا «بسـیار نیکو» و
مبـارک بـود .هرچنـد کـه خـدا بـه عنـوان حامی ایـن آفرینش بی نقص شـناخته شـده بـود ،به
آدم و حـوا وظیفـه ای داد تـا از آنچـه او بـرای ایشـان سـاخته بـود مراقبـت کنند .نبرد بزرگ
وقتـی بـه زمیـن آمـد کـه شـیطان بـا چاپلوسـی و حقه تبعیـت آدم و حـوا از خدا را به سـمت
خـودش معطـوف کـرد .اگـر آنهـا به آنچـه خدا به ایشـان گفته بود وفـادار مانـده بودند و اگر
دسـتورات سـاده خـدا را اطاعـت کـرده بودنـد دنیـا هامنطـور که ما مـی شناسـیمش ،با همه
پسـتی هـا ،رنـج هـا و مشـقت هایش هرگـز بر منی خاسـت.
«تالشهـای شـیطان بـرای ایـن کـه سـیرت خـدا را بـد جلـوه دهـد تا موجب شـود انسـان
بـه درک اشـتباهی از خالـق دل ببنـدد و بـه ایـن ترتیـب او را بـه جـای محبـت ،با دیـده ترس
و نفـرت بنگـرد ،تالشهـای او بـرای کنـار گذاشتن رشیعـت الهـی ،سـوق دادن مـردم بـه ایـن
تفکـر کـه از الزامـات احـکام آزاد هسـتند؛ و جفـا رسـاندن به کسـانی کـه با جـرأت در مقابل
فریبهـای او مقاومـت میکننـدُ ،مرصانـه در متامـی اعصـار پیگیـری شـدهاند .رد پـای آنها را
میتـوان در تاریـخ شـیوخ ،انبیـاء ،رسـوالن ،شـهدا و اصلاح طلبـان پیگیـری کـرد – ».الن جی
هوایـت ،نبرد بـزرگ ،صفحـه  ۱۲و .۱۳
در پاسـخ بـه ایـن فاجعـه ،خـدا ،کسـی کـه همـه ایـن اتفاقـات را «قبـل از بوجـود آوردن
جهـان» پیـش بینـی کـرده بود (رسـاله بـه افسسـیان فصل  ۱آیـه  ،)۴نقشـه نجاتـش را برقرار
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کـرد .ایـن چیـزی اسـت کـه به نـام نقشـه نجات مـی شناسـیم .این نجـات در گـزارش مالقات
خـدا بـا ابـرام در پیدایـش فصـل  ۱۵از پیش نشـان داده شـده اسـت ،وقتـی که از میـان قطعه
هـای جسـد قربانـی حیوانـات عبـور کـرد .آن آئیـن باسـتانی اطمینانـی بـرای ابـرام بـود؛ و
بنابرایـن بـرای همـه مـا که خود خـدا در تهیه راه حلی برای مشـکلی که بواسـطه گنـاه ایجاد
شـده بـود ،درگیر اسـت.
آری ،خـدا تعهـد و التـزام داشـته اسـت متام مسـئولیت کامـل را خود بر دوش بکشـد برای
متـام رسکشـی انسـان و تحمـل رنـج تأثیـرات هـر رشارتـی که مرتکب شـده ایـم .تنهـا در این
صـورت خـدا توانسـت ارتباطـش بـا نسـل انسـان ،ارتبـاط بیـن انسـان هـا و ارتباط نـوع برش
همـراه بـا بقیـه خلقـت را حفـظ کند.
در ایـن متن مشـتمل بـر کل اسـت کـه شـهوت ارضـاء ناپذیـر شـیطان بـرای مسـخ کـردن
آفرینـش و از بیـن بـردن قـوم خـدا را مـی بینیـم .راهربدهایـش در کتـاب مقـدس ،جایـی کـه
نیـک و رش بیـن خواهـر و برادرهـا ،در خانـواده و قـوم هـای محـارصه شـده نقـش بـازی می
کنـد بـه نظـر مـی رسـد :در زمـان هـای جـور و بیـداد ،خشکسـالی ،بـرده داری و تبعیـد ،در
تقلای بیهـوده بـرای نوسـازی بعـد از ویرانـی ،در وفـاداری های از هـم گسـیخته و در فریب
عـادت هـای بت پرسـتی.
در رستـارس کتـاب مقـدس خـدا دامئـاً خواسـته هـای شـیطان را شکسـت می دهد .عیسـی
بـه عنـوان عامنوئیـل «خـدا بـا ماسـت» آمـد و قلمـرو دزدیـده شـده از آدم و حـوا را بدسـت
آورد .عیسـی در جایـی کـه آدم شکسـت خـورد کامیـاب گشـت .در خدمت اش نفـوذ خود را
در آفرینـش و در نیروهـای رش منایـش داد دقیقـاً پیـش از بازگشـتش بـه آسمان او پیروانـش
را دوبـاره منصـوب کـرد و در پنطیکاسـت (عیـد پنجاهـه) ایشـان را قـدرت داد تـا مرزهـای
پادشـاهی آسمان را وسـعت ببخشـند.
عیسـی پیـروزی قطعـی را در صلیـب بدسـت آورده اسـت .چالـش همیشـه آيـا در جایـی
بـوده اسـت کـه صداقـت هایامن را بکار می گیریم جایی که پیروز شـده اسـت و یا در سـویی
کـه شکسـت خـورده اسـت .در حالـی کـه انتخـاب بایـد سـاده و مشـهود باشـد ،چـرا کـه نربد
هنـوز شـدت دارد و نیرنـگ هـا هنـوز وجـود دارند ،نربد بـرای قلب ها و ذهـن هایامن ادامه
دارد .امیـد و دعاهایمان ایـن اسـت کـه ایـن درس هـای سـه ماهـه بعضـی از ایـن نیرنگهـا را
فـاش خواهـد کـرد و بدیـن گونه بـه ما کمک خواهنـد کرد که نـه تنها مسـیح را انتخاب کنیم
بلکـه در او باقـی مبانیـم .هامنطـور کـه او وعـده داده اسـت ،هر که تـا انتها تـاب آورد نجات
یابـد( .متـی فصـل  ۲۴آیه .)۱۳
دیویـد تسـکر ،دبیـر بخـش جنوبـی پاسـیفیک ،دارای دکترا در عهد عتیق اسـت و کشـیش
کلیسـا در وطنـش زالنـد جدیـد ،رئیـس میسـیون در جزایر سـلیامن و مدرس مطالعـات کتاب
مقـدس در دانشـگاه ادونتیسـت (پاپـوا گینـه نـو) و موسسـه بین املللـی ادونتیسـت مطالعات
عالـی (فیلیپیـن) بـوده اسـت .او و همسرش کارول دارای دو پسر متأهل (ناتان و اسـتفان) و
سـه نوه هسـتند.
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درس ۱

 ۲۶دسامرب تا  ۱ژانویه

بحران در آسامن

بعد از ظهر شنبه

بــرای مطالعــه ایــن هفتــه :اشــعیاء فصــل  ۱۴آیــه  ،۴فصــل  ۱۲آیــه ۱۵؛ حزقیــال
فصــل  ۲۸آیــه  ،۲فصــل  ۱۲آیــه ۱۹؛ یوحنــا فصــل  ۱۲آیــه ۳۱؛ مکاشــفه یوحنــا فصــل ۱۲
آیــه  ۷الــی ۱۶؛ لوقــا فصــل  ۱۰آیــه  ۱الــی  ۲۱را بخوانیــد.
آیــه حفظــی :آنــان بــه بانــگ بلنــد نــدا در دادنــد کــه« :نجــات از آن خــدای ماســت
کــه بــر تخــت نشســته؛ و از آن بــره اســت( ».مکاشــفه فصــل  ۷آیــه .)۱۰

«قانــون محبــت پایــه و اســاس حکومــت خداســت ،شــادی همــه موجــودات هوشــمند
بــه ســازگاری بــی نقــص بــا اصــول عظیــم عدالــت اش بســتگی دارد .خــدا از همــه مخلوقاتــش
خدمــت محبــت را مــی خواهــد کــه از قدردانــی ســیرتش رسچشــمه مــی گیــرد .او از اطاعــت
اجبــاری لذتــی منــی بــرد؛ و بــه همــه آزادی اراده اعطــاء مــی کنــد ،تــا خدمــت داوطلبانــه بــه
او ارائــه دهنــد – ».الــن جــی ُهوایْــت ،کتــاب شــیوخ و انبیــاء ،صفحــه .۷
تــا وقتــی کــه همــه مخلوقــات تابعیــت محبــت را صحــه مــی گذاشــتند ،در متــام جهــان
هســتی هامهنگــی بــی نقصــی وجــود داشــت .بــه خاطــر یــک شورشــی همــه چیــز تغییــر
کــرد .زهــره (شــیطان) فکــر کــرد کــه مــی توانســت کار بهــری از آنچــه خــدا انجــام داد
انجــام بدهــد .او مقــام خــدا و اعتبــاری کــه همراهــش بــود را مــی خواســت .شــهوت او بــرای
قــدرت بــه «جنگــی در آســان» منتهــی شــد( .مکاشــفه یوحنــا فصــل  ۱۲آیــه  .)۷بــا حیلــه
زدن بــه آدم و حــوا در درخــت ممنوعــه و در بــاغ عــدن ،شــیطان آن جنــگ را بــه زمیــن آورد
و مــا همچنــان بــا نتایجــش زندگــی مــی کنیــم .نقشــه نجــات روش خــدا بــرای معاملــه بــا
رسکشــی و برقــراری هامهنگــی و نظمــی اســت کــه شــیطان آن را از هــم گســیخته اســت.
*درس این هفته را برای آمادگی روز شنبه ۲ ،ژانویه بخوانید.
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یکشنبه

 ۲۷دسامرب

سقوط در آسامن


اشعیا فصل  ۱۴آیه  ۴و فصل  ۱۲الی  ۱۵را بخوانید .چه توصیفاتی از پادشاه بابل نشان می
دهد که او درباه کسی صحبت می کند که خیلی بزرگرت از حاکم رصف برشی است؟
هیچ پادشاه زمینی از آسامن نازل نشده است ،حقیقتی که فصل های  ۱۲تا  ۱۵ارائه می
کنند بر روی کسی متمرکز است که از پادشاه بزرگرت است ،حتی از پادشاه بابل .گذشته از این،
تصاویر صعود کردن به آسامن ،از بودن در مرتبه ای باالتر از فرشتگان و ریاست بر اجتامع بر
باالی کوه در دورترین نقطه شامل ،همگی به عنوان ترشیح الوهیت در خاور باستان شناخته
شده اند .جاه طلبی های شیطان بصورت واضح اینجا در این گونه نبوت «دو جهتی» در
معرض دید هستند.
عیسی روش مشابهی در توصیفش از ویرانی اورشلیم استفاده می کند( .متی فصل .)۲۴
گرچه حواریون درباره ویرانی معبد می پرسند ،درجوابش ،عیسی هر دو ویرانی اورشلیم
توسط رومی ها در سال  ۷۰پس از میالد و واقعیت بزرگرت پایان جهان را توضیح می دهد .به
همین شکل ،اشعیا ویژگی های پادشاهی زمینی را ترشیح می کند اما همه را به چیزی باشکوه
تر و بزرگرت از فقط یک پادشاهی رصف برشی بکار می برد.

حزقیال فصل  ۲۸آیه  ،۲فصل  ۱۲تا  ۱۹را بخوانید .در اینجا شیطان چگونه منایش داده
شده است؟

حزقیال فصل  ۲۸آیه  ۱۳یک موجود کامل را در «باغ خدا» توصیف می کند ،هامن که
با انواع سنگ های گرانبها تزئین شده بود که بعدها بر روی لوحه ی سینه کاهن اعظم پیدا
می شد هامن موجودی که چون کروبی نگهبان تخت خدا به مأموریت گامشته شده بود .یک
موجود کامل به هر حال به دلیل «زیبایی اش» خود را فاسد کرد.
با استفاده از تشبیهات انسانی ،این نگاه های اجاملی به ما اجازه می دهد که واقعیت های
الهی را درک کنیم .انبیاء برای توضیح موردی که خود ممکن است فهم آن برایامن بسیار دشوارتر
باشد چیزی را به کار می گیرند که نزدیک و در سادگی قابل فهم تر است .درک آنچه در آسامن
اتفاق می افتد ممکن است برایامن در زمین دشوار باشد ،اما همه ما قادر به فهم تأثیرات خشن
و ویرانگر بلند پروازی های سیاسی حاکامن زمینی هستیم .اشعیا و حزقیال به ما بینش در تغییر
غیرقابل توضیح ،در نقطه ای از تاریخ ،زمانی که همه چیز در نظم امور خدا زیبا و بی نقص بود
و توسط جاه طلبی ویرانگر صدمه دید می دهند.
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اگ ــر موج ــودی ب ــی نق ــص توس ــط خدای ــی ب ــی نق ــص ،در محیط ــی ب ــی نق ــص آفری ــده
ش ــد ،م ــی توانس ــت خ ــود را ب ــه خاط ــر غ ــرور فاس ــد کن ــد؟ چ ــه م ــی بای ــد ب ــه م ــا
موجـــودات ســـاقط در گنـــاه دربـــاره اینکـــه چقـــدر ایـــن متایـــل نابودکننـــده اســـت
بگوی ــد؟

دوشنبه

 ۲۸دسامرب

شاهزاده این جهان

یوحنــا فصــل  ۱۲آیــه  ،۳۱فصــل  ۱۴آیــه  ۳۰و فصــل  ۱۶آیــه  ۱۱را بخوانیــد .چــرا عیســی
شــیطان را شــاهزاده ایــن جهــان قلمــداد مــی کنــد؟

وقتــی خــدا در ابتــدا آدم و حــوا را در بــاغ عــدن قــرار داد ،مدیریــت بــاغ (پیدایــش فصــل
 ۲آیــه  ۸تــا  )۱۵و مراقبــت از متــام موجــودات در آب هــا ،آســان هــا و بــر روی زمیــن را
بــه ایشــان واگــذار کــرد( .پیدایــش فصــل  ۱آیــه  ۲۶تــا  .)۲۸وقتــی آدم همــه حیوانــات را نــام
گــذاری کــرد ،مبــارش بــودن خــود را بــا آنهــا منایــش داد .معمــوالً کســی بــا اختیــار بــر چیــزی
مــی توانــد بــرای آن نــام بگــذارد؛ بنابرایــن آدم بــا اســم گــذاردن بــر روی همــه مخلوقــات،
داشــت نقــش خــود را بــه عنــوان حاکــم جهــان نشــان مــی داد.
زمانــی کــه آدم حــق مالکیــت خــود را از دســت داد ،شــیطان بــه رسعــت خــاء را پــر
کــرد .قســمتی از اســتقرار مجــدد نســل بــر کــه توســط قربانــی شــدن مســیح در جلجتــا
امــکان پذیــر شــد ،زمانــی خواهــد بــود کــه نجــات یافتــگان مزیّــت حاکمیــت آدم و حــوا
همــراه بــا خــدا را بــه عنــوان «پادشــاهان و کاهنــان» تــا ابــد داده شــوند( .مکاشــفه فصــل ۱
آیــه  ،۶فصــل  ۵آیــه .)۱۰
فصــل هــای ابتدایــی کتــاب ایــوب بــرای مــان آشــکار مــی کنــد کــه زیــان آدم چقــدر
وســیع بــوده اســت .همچنــان کــه نگاهــی اجاملــی بــه اتــاق تخــت پادشــاهی کائنــات داده
مــی شــود ،مــی توانیــم همچنیــن ببینیــم کــه چقــدر نســل بــر از زمــان ســقوطش تابــع
طبیعــت شــده اســت.
ایــوب فصــل  ۱آیــه هــای  ۶و ۷و فصــل  ۲آیــه هــای  ۱و ۲را بخوانیــد .چــرا شــیطان خــود
را بــه مجلــس پــران خــدا بــه عنــوان کســی معرفــی مــی کنــد کــه روی زمیــن پــس و پیــش
مــی رود؟
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«در تــردد بــودن» یــا «ســیر کــردن» فقــط کار یــک جهانگــرد نیســت .در کتــب مقــدس
نشــانه مالکیــت اســت .وقتــی خــدا رسزمیــن را بــه ابراهیــم داد ،بــه او گفــت کــه در طــول
و عــرض آن راه بــرود (پیدایــش فصــل  ۱۳آیــه )۱۷؛ و بــه همیــن شــکل بــه موســی و یوشــع
(یوشــع فصــل  ۱آیــه  ۳و کتــاب تثنیــه فصــل  ۱۱آیــه  .)۲۴شــیطان در مفهومــی خویــش را بــه
عنــوان «خــدای ایــن جهــان» جلــوه مــی دهــد( .رســاله دوم بــه قرنتیــان فصــل  ۴آیــه )۴
معرفــی شــیطان در دو فصــل ابتدایــی ایــوب متــوازی اســت بــا آنچــه در فصــل ســوم
پیدایــش اتفــاق افتــاده اســت .شــیطان مصیبــت را در بهشــت بنیــان مــی نهــد و پشــت رسش
قربانیــا ن بــری را در عــذاب کشــیدن از آن رهــا مــی کنــد.
چ ــه ش ــواهدی از کاره ــای ش ــیطان در ای ــن جه ــان را م ــی توانی ــم ببینی ــم؟ چط ــور م ــی
توانی ــد از ای ــن وع ــده ک ــه ی ــک روز هم ــه ای ــن آش ــفتگی ه ــا ب ــه امت ــام خواهن ــد رس ــید
امی ــد دریاف ــت کنی ــد؟

سه شنبه

 ۲۹دسامرب

جنگ در آسامن
منـی دانیـم کـه معنـی جنگ در آسمان چیسـت؛ منـی دانیم که چـه نوع نربدهـای فیزیکی
انجـام شـد بـه غیـر از بیـرون رانـدن شـیطان و فرشـتگانش از آسمان .واقعیت این اسـت که،
کتـاب مقـدس دربـاره عواقـب فیزیکـی ایـن کشـمکش آسمانی چیـزی منـی گویـد .درعـوض
راجـع بـه نتایـج روحانـی بـر روی زمیـن بحـث مـی کند.

مکاشـفه فصـل  ۱۲آیـه  ۷الـی  ۱۶را بخوانیـد .ایـن قسـمت دربـاره نربد بزرگ که آسمان
و سپس زمین را تحت تأثیر قرار داد چه می گوید؟

روش مثبتـی کـه یوحنـا دربـاره جریـان داشتن نبرد بیـن «م ّدعـی بـرادران مـا» و غلبـه
کننـدگان صحبـت مـی کنـد را در نظـر بگیریـد .او ایـن نبرد را بـه رسـتگاری و آمـدن ملکوت
خـدا ارتبـاط مـی دهـد( .مکاشـفه فصـل  ۱۲آیـه  ۱۰و  .)۱۱ایـن موضـوع مثبـت در رستـارس
فصـل تأییـد مـی شـود و جنبـه مهمـی از نبرد بـزرگ مـی باشـد.
حیاتـی اسـت کـه مـا بـه رستـارس زمینـه فصـل  ۱۲متمرکـز شـدیم .سـه تهدید بـزرگ آنجا
ترشیـح شـده اسـت ،امـا هـر کدام با یـک رهایـی باورنکردنـی ادامه پیـدا می کنـد .در رؤیای
دراماتیـک ،یوحنـا کشـمکش بیـن مسـیح و شـیطان را منایـش مـی دهـد و اینکـه چطـور کامالً
غیـر متعـادل بنظـر می رسـد.
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بـه عنـوان مثـال ،یـک اژدهـای بـزرگ قرمـز (شـیطان ،مکاشـفه فصـل  ۱۲آیـه  )۹آمـاده
خـوردن نـوزادی (عیسـی) مـی شـود که در حـال بدنیا آمدن اسـت .چطور نوزاد مـی تواند از
آن نجـات یابـد؟ امـا می یابد و به تخت پادشـاهی خدا ربوده می شـود .سـپس اژدها کوشـش
مـی کنـد کـه مـادر (رمز قوم خدا؛ مکاشـفه فصـل  ۱۲آیه  )۱۳را شـکنجه و آزار دهـد؛ مادری
کـه بـه تازگـی نـوزادی را بـه دنیـا آورده چقـدر مـی توانـد از خـودش در مقابـل اژدهـا دفاع
کنـد؟ ولـی او نیـز بصـورت معجـزه آسـا از ایـن مخمصـه نجات مـی یابد( .آیـه .)۱۴
در سـوءقصد سـوم بـرای از بیـن بـردن منتخـب خدا ،اژدها سـیلی را در پـی زن جاری می
سـازد (آیـه  .)۱۵زنـی در مقابـل سـیل؟ امـا دوبـاره ،خـدا دخالـت مـی کنـد و او را نجات می
دهد( .آیـه .)۱۶
و حـاال اژدهـا توجهـش را بـه باقـی مانده نسـل زن معطوف می کند .او بسـیار خشـمگین
اسـت و بـر علیـه آنهـا مـی جنگـد .تاریـخ روشـن و واضح نشـان می دهد کـه قوم خـدا مورد
تعقیـب ،ظلـم و سـتم و شـکنجه و آزار در طـی سـالها قـرار گرفتـه انـد .همچنیـن غالبـاً عـدم
امـکان تلاش را مـی بینیـم و در تعجب هسـتیم که چطور ایمان داران نجـات خواهند یافت،
فرامـوش مـی کنیـم کـه داسـتان در آنجـا ختـم منـی شـود .ایـن داسـتان در مکاشـفه فصـل ۱۴
ادامـه مـی یابـد ،جایـی کـه ایمان داران پیـش تخت پادشـاهی خـدا ایسـتاده اند؛ بدیـن گونه
ایشـان نیز نجـات یافتـه اند.
گه ــگاه وقت ــی ش ــا احس ــاس م ــی کنی ــد توس ــط نیروه ــای بزرگ ــر از خودت ــان در ه ــم
شکس ــته ش ــده ای ــد ،چط ــور م ــی توانی ــد در خداون ــد کس ــی ک ــه از هم ــه چی ــز برت ــر
اس ــت ،ج ــرات و ش ــجاعت داش ــته باش ــید؟

چهارشنبه

 ۳۰دسامرب

شیطان بیرون انداخته شد
هامنطور که دیده ایم ،نربد در آسامن منحرص به آسامن نبود بلکه بر روز زمین نیز تاثیر
گذار بود .برای مدتی چنین بنظر می رسد که شیطان («م ّدعی برادران ما» ،مکاشفه فصل
 ۱۲آیه  )۱۰همچنان قادر بود در برابر تخت خدا بایستد و به قوم خدا اتهام هایی وارد کند.
ایوب یکی از شخصیت های کتاب مقدس است که از این اتهام رنج می برد.

لوقا فصل  ۱۰آیه های  ۱تا  ۲۱را بخوانید .در اینجا معنی کالم مسیح درباره شیطان چه
بود؟
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پیش از اینکه عیسی آن هفتاد نفر را بفرستد ،آنها را تعلیم داد که هیچ پول یا لباس اضافی
با خود نربند (لوقا فصل  ۱۰آیه  )۴و برکت خدا برخانه میزبانشان بطلبند (آیه  .)۵او اخطار
داد که ایشان مانند بره هایی در میان گرگ ها هستند (لوقا فصل  ۱۰آیه  – )۳این نگرانی در
مکاشفه فصل  ۱۲منعکس شده ،جایی که اژدها به برپا کردن نربد با قوم خدا کوشش می کند.
در بازگشت رسور آمیزشان (لوقا فصل  ۱۰آیه  )۱۷شاگردان گزارش دادند که دیوها هم
مطیع ایشان بوده اند و این می بایست شادی بزرگی برای عیسی به ارمغان آورده باشد (لوقا
فصل  ۱۰آیه  .)۲۱در این منت هست که عیسی درباره سقوط شیطان مانند برقی از آسامن
عبارتی بیان می کند .او به شاگردان اخطار می دهد که شادی شان نباید بر پایه موفقیت شان
بر نیروهای رش باشد بلکه بر پایه نوشته شدن نامشان در آسامن باشد (لوقا فصل  ۱۰آیه .)۲۰
این تذکر نجات انسان را بطور قاطع در دست های متعلق به نجات دهنده مان قرار می دهد.
عیسی کسی است که دشمن را شکست داده ،نه ما.
به پیروان عیسی ،در هر صورت ،مزیّت شهادت درباره رستگاری ئی که عیسی بدست
آورده داده شده است .این داستان در لوقا فصل  ۱۰آیه  ۱۷تا  ۲۰ظاهرا به وظیفه شهادت
که عیسی به قوم خود داد با قدرت بر شیطان در این نربد بزرگ ارتباط پیدا می کند .وظیفه
شهادت قدرتی را که شیطان بر مردم این جهان دارد فرسایش می دهد و به برش فرصت
بازیافنت وظیفه اصلی گسرتش مرزهای ملکوت خدا داده می شود.
غلبه بر دشمن فقط از پیروزی ئی که عیسی بر صلیب بدست آورد میرس است .پولس
اظهار می دارد که عیسی «ریاست ها و قدرت ها را خلع صالح کرد» و بر آنها پیروز شد.
(رساله به کولسیان فصل  ۲آیه  .)۱۵قوم خدا در او پیروز هستند .مرگ شیطان تضمین شده
است« .حاکم این جهان بیرون افکنده خواهد شد (یوحنا فصل  ۱۲آیه  ،)۳۱هرگز قوم خدا را
دوباره بدنام نخواهد کرد .ما با اطمینان می توانیم شادی کنیم که نربد از آن خداوند است!
شــادی کنیــد بــه ایــن جهــت کــه اســامی شــا در آســان نوشــته شــده اســت .در ایــن
کل ــات مک ــث کنی ــد .چ ــه م ــی گوین ــد و چ ــرا چنی ــن دلی ــل بزرگ ــی ب ــرای ش ــادمانی
هس ــت؟

پنجشنبه

 ۳۱دسامرب

نربد مداوم

هامنطور که انقباضات انعکاسی یک مار سمی تازه کشته شده می تواند باعث رسیدن
آن به اطراف بشود و اگر دست به آن بزنید شام را نیش بزند ،نیش شیطان همچنان کشنده
است .شاید او در جلجتا مغلوب شده باشد ولی هنوز خطر در کمین است.
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یوحنـــا فصـــل  ۱۶آیـــه  ۳۳را بخوانیـــد .عیســـی شـــاگردانش را چگونـــه بـــر ضـــد دوام
کشـــمکش مقابـــل رش اخطـــار داد؟

عیس ــی واض ــح ب ــود ک ــه پیروان ــش زم ــان آس ــانی نخواهن ــد داش ــت ،ام ــا در ع ــوض
مترک ــز روی چال ــش ه ــا و س ــختی ه ــا ،او ب ــر روی پی ــروزی ک ــه ایش ــان در او خواهن ــد
داشــت مترکــز کــرد .بــا تفکــر بــر روی ایــن ضامنــت ،پولــس ایــان داران را در رم دلگرمــی
داد ک ــه خ ــدا ش ــیطان را در زی ــر پایش ــان خ ــرد خواه ــد ک ــرد( .رس ــاله ب ــه رومی ــان فص ــل
 ۱۶آی ــه  .)۲۰و یوحن ــا ب ــه کلیس ــای ای ــام آخ ــر گف ــت ک ــه پی ــروزی ش ــان بواس ــطه خ ــون
ب ــره تضمی ــن ش ــده ب ــود( .مکاش ــفه فص ــل  ۱۲آی ــه .)۱۱



رس ــاله ب ــه عربانی ــان فص ــل  ۱۲آی ــه ه ــای  ۱و  ۲را بخوانی ــد« .ش ــاهدان» چ ــه کس ــانی
هســتند و چگونــه باعــث تشــویق مــان مــی شــوند؟ فصــل  ۱۱رســاله بــه عربانیــان را بخوانیــد.

رس ــاله ب ــه عربانی ــان فص ــل  ۱۱برسع ــت زندگان ــی تع ــدادی از قهرمان ــان نام ــدار ای ــان
را ترس ــیم م ــی کن ــد .هابی ــل قربان ــی ب ــی نقص ــی ارائ ــه داد و ب ــا وج ــود مرگ ــش فرام ــوش
نش ــده اس ــت .خن ــوخ از روی ع ــادت ب ــه خ ــدا نزدی ــک م ــی ش ــود و در آخ ــر مس ــتقیم ب ــه
آس ــان رف ــت ت ــا هم ــراه او باش ــد .ن ــوح وقای ــع نادی ــده را اخط ــار داد و نج ــات را ب ــه
دنی ــای غ ــرق ش ــده در گن ــاه ارزان ــی داش ــت .ابراهی ــم مت ــدن بزرگ ــی را ره ــا ک ــرد ت ــا ب ــه
رسزمی ــن وع ــده ه ــا ب ــرود .س ــارا فرزن ــد وع ــده داده ش ــده ای را زائی ــد هرچن ــد ب ــرای
بچ ــه دار ش ــدن بس ــیار س ــالخورده ب ــود .موس ــی انتخ ــاب ک ــرد ک ــه هم ــراه قوم ــش س ــختی
و رن ــج را تحم ــل کن ــد ت ــا در ق ــر پادش ــاه زندگ ــی کن ــد .و ش ــهادت ه ــای راح ــاب ب ــه
عظم ــت خ ــدا ش ــهادت م ــی ده ــد (یوش ــع فص ــل  ۲آی ــه ه ــای  ۹ت ــا  .)۱۱اینه ــا از جمل ــه
کس ــانی هس ــتند ک ــه اب ــر ب ــزرگ ش ــهادت ه ــا را هامنط ــور ک ــه در رس ــاله ب ــه عربانی ــان
فص ــل  ۱۲آی ــه  ۱گفت ــه ش ــده اس ــت ش ــکل م ــی دهن ــد .آنه ــا ش ــاهدهای ب ــی اراده نیس ــتند،
مانن ــد متاش ــاچی ه ــای ی ــک ب ــازی؛ در مقاب ــل فعاالن ــه ب ــه م ــا ش ــهادت م ــی دهن ــد ک ــه
خــدا وفــادار اســت و در هــر مســئله ای کــه بــا آن بــه مشــکل بــر مــی خورنــد حامیتشــان
م ــی کن ــد .م ــا در ای ــن ن ــرد ب ــزرگ تنه ــا نیس ــتیم.
نگاه ــی ب ــه بعض ــی از موض ــوع های ــی ک ــه در رس ــاله ب ــه عربانی ــان فص ــل  ۱۱اش ــاره
ش ــده بیاندازی ــد .چ ــه کس ــانی بودن ــد و چگون ــه بودن ــد؟ چ ــه تش ــویقی را ش ــا از ای ــن
واقعی ــت ک ــه آنه ــا انس ــان های ــی ب ــی نق ــص و ب ــی تقصی ــری نبودن ــد بلک ــه هامنن ــد م ــا
آدم های ــی ب ــا ت ــرس ،احساس ــات تن ــد و ضع ــف های ــی بودن ــد را بدس ــت م ــی آوری ــد؟
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جمعه

 ۱ژانویه

اندیشه ای فراتر:

ما منی دانیم که چرا گناه در زهره قیام کرد .خانم الن جی ُهوایْت به ما می گوید که «زهره
(شیطان) به تدریج رشوع به پرورش عالقه به تجلیل نفس کرد – ».کتاب شیوخ و انبیاء صفحه .۸
این واقعیت که در موجودی بی نقص این اتفاق افتاد به روش نیرومند حقیقت اختیار آزاد و انتخاب
آزاد به عنوان بخشی از حکومت خدا را آشکار می کند .خدا همه مخلوقات باهوش را نیک آفرید؛
آنها موجودات دارای قوه تشخیص با ذات اخالقی نیک بودند و چیزی در آنها متایل به رش نداشت.
بنابراین چطور گناه در زهره (شیطان) برخاست؟ جوابی برای آن وجود ندارد .عذر و بهانه ای برای
گناه وجود ندارد .اگر بهانه ای برای آن یافت می شد ،پس خدا در نهایت می توانست مسئول آن
باشد .ما به عنوان انسان عادت به روابط علت و معلول داریم .اما گناه دلیلی ندارد؛ به اختصار دلیلی
برای آن وجود ندارد .گنگ و بی معنی است .زهره نتوانست اعاملش را توجیه کند ،بخصوص که
یکی از موجودات مورد لطف خدا بود .به گونه ای ،بهرحال ،با سوء استفاده از آزادی ،زهره خود
را فاسد کرد و از «حامل نور» بودن به شیطان «متخاصم» تبدیل شد .اگرچه چیزهای زیادی وجود
دارد که ما درک منی کنیم ،باید به اندازه کافی بفهمیم تا فقط بدانیم چقدر باید مراقب عطیه آزادی
عمل و آزادی انتخاب خودمان باشیم.

پرسش هایی برای بحث:
 .1حسادت نقش بزرگی در رسکشی شیطان در برابر خدا ایفا کرد .با توجه به تجربه
شخصی تان ،حسادت چه نوع خسارتی را باعث شد؟ ما چطور می توانیم مبارزه بر خالف
این حس متعارف را بیاموزیم؟
 .2بر روی هدیه شگفت انگیز اختیار آزاد و انتخاب آزاد بیشرت مکث کنید .چطور این
هدیه ها را هر روز به کار می بریم؟ به بعضی از اثرات وحشتناک به کار گرفنت اشتباه این
هدیه نگاه کنید .چطور می توانیم نحوه بکارگیری صحیح آنرا را بیاموزیم؟
 .3درباره نقش احکام در منت اختیار آزاد و انتخاب آزاد بیاندیشید .واقعیت محض که
خدا قانون دارد باید شهادتی باشد به حقیقت اختیار آزاد .دست کم ،هدف از قانون
اخالقی چیست جز اینکه مخلوقاتی که دارای قوه تشخیص هستند می توانند اطاعت
از این قانون را انتخاب کنند؟ روی ملزومات قانون و آنچه درباره آزادی برش می گوید
بیشرت مکث کنید.
 .4متایل نیرومندی ،بخصوص در قسمت های معین جهان ،برای رد کردن واقعی بودن
شیطان وجود دارد .چرا چنین دیدگاهی بسیار متضاد حتی به مسائل پایه ای و قابل درک
کتاب مقدس است؟
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درس ۲

بحران در باغ عدن

 ۲تا  ۸ژانویه

بعداز ظهر شنبه

بـرای مطالعـه ایـن هفتـه :پیدایش فصـل  ۱آیه  ،۲۸رسـاله به رومیـان فصل  ۸آیه
 ،۱۷متـی فصـل  ۶آیـه  ،۲۶پیدایـش فصـل  ۲آیـه  ۱۵تـا  ،۱۷فصـل  ۳آیه  ۱تـا  ،۷فصل ۱۰
آیـه  ۱۰تـا  ۱۹را بخوانید.
آیـه حفظـی« :میـان تـو و زن ،و میـان نسـل تـو و نسـل زن ،دشـمنی می گـذارم؛ او
رس تـو را خواهـد کوبیـد و تـو پاشـنه وی را خواهـی زد( ».پیدایـش فصـل  ۳آیـه .)۱۵

بعـد از آفرینـش جهـان خـدا اعلان داشـت همه چیـز «بسـیار نیکو» بـود (سـفر پیدایش
فصـل  ۱آیـه  .)۳۱بـه هـر حـال ،در حـال حـارض بدیهـی اسـت که در جهـان هر چیزی «بسـیار
نیکـو» نیسـت .بـا وجـود فلسـفه هـا و پنـداره های متفـاوت که ،بیـش از قرن ها تلاش کرده
انـد مسـائل را بهبـود ببخشـند ،جهـان مـا به بی نظمـی ها ،ناامنی ،خشـونت ،جنـگ ،آلودگی،
ظلـم و اسـتثامر پیـش مـی رود .اگـر قـرن بیسـتم بـا فهرسـتی از خـوش بینـی دربـاره آینده و
آنچـه انسـان مـی توانسـت بـرای پیرشفت آینـده انجـام دهد رشوع کـرد ،قرن بیسـت و یکم
بطـور حتـم آن خـوش بینـی هـا را بـا دلیل خـوب نیز از دسـت داده اسـت.
مـا چگونـه بـه ایـن وضـع دچـار شـدیم؟ پاسـخ در نبرد بـزرگ یافـت مـی شـود ،گرچـه
رشوعـش در آسمان بـود بدبختانـه خیلـی زود در تاریخچـه زمیـن بـه ایـن دنیـا آمـد.
ایـن هفتـه خواهیـم دیـد کـه چگونـه شـیطان قـادر بـه بهـره کشـی از آزادی انسـان شـد،
بـه ایـن معنـی کـه ویرانـی را رشوع کـرد کـه همـه ما حتـی امـروز تجربه مـی کنیم .داسـتان
سـقوط تذکـری نیرومنـد برجـا مـی گـذارد کـه تنهـا محافـظ مان بـه عنوان نـوع برش نـه تنها
بـه گفتـه هـای خـدا ایمان بیاوریـم بلکـه ،مهمتر از آن خواسـته هایـش را اطاعـت کنیـم.
*درس این هفته را برای آمادگی روز شنبه  ۹ژانویه مطالعه کنید.
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یکشنبه

 ۳ژانویه

سه برکت

در زمینه آفرینش ،عبارت «و خدا دید که نیکو بود» هفت بار در فصل  ۱سفر پیدایش
ظاهر می شود :نور (فصل  ۱آیه )۴؛ زمین خشک و دریا (آیه )۱۰؛ گیاهان مولد دانه و درختان
مولد میوه (آیه )۱۲؛ خورشید ،ماه و ستارگان (آیه )۱۶؛ دریاهای پر از ماهی و آسامن پر از
پرندگان (آیه )۲۱؛ و حیوانات ،چارپایان و خزندگان (آیه  .)۲۵در آخر ،زمانی که کار خدا به
پایان رسیده است ،به این جمله می رسیم« :سپس خدا هر آنچه را که ساخته بود دید ،و اینک
بسیار نیکو بود( ».پیدایش فصل یک آیه .)۳۱
اضافه بر اینکه خدا همه چیز را «بسیار نیکو» اعالم منود ،او یک قدم جلوتر رفت و
آفرینش خود را در سه بخش مخصوص «برکت» داد.
نخست ،موجودات دریا و پرندگان را برکت داد .آنها را تشویق منود و گفت« :بارور و زیاد
شوید و آب دریاها را پر سازید ،و پرندگان نیز بر زمین زیاد شوند( ».فصل  ۱آیه  .)۲۲دوم،
وقتی آدم و حوا آفریده شدند ،خدا آنها را نیز ،با تشویقی مشابه برکت داد« :بارور و زیاد
شوید و زمین را پر سازید( ».فصل  ۱آیه .)۲۸



سفر پیدایش فصل یک آیه  ۲۲و  ۲۸را بخوانید .هر دو برکت ها به روش مشابهی رشوع
می شوند ،اما چه چیزی برای آدم و حوا اضافه شده است؟

انسان ها به صورت مشرتک با ماهی ها و پرندگان از تشویق الهی برای بارور و زیاد
شدن استفاده می کنند ،اما تفاوت زمانی حاصل می شود که مسئولیت مراقبت از زمین و
همه موجودات آن به آدم و حوا داده می شود .در اینجا نگاه اجاملی از اهمیت موجود
آفریده در تصویر خدا را می بینیم .آفریننده نخستین والدین مان را دعوت کرد که رشیک او
برای حامیت و مراقبت از قلمرو آفرینش باشند( .رساله به رومیان فصل  ۸آیه ۱۷؛ رساله به
عربانیان فصل  ۱آیه  ۲و  ۳را ببینید).
برکت سوم اهدایی در داستان آفرینش سبت روز هفتم است (سفر پیدایش فصل  ۲آیه
 .)۳در اینجا تائید بیشرتی وجود دارد که انسانها چیزی بیش از حیوانات هستند؛ ایشان آفریده
شده بودند تا از دوستی با آفریدگار لذت بربند به گونه ای که هیچ کدام از دیگر مخلوقات
منی توانند .اینجا دلیل خالی از اشتباه از جایگاه ویژه ای که در آفرینش به انسان ها داده
شده است ،می بینیم .عیسی این مسئله را تاکید می کند« :پرندگان آسامن را بنگرید که نه
می کارند و نه می دروند و نه در انبار ذخیره می کنند و پدر آسامنی شام به آنها روزی می
دهد .آیا شام بسی با ارزش تر از آنها نیستید؟» (متی فصل  ۶آیه  .)۲۶بدون کاسنت از ارزش
دیگر موجودات ،او روشن می کند که مردمان در زمین ،منحرص به فرد و ویژه هستند.
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در چ ــه ص ــورت های ــی رشح آفرین ــش کت ــاب مق ــدس ب ــه برشی ــت (از ای ــن رو ،ه ــر
ک ــدام منح ــر ب ــه ف ــرد) جای ــگاه و مقام ــی م ــی ده ــد ک ــه دی ــدگاه جایگزی ــن مب ــدا،
ماننـــد نظریـــه تکامـــل ،منـــی توانـــد بدهـــد؟ در نـــور رشح کتـــاب مقـــدس از مبـــدا
انس ــان ،از خ ــود بپرس ــید :آی ــا ش ــا ب ــا دیگ ــران هامنط ــور رفت ــار م ــی کنی ــد ک ــه ایش ــان
س ــزاوارش هس ــتند؟

دوشنبه

 ۴ژانویه

آزمایش کنار درخت
خــدا هــر چیــزی را بصــورت جداگانــه و بــا مرزهــای تعریــف شــده مشــخص آفریــد:
روشــنایی و تاریکــی ،آب هــای بــاال و پاییــن را ،خشــکی و دریــا ،شــب و روز ،موجــودات
بنــا بــه نوعشــان ،یــک روز جــدا از روزهــای دیگــر ،زن جــدا از مــرد ،و یــک درخــت جــدا از
درختهــای دیگــر.

ســفر پیدایــش فصــل  ۱آیــه هــای  ۲۵ ،۲۴ ،۲۱ ،۱۸ ،۱۴ ،۷ ،۶ ،۴را بخوانیــد .چــرا ایــن
موضــوع کــه مرزهــای تعریــف شــده مشــخص طــرح ریــزی شــده هســتند حتــی قبــل از
خلقــت انســان هــا دارای اهمیــت اســت؟

هــان طــور کــه خــدا انســان ،چهارپــا و پرنــده را از زمیــن شــکل داد (پیدایــش فصــل ۲
آیــه ۷و  ،)۱۹او همچنیــن درختــان زیبــا بــا میــوه هــای خــوش طعــم را از زمیــن رویانیــد (آیــه
هــای  ۸و  .)۹خــدا همچنیــن قطعــه خــاص زمیــن را انتخــاب کــرد و در آن باغــی را کاشــت.
مــا فقــط مــی توانیــم ســعی کنیــم زیبایــی آن را در ذهــن تجســم کنیــم؛ بــاغ هــای شــگفت
انگیــزی کــه امــروز مــی بینیــم بــی شــک انعــکاس کوچکــی از چیــزی اســت کــه شــبیه بــاغ
عــدن بــوده اســت .در وســط ایــن بــاغ ویــژه کاشــته شــده در عــدن (از متــام دنیــا جــدا شــده)
دو درخــت منحــر بــه فــرد ،درخــت حیــات و درخــت آگاهــی از نیــک و رش وجــود داشــت.
میــوه درخــت دوم (درخــت دانــش نیــک و رش) منــی بایســت خــورده شــود و گرنــه عواقــب
ســختی میداشــت( .پیدایــش فصــل  ۲آیــه .)۱۷



پیدایــش فصــل  ۲آیــه هــای  ۱۵تــا  ۱۷را بخوانیــد .در ایــن آزمایــش پیــروی شــان از خــدا
ایــده جدایــی در اینجــا چگونــه آشــکار شــد؟
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طبقــه بنــدی ملمــوس و روشــن اســت :از همــه درختــان دیگــر بخوریــد ،امــا از ایــن
درخــت خــاص نــه ،هــان کــه از دیگــر درختــان متامیــز بــود .چیــز مبهمــی در مــورد کالم
خــدا وجــود نداشــت .آدم و حــوا بــه عنــوان موجــودات اخــاق مــدار آفریــده شــده بودنــد ،و
پایبنــدی بــه اخالقیــات بــدون آزادی منــی توانــد وجــود داشــته باشــد .اینجــا آزمایشــی بــود تــا
ببینــد کــه ایشــان بــا آن آزادی چــه خواهنــد کــرد« .درخــت معرفــت ،آزمایشــی از اطاعــت
شــان از خــدا و محبــت شــان نســبت بــه او ســاخته شــده بــود .خداونــد مناســب دیــده بــود
یــک ممنوعیــت دربــاره اســتفاده از همــه آنچــه در بــاغ وجــود داشــت برایشــان قــرار دهــد؛
امــا چنانچــه آنهــا از اختیــار او در ایــن مــورد بخصــوص رصف نظــر کننــد ،متحمــل گنــاه
رسپیچــی خواهنــد بــود – ».الــن جــی هوایــت ،شــیوخ و انبیــاء ،صفحــه .۵۳
چ ــه چیزهای ــی در زندگ ــی ت ــان وج ــود دارد ک ــه ب ــی ش ــک احتی ــاج داری ــد از آنه ــا
فاصل ــه بگیری ــد؟

سه شنبه

 ۵ژانویه

سقوط :بخش اول
مار توصیف شده به عنوان «حیله گرتر» نسبت به هر حیوان دیگری (پیدایش فصل  ۳آیه
 ،)۱در رسارس تاریخ کتاب مقدس به نشانه ای نیرومند تبدیل شد .موسی ماری برنجی ساخت
و آن را بر تیر نهاد تا از مردن مردمان گرفتار به مصیبت مارهای کشنده در طول سفر خروج
جلوگیری کند (اعداد فصل  ۲۱آیه های  ۵تا  .)۹هامن مار برنجی به وسیله ای برای بت پرستی
و مترین کار های جادوئی تبدیل شد و در حدود هفتصد سال بعد توسط پادشاه حزقیال نابود
شد( .پادشاهان  ۲فصل  ۱۸آیه  .)۴در کتاب مکاشفه «مار قدیمی» بصورت روشن به عنوان
«ابلیس ،یا شیطان» شناخته شده است( .مکاشفه فصل  ۱۲آیه .)۹

پیدایش فصل  ۳آیه  ۱تا  ۵را بخوانید .شیطان از چه روشی در مبادرت به فریب دادن حوا
استفاده کرد؟


نخستین کلامتی که بوسیله مار ادا شد کلامت مملو از بدگامنی و شک بود« :آیا خدا
براستی گفته است» (پیدایش فصل  ۳آیه  .)۱در مقابل بجای اینکه حوا متحیر شود که چرا یک
مار با او سخن می گوید ،برسعت به حیطه طعنه هایی که ایامن را تخریب می کند کشیده
شد .وقتی شیطان پرسید« ،آیا خدا براستی گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟»
(پیدایش فصل  ۳آیه  ،)۱استنباط آن بود (براساس زبان اصلی) که خدا ایشان را از خوردن
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همه درختان منع کرده بود ،در حقیقت در حالی که آن چیزی نبود که خدا ایشان را از انجام
آن منع کرده بود.
سیرت خدا در اینجا مورد پرسش قرار می گیرد .این حمله ای مستقیم به اوست .مار می
بایست حوا را دچار اشتباه کرده باشد ،چرا که پاسخش جزییاتی را اضافه می کند که ،با توجه
به مدارک کتاب مقدس ،خدا اجازه نداد« :زن به مار گفت :از میوه درختان باغ می خوریم،
اما خدا گفته است ،از میوه درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید ،مبادا
مبیرید( ».پیدایش فصل  ۳آیه  ۲و ۳؛ مقایسه کنید با فصل  ۲آیه  ۱۷مقایسه کنید) .قسمت
مربوط به دست نزدن به آن را ،او (حوا) افزود ،شاید در رسدرگمی خودش.
موفقیت شیطان در این زمینه او را جسور کرد؛ سپس او اقتدار خدا را بصورت مستقیم به
چالش کشید« :به یقین نخواهید مرد» (پیدایش فصل  ۳آیه  .)۴واقعیتی که او ،روی درخت،
میوه را ملس کرد و زنده ماند باعث شد که بیانش باورکردنی شود .او سپس آخرین حربه اش
را به کار برد« :خدا می داند روزی که از آن بخورید ،چشامن شام باز خواهد شد و همچون
خدا شناسنده نیک و بد خواهید بود ».وسوسه گر نشان داد که نه تنها خدا متقلب است بلکه
چیز خوبی را از آن ها دریغ کرده است.
ش ــیطان حقیق ــت را ب ــا اش ــتباه آمیخ ــت .م ــردم ب ــه چ ــه چیزهای ــی اعتق ــاد دارن ــد ک ــه
مخلوط ــی از حقیق ــت و اش ــتباه اس ــت .چ ــرا همیش ــه چنی ــن آمیختگ ــی کش ــنده اس ــت،
بخص ــوص در دوره ه ــای الهی ــات؟

چهارشنبه

 ۶ژانویه

سقوط :بخش دوم
وقتی خدا تصمیم به آفریدن آدم و حوا گرفت ،او توضیح داد که ایشان به شباهت او
و برحسب صورت خدا ساخته خواهند شد( .پیدایش فصل  ۱آیه  .)۲۶طعمه روی «قالب»
وسوسه گر چنین بود که اگر آن ها میوه ممنوعه را بخورند« ،هامنند خدا» خواهند شد.
حقیقت این است که آن ها در واقع هامنند خدا بودند .آن ها بر مبنای صورت او ساخته شده
بودند ،اما واقعیت تلخ این است که در گرمای وسوسه ،آن ها بینش این حقیقت مقدس را از
دست دادند.
به اضافه خدا مهیا کننده اصلی خوراک شان بود ،اما بخشی از رسکشی آدم و حوا را به
انتخاب چیزی برای خوردن خارج از مرزهایی که خدا داده بود درگیر کرد .مثل این است
که به منزل شخصی برای رصف خوراک دعوت شده اید ،و به جای خوردن از خوراک های
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روی میز ،گنجه یا یخچال شان را بررسی کنید و با چیزهایی که توجه تان را جلب می کند از
خودتان پذیرایی کنید .این نه تنها توهینی به میزبان تان خواهد بود بلکه نشان خواهد داد
که برای رابطه های تان با ایشان ارزشی قایل نیستید.

سفر پیدایش فصل  ۳آیه  ۴تا  ۷را بخوانید .وسوسه گر به حوا تضمین داد که با خوردن آن
میوه چشامن آن ها باز خواهد شد .چه چیزی دیدند وقتی چشامن شان گشوده شد و بینش
جدید حاکی از چه بود؟

حوا در احساساتش غوطه ور شد (پیدایش فصل  ۳آیه  .)۶درخت چشم نواز بود ،و در
حینی که او دندان هایش را به قسمتی از میوه فرو برد ،حوا تصور کرد که او به حالت هستی
باالتری وارد شد .وقتی او آدم را در تجربه اش رشیک کرد ،آری چشامن شان گشوده شد (آیه
 ،)۷اما آن ها بواسطه آنچه دیدند رشمسار شدند.
مورد مهمی که اینجا وجود دارد طرد خدا به عنوان مهیا کننده هر چیز خوب و در مقابل
انتخاب راه حلی توسط انسان برای نیاز برش بود (در این مورد ،میل به خوردن) .خدا قبال
خوراک آدم و حوا را تضمین کرده بود و فهرست خوراک شان را فراهم ساخته بود .خوردن
شان از درخت ممنوعه اقدامی خارج از آن مفاد بود و فقدان اعتامدی را نشان داد که مجوزی
نداشت ،با توجه به موقعیت منحرص به فردشان.
چ ــه ن ــوع «می ــوه ممنوع ــه ای» (هامن ــی ک ــه اغل ــب بس ــیار اغ ــوا کنن ــده ،خوش ــایند
و بس ــیار پ ــر از وع ــده اس ــت) ام ــروزه برای ــان قاب ــل دس ــرس اس ــت؟ چط ــور م ــی
توانی ــم ی ــاد بگیری ــم ت ــا چنی ــن خطای ــی را مرتک ــب نش ــویم زمان ــی ک ــه چنی ــن فری ــب
ه ــای قدرمتن ــدی ارائ ــه م ــی ش ــوند؟

پنجشنبه

 ۷ژانوی

پیامدها

شاید مدتی از ورود به حیات ابدی گذشته باشد پیش از آنکه بطور کامل درک کنیم چقدر
زیان بواسطه آن اتفاق در پای درخت ایجاد شد .همه آنچه خدا در طول هفته آفرینش انجام
داد از هم گسیخته می شد .روابطی که خدا برقرار منود شکست :بین مردمان و خدا (ایشان
از او پنهان شدند) ،بین یکدیگر (آدم حوا را بخاطر رنج ها و مشکالتش مقرص دانست) ،میان
انسان ها و محیط (مار به دشمن تبدیل شد ،زمین حاال خار و خس تولید خواهد کرد و فقط
خوراک را در ازای مشقت زیاد انسان تولید خواهد کرد).
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س ــفر پیدای ــش فص ــل  ۳آی ــه  ۱۰ت ــا  .۱۹بهان ــه ه ــای آدم و ح ــوا چ ــه چی ــز را درب ــاره
اینک ــه چط ــور صدم ــه دی ــده ان ــد ف ــاش م ــی کن ــد؟

توج ــه کنی ــد ک ــه خ ــدا چگون ــه ب ــا ای ــن بهان ــه ه ــا معامل ــه ک ــرد .پی ــش از اینک ــه خ ــدا
بتوان ــد ایش ــان را نج ــات ببخش ــد ،آدم و ح ــوا م ــی بایس ــت مس ــئولیت ب ــرای آنچ ــه انج ــام
داده ان ــد را قب ــول م ــی کردن ــد؛ از ای ــن رو خ ــدا ب ــه ایش ــان نتای ــج کاره ــای ش ــخصی ش ــان
را ب ــه دق ــت توضی ــح داد .ول ــی در ابت ــدا ،م ــار نفری ــن ش ــده ب ــود و خ ــاک خواه ــد خ ــورد،
م ــورد تنف ــر زن خواه ــد ب ــود و رسش کوبی ــده خواه ــد ش ــد( .پیدای ــش فص ــل  ۳آی ــه  ۱۴و
.)۱۵
پـــس خداونـــد بـــه حـــوا گفـــت کـــه او درد بســـیاری بایـــد در زایـــان تجربـــه کنـــد
(پیدای ــش فص ــل  ۳آی ــه  .)۱۶آدم ،در ای ــن ضم ــن ،بای ــد ب ــا ع ــرق ریخ ــن و س ــختی کش ــیدن
خ ــوراک بدس ــت آورد ب ــه ج ــای اینک ــه مانن ــد ی ــک پادش ــاه زندگ ــی کن ــد( .پیدای ــش فص ــل
 ۳آی ــه  ۱۷ت ــا .)۱۹
آدم و ح ــوا اکن ــون ب ــا انتخ ــاب ادام ــه در رسکش ــی و ی ــا بازگش ــت ب ــه خ ــدا روب ــرو
بودن ــد .قب ــول مس ــئولیت بخاط ــر اش ــتباه ش ــان نخس ــتین ق ــدم ش ــان در بازگش ــت ب ــه خ ــدا
ب ــود ،ام ــا حت ــی آن ش ــهادت ب ــرای ح ــل مش ــکلی ک ــه انس ــان بواس ــطه گن ــاه بوج ــود آورده
ب ــود کاف ــی نب ــود.
راه دیگـــری بـــرای مطمـــن کـــردن آینـــده نســـل بـــر بایـــد وجـــود مـــی داشـــت.
بنابرایـــن ،خـــدا قربانـــی حیوانـــی را بـــرای اشـــاره بـــه نجـــات دهنـــده فراهـــم ســـاخت.
(پیدای ــش فص ــل  ۳آی ــه  .)۲۱موج ــودی ب ــود ،ی ــک م ــار ،ک ــه آن ه ــا را ب ــا گن ــاه ،زی ــان
و رابطـــه هـــای از هـــم گســـیخته آشـــنا کـــرد؛ موجـــودی خواهـــد بـــود ،یـــک بـــ ّره ،کـــه
ب ــه منج ــی در آین ــده اش ــاره خواه ــد ک ــرد ،کس ــی ک ــه اع ــاده ،مصالح ــه و ی ــک آین ــده
را تضمی ــن خواه ــد ک ــرد( .پیدای ــش فص ــل  ۳آی ــه  .)۱۵ب ــه ه ــر ح ــال ،ب ــه ج ــای مناین ــده
پادشـــاه بـــودن و حکومـــت کـــردن در متـــام زمیـــن ،آدم و حـــوا حـــال بـــه زمیـــن و بـــه
یکدیگ ــر متک ــی هس ــتند آنگون ــه ک ــه هرگ ــز قب ــا نبودن ــد« .در می ــان موج ــودات ت ــراز
پاییـــن آدم بـــه عنـــوان پادشـــاه ایســـتاده بـــود ،و مادامـــی کـــه بـــه خـــدا وفـــادار مانـــد،
کل طبیع ــت حکومت ــش را ب ــه رس ــمیت ش ــناخت؛ ام ــا وقت ــی ک ــه رسپیچ ــی ک ــرد ،ای ــن
حاکمیـــت از دســـت رفتـــه بـــود – ».الـــن جـــی .هوایـــت ، Education ،صفحـــه .۲۶
ب ــی درن ــگ پ ــس از س ــقوط ،ب ــه م ــا امی ــد نج ــات داده ش ــد .پیدای ــش فص ــل  ۳آی ــه
 ۱۵را ببینی ــد .چط ــور م ــی توانی ــد چن ــان امی ــدی را از آن خ ــود بس ــازید؟ چط ــور م ــی
توانی ــد ب ــه ش ــادی در آن برس ــید ،ب ــا اینک ــه م ــی دانی ــد عل ــی رغ ــم انتخابه ــای گذش ــته
ت ــان ب ــه ش ــا ارزان ــی م ــی ش ــود؟
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اندیشه ای فراتر:

اگرچه از باغ عدن خیلی دوریم ،از آفرینش اولیه ،هنوز خیلی چیزها در دنیا وجود دارد
که از نیکویی خدا با ما سخن می گوید .به اطراف نگاه کنید :ما نه تنها زیبایی باورنکردنی
را بلکه طرح افسانه ای را نیز می بینیم ،همه اینها به محبت آفریننده مان گواهی می دهند.
برای منونه به چیزهایی مثل سیب ،پرتقال ،نارنگی ،توت فرنگی ،متشک آبی ،آوکادو ،گوجه،
لیمو ،لیمو عامنی ،هندوانه ،بادام ،گردو ،گالبی ،آلو ،هویج ،نخودفرنگی ،موز ،آناناس ،انار،
کلم بروکلی ،کلم پیچ ،کلم فندقی ،پیاز ،متشک ،آلبالو ،کرفس ،پاپایا ،بادمجان ،ریواس ،اسفناج،
طالبی و غیره ...آیا بصورت اتفاقی این ها اینقدر خوشمزه هستند (گرچه بعضی مردم کلم
فندقی دوست ندارند!) ،ولی برای ما بسیار مفید هستند و آیا همینطور اتفاقی از زمین
روئیدند و خودشان بارور شدند؟ بی شک خیر .همه به این وفور نعمت دسرتسی ندارند ،به
هر حال ،قحطی ،سیل و بیامری های واگیردار وجود دارند و مردمان گرسنه پیدا می شوند.
بدون شک ،این گواهی است به اینکه چقدر زیاد جهان ما بخاطر گناه آسیب دیده است .اما
اگر بتوانیم ،فقط برای لحظه ای ،به «ورای» آسیب در آفرینش برگردیم و فقط چشم اندازی
به خود آفرینش داشته باشیم ،شگفتا! چه گواهی ای به محبت خدا .فقط باید به یاد داشته
باشیم :امید در خود آفرینش نیست بلکه فقط در خود آفریننده است.

پرسش هایی برای بحث:
 .1به عنوان انسان هرگز بنا نبود مبیریم .مرگ یک انحراف است ،چیزی که انسان هرگز

منی بایست بدان آگاه باشد و یا تجربه اش کند .بنابراین ،وحشت عامل گیر مرگ که همه
ما آن را احساس می کنیم ،بدون شک ،بقایای چیزی است که همراه خود از باغ عدن
برگرفته ایم .در همه نکاتی که کتاب مقدس در موردشان وعده های زندگی ابدی را به
ما داده است مکث کنید .چطور می توانند به ما کمک کنند تا با شوک وحشتناک مرگ
روبرو شویم؟
 .2چه بخش هایی از جهان آفرینش درباره حقیقت خدا و محبت خدا برای ما بصورت
نیرومند با شام حرف می زند؟
 .3دوباره فصل  ۳پیدایش را بخوانید درباره اینکه چطور آدم و حوا گناه خود را توجیه
کردند .چرا اینقدر انجام آن ساده و آسان است؟ راه های مشابهی که ما در جستجویشان
هستیم کدام هستند؟ برای مثال ،چقدر ما ادعای بی اساس وراثت ،محیط ،و یا دیگران را
دلیل اشتباه هایامن می دانیم؟ چطور می توانیم از این اندیشه خطرناک نجات پیدا کنیم
و ذهنامن را برای به عهده گرفنت مسئولیت کار هایامن آماده سازیم؟
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رسکشی جهانی و شیوخ

بعد از ظهر شنبه

بـرای مطالعـه ایـن هفتـه :پیدایش فصل  ۴آیـه  ۱تا ۱۵؛ فصل  ۳آیـه  ۹و ۱۰؛ فصل
 ۴آیـه ۹؛ فصـل  ۶آیـه  ۱تـا ۱۳؛ بـه انضمام فصـل  ۵۱آیـه ۱؛ پیدایـش فصـل  ۲۲آیـه  ۱تـا
۱۹؛ فصـل  ۲۸آیـه  ۱۲تـا  ۱۵را بخوانید.

آیـه حفظـی« :اینـک مـن بـا تـو هسـتم و تـو را هرجا کـه بـروی محافظـت خواهم
کـرد و تـو را بـه ایـن رسزمیـن بـاز خواهم آورد .زیرا تـا زمانی که آنچـه را به تو وعده
دادم بـه جـا نیـاورم ،رهایـت نخواهم کـرد( ».پیدایش فصـل  ۲۸آیه .)۱۵

داسـتان هایـی کـه بـه دنبـال سـقوط انسـان مـی آینـد دارای زمینـه فریـب خوردگـی و
شکستن رابطـه هـا اسـت ،بـرای نخسـتین بـار در باغ عـدن دیده شـد ،در مرتبه عمیـق تر .در
طـول ایـن مـدت کشـمکش هـا گسترش یافـت و در رسارس دنیـا متنـوع شـد.
در داسـتان قائـن و هابیـل ،عبـادت عامـل ایجـاد نفـاق و مرگ شـد ،مضمونی تکـراری در
رستـارس تاریـخ .داسـتان طوفـان نوح آشـکار مـی کند که رسکشـی و گناه چگونـه باعث از هم
شـکافنت هـر آنچـه خـدا آفریـده بود ،شـد .گناه نـه تنها آفرینش را تغییر شـکل مـی دهد بلکه
آن را نابـود مـی کنـد .تجربـه ابراهیـم دلگرمی بزرگی اسـت در کشـمکش با منایـش میل خدا
بـرای برداشتن پـی آمـد رسکشـی انسـان بر خـود .او جانشـین ما می شـود.
سـپس در داسـتان هـای یعقـوب و عیسـو و یوسـف و برادرانـش ،اثـر متقابـل ادامـه دار
رابطـه هـای گسـیخته را مـی بینیـم که وسـیله ای شـده اسـت که شـیطان از آن بـرای نابودی
خانـواده هـا و گـروه هـای مـردم اسـتفاده مـی کنـد.
بـا ایـن حـال در متـام ایـن مـوارد ،وفـاداری خدا ،در حالـی که او فرزنـدان مـورد آزار قرار
گرفتـه اش را حامیـت مـی کنـد و پـرورش مـی دهـد ،ادامـه مـی یابـد.
*درس این هفته را برای آمادگی روز سبت  ۱۶ژانویه مطالعه کنید.
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قائن و هابیل

پیدایــش فصــل  ۴آیــه هــای  ۱تــا  ۱۵را بخوانیــد .ایــن آیــه هــا دربــاره اینکــه چگونــه گنــاه
بــه شــدت ریشــه دوانــده بــه مــا چــه مــی گوید؟

هنــگام تولــد قائــن ،حــوا بــه وجــد آمــده بــود .او بطــور قطــع یقیــن داشــت کــه نجــات
دهنــده وعــده داده شــده در پیدایــش فصــل  ۳آیــه  ۱۵را بــه دنیــا آورده اســت« .از خداونــد
مــردی را بدســت آوردم» (پیدایــش فصــل  ۴آیــه  .)۱آیــه بصــورت واژه بــه واژه ترجمــه
شــده را مــی تــوان بــه ایــن شــکل خوانــد« ،مــن انســانی را کــه خداونــد اســت ســاخته ام» بــر
مبنــای ابتدایــی اش ،بــه ســادگی آشــکار مــی کنــد کــه حــوا گــان کــرد کــه یگانــه ای را بــه
دنیــا آورده اســت کــه خداونــد وعــده اش را داده بــود (پیدایــش فصــل  ۳آیــه .)۱۵
از لــذت ســال هــای کودکــی قائــن و چیــز تــازه ای از والدیــن جدیــد کــه بــا غــرور از رشــد
فرزنــد اول شــان مــرور بودنــد گفتــه نشــده اســت .روایــت بــه رسعــت بــه تولــد دومیــن
نــوزاد و ســپس بــه دو مــرد جــوان کــه عبــادت مــی کردنــد مــی پــردازد .بــه هــر حــال،
هامنطــور کــه اغلــب مــی بینیــم ،تفــاوت هــای بــر رس عبــادت بــه ســوی داســتان غــم انگیــزی
هدایــت مــی کنــد.

پیدایــش فصــل  ۳آیــه  ۹و ۱۰؛ فصــل  ۴آیــه  ۹را بخوانیــد .واکنــش هــای آدم و قائــن
مقایســه کنیــد زمانــی کــه خــدا از ایشــان پــس از اینکــه هــر کــدام مرتکــب گنــاه شــدند
پرســش کــرد چــه شــباهتی و چــه تفاوتــی وجــود دارد؟

بــه تفــاوت هــای موجــود در احساســات آدم در مقایســه بــا قائــن توجــه کنیــد .آدم گیــج
و مبهــوت ،ترســان و رشمســار بــه نظــر مــی رســد (پیدایــش فصــل  ۳آیــه  ،)۱۰امــا قائــن
خشــمگین اســت (پیدایــش فصــل  ۴آیــه  ،)۵عیــب جــو و رسکــش (پیدایــش فصــل  ۴آیــه
 .)۹قائــن بــه جــای اینکــه ماننــد آدم بهانــه ضعیــف و کــم بنیــه ارائــه کنــد ،دروغ آشــکار و
وقیحــی را بیــان مــی کنــد.
بــه هــر حــال ،از یــأس و ناامیــدی انــدازه ای از امیــد و خــوش بینــی بدســت آمــد .همــراه
بــا تولــد شــیث ،حــوا دوبــاره گــان کــرد کــه آن وعــده داده شــده را بــه دنیــا آورده اســت
(پیدایــش فصــل  ۴آیــه  .)۲۵نــام «شــیث» از کلمــه بــه معنــی «قــرار دادن یــا ارائــه دادن»
گرفتــه شــده ،هــان کلمــه ای کــه در پیدایــش فصــل  ۳آیــه  ۱۵بــرای منجــی اســتفاده شــد
کســی کــه در جایگاهــی بــرای بــه چالــش کشــیدن مــار و کوبیــدن رسش ،قــرار خواهــد
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گرفــت .بــه مــوازات پیدایــش فصــل  ۳آیــه  ،۱۵حــوا فرزنــد تــازه تولــد یافتــه اش را بــه
عنــوان «نســل زن» بــه جــای هابیــل توصیــف مــی کنــد .بــه ایــن ترتیــب ،حتــی میــان یــأس
و ناامیــدی و مصیبــت و هامنطــور کــه نــرد بــزرگ میــان نیــک و رش در حــال گســرش بــود،
مــردم همچنــان بــه امیــد نجــات متوســل شــدند .مــا بــدون آن چــه داریــم؟
پریش ــانی آدم و ح ــوا ب ــر م ــرگ فرزندش ــان را تص ــور کنی ــد ،ک ــه ب ــه ان ــدازه کاف ــی ب ــد
م ــی ب ــود بج ــز ب ــرای ای ــن حقیق ــت ک ــه پ ــر دیگرش ــان او را کش ــته ب ــود؟ از ای ــن رو،
ایش ــان دو فرزندش ــان را از دس ــت دادن ــد .چط ــور م ــی توانی ــم ای ــن درس دش ــوار ک ــه
گن ــاه عواق ــب ناگ ــواری ف ــوری در پ ــس خ ــود دارد را ی ــاد بگیری ــم؟

دوشنبه

 ۱۱ژانویه

طوفان نوح

پیدایــش فصــل  ۶آیــه  ۱تــا  ۱۳را بخوانیــد .از چــه راه هایــی نــرد بــزرگ بیــن نیــک و
رش کــه در اینجــا آمــده اســت را مــی بینیــم ،فقــط هــم اکنــون خیلــی شــدیدتر از گذشــته؟

در داســتان طوفــان نــوح برگشــت نســبی قانــون هــای ویــژه آفرینــش را مــی بینیــم؛
بســیاری از آن چیزهایــی کــه خــدا از یکدیگــر تفکیــک کــرده بــود حــاال پیــش هــم بازگشــتند.
آب هــا در بــاال و در پاییــن ،دریــا و زمیــن خشــک ،ماهــی هــای دریــا ،پرنــدگان آســان ،و
همــه موجــودات زنــده ای کــه روی زمیــن حرکــت مــی کردنــد ،همــه بــه هــم مــی رســند.
بــه نظــر مــی رســید زمیــن «بــی شــکل و خالــی» بــه ســمت عقــب مــی رود (پیدایــش فصــل
 ۱آیــه .)۲
در حالــی کــه بــه ظاهــر شــاهد پیــروزی نیروهــای رشیــر هســتیم ،ولــی نبــوغ خــاق خــدا
هنــوز در کار اســت .او آفرینــش جدیــدی را دوبــاره بــا تفکیــک عنــارص مختلــف طــرح ریــزی
مــی کنــد .در ابتــدا ،او نــوح (تنهــا انســان بــی گنــاه) را از مردمــان آن زمــان کــه در تبهــکاری
قهــار بودنــد و افــکار پلیــد ،فاســد و تنــد و خشــن داشــتند جــدا کــرد( .پیدایــش فصــل  ۶آیــه
 ۸و  ۹و آیــه هــای  ۵و  ۱۱تــا  ۱۳را مقایســه کنیــد) .ســپس خــدا وظیفــه ســاخنت یــک کشــتی
بســیار بــزرگ را بــه نــوح واگــذار کــرد .آنــگاه او گــروه کوچکــی از مــردم ،پرنــده هــا و
حیوانــات را جــدا ســاخت و در قســمت امــن کشــتی جــای داد تــا بتوانــد از چیــزی کــه در راه
بــود نجــات یابنــد .بــر پایــه فیــض خــدا ،زندگــی ادامــه خواهــد داشــت و دنیــای جدیــدی از
پــس مانــده قدیمــی آن برخواهــد خاســت .ایــن آفرینشــی نــو اســت.
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امــا بــه ســختی کامــل اســت .مدتــی بعــد از طوفــان نــوح ،در حینــی کــه نــوح و خانــواده
اش دوبــاره خودشــان را مســتقر مــی گرداننــد ،مــا از ضعــف اخــاق انســان یــادآوری مــی
شــویم .نــوح مســت مــی شــود و اتفاقــات رشم آور پیــش مــی آیــد( .پیدایــش فصــل  ۹آیــه
 ۲۰تــا  .)۲۷اینگونــه حتــی یکــی از قهرمانــان بــا ایــان (رســاله بــه عربانیــان فصــل  ۱۱آیــه ۷
را ببینیــد) لحظــات بــد خــود را داشــت .نــرد بــزرگ نــه تنهــا در مقیــاس بــزرگ بلکــه در دل
هــای افــراد نیــز ادامــه مــی یابــد.
کتــاب مقــدس طوفــان نــوح را بــه عنــوان محــو کننــده متــام حیــات توصیــف مــی کنــد
(پیدای ــش فص ــل  ۷آی ــه  .)۴عب ــارت مش ــابهی ب ــرای توصی ــف کاره ــای نج ــات دهن ــده
در بخش ــش گن ــاه ج ــای دیگ ــری در کت ــاب مق ــدس اس ــتفاده ش ــده اس ــت (اش ــعیا فص ــل
 ۲۵آی ــه  ۸و فص ــل  ۴۳آی ــه  ،۲۵ب ــه انض ــام فص ــل  ۵۱آی ــه  .)۱ی ــا زندگ ــی م ــان ی ــا
گناه ــان م ــان مح ــو م ــی ش ــود .چط ــور چنی ــن حقیق ــت نیرومن ــدی نش ــان م ــی ده ــد
ک ــه چق ــدر مس ــائل بط ــور واقع ــی س ــیاه و س ــفید هس ــتند؟

سه شنبه

 ۱۲ژانویه

ابراهیم

در حالــی کــه ابراهیــم (در ابتــدا اِبــرام نامــش بــود) بــرای وفــا داری اش شــناخته شــده
اســت ،تجــارب زندگــی اش بیشــر در مــورد وفــاداری خــدا بــه اوســت.
خــدا دو مرتبــه ابراهیــم را اطمینــان داد کــه او صاحــب فرزنــدی خواهــد شــد .او ابتــدا
وقتــی ابراهیــم حــدودا ً  ۷۵ســال ســن داشــت بــه وی ایــن را فرمــود( .پیدایــش فصــل ۱۲
آیــه  ۲و  ،)۴ســپس در حــدود ده ســال بعــد (پیدایــش فصــل  ۱۳آیــه  )۱۶خــدا دوبــاره بــه او
گفــت.
رسانجــام ،پــس از لغــزش هــای زیــاد ابراهیــم ،کــودک وعــده داده شــده – کــودک عهــد و
پیــان – بــه دنیــا آمــد و وفــاداری خــدا بــه خدمتــکار گهــگاه متزلــزش آشــکار شــد (پیدایــش
فصــل  ۷آیــه  ۱۹و ۲۱؛ پیدایــش فصــل  ۲۱آیــه  ۳تــا  ۵را ببینیــد).

پیدایــش فصــل  ۲۲آیــه  ۱تــا  ۱۹را بخوانیــد .در ایــن بخــش بــا توجــه بــه متــام نــرد بــزرگ
چه امیدی آشکار شده است؟

«ایــن بــرای تحــت تأثیــر قــرار دادن ذهــن ابراهیــم بــا حقیقــت مــژده انجیــل و همچنیــن
بــرای آزمایــش ایامنــش بــود کــه خــدا بــه او دســتور داد فرزنــدش را قربانــی کنــد .زجــری کــه
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او در طــی روزهــای تاریــک امتحــان وحشــتناک تــاب آورد اجــازه داد تــا او از تجربه شــخصی
اش قــدری از فــداکاری عظیمــی را کــه توســط خــدای رسمــدی بــرای رهایــی انســان در نظــر
گرفتــه شــد درک کنــد .آزمایــش دیگــری منــی توانســت باعــث شــکنجه جــان ابراهیــم شــده
باشــد کــه پیشــنهاد قربانــی کــردن فرزنــدش شــد .خــدا فرزنــدش را بــه مــرگ زجــر و رشم
داد .فرشــتگانی کــه شــاهد احســاس حقــارت ،غــم و انــدوه جــان پــر خــدا بودنــد اجــازه
مداخلــه را ماننــد مــورد اســحاق نداشــتند .صدایــی بــرای بانــگ« ،همیــن کافــی اســت› نبــود.
بــرای نجــات نســل ســاقط در گنــاه پادشــاه جــال زندگــی اش را ارزانــی داشــت .چــه ســند
محکــم تــری از رحــم و دلســوزی و محبــت بــی نهایــت خــدا مــی توانــد ارائــه شــود؟ او کــه
پــر خــود را دریــغ نداشــت ،بلکــه او را در راه همــه مــا فــدا ســاخت ،آیــا همــراه بــا او همــه
چیــز را بــه مــا نخواهــد بخشــید؟» (رومیــان فصــل  ۸آیــه .)۳۲
«قربانــی خواســته شــده از ابراهیــم تنهــا بــرای خیریــت او نبــود ،و نــه منحــرا ً بــرای
منفعــت نســل هــای بعــدی؛ بلکــه همچنیــن بــرای راهنامیــی فرشــته هــای بــی گنــاه آســان
و دیگــر جهــان هــا بــود .میــدان نــرد بیــن مســیح و شــیطان – میدانــی کــه برنامــه رهایــی
نجــات بــر روی آن ســاخته شــده – کتــاب درســی جهــان اســت .بــرای اینکــه ابراهیــم فقــدان
ایــان در وعــده هــای خــدا را نشــان داده بــود ،شــیطان در حضــور فرشــتگان و خــدا او را
بــه شکســت در بــه جــا آوردن رشایــط عهــد و بــی لیاقتــی دریافــت برکاتــش متهــم ســاخت.
خــدا متایــل داشــت کــه صداقــت خدمتــکارش را در حضــور متــام آســان اثبــات کنــد ،تــا نشــان
دهــد هیــچ چیــز کمــر از پیــروی و اطاعــت بــی نقــص منــی توانــد مــورد قبــول واقــع شــود
و همچنیــن نقشــه نجــات را در حضــور آنهــا بیشــر بگســراند – ».الــن جــی .هوایــت ،شــیوخ
و انبیــاء صفحــه  ۱۵۴و .۱۵۵

چهارشنبه

 ۱۳ژانویه

یعقوب و عیسو
کشمکش میان هدف های خدا و رسکشی فردی پیرشفت بیشرتی در داستان یعقوب و
عیسو منایان می سازد .در دوران باستان رایج بود که فرزند اول پرس برکت پدر (نخست
زادگی) قبل از مرگ پدر را دریافت کند .این شامل بیشرت دارایی خانواده بود؛ بنابراین پرس
ارشد مسئول رفاه و آسایش خانواده می شد.
عیسو از برادرش یعقوب بعد از اینکه از گرفنت آن امتیاز ویژه بزرگ با حیله محروم شد
متنفر شد و بعد از فوت پدرشان تصمیم به کشنت او گرفت (پیدایش فصل  ۲۷آیه  .)۴۱ربکا
یعقوب را برای محافظت به دور فرستاد ،فکر می کرد که پس از چند روز همه چیز دوباره
خوب خواهد شد( .پیدایش فصل  ۲۷آیه  ۴۳و  .)۴۴چند روز به بیست سال تبدیل شد و ربکا
دیگر هیچوقت یعقوب را ندید.
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پیدایش فصل  ۲۸آیه های  ۱۲تا  ۱۵را بخوانید .چه امید بزرگی در رؤیای یعقوب پیدا شد؟

با تکرار وعده هایی که به ابراهیم داده شد ،خدا یعقوب را ضامنت می داد که نقشه ها
در حال پیرشوی بودند .حتی با اینکه رفتارهای یعقوب نشان از چشم پوشی از نقشه خدا
داشت ،خدا همچنان برای او در آنجا حضور داشت .به هر حال ،یعقوب باید بیست سال حیله
گری پدر زنش را ابتدا در ازدواجش و سپس در دست رنجش تاب می آورد( .پیدایش فصل
 ۲۹آیه  ۲۰و  ۲۵ ،۲۳و ۲۷؛ فصل  ۳۱آیه  .)۷ولی در چرخش غیرعادی فلک ،متام آن سال های
خدمت به همرسش به نظر می رسید فقط مثل چند روزی باشد ،زمانی که ربکا می اندیشید
که یعقوب از او دور خواهد بود (پیدایش فصل  ۲۹آیه .)۲۰
وقتی یعقوب تصمیم گرفت به خانه بازگردد ،ابتدا البان او را تعقیب کرد( .پیدایش فصل
 ۳۱آیه  ۲۵و  ،)۲۶سپس عیسو همراه  ۴۰۰مرد عازم شد تا او را ببیند .هر دوی این رشایط
برای زندگی تهدید آمیز بودند و خدا باید برای نجات او دو بار مداخله می کرد؛ ابتدا رؤیایی
به البان داد تا به او بگوید که یعقوب را مورد آزار قرار ندهد (پیدایش فصل  ۳۱آیه )۲۴؛
سپس شخصاً ،برای گالویز شدن با یعقوب و چالق کردن او مداخله کرد (پیدایش فصل ۳۲
آیه  ۲۴تا  .)۳۰این منظره لنگ لنگان راه رفنت برای یعقوب با چوبدستی می توانست عیسو
را تحت تأثیر قرار دهد که یعقوب تهدید نخواهد بود .هدایا جلوتر فرستاده شده بود و با
احتیاط سخن گفنت یعقوب ،همه این ها برای حل جدایی بین دو برادر کافی بود .آخرین باری
که آنها را با هم می بینیم زمانی است که پدرشان را به خاک می سپارند( .پیدایش فصل ۳۵
آیه )۲۹؛ بنابراین ،هر نقشه ای پیشینی که عیسو بعد از مراسم خاکسپاری برای کشنت یعقوب
داشت حال فراموش شده بود.
ب ــه هم ــه درد و رن ــج های ــی ک ــه ای ــن انتخ ــاب ه ــای احمقان ــه ب ــرای ای ــن اف ــراد چ ــه
مق ــر و چ ــه ب ــی گن ــاه ب ــه ارمغ ــان آوردن ــد بنگری ــد .چط ــور م ــی توانی ــم بیاموزی ــم
ک ــه قب ــل از ه ــر عمل ــی بیش ــر فک ــر ،فک ــر ،فک ــر کنی ــم؟

پنج شنبه

 ۱۴ژانویه

یوسف و برادرانش
درس ــت هامنط ــور ک ــه یعق ــوب س ــزاوار ب ــدی ه ــای زی ــادی از ط ــرف ب ــرادرش عیس ــو
ب ــود بع ــد از رفت ــاری ک ــه ب ــا او ک ــرد ،چی ــزی مش ــابه آن در داس ــتان یوس ــف و برادران ــش
م ــی بینی ــم.
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اینج ــا دوب ــاره م ــی بینی ــم ک ــه ب ــرادر از ب ــرادر تنف ــر دارد بخاط ــر اینک ــه یک ــی بی ــش از
دیگ ــری م ــورد توج ــه ق ــرار گرفت ــه اس ــت (پیدای ــش فص ــل  ۳۷آی ــه  ۳و  .)۴پیراه ــن رنگ ــی
از ملحف ــه راه راه دوخت ــه نش ــده ب ــود .کلم ــه اصل ــی اش ــاره م ــی کن ــد ک ــه ردای ــی گ ــران
قیم ــت ب ــود ک ــه توس ــط اعض ــای خان ــواده س ــلطنتی پوش ــیده م ــی ش ــد و ب ــا ق ــاب دوزی
گ ــران به ــا و س ــوزن کاریه ــای رنگارنگ ــی پوش ــیده ب ــود ،ک ــه ی ــک س ــال ب ــرای دوخ ــن آن
وق ــت رصف م ــی ش ــد.
آن ــگاه ک ــه یوس ــف ب ــه برادران ــش درب ــاره خواب ــش گف ــت (پیدای ــش فص ــل  ۳۷آی ــه ۵
ت ــا  ،)۱۱او حت ــی دش ــمنی و حس ــادت بیش ــری ب ــر علی ــه خ ــودش ب ــه ب ــار آورد .بنابرای ــن،
در اولی ــن فرص ــت توطئ ــه چیدن ــد ت ــا از دس ــت او خ ــاص ش ــوند (پیدای ــش فص ــل  ۳۷آی ــه
 ۱۹و  .)۲۰ب ــرادران بای ــد ب ــه خودش ــان تربی ــک گفت ــه باش ــند ک ــه چق ــدر از می ــان برداش ــن
او از زندگـــی شـــان ســـاده بـــوده اســـت .هیـــچ کـــدام ،حتـــی ،منـــی دانســـتند کـــه خـــدا
چگون ــه از ای ــن وظعی ــت ب ــرای نج ــات خودش ــان س ــال ه ــا بع ــد اس ــتفاده خواه ــد من ــود.

پیدای ــش فص ــل  ۴۵آی ــه ه ــای  ۴ت ــا  ۱۱را بخوانی ــد .تصوی ــر بزرگ ــری ک ــه یوس ــف دی ــد
چ ــه ب ــود؟ مترک ــز اصل ــی او روی چ ــه ب ــود؟


بیاندیش ــید ب ــه اینک ــه چ ــه چی ــزی ممک ــن ب ــود از ذه ــن یوس ــف گذش ــته باش ــد ب ــه
عنـــوان پـــری در غـــل و زنجیـــر و در حـــال راه رفـــن در پـــی شـــر و مشـــغول متاشـــای
تپ ــه ه ــای اط ــراف خان ــه کودک ــی اش ک ــه از نظ ــر او ناپدی ــد م ــی ش ــدند .س ــپس ب ــرای
ف ــروش ق ــرار گرف ــن و خری ــداران فض ــول در ح ــال انگول ــک ک ــردن او و تحقی ــر ک ــردن او
در وارس ــی هایش ــان قب ــل از پیش ــنهاد مزای ــده برای ــش .بس ــیاری ای ــان ش ــان را بخاط ــر
تحقی ــر و رن ــج کش ــیدن کم ــری از دس ــت داده ان ــد.
یوس ــف م ــی توانس ــت انتخ ــاب کن ــد ک ــه ب ــر ض ــد خ ــدا و تل ــخ م ــزاج ش ــود ،ام ــا او در
ع ــوض انتخ ــاب ک ــرد ک ــه ایامن ــش را در می ــان رن ــج دلخ ــراش نگ ــه ب ــدارد ،ن ــرد ب ــزرگ در
زندگ ــی ش ــخصی اش مث ــل منایش ــی نق ــش ب ــازی ک ــرد .او ب ــزودی ب ــه زندگ ــی در خان ــواده
یک ــی از مه ــم تری ــن نظام ــی ه ــا در کش ــور خ ــو گرف ــت و در زی ــر برک ــت خ ــدا ب ــزودی
اعت ــاد او را بیش ــر جل ــب ک ــرد (پیدای ــش فص ــل  ۳۹آی ــه  ۱ت ــا  .)۴رسانج ــام ای ــن ب ــرده در
م ــر ره ــر ش ــد.
ب ــا وج ــود مش ــهود ب ــودن گس ــیختگی خان ــواده و وج ــود خیان ــت و رش در ای ــن داس ــتان
ام ــا پای ــان خوش ــی داش ــت .پ ــس چگون ــه ،ای ــان ت ــان را دس ــت نخ ــورده ن ــگاه م ــی
داری ــد و زمان ــی ک ــه هم ــه چی ــز ب ــه ه ــان خوب ــی ک ــه ب ــرای یوس ــف اتف ــاق افت ــاد ب ــه
نظ ــر پی ــش من ــی رود آی ــا از خ ــود روحی ــه مهرب ــان نش ــان م ــی دهی ــد؟
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جمعه

 ۱۵ژانویه

اندیشه ای فراتر:

شکی نیست ،آنگونه که این داستان ها نشان می دهند ،زندگی در این زمین ،میان نربد
بزرگ ،همیشه هامن طور که ما می خواهیم بازی منی کند .برای منونه ،آدم و حوا دست خطی
نداشته اند ،زمانی که فرزند تازه متولد یافته شان را میان بازوان شان نگه داشتند ،که یکی
دیگری را خواهد کشت .صفوره وقتی با موسی ازدواج کرد ،به طور حتم آینده ای را که در
رؤیا ساخته بود صاحب نشد .آیا فکر می کنید زندگی زناشویی لیه ،هامنی بود که درباره اش
وقتی دخرت جوانی بود در تخیل داشت؟ و ارمیای جوان – هرچه که امیدها و آرزوهایش بود
– آن ها به طور حتم دربردارنده توبیخ و تنبیه و یا خیانت کار فرض شدن توسط قوم خودش
نبودند؛ و داود و بَ ِ
تش َبع یک حکایت متفاوت را به آن داستان که رسانجام آشکار شد ترجیح
منی دادند .در مورد عیسی چطور؟ البته که عیسی به دنیا آمد تا مبیرد؛ نکته اصلی همین بود.
اما از جنبه انسانی اش ،جنبه ای که از هامن خاک رس مثل ما به دنیا آمد ،هامن جنبه ای که
در باغ جتسیامنی گریست« ،ای پدر من اگر ممکن است این جام از من بگذرد…» (متی فصل
 ۳۶آیه  .)۳۹او کوبیده می شود ،استهزاء می شود ،مورد اهانت قرار می گیرد و در سن سی و
سه سالگی مصلوب می شود ،بطور حتم این ها چیزی نبود که کسی آرزویش را داشته باشد.
شکی نیست ،زندگی می تواند با ما رفتار زشتی داشته باشد .اما این مسئله نباید باعث شگفتی
شود ،اینطور نیست؟ چه انتظاری از دنیای ساقط و گناهکار دارید؟ یک بهشت .عمر باغ عدن
مدتها پیش متام شده است .اما دوباره باز خواهد گشت و وقتی که بازمی گردد ،فاصله بین
آنچه زندگانی مان در حارض است ،و آنچه در آینده خواهد بود بینهایت بیشرت از فاصله بین
آنچه ما امید آن را داشتیم و آنچه که در مقابل دریافت کردیم ،خواهد بود.

پرسشهایی برای بحث
 .1تفاوت های فاحش بین فرزندان یک خانواده آن هایی که ایامن به خدا را نگاه داشته

اند و آن هایی که نیاز به آن را ندیدند در چیست؟
 .2زمانی که رقابت و حسادت بین فرزندان خانواده به نظر می رسد که به اهداف خدا
برای خانواده های امروزی استیال می یابد ،چطور ممکن است که فردا را مثبت ببینند؟
چه می تواند برای خانواده های کلیسای شام جهت کمک به آن ها انجام شود برای اینکه
هدف بزرگرت خدا را ببینند؟
 .3برای افراد حارض در کلیسای شام کسانی که فکر می کنند در دنیا تنها هستند و زندگی
شان بی معنی و خالی از ارزش است چه می تواند انجام شود؟
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درس ۴

 ۱۶تا  ۲۲ژانویه

کشمکش و بحران :داوران

بعد از ظهر شنبه

بـرای مطالعـه ایـن هفتـه :داوران فصـل هـای  ،۱۴ ،۶ ،۴رسـاله به عربانیـان فصل
 ۱۱آیـه  ،۳۲کتـاب اول سـموئیل فصـل  ۲آیـه هـای  ۱۲تـا  ،۲۵فصـل  ۸آیه هـای  ۱تا  ۷را
بخوانید.

آیـه حفظی«:حنـا دعـا کـرده گفـت :دل مـن در خـدا بوجـود مـی آیـد ،شـاخ من در
خداونـد برافراشـته شـده اسـت .دهانـم بـر دشـمنانم فخر می کنـد ،زیرا کـه در نجات
تـو شـادمانم( ».کتـاب اول سـموئیل فصـل  ۲آیه .)۱

عصر داوران دوره ای پـر هـرج و مـرج در تاریـخ مقدس بـود .قوم خـدا در نظر خداوند
مرتکـب رشارت شـدند ،خداونـد ایشـان را در دسـتان ملتـی سـتمکار «قـرار داد» ،قـوم در
پیشـگاه خداونـد فریـاد بـرآورد و خداوند نجات دهنـده ای را برخیزانید کـه آرامش را به آن
رسزمیـن بـه ارمغـان آورد .چنیـن بـود ،تـا اینکـه ایـن چرخـه غـم انگیـز دوبـاره تکرار شـد.
َدبـو َره ،یکـی از داوران ارسائیـل ،بـه خاطـر اعتامدی که به مـردان اطراف خود القـاء می کرد
قابـل توجـه بـود .او و یاعیـل قهرمان هسـتند در حینی کـه مردان به خاطـر کمروئی و فقدان
ایمان بـه دلگرمـی احتیـاج داشـتند .مسـئله ای تکـراری در نبرد بـزرگ زمانی که قـوم خدا با
نابرابـری هـای محـال روبـرو می شـود در داسـتان ِج ْد ُعون نیز دیده می شـود.
شَ ْمشُ ـون یکـی از آخریـن داوران بـود .بعـد از وی ایـن قوم به هرج و مرج و نـا امیدی و یأس
تنـزل یافـت .او قهرمـان بـی میلـی بود که عالقه بیشتری به تعقیب زنان داشـت تـا در پیروی
خـدا ،ماننـد هـم میهنانـش که میل بیشتری به پرسـتش بت ها داشـتند تا خدمت بـه خداوند.
سـموئیل امیـد را بـرای قـوم بـه ارمغـان آورد .تحـت نظر او سـاختار رهبری جدید همـراه با
پادشـاهان برقـرار شـد و یکـی از کارهـای پایانـی او تدهیـن آینده پادشـاه داود بود.
*درس این هفته را برای آمادگی روز شنبه  ۲۳ژانویه مطالعه کنید.
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یکشنبه

 ۱۷ژانویه

َدبو َره

داســتان َدبــو َره جزئیــات جالبــی بــه مضمــون نــرد بــزرگ مــی افزایــد .در اینجــا قــوم
خــدا را مــی بینیــم کــه از ســتم رنــج مــی برنــد و بــا مشــکالت ناممکــن روبــرو هســتند.
ایــن قرینــه هــا چیــزی اســت کــه در مکاشــفه فصــل  ،۱۲همــراه بــا رقابــت باورنکردنــی
غیرمنصفانــه بیــن یــک اژدهــای هفــت رس و فرزنــد تــازه متولــد شــده مشــاهده مــی کنیــم.
(مطالعــه روز ســه شــنبه هفتــه اول را ببینیــد).
شــخصیتهای اصلــی ایــن داســتان برگرفتــه از یابیــن ،پادشــاه کنعــان؛ ســیرسا و فرمانــدار
ارتــش وی؛ و َدبــو َره ی نبــی و داور اســت (کســی کــه مشــاجره هــای مدنــی را بیــن طــرف
هــای مخالــف حــل کــرد) کــه درجــه ی نفــوذ و تأثیــر غیرمعمولــی داشــت کــه یــک زن در
آن دوران مــی توانســت داشــته باشــد.



فصــل  ۴کتــاب داوران را بخوانیــد .بــه چــه روش هایــی مضمــون نــرد بــزرگ کــه در
اینجــا نشــان داده شــده را مــی بینیــم؟ در پایــان ،چــه کســی بــه تنهایــی پیــروزی را بــه قــوم
ارسائیــل آورد ،در حالــی کــه ســزاوار آن نبودنــد؟

قهرمــان زن داســتان یاعیــل همــر حابَــر اســت کــه از هــم فکــر بــودن بــا مــردان خــدا
هراســی نــدارد و آنکســی کــه نقشــی بســیار مهــم در شکســت دشــمنان خــدا بــازی کــرد.
امــروزه قضــاوت اقدامــات او از دیــدگاه مــا کار ســاده ای نیســت .بنابرایــن ،کاری کــه نبایــد
انجــام دهیــم ایــن اســت کــه از کــردار یاعیــل بــرای توجیــه فریــب و خشــونت بــه منظــور
دســتیابی بــه اهدافــان اســتفاده کنیــم ،مهــم نیســت کــه آن اهــداف چقــدر درســت مــی
تواننــد باشــند.
َدبــو َره در بحــث هــای منتهــی بــه کشــمکش بــه بــاراق اطمینــان مــی دهــد کــه نــرد
از آن خــدا خواهــد بــود (بازتــاب نــرد بــزرگ ،بــه طــور حتــم) .از دو فعــل جهــت ترشیــح
اینکــه خــدا چگونــه ایــن کار را انجــام خواهــد داد اســتفاده مــی شــود (داوران فصــل  ۴آیــه
ـیسا را بــه رود قیشــون بیــرون «خواهــد کشــید» (کلمــه بــه ماهــی در تــور انداخــن
 .)۷او ِسـ ّ
اشــاره مــی کنــد) ،جایــی کــه او را بــه دســت بــاراق تســلیم خواهــد کــرد .رسود شــکرگزاری
ـیسا
َدبــو َره بعضــی از جزئیــات را منایــان مــی کنــد (کتــاب داوران فصــل  .)۵ارابــه هــای ِسـ ّ
در راه هــای تنــگ و باریــک نزدیــک رود قیشــون بــه دلیــل بارندگــی زیــاد گرفتــار شــدند.
آســان هــا و ابرهــا باریــدن گرفتنــد و از کــوه هــا آب هــا «جــاری شــد» (فصــل  ۵آیــه هــای
 ۴و  ،)۵طوفانــی ناگهانــی بوجــود آورد کــه تعــداد زیــادی از رسبــازان دشــمن را از بیــن بــرد
(فصــل  ۵آیــه  )۲۱و قــوم ارسائیــل نجــات مــی یابــد.
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ب ــه اطمینان ــی ک ــه ای ــن م ــردان جنگ ــی ب ــه َدب ــو َره داش ــتند بیاندیش ــید .در حال ــی ک ــه
از ی ــک جه ــت خ ــوب ب ــود (ب ــدون ش ــک) ،چ ــرا بای ــد همیش ــه ب ــه مق ــدار اطمینان ــی
ک ــه ب ــه هرک ــس داری ــم محت ــاط باش ــیم؟

دوشنبه

 ۱۸ژانویه

جِ ْد ُعون


فصــل  ۶آیــه  ۱کتــاب داوران را بخوانیــد .در اینجــا چــه اتفاقــی دارد مــی افتــد؟ داوران
فصــل  ۶آیــه  ۱۰را ببینیــد.

بعــد از َدبــو َره ،رسزمیــن بــرای چهــل ســال آینــده از آرامــش لــذت بــرد ،امــا خیلــی زود
در دســتان ســتمگران گرفتــار شــدند .ایــن بــار مدیــان بودنــد ،کســانی کــه همــراه بــا هــم
پیامنــان شــان ،وارد ارسائیــل شــدند و همــه محصــوالت تــازه کاشــته شــده آنهــا را نابــود مــی
کننــد و احشــام آنهــا را مــی دزدنــد( .داوران فصــل  ۶آیــه هــای  ۳تــا  .)۵قــوم بنــی ارسائیــل
بســیار فقیــر شــد و بــه درگاه خداونــد فریــاد برآوردنــد (داوران فصــل  ۶آیــه هــای  ۶و .)۷
ایشــان دریافتنــد کــه خداهــای متداولشــان حــاال دیگــر بــی فایــده بودنــد.

فصــل  ۶آیــه هــای  ۱۲تــا  ۱۶کتــاب داوران را بخوانیــد .فرشــته خداونــد بــه جِ دْ ُعــون چــه
گفــت و واکنــش او چــه بــود؟ آیــا نبایســتی درک مــی کــرد کــه چــرا بــه چنیــن وضعــی دچــار
بودنــد؟ داوران فصــل  ۶آیــه هــای  ۷تــا  ۱۰را ببینیــد.


اگرچــه شــکایت ِج ْد ُعــون بــی جــا بــود (آنهــا نافرمــان بودنــد؛ بــه همیــن دلیــل مــورد
ظلــم و ســتم قــرار گرفتنــد) خــدا بــرای نجــات دوبــاره آمــاده بــود امــا ایــن بــار از طریــق
ِج ْد ُعــون .چقــدر جالــب کــه خــدا ِج ْد ُعــون «مــرد زورآور» را انتخــاب کنــد درحالــی کــه
ِج ْد ُعــون خــود را کامــا چیــزی دیگــر تصــور مــی کــرد« :امــا رسورم مــن چگونــه مــی توانــم
ارسائیــل را نجــات دهــم؟ ایــن طایفــه مــن در منســی ذلیــل تــر از همــه اســت و خــود مــن در
خانــدان پــدرم کوچکرتینــم( ».داوران فصــل آیــه  .)۱۵بــدون شــک کــه جــزء حیاتــی نیــروی
ِج ْد ُعــون حــس ضعــف و بــی ارزش بــودن خــود او بــود.
همچنیــن بــه پرسشــی کــه ِج ْد ُعــون در داوران فصــل  ۶آیــه هــای  ۳۶تــا  ۴۰از خداونــد
پرســیده بــود ،توجــه کنیــد .بــه خاطــر همیــن آگاهــی از نابرابــری هــا بــر علیــه آنهــا و ضعــف
خــود او بدنبــال ضامنــت ویــژه حضــور خــدا بــود .از ایــن رو ،در اینجــا مــردی را داریــم
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کــه خیلــی خــوب وابســتگی کاملــش بــه خــدا را درک کــرد .در داوران فصــل  ۷مــی توانیــم
دربــاره موفقیــت شــگفت انگیــز ِج ْد ُعــون بــر علیــه ســتمگران قومــش و نجــات قــوم ارسائیــل
توســط خــدا بخوانیــم.
چ ــرا خداون ــد تصمی ــم م ــی گی ــرد ک ــه در مس ــیر ای ــن نج ــات از انس ــان ه ــای س ــاقط
در گن ــاه اس ــتفاده کن ــد؟ ب ــه همی ــن دلی ــل ،آی ــا من ــی توانس ــت «بی ــش از دوازده ف ــوج
از فرش ــتگان» را ف ــرا بخوان ــد (مت ــی فص ــل  ۲۶آی ــه  )۵۳ت ــا آنچ ــه را ک ــه در آن زم ــان
بـــرای قـــوم ارسائیـــل مـــورد نیـــاز بـــود انجـــام دهـــد؟ مـــا بـــه عنـــوان انســـان هـــای
س ــاقط در گن ــاه چ ــه نقش ــی در ن ــرد ب ــزرگ و انتش ــار م ــژده انجی ــل ب ــازی م ــی کنی ــم؟

سه شنبه

 ۱۹ژانویه

شَ ْمشُ ون

خطـوط جنگـی بیـن نیک و رش در داسـتان شَ ْمشُ ـون نامشـخص به نظر می رسـند .زندگی
اش از سـبکی جالـب همـراه بـا خبری از طـرف فرشـته خداونـد آغـاز می گـردد بنا بـر اینکه
بایـد از ابتـدای تولـد نذیـره باشـد .فرشـته بـه پـدر و مـادر شَ ْمشُ ـون نحـوه آماده بـودن برای
فرزنـد ویـژه شـان را مـی آمـوزد .بـه مادر گفته می شـود که الـکل و یا خـوراک حرام مرصف
نکنـد (داوران فصـل  ۱۳آیـه هـای  ۱۳ ،۴و ۱۴؛ همچنیـن فصـل  ۱۱الویـان را ببینید) .براسـتی
کـه خـدا نقشـه هـای بخصوصی برای شَ ْمشُ ـون داشـت؛ متأسـفانه همـه چیز بـه آن خوبی که
انتظـار مـی رفـت از آب در نیامد.
«بـه محـض ورودش بـه دوران بلـوغ ،همان زمانـی کـه او مـی بایسـت مأموریـت الهـی
اش را بـه اجـرا درآ َو َرد – زمانـی کـه بیشتر از همیشـه میبایـد بـا خـدا صـادق بـوده باشـد –
شَ ْمشُ ـون بـه دشـمنان قـوم ارسائیـل پیوسـت .او نپرسـید آیـا مـی توانسـت خـدا را زمانـی که
بـا هـدف انتخابـش یکـی مـی شـد بهتر سـتایش کند ،یـا آیـا خـود را در جایگاهی مـی دید که
منـی توانسـت انجـام ایـن هـدف را بواسـطه زندگـی اش تکمیـل کنـد .خـدا به همـه آن هایی
کـه نخسـت در جسـتجوی عـزت نهـادن به او هسـتند ،حکمت را وعـده داده اسـت؛ اما برای
آن هایـی کـه در پی خشـنودی خودشـان هسـتند وعـده ای وجود ندارد – ».الـن جی هوایت،
شـیوخ و انبیـاء ،صفحـه .۵۶۳



داوران فصـل  ۱۴آیـه  ۱تـا  ۴را بخوانیـد .چطـور ممکن اسـت خدا از ضعف شَ ْمشُ ـون برای
زنها به عنوان «فرصتی جهت اقدام در برابر فلسطینی ها» استفاده کند؟ (آیه .)۴
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شَ ْمشُ ـون بطـرق مختلـف بر علیه فلسـطینی ها «اقـدام کرد» ،هرکدام در پاسـخی از روی
خشـم بـه خاطـر اهانـت هـای شـخصی .ابتـدا او سـی نفـر را کشـت و لبـاس هـای شـان را به
جشـن عروسـی بـرد تا بدهـی اش را بپـردازد (داوران فصل  ۱۴آیـه  .)۱۹آنگاه گنـدم زارهای
شـان را هنگامی که همرسش به سـاق دوشـش داده شـد نابود کرد( .داوران فصل  ۱۴آیه ۲۰
و فصـل  ۱۵آیـه  ۱تـا  .)۵سـپس شَ ْمشُ ـون بسـیاری را بـه انتقـام کشتن همرس و پدر او توسـط
فلسـطینی ها کشـت( .داوران فصل  ۱۵آیه های  ۶و  ۷و  .)۸هنگامی که فلسـطینی ها سـعی
بـه تالفـی آن کار داشـتند (داوران فصـل  ۱۵آیـه  ۹و  ،)۱۰او هـزار نفـر را بـا اسـتخوان فـک
االغـی از بیـن بـرد( .داوران فصـل  ۱۵آیه  ۱۴و  .)۱۵در آخر او معبدشـان را ویران کرد و سـه
هـزار نفـر را بـه خاطـر کـور کـردن خود از پـا در آورد (داوران فصـل  ۱۶آیـه  ۲۸ ،۲۱و .)۳۰
صحب ــت از قهرمان ــی معی ــوب و ناق ــص اس ــت .ب ــه نظ ــر م ــوارد بس ــیار اندک ــی درب ــاره
شَ ْمشُ ــون وجــود دارد کــه مــا بایــد بدنبــال تقلیــد از او باشــیم ،ولــو اینکــه او در رســاله
ب ــه عربانی ــان فص ــل  ۱۱آی ــه  ۳۲هم ــراه ب ــا بعض ــی ش ــخصیت ه ــای بلندمرتب ــه در ی ــک
فهرســت قــرار مــی گیــرد .واضــح اســت حقایــق بســیاری در ایــن داســتان وجــود دارد
ک ــه پنه ــان مان ــده اس ــت .ب ــه ای ــن فک ــر کنی ــد ک ــه خ ــدا ب ــا شَ ْمشُ ــون چ ــه کاری م ــی
توانس ــت انج ــام ده ــد .در م ــورد خودم ــان چط ــور؟ ب ــرای تحق ــق امکان ــات خودم ــان
چ ــه کاره ــای بیش ــری م ــی توانی ــم انج ــام دهی ــم؟

چهارشنبه

 ۲۰ژانویه

روت

بـه جـای صحبـت دربـاره ارتـش هـای بـزرگ دشـمن کـه قـوم خـدا را تهدیـد کـرده انـد،
داسـتان روت دربـاره مسـئله کوچـک تـری صحبـت مـی کنـد :یـک خانـواده تقریبـاً در حـال
نابـودی دوبـاره احیـاء مـی گـردد .در حالـی کـه دو مضمـون بزرگتر را در بـر مـی گیـرد –
آفرینـش خـدا نابـود می شـود و قـوم او مورد تهدید قـرار می گیرنـد – روت همچنین از نربد
بـزرگ در سـطح فـردی مـی گویـد ،آنجـا کـه در واقعیـت همیشـه ادامـه داشـته اسـت.
جـای شـگفتی نیسـت کـه رسزمیـن یهـودا در عصر داوران از خشکسـالی رنـج می کشـید
(روت فصـل  ۱آیـه  ،۱تثنیـه فصـل  ۲۸آیـه  ،۴۸فصـل  ۳۲آیـه ۲۴؛ همچنیـن داوران فصـل ۱۷
آیـه  ،۶فصـل  ۲۱آیـه  ۲۵را ببینیـد) .ایـن نشـانه ای بـود کـه قـوم عهـد و پیمان خـدا را تـرک
کـرده انـد .گنـاه و رسکشـی زمینـی کـه شـیر و شـهد در آن جـاری بـود را به زمینی خشـک و
بایـر تبدیـل کـرد ،امـا در کتـاب روت ،خـدا رسزمیـن را «دلجویـی منـوده» و زندگـی را بـه آن
بازگردانـد« ،بـه ایشـان دوبـاره نـان داد» (روت فصـل  ۱آیـه .)۶
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هنگامـی کـه ا َلی َملَـک ،همسرش نَ ُعومـی و دو پسر جوانـش ابتدا بـه موآب رفتنـد ،آن ها
رفتنـد چـرا کـه آینده ای می خواسـتند .رسزمین دشـمن اعانـه ای موقتی ارائـه داد اما ،زمانی
کـه شـوهر و دو پسرش مردنـد ،نَ ُعومـی در نهایـت تصمیـم گرفـت بـه وطن خـود بازگردد.

روت فصـل  ۱آیـه  ۱۶ ،۸و  ۱۷را بخوانیـد .اهمیت خواسـت روت بـرای همراهی با نَ ُعومی
چیست؟

روت از ملـت دشـمنی بـود کـه در فرصـت هـای بسـیاری تلاش کـرد تـا ارسائیـل را نابود
کنـد ،امـا او خواسـت کـه همراه با قوم خدا شـناخته شـود و خدای آنها را سـتایش کند .عالوه
بـر ایـن ،او در نظـر میهنـی کـه خـود اختیار کـرده بود التفـات یافت ،نـه فقط از طـرف بو َع ْز
(روت فصـل  ۲آیـه  )۱۰بلکـه همچنیـن بواسـطه مردمی کـه او را می شـناختند (روت فصل ۲
آیـه  .)۱۱بو َعـ ْز اعتماد داشـت کـه او در نظـر خـدا نیـز التفات یافته اسـت (روت فصـل  ۲آیه
 )۱۲و تحسـین خـود را نسـبت بـه او یـک قـدم جلوتـر برد و بـرای اردواج بـا او موافقت کرد
(روت فصـل  ۳آیـه  ۱۰و .)۱۱
بـه هـر حـال ،فامیـل نزدیـک تر از بو َع ْز وجود داشـت که ادعای نخسـت زمیـن مرد مرده
را داشـت اگـر او بـا روت ازدواج مـی کـرد .بـه هـر حـال فامیـل نزدیـک تـر میلـی بـه همرس
دیگـر نداشـت ،چـرا کـه برنامـه هـای مالـی اش را پیچیـده می کـرد (روت فصل  ۴آیـه  .)۶در
ایـن مرحلـه مجمـع شـاهد هـا روت را برکـت داد ،او را ماننـد زنان بـزرگ در تاریـخ ارسائیل
شـناختند (روت فصل  ۴آیه  ۱۱و  ،)۱۲این امر واقع شـد زمانی که او جد مسـیح شـد( .روت
فصـل  ۴آیـه  ۱۳و ۱۷؛ متـی فصـل  ۱آیـه  ۵و .)۶
صحبـت از داسـتانهای «تـا ابـد شـاد و خوشـبخت زندگـی کردن» اسـت .متأسـفانه ،تعداد
زیـادی از آن هـا در کتـاب مقـدس موجـود نیسـت .بدون شـک ،تعـداد زیـادی از آن ها خارج
از کتـاب مقـدس نیـز وجـود نـدارد .گـر چـه در اینجـا نیـز می توانیـم ببینیـم که با وجـود باال
و پاییـن هـای زندگـی در نهایـت اراده خـدا حاکـم خواهد شـد؛ و این هامن خربی نیکو اسـت
بـرای متـام کسـانی کـه خـدا را دوسـت مـی دارنـد و بـه او اعتامد مـی کنند.

پنجشنبه

 ۲۱ژانویه

سموئیل

ابت ــدای کت ــاب س ــموئیل چ ــه ارتباط ــی ب ــا ن ــرد ب ــزرگ دارد؟ تهدی ــد مش ــهودی ب ــرای
نظ ــم خلق ــت وج ــود ن ــدارد و ارت ــش ه ــای ب ــزرگ ب ــر رس م ــرز وج ــود ندارن ــد .حم ــات
رشی ــر ماهران ــه ت ــر و ب ــه ه ــان ان ــدازه حقیق ــی ان ــد.
33

کت ــاب اول س ــموئیل فص ــل  ۲آی ــه ه ــای  ۱۲ت ــا  ۲۵را بخوانی ــد .چگون ــه واقعی ــت نی ــک
در براب ــر رش را در ای ــن آی ــه ه ــای غ ــم انگی ــز آش ــکار م ــی بینی ــم؟

«ه ــر چن ــد او ( ِعیلِ ــی) ب ــه حکمران ــی م ــردم منص ــوب ش ــده ب ــود ،ام ــا اه ــل خان ــه
خـــودش را اداره نکـــردِ .عیلِـــی پـــدری بخشـــنده بـــود .دلباختـــه آرامـــش و آســـودگی ،او
اقت ــدارش را جه ــت تصحی ــح ع ــادت ه ــای ب ــد و ه ــوای نف ــس فرزندان ــش ب ــکار ن ــرد .ب ــه
جــای مخالفــت بــا آن هــا یــا تنبیــه شــان ،تســلیم اراده آنهــا مــی شــد و بــه آن هــا اجــازه
م ــی داد راهش ــان را ادام ــه دهن ــد – ».ال ــن ج ــی هوای ــت ش ــیوخ و انبی ــاء صفح ــه .۵۷۵
در مقایس ــه ب ــا آن ه ــا ،پ ــر بچ ــه ای را م ــی بینی ــم ک ــه لب ــاس کاهن ــی ب ــر ت ــن داش ــت
(کتــاب اول ســموئیل فصــل  ۱۲آیــه  ۱۸و  )۱۹و عیســی «در حکمــت و قامــت و رضامنــدی
ن ــزد خ ــدا و م ــردم ترق ــی م ــی ک ــرد» (کت ــاب اول س ــموئیل فص ــل  ۲آی ــه ۲۶؛ لوق ــا فص ــل ۲
آیــه  .)۵۲ایــن ســموئیل بــدون شــک رهــری قدرمتنــد و وفــادار در ارسائیــل شــد« .و متــام
ارسائی ــل از دان ت ــا برئش ــبع دانس ــتند ک ــه س ــموئیل برق ــرار ش ــده اس ــت ک ــه نب ــی خداون ــد
باش ــد( ».کت ــاب اول س ــموئیل فص ــل  ۳آی ــه .)۲۰
ب ــه ه ــر ح ــال ای ــن ب ــدان معن ــا نیس ــت ک ــه هم ــه چی ــز ب ــه خوب ــی پی ــش رف ــت .ق ــوم
در جن ــگ ب ــا فلس ــطینی ه ــا مواج ــه ش ــد و دو پ ــر ِعیلِ ــی کش ــته ش ــدند؛ فلس ــطینی ه ــا
تابــوت عهــد خــدا را گرفتنــد و وقتــی ِعیلِــی  ۹۸ســاله خــر را شــنید از دنیــا رفــت (کتــاب
اول س ــموئیل فص ــل  ۴آی ــه  ۱۴ت ــا .)۱۸
متأس ــفانه ،س ــموئیل م ــی بای ــد ه ــان مش ــکلی ک ــه ِعیلِ ــی ب ــا آن روب ــرو ب ــود را تجرب ــه
مــی کــرد :پرسانــی کــه در وفــاداری و صداقــت او را پیــروی نکردنــد (کتــاب اول ســموئیل
فص ــل  ۸آی ــه  ۱ت ــا .)۷
س ــموئیل نقط ــه تحول ــی در تاری ــخ ق ــوم خ ــدا را بوج ــود آورد .او آخری ــن داور ب ــود
و ش ــخصیت کلی ــدی در پیش ــرد ن ــرد ب ــزرگ .تأثی ــر م ــداوم او م ــردم را در دوره س ــختی
راهنامی ــی ک ــرد .ج ــای افس ــوس دارد ک ــه پرسان ــش از او تبعی ــت نکردن ــد ،ام ــا خ ــدا ب ــه
دودمـــان انســـان هـــا وابســـته نیســـت .ماننـــد نتیجـــه ارتدادشـــان ،شـــیوخ درخواســـت
پادش ــاه کردن ــد ک ــه بهرتی ــن گزین ــه نب ــود ،هامنط ــور ک ــه ق ــرن ه ــای تاری ــخ بع ــدی آش ــکار
خواه ــد من ــود.
مه ــم نیس ــت ک ــه زندگ ــی خانوادگ ــی م ــان چق ــدر خ ــوب ی ــا ب ــد اس ــت م ــا ب ــرای
کس ــی ک ــه ب ــه او در ن ــرد ب ــزرگ خدم ــت م ــی کنی ــم ،پاس ــخگو هس ــتیم .ه ــر اش ــتباهی
ک ــه ش ــا مرتک ــب ش ــده ای ــد ،چ ــرا همیش ــه بای ــد آن را ب ــه خاط ــر آوری ــد ام ــروز ،ه ــم
اکن ــون هرگ ــز دی ــر نیس ــت ک ــه ب ــا خداون ــد آن را اص ــاح کنی ــد؟ ممک ــن اس ــت ف ــردا
خیل ــی دی ــر باش ــد ،ام ــا ن ــه ام ــروز.
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جمعه

 ۲۲ژانویه

اندیشه ای فراتر:

کتاب مقدس به خاطر نادیده نگرفنت گناه انسانها شناخته شده است .اگر این کار را انجام می داد ،چطور
می توانست رشح حال برشیت را چنین دقیق به تصویر بکشد؟ یک ترسیم واضح ویژه از رشارت انسان در
کتاب اول سموئیل فصل  ۲آیه های  ۱۲تا  ۲۵دیده می شود ،زمانی که پرسان ِعیلِی در مقایسه با سموئیل
جوان نشان داده شده اند .کتاب اول سموئیل فصل  ۲آیه  ۱۲می فرماید« ،پرسان ِعیلِی از بنی بَلِیّعال بودند
و خداوند را نشناختند ».نخست به مغایرت توجه کنید :اصل و نسب نقشی مهم در زندگی بر پایه کتاب
مقدس بازی می کند و در این یک خط «پرسان ِعیلِی» اکنون به «پرسان بَلِیّعال» تبدیل شدند .بَلِیّعال کلمه
ای غنی است ،در اشکال و مفاهیم مختلف ،تقریباً همیشه منفی استفاده شده است .در حقیقت ،به بَل و
بَلِی عربی مربوط می شود ،که به معنی «مخالفت» یا «خیر» یا «بدون» است« .بَلِ ّیعال» خود به معنی «بی
ارزش»« ،بی فایده» می باشد و در جاهای دیگر هامنطور که نظر به پرسان ِعیلِی بود استفاده می شود؛
برای همین مردان دیگر نیز «پرسان بَلِ ّیعال» خوانده شدند( .کتاب دوم تواریخ فصل  ۱۳آیه  ۷و کتاب اول
پادشاهان فصل  ۲۱آیه  .)۱۳در امثال فصل  ۶آیه  ،۱۲به مفهوم رشیر است( .در دوران قدیم دیگری نزدیک
به ادبیات رشق ،بَلِیّعال به عنوان نام دیگری برای خود شیطان دیده می شود ).تقریباً در هر موردی در کتاب
مقدس امری منفی ظاهر می شود .بعنوان انسان ها ،موافق شبیه خدا آفریده شدند ،آن ها به منظور یک
هدف و برای داشنت مفهوم آفریده شدند؛ و هنوز طبق نظر کتاب مقدس ،این مردان بی ارزش و «پرسان
بی ارزشی» بودند .چه ضایع کردن غم انگیز زندگی .ما یا برای خداوند ،کاری براساس مفهوم و هدف برای
او انجام می دهیم و یا در پایان ،بی ارزش هستیم .همچنین نظر به اینکه همه هستی ما و هدف مان برای
زندگی فقط از جانب او می آید معنی پیدا می کند.

پرسش هایی برای بحث:
 .1کتاب مقدس این را آشکار می کند :در نربد خط میانه ای وجود ندارد :ما یا در یک طرف هستیم یا
طرف دیگر ،طرف مسیح یا شیطان .ولی زندگی آن گونه که می شناسیمش همیشه با چنین تضادهای
نیرومند آشکار منی شود .درست است؟ گاهی اوقات مطمنئ نیستیم که چه تصمیمی صحیح است یا چه
تصمیمی اشتباه است؛ حتی در رشایط اخالقی ،همینطور .همیشه تصمیم گرفنت به این که چه کاری باید
انجام بدهیم به این سادگی نیست ..چه راه هایی هست که می توانیم برای کمک به انتخاب درست
مان راهنامیی (رهنمود) را جستجو کنیم ،در این زمانه ،خیلی آسان نیست که بدانیم چه انتخابی
«درست» است؟
 .2باز چه راه هایی کسانی که مورد تحسین شام بودند به گونه ای موجب نا امیدی شام شدند؟ در
عین حال ،به چه روش هایی شام باعث نا امیدی آن هایی شده اید که نظر تحسین به شام داشتند؟ از
این اتفاقات درباره ایامن ،اعتامد ،فیض و ضعف اخالقی انسان چه درمی یابید؟
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درس ۵

 ۲۳تا  ۲۹ژانويه

نربد ادامه دارد

بعدازظهر شنبه

برای مطالعه این هفته :کتاب اول سموئیل فصل  ۱۷آیه های  ۴۳تا  ،۵۱کتاب دوم
سموئیل فصل  ۱۱آیه های  ۱تا  ،۱۷کتاب اول پادشاهان فصل  ۱۸آیه های  ۲۱تا ،۳۹
کتاب دوم پادشاهان فصل  ۱۹آیه های  ۲۱تا  ،۳۴اسرت فصل  ۳آیه های  ۸تا  ،۱۱نحمیا
فصل  ۱را بخوانید.

آیه حفظی« :پس ایشان را از دست خدای خویش که به مهربانی بر من بود و نیز از
سخنانی که پادشاه به من گفته بود ،آگاه ساختم .پاسخ دادند‘ :بیایید برخیزیم و بنا کنیم’.
پس دستان خویش را به جهت انجام این کار نیکو قوی ساختند( ».نحمیا فصل  ۲آیه ).۱۸

وقتی زندگی داود ،ایلیا ،حزقیال ،اسرت و نحمیا را با هم مقایسه می کنیم ،موضوعات
مشابه ای به چشم می خورد :خدا قادر است از مردم «ناچیز» برای برگرداندن جریان رش
استفاده کند .در میان بعضی از این گزارشات می توانیم ببینیم که باوجود موانع زیاد ،نیازی
نیست زیر فشار طاقت فرسای رش خم شویم .در مقابل می توانیم محکم بایستیم ،ولی فقط
در قدرت خدا که به عهد و پیامن خویش پایبند است ،عهدهایی که در عیسی تحقق می یابند.
وقتی که قوم خدا در توانایی او تاب می آورند ،خواهند دید که نیروهای رشیر به اندازه کافی
برای غالب شدن نهایی قدرمتند نیستند.
مترکز و چالش ،برای ماست تا در نجاتش لذت بربیم .این همیشه در بافت چالش های
طاقت فرسا که گاهی خود را درگیر آن می بینیم معنی ندارد ،چالش هایی که بسیار بزرگرت
از خودمان هستند .شادی در نجات بواسطه خدا پیش از رسیدن نجات اقدامی است از روی
ایامن و عبادت ،تا اینکه پی آمد منطقی آنچه باشد که در اطرافامن رخ می دهد .از سوی دیگر
بخاطر آنچه مسیح برای ما انجام داده است ،اعتامد به وفاداری خدا واقعاً تنها کار منطقی
است که می توانیم انجام دهیم.
*درس این هفته را برای آمادگی روز شنبه  ۳۰ژانویه مطالعه کنید.
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یکشنبه

 ۲۴ژانویه

داودُ ،جلیات و ِ
بتش َبع
زندگــی پیچیــده اســت و ایــن بــه خاطــر ایــن اســت کــه بــه عنــوان انســان ،مــا پیچیــده
هســتیم .تصــور کنیــد – مخلوقــات کــه بصــورت خــدا آفریننــده جهــان آفریــده شــدند ،ولــی
بعدهــا خودشــان را فاســد کردنــد .تعجبــی نیســت کــه امکانــات مــان بــرای هــر دو امــر
نیــک و رش مــی توانــد بــه ســطوح جالــب توجهــی برســد؛ و فقــط ایــن نیســت کــه بعضــی
مــردم بــه ســطوح بســیار عالــی «نیکــی» نائــل مــی شــوند در حالــی کــه دیگــران ،متأســفانه به
نهایــت تباهــی نــزول مــی کننــد .در عــوض ،هــر دوی ایــن منتهــی درجــه هــا مــی توانــد در
هــان شــخص آشــکار گردنــد! خــر عالــی ایــن اســت کســانی کــه زمانــی پســت تریــن بودنــد،
بــه فیــض خــدا ،کارهــای عظیمــی بــرای خــود و بــر انجــام داده انــد .البتــه ،خــاف آن نیــز
مــی توانــد اتفــاق بیافتــد :آنهایــی کــه در منتهــی درجــه بلنــدی هســتند مــی تواننــد بــه ژرفــا
ســقوط کننــد .شــیطان و نــرد بــزرگ واقعــی اســت و جــز اتصــال بــه خداونــد ،حتــی بهرتیــن
مــا مــی توانــد بــه طعمــه ای بــرای دشــمن مــان تبدیــل شــود( .رســاله اول پطــرس فصــل۵
آیــه .)۸

کتــاب اول ســموئیل فصــل  ۱۷آیــه هــای  ۴۳تــا  ۵۱را بخوانیــد .چــه کلامتــی از دهــان داود
بیــرون آمــد کــه بــرای فهــم پیــروزی اش بســیار مهــم اســت؟ در مقابــل ،کتــاب دوم ســموئیل
فصــل  ۱۱آیــه هــای یــک تــا  ۱۷را بخوانیــد .چــه تضــاد چشــم گیــری را در هــان انســان مــی
بینیــم؟ چــه چیــز ایــن تفــاوت را بوجــود آورد؟

داود کســی کــه جلیــات غــول پیکــر را شکســت داد هــان داودی اســت کــه مغلــوب
شــهوت و خودبینــی خویــش گشــت .ایــن مــرد قبـاً چــه تعــداد زن داشــت؟ و او یکــی دیگــر
را مــی بینــد ،یــک زن شــوهر دار و پــس ناگهــان ایــن گفتــه هــا کــه »جنــگ از آن خداونــد
اســت» (کتــاب اول ســموئیل فصــل  ۱۷آیــه  )۴۷یــا «کــه در ارساییــل خدایــی هســت» (کتــاب
اول ســموئیل فصــل  ۱۷آیــه  )۴۶کجــا مــی رونــد؟ اگــر زمانــی بــود کــه داود نــه تنهــا نیــاز
داشــت بدانــد «نــرد از آن خداونــد اســت» بلکــه بــا زره خــدا بــر تــن بجنگــد ،آن در منطقــه
جنگــی دره ایــاه نبــود بلکــه در گوشــه کنــار قلــب خــودش آنجــا کــه درون هــر یــک از مــا
نــرد بــزرگ بیــداد مــی کنــد.
وقتــی کــه داود بــه خــود آمــد بعــد از ســقوط وحشــتناکش بــا ِ
بتشـ َبع ،داود بــه انــدازه
کافــی حــزن و احســاس خطــاکار بــودن تــا پایــان عمــر داشــت .اندوهــش او را در نوشــن
مزامیــر فصــل  ۵۱هدایــت منــود ،آنجــا کــه او بــرای قلبــی پــاک (آیــه  )۱۰و بازگردانــدن
رابطــه اش بــا خــدا بــه حالــت قبــل التــاس مــی کنــد( .آیــه هــای  ۱۱و  .)۱۲در کشــمکش
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عظیــم عــامل هســتی ،انســان هــای پرقــدرت بــه انــدازه اشــخاص دون پایــه آســیب پذیــر
هســتند؛ بــا ایــن حــال خــدا خواهــان همیــاری بــا کســانی اســت کــه حقیقتـاً توبــه کــرده انــد.
ه ــم اکن ــون درب ــاره خودت ــان – پی ــروزی ه ــا ،دل شکس ــتگی ه ــا ،غلب ــه ه ــا و شکس ــت
هایت ــان بیاندیش ــید .چط ــور م ــی توانی ــد دروس ه ــر ی ــک از ای ــن داس ــتان ه ــا را در
م ــورد رشایط ــی ک ــه ه ــم اکن ــون ب ــا آن روب ــرو هس ــتید ب ــه کار ببندی ــد؟

دوشنبه

 ۲۵ژانویه

بازگشت قلبها
ایلیــای تِشْ ــبی بایــد یکــی از جالــب تریــن شــخصیت هــای کتــاب مقــدس باشــد .ابتــدا او
را در حضــور پادشــاه یکــه خــورده ای مــی بینیــم کــه بــه او مــی گویــد تــا ســه ســال دیگــر
بارانــی نخواهــد باریــد (کتــاب اول پادشــاهان فصــل  ۱۷آیــه یــک) .نزدیــک شــدن بــه یــک
پادشــاه و فــرار از او ســاده نبــود ،امــا ایــن مــرد پــر مــو بــا كمربنــد چرمــی (کتــاب دوم
پادشــاهان فصــل یــک آیــه  )۸از میــان نگهبانــان عبــور مــی کنــد ،پیــام خــدا را منتقــل منــوده،
ســپس بــه ســمت کوهســتان حــدود  ۱۲کیلومــر دورتــر فــرار مــی کنــد.
ایــن هــا لحظــات تأســف بــاری بــرای پادشــاهی شــال ارساییــل بــود .اکــرا ً خداونــد خــدا
را تــرک کــرده بودنــد (کتــاب اول پادشــاهان فصــل  ۱۹آیــه  )۱۰و در عــوض داشــتند خداهــای
بــاروری را مــی پرســتیدند .گفــن اینکــه بارانــی نخواهــد باریــد چالشــی مســتقیم در برابــر
بَ َعــل بــود ،هــان کــه تصــور مــی شــد بــاران را بــرای تضمیــن حاصلخیــزی محصــوالت و گلــه
هــا خواهــد بارانیــد تــا کشــاورزان را ثرومتنــد ســازد .آداب مذهبــی متــداول بــر بــاروری و
درآمــد مترکــز داشــت.
بــرای ســه ســال آینــده خدایــان بــاروری بســیار مهــم هســتند .ســپس ایلیــا دوبــاره بــا
پادشــاه مقابلــه مــی کنــد و مواجهــه ای بیــن خــود او و همــه انبیــاء بَعــل و الهــه اشــیریم
(الهــه بــاروری) صــورت گیــرد – یــک مــرد در مقابــل  ۸۵۰نفــر (کتــاب اول پادشــاهان فصــل
 ۱۸آیــه هــای  ۱۷تــا .)۲۰
ِ
وقتــی روز موعــود فــرا رســید و جمعیــت بــر کــوه کَرمــل گــرد آمدنــد ،ایلیــا بــه مــردم
گفــت« :تــا بــه کــی میــان دو فرقــه مــی لنگیــد؟» (کتــاب اول پادشــاهان فصــل  ۱۸آیــه .)۲۱
گاوهــای نــر انتخــاب و بــرای قربانــی آمــاده شــده انــد و مــردم منتظــر شــدند تــا ببیننــد کدام
خــدا بــا فرســتادن آتــش از آســان بــه انــدازه کافــی قدرمتنــد اســت .گاو نــر نیرومندتریــن
ســوژه مذاهــب بــاروری عهــد عتیــق بــود .بطــور حتــم خدایــان تــوان بــاروری شــان را نشــان
خواهنــد داد.
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کتــاب اول پادشــاهان فصــل  ۱۸آیــه هــای  ۲۱تــا  ۳۹را بخوانیــد .بــا وجــود حقیقــت محــض
نــرد بــزرگ در اینجــا ،ایلیــا در واقــع مــی خواســت چــه اتفاقــی در ارساییــل بیافتــد و چــرا
امــروزه ایــن موضــوع اینقــدر برایــان مهــم اســت؟

جــواب در کتــاب اول پادشــاهان فصــل  ۱۸آیــه  ۳۷نهفتــه اســت .معجــزه بــا وجــود
تأثیــر گــذار بودنــش ،خــود مشــکل واقعــی نبــود :مشــکل وفــاداری ارساییــل بــه عهــد بــود.
بعــاوه توجــه کنیــد کــه چــه کســی دل هایشــان را بازگردانــده بــود .خــود خداونــد بــود،
حتــی پیــش از اینکــه خــود معجــزه آشــکار گــردد .ولــی خــدا دل هــا را بــه بازگشــت بــه او
مجبــور منــی کنــد .او روح القــدس خویــش را مــی فرســتد و مــردم بــه آن روح پاســخ مــی
دهنــد ،ابتــدا بایــد انتخــاب کننــد کــه بــه او بازگردنــد؛ فقــط در ایــن صــورت ،بــا قــدرت او
مــی تواننــد برطبــق آن انتخــاب عمــل کننــد .امــروزه ایــن موضــوع فرقــی منــی کنــد .تنهــا
قــدرت خداســت کــه بــه تپــش هــر قلبــی نیــرو مــی بخشــد ،امــا او حتــی یکــی از آن قلبهــای
تپنــده را بــه پیــروی از خــود وادار منــی کنــد.

سه شنبه

 ۲۶ژانویه

کالم مخالفت
وقتـی که پادشـاهی آشـور ابرقـدرت جدید ،پادشـاهی ارساییل در شمال را ترصف منود و
سـاکنانش را در رستـارس بیـن النهریـن پراکنـده سـاخت حزقیا پادشـاه یهودا بـود( .کتاب دوم
پادشـاهان فصـل  ۱۸آیـه هـای  ۹تـا « .)۱۲آنچـه که او بیـش از این منی توانسـت از طریق آنها
در رسزمیـن پـدری شـان انجـام دهـد تلاش کرد تـا بوسـیله پراکنده کـردن شـان در میان بت
پرسـتان بـه ایـن مهم دسـت یابـد .ولی نقشـه او برای نجات همه آن کسـانی که مـی خواهند
از عفـو نجـات دهنـده ی نسـل بشر سـودی بربنـد باید تحقـق یابـد؛ و بخاطر پریشـانی هایی
کـه بـر رس قـوم ارساییـل آمـد او داشـت راه را بـرای آشـکار شـدن جاللـش برای همـه امتهای
زمیـن آمـاده مـی کـرد – ».الـن جی هوایـت ،پیامبران و پادشـاهان ،صفحه .۲۹۲
چنـد سـال بعـدَ ،سـ ْنحاریب پادشـاه آشـور توجهـش بـه سـمت یهـودا جلـب شـد و متامـی
شـهرهای حصـار دار را تصرف کـرد و بـه زور مالیاتهـای سـنگین مطالبـه کـرد (کتـاب دوم
پادشـاهان فصـل  ۱۸آیـه هـای  ۱۳تـا  .)۱۵گرچـه حزقیـا خزانـه هـای کاخ سـلطنتی و معبد را
خالـی کـرد ،پادشـاه آشـور راضی نبـود و مأمورانی برای مذاکره در خصوص تسـلیم اورشـلیم
فرستاد.
سـپس آشـوریان مـردم را مسـخره کردنـد ،بـا اخطـار نظـر بـه اینکـه هيچكـدام از خدايان
امـت هـای همسـایه ،آنهـا را از دسـت پادشـاه آشـور نرهانيدند؟ چـه چیز باعث می شـود که
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یهودیـان گمان کننـد خدایشـان کار بهتری انجام خواهـد داد؟ (کتاب دوم پادشـاهان فصل ۱۸
آیـه هـای  ۲۸تـا  ۳۳ ،۳۰تـا .)۳۵
سـپس حزقیـا تنهـا کار ممکـن را انجـام داد – او دعـا کرد (کتـاب دوم پادشـاهان فصل ۱۹
آیـه هـای  ۱۵تـا  .)۱۹خـدا قبالً از اشـعیاء برای تشـویق حزقیا اسـتفاده کرده بـود (کتاب دوم
پادشـاهان فصـل  ۱۹آیـه  )۶و حـال دوبـاره خـدا نبـی را به سـوی او فرسـتاد.

کتـاب دوم پادشـاهان فصـل  ۱۹آیـه هـای  ۲۱تـا  ۳۴را بخوانیـد ،بخصـوص آیـه هـای  ۲۱و
 .۲۲پیام خدا به قوم خود در خالل این بحران وحشتناک چیست؟

پـی آمـد متـام ایـن ماجـرا زمانـی دیـده شـد کـه ارتـش عظیـم آشـوری اطـراف دیوارهای
اورشـلیم اردو زد .سـاکنان وحشـت زده شـهر محصـور یـک روز صبـح برخاسـتند ،نـه بـرای
دیـدن اقدامـات نهایـی پیـروزی ارتـش کـه نزدیـک بـود اسـتحکامات شـهر محصـور را از هم
بپاشـد بلکـه بـرای دیـدن الشـه رسبازانی کـه روی زمیـن در سـکوتی مرگبار تا آنجا که چشـم
مـی دیـد پراکنـده شـده بودنـد (کتـاب دوم پادشـاهان فصـل ۱۹آیـه  .)۳۵پادشـاه رسافکنـده
آشـور بـه خانـه بازگشـت تـا پایـان زندگیـش را در دسـتان پسران خـودش ببینـد (کتـاب دوم
پادشـاهان فصـل  ۱۹آیـه هـای  ۳۷و .)۳۷
چط ــور م ــی توانی ــم حت ــی در رشای ــط دل ــرد کنن ــده و ظاه ــراً ناممک ــن بیاموزی ــم
ک ــه ب ــه خداون ــد اعت ــاد کنی ــم؟ چ ــرا بای ــد تصوی ــر کام ــل را در نظ ــر داش ــته باش ــیم
بخص ــوص وقت ــی مس ــائل همیش ــه حداق ــل اکن ــون ب ــه طری ــق مثبت ــی مت ــام من ــی ش ــوند؟

چهارشنبه

 ۲۷ژانویه

حکم مرگ

امـروزه درک رسـوم و سـنن امپراطـوری ایـران باسـتان برایمان دشـوار اسـت( ،هامنطور
کـه شـکی نیسـت بـرای مردمـان فرهنـگ هـای مختلـف در رستـارس قرون بـوده اسـت) آنجا
که داسـتان استر شـکوفا شـد .ولی یک چیز مسـلم اسـت :خداوند از آن امپراتوری در به جا
آوردن وعـده هـای پیمان بـه قـوم ارساییـل اسـتفاده کـرده بـود ،وعده هایـی که بـه ابراهیم
بـر مـی گشـت (پیدایـش فصـل  ۱۲آیـه هـای یـک تـا  ،۳اشـعیا فصـل  ۴۵آیه یـک ،کتـاب دوم
تواریـخ فصـل  ۳۶آیـه  ۲۳را ببینیـد).
استر دختر جـوان یهـودی خـود را ملکـه یافت .اگرچـه نحوه صعودش نسـبت به یوسـف
در مصر یـا دانیـال در بابـل نسـبتاً متفـاوت بـود ،او (هامنطـور کـه یوسـف و دانیـال بودنـد)
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هامنجـا کـه خداونـد مـی خواسـت باشـد ،بـود و بواسـطه خـدا در راهـی قدرمتند بـکار برده
شـد ،همان کـه چگونگـی بـه تحقـق رسـیدن موضـوع نبرد بـزرگ در تاریـخ را رشح داد.

استر فصـل  ۳آیـه هـای  ۸تـا  ۱۱را بخوانیـد .نقشـه هـای خدا بـرای قـوم یهود را بـه خاطر
بسـپارید ،بویـژه در رابطـه بـا آمـدن مسـیح موعـود .موفقیـت این حکـم چه عواقبـی در پی
خواهد داشـت؟

«پادشـاه نتایـج دور از دسترس را کـه در بـه پایـان رسـاندن ایـن فرمان همراهـی می کرد
درک نکـرد .خـود شـیطان ،تحریـک کننـده پنهـان ایـن توطئه ،داشـت تلاش می کرد تـا زمین
را از وجـود محافظـان دانـش خـدای حقیقی پـاک مناید ».الن جـی هوایت ،انبیاء و پادشـاهان
صفحـه  ۶۰۰و ۶۰۱؛ و از همیـن قـوم ،نجـات دهنـده جهـان خواهـد آمد.
چقـدر جالـب اسـت کـه مشـکل از عبـادت رشوع شـد (استر فصـل  ۳آیـه هـای  ۵تـا  )۸و
رسپیچـی گـروه مشـخصی از مردم در پیروی از قوانین و سـنن کسـی کـه در رأس قدرت قرار
داشـت .بنابرایـن ،بطـور حتـم ،رشایـط در آخـر جهـان متفـاوت خواهـد بـود ،واقعیت پشـت
آن – نبرد بـزرگ بیـن مسـیح و شـیطان – هنـوز هامنگونه اسـت و آن هایی که مـی خواهند
بـه خـدا وفـادار باشـند بـا همان چیزهایـی روبرو خواهند شـد کـه یهودیـان در اینجـا روبرو
شـدند .بـه مـا اخطـار داده شـده اسـت کـه در صحنه هـای پایانـی تاریـخ زمین ،فرمـان صادر
خواهـد شـد ،کـه «هـر كـه صـورت وحش را پرسـتش نكنـد ،كشـته گـردد( ».مکاشـفه  ۱۳آیه
 .)۱۵چیـزی کـه از تاریـخ مـی آموزیـم ایـن اسـت کـه از تاریـخ درس عبرت منـی گیریم.
چــرا مــا اغلــب متایــل داریــم نســبت بــه کســانی کــه از مــا متفاوتنــد بدگــان باشــیم؟
چــرا بایــد حقایــق نیرومنــد آفرینــش و رســتگاری ،حقایقــی کــه ارزش ویــژه هــر انســان
را منایــان مــی ســازند ،بــه مــا نشــان بدهنــد چقــدر ایــن طــرز فکــر اشــتباه اســت؟ چطــور
مــی توانیــم دل هایــان را از ایــن گرایــش بســیار نادرســت پــاک ســازیم؟

پنجشنبه

 ۲۸ژانویه

نحمیا

داسـتان نحمیـا همان زمانـی می آید که قـوم ارساییل دیگر بـه عنوان نهاد سیاسـی وجود
نـدارد بلکـه بـه عنـوان بقایـای پراکنـده در رسارس رسزمیـن هـای خـارج .بنابرایـن خـدا ،مثل
همیشـه ،بـه وعـده هـای عهـد خود وفـادار خواهـد بود ،حتـی وقتی که مـردم تا بـه پایان به
عهـد خود وفـادار نبـوده اند.
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نحمیـا فصـل  ۱را بخوانیـد .پس زمینه دعای او چیسـت؟ از چه طرقی یـادآور دعای دانیال
در کتـاب دانیـال فصـل  ۹آیـه هـای  ۴تـا  ۱۹اسـت؟ در هـر دوی مـوارد ،مشـکل چیسـت ،و
چگونـه در متامـی منایـش نبرد بـزرگ نقش ایفاء مـی کند؟
نحمیـا بـا لطـف پادشـاه ،اجـازه یافـت تـا بازگشـته و اورشـلیم را دوبـاره بازسـازی مناید.
نحمیـا در بازگشـت خـود ،چنـد روز اول را فقـط بـه بررسـی پرداخـت .او تلاش مـی کنـد تـا
شـبانگاهان شـهر را بازبینـی منایـد ،امـا تـوده هـای نخالـه چنان وسـیع و پهناور هسـتند که او
منـی توانـد دورتـر بـرود( .نحمیـا فصـل  ۲آیـه )۱۴؛ بنابراین ،برای بررسـی اوضاع بـه خارج از
دیوارهـا مـی رود (نحمیـا فصـل  ۲آیـه .)۱۵



نحمیـا فصـل  ۲آیـه هـای  ۱۶تـا  ۱۸را بخوانید .فکر مـی کنید نحمیا چطور رهبران را برای
رشوع کار بـر چیـزی کـه فکـر مـی کردنـد غیـر ممکن اسـت متقاعد کـرد؟ نحمیا به کلیسـای
امروزمـان چه مـی آموزد؟

اگـر چـه نحمیـا در وهلـه اول بـه رهبران نگفت که چـرا آمده اسـت ،برخی افـراد وجود
داشـتند کـه خوشـحال نبودنـد و هـر کاری مـی توانسـتند کردنـد تـا از انجـام هـر اقدامـی
در جهـت بهتر شـدن اورشـلیم جلوگیـری مناینـد (نحمیـا فصـل  ۲آیـه  ۱۹ ،۱۰و  .)۲۰وقتـی
کار تعمیـر حصارهـا رشوع شـد (نحمیـا فصـل  ،)۳ایـن مأمـوران بیگانـه «خشـمگین و بسـیار
غضبنـاک» گردیدنـد (نحمیـا فصـل  ۴آیـه یـک) و تلاش هـا را بـه ریشـخند گرفتنـد (آیه های
 ۲و  .)۳وقتـی دیدنـد قـوم خـدا در کارشـان جـدی هسـتند (آیه ،)۶خشـمگین شـدند و نقشـه
حملـه ای را طـرح کردنـد (آیـه هـای  ۷و .)۸
عقـب نشـینی کـردن بسـیار سـاده مـی بـود؛ ولی بـا وجود همـه این دسیسـه ها بـر علیه
اقـدام شـان ،ایشـان پافشـاری کردنـد .نحمیـا بـا اعتماد به خدا شـاهد بازسـازی حصـار بود و
تهدیدهـای دشـمنانش را بـه دسـت خـدا سـپرد (نحمیـا فصـل  ۶آیـه هـای  ۱۴و ).۱۵
هم ــه م ــا ب ــا موان ــع روب ــرو م ــی ش ــویم .چط ــور م ــی فهمی ــم چ ــه وق ــت عق ــب نش ــینی
کنی ــم و چ ــه وق ــت ادام ــه بدهی ــم؟
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جمعه

 ۲۹ژانویه

اندیشه ای فراتر:

بدون شک کالم خدا ،هامنطور که این هفته مطالعه کردیم ،به دفعات وفاداری او را به
قومش نشان می دهد .بطور حتم ،در خیلی از موارد ،آن وقت که مسائل داشتند اتفاق می
افتادند ،وفاداری همیشه بدیهی یا آشکار نبود .به گزارشات که نگاه می کردیم ،قادر بودیم
اول تا آخر را ببینیم؛ بعضی از شخصیت های مورد بحث مانند ا ُوریای ِحتّی قادر نشدند.
امروزه ما خود در نربد بزرگ غوطه ور هستیم درست هامنند کسانی که درباره شان مطالعه
کرده ایم؛ و نه فقط ایشان ،بلکه بسیاری دیگر وجود داشتند که اسم شان در داخل منت کتب
مقدس آورده شده است ولی هیچوقت زنده مناندند تا ببینند امور اینچنین خوب از کار
درآمدند .به همین خاطر این مسئله برای ما مسیحیان بسیار مهم است تا کلامت شگفت
انگیز پولس را به یاد داشته باشیم ،به خصوص وقتی روزگار سخت است (هامنگونه که اغلب
می تواند باشد) پس دلرسد منی شویم .هر چند انسان ظاهری ما فرسوده می شود ،انسان
باطنی روز به روز تازه تر می گردد .زیرا رنج های جزئی و گذرای ما جاللی ابدی برایامن به
ارمغان می آورد که با آن رنج ها قیاس پذیر نیست .پس نه بر آنچه دیدنی است ،بلکه بر آنچه
نادیدنی است چشم می دوزیم ،زیرا دیدنی ها گذرا ،اما نادیدنی ها جاودانی هستند؛ (رساله
دوم به قرنتیان فصل  ۴آیه های  ۱۶تا  .)۱۸اینجا پولس تالش می کند تا توجه ما را نسبت به
امری در پس دام ها ،ضعف ها و نقطه ضعف های روزانه برشیت و همچنین به سوی تنها
امیدی که زندگی را در اینجا به چیزی بیش از کار بیهوده بی رحم تبدیل می کند جلب مناید.

پرسش هایی برای بحث:
 .1برخی دیگر از وعده های کتاب مقدس که به امید نهایی مان اشاره دارند چه هستند؟

هر اندازه می توانید جمع آوری کنید و تنها یا در کالس آن ها را با صدای بلند بخوانید و
در آنچه به شام می گویند تأمل کنید .آن ها چه تصویری را به ما نشان می دهند؟
 .2آنچه سقوط داود را این چنین غم انگیز ساخت این بود که او بطور استثنایی مورد
برکت خدا قرار گرفته بود .با وجود این همه که به او عطا شده بود – هنوز به هامن
گونه مرتکب گناه شد .با این حال ،به جای مترکز روی مسایل منفی ،به یک جنبه مثبت از
همه داستان فرومایه اش فکر کنید :رحمت خدا ،حتی به کسی که از عرش به فرش سقوط
کرده بود .این موضوع به ما در رابطه با اینکه رستگاری ای که ما در عیسی داریم چقدر
واقعاً پر و کامل است؟ چطور اطمینان داشته باشیم که مهم نیست چه کار کرده ایم ،یا
چقدر سقوط کرده ایم ،اگر ما مانند داود توبه کنیم ،بخشش از آن ماست!
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درس ۶

 ۳۰ژانویه تا  ۵فوریه

پیروزی در بیابان

بعد از ظهر شنبه

برای مطالعه این هفته :متی فصل یک آیه های  ۲۰تا  ،۲۳یوحنا فصل  ۹آیه ،۳۹
متی فصل  ۳آیه های  ۷تا  ،۱۲فصل  ۴آیه های یک تا  ،۱۰سفر تثنیه فصل  ۳۴آیه های
یک تا  ،۴مکاشفه فصل ۲۱آیه  ۱۰را بخوانید.

آیه حفظی« :زیرا پرس انسان آمده تا گمشده را بجوید و نجات بخشد» (لوقا فصل
 ۱۹آیه .)۱۰
«هنگامی که شیطان شنید عداوت میان خود او و زن و میان ذریت او و ذریت زن
باید وجود داشته باشد ،متوجه شد کار او در تباهی طبیعت انسان با وقفه مواجه خواهد
بود ...با این حال ،هنگامی که نقشه نجات بطور کامل تری آشکار شد ،شیطان به همراه
فرشتگانش بخاطر عامل سقوط انسان بودن شادمانی کردند او می توانست پرس خدا را از
جایگاه بلندمرتبه اش پایین بیاورد .او اعالن داشت که نقشه هایش بر روی زمین تا بدین جا
موفقیت آمیز بوده و آن هنگام که مسیح می بایست طبیعت انسانی به خود بگیرد ،او نیز
ممکن است مغلوب گردد و در نتیجه از نجات نسل ساقط در گناه مامنعت به عمل خواهد
آمد» – الن جی هوایت ،شیوخ و انبیاء ،ص .۶۶
این هفته ،ضمن اینکه وسوسه های در بیابان را از نظر می گذرانیم ،می توانیم ببینیم
نربد بزرگ میان مسیح و شیطان را که اکنون اینچنین واضح در بین آنها ادامه دارد شاید قبالً
هرگز در کتاب مقدس به این وضوح آشکار نشده بود .شیطان ادعا کرده بود که دنیا از آن
اوست و مسیح آمد تا آن را پس بگیرد؛ و محور پس گرفنت آن نقشه نجات بود .شیطان در
کشنت عیسی بعد از تولد او شکست خورد ،بنابراین راه دیگری را برای خرابکاری در نجات
نسل برش آزمود که ما آن را در وسوسه های بیابان بصورت آشکار می بینیم.
*درس این هفته را برای آمادگی روز شنبه  ۶فوریه مطالعه کنید.
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یکشنبه

 ۳۱ژانویه

عامنوئیل در صدد نجات



متــی فصــل یــک آیــه هــای  ۲۰تــا  ۲۳را بخوانیــد .مفهــوم نــام داده شــده بــه عیســی:
«عامنوئیــل» چیســت؟

چــرا عیســی بــه ایــن دنیــا آمــد تــا «بــا مــا باشــد»؟ اول ،او آمــد تــا حاکمیتــی کــه آدم از
دســت داد بــاز گردانــد (رســاله بــه رومیــان فصــل  ۵آیــه هــای ۱۲و  .)۱۵مــا نگاهــی اجاملــی
بــه ویژگــی شــاهانه عیســی داریــم (داشــن ســلطه) موجــب برانگیخــن جمعیــت شــد (پنــج
هــزار نفــر خواســتند او پادشــاه شــود) و هنگامــی کــه کــودکان آواز هوشــیانا را رسودنــد
(شــکلی از دعــا کــه مســتقیم بــه کســی اشــاره مــی کنــد کــه مــردم را از دشمنانشــان نجــات
مــی دهــد) .همچنیــن مــا قدرتهــای او را بــر مخلوقــات مــی بینیــم ،ماننــد توانایــی اش در
بازســازی دوبــاره انســان هــای صدمــه دیــده بــه انســانهای کامــل (بــرای مثــال ،مــرد نابینــای
مــادر زاد و زنــی کــه  ۱۲ســال خونریــزی داشــت) و تأثیــر قدرتــش بــرروی طبیعــت ،ماننــد
زمانــی کــه طوفــان را آرام کــرد و بــه بــاد و مــوج هــا گفــت خامــوش باشــند.
دوم او آمــد تــا داوری بیــاورد و کارهــای شــیطان را نابــود کنــد (یوحنــا فصــل  ۹آیــه
 ،۳۹رســاله اول یوحنــا فصــل  ۳آیــه  .)۸چنــد بــار متعجــب مــی شــویم از اینکــه چــرا رشیــر
کامیــاب مــی شــود؟ عیســی بــه بــی عدالتــی اشــاره مــی کنــد و مــا را دوبــاره قــوت قلــب
مــی دهــد کــه پایــان نزدیــک اســت .عیســی توســط دیوهــا بــه خاطــر قدرتــی کــه بــر آن هــا
داشــت شــناخته شــد .آن هــا اغلــب هویّــت حقیقــی او را پیــش از اینکــه عیســی آن را آشــکار
منایــد فریــاد مــی کشــیدند .او بــه تســخیر شــدگان توســط دیــو آرامــش عطــا کــرد و هنگامــی
کــه دیگــران از تــرس مــی گریختنــد ســامت عقــل شــان را بــاز پــس داد.
ســوم ،عیســی بــه دنیــا آمــد تــا گمشــده را بجویــد و نجــات بخشــد (لوقــا فصــل  ۱۹آیــه
 )۱۰و گناهانشــان را برگیــرد (یوحنــا فصــل یــک آیــه .)۲۹او شــبیه بــه مــا ســاخته شــد تــا
بتوانــد کاهــن اعظمــی امینــی باشــد و مــا را بــه خــدا بازگردانــد (رســاله بــه عربانیــان فصــل
 ۲آیــه « .)۱۷معاملــه بــا گنــاه ،انســان هــا را از دســت آن نجــات دادن و بــه ایشــان فیــض،
تربئــه و تجلیــل ،عدالــت ،عظمــت بخشــیدن – همــه ایــن هــا هــدف وعــده برگزیــده از ابتــدا
بــود ،کــه حــال در عیســی مســیح تحقــق یافــت».
—N. T. Wright (2009–09–25), Justification: God's Plan and Paul's Vision (Kindle Locations 1462–1463: InterVarsity Press. Kindle Edition).
در پایــان ،عیســی آمــد تــا ماهیــت خــدا را بــه مــا نشــان دهــد ،تــا بــه مــا و بــه دنیــای
نظــاره گــر نشــان دهــد ســیرت حقیقــی او واقعـاً چگونــه اســت؟ (یوحنــا فصــل  ۱۴آیــه .)۹
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هــر کــدام از ایــن دالیــل چگونــه مــی تواننــد آمــدن مســیح ،زندگــی شــا و همراهــی
شــا بــا خداونــد را تقویــت منایــد؟

دوشنبه

 ۱فوریه

تعمید عیسی
ظهور یحیای تعمید دهنده باید امواج شور و هیجان را به رستارس منطقه فرستاده باشد.
او کسی بود شبیه ایلیای نبی (متی فصل  ۳آیه  ،۴کتاب دوم پادشاهان فصل یک آیه .)۸او
اولین صدای نبوی بود که مردم طی چهارصد سال شنیده بودند .خدا هیچ وقت برای چنین
مدت طوالنی خاموش نبوده بود .حال دوباره او داشت با مردم سخن می گفت .مطمئناً امر
مهمی قرار بود اتفاق بیافتد.



متی فصل  ۳آیه های  ۷تا  ۱۲را بخوانید .چرا یحیی تعمید دهنده زمینه های داوری –
غضب در پیش رو (آیه  ،)۷تیشه ای بر ریشه درختان (آیه  ،)۱۰پاک کردن کامل زمین خرمن
کوبی (آیه  )۱۲و سوزاندن پوشال در آتش خاموشی ناپذیر (آیه  )۱۲را به معرفی مسیح
مرتبط می کند؟

مردم گامن می کردند که در روزهای آخر دارند زندگی می کنند .آنها دیدند که یحیی
از بیابان آمده و آنها را تشویق می کند به واسطه غسل تعمید از آبهای رود اردن بگذرند.
این کمی شبیه خروج جدیدی از مرص بود و خیس شدن (به جای گذشنت از بسرت خشکیده
رودخانه) برای تطهیر و آمادگی برای زمین موعود جدید رضورت داشت با هدایت خود
مسیح در پیروزی بر رومیها و استقبال ملکوت ابدی خدا اعالم شده توسط انبیاء .دست کم
این هامن چیزی است که بسیاری از مردم گامن کرده بودند.
اما یحیی و عیسی جنبشی سیاسی را رهربی منی کردند؛ این یک واقعه نجات بود .تعبیر
لوقا از کاری که یحیی انجام می داد توصیف نقل قولی از اشعیاء است که خدا مسیری را برای
بازگشت تبعید شدگان به رسزمین موعود مهیا خواهد منود (لوقا فصل  ۳آیه های  ۳تا .)۶
ارمیا دلیل ساخنت آن مسیر خاص را رشح می دهد :تا آن را برای آسیب پذیرترین قرش جامعه
مهار سازد – کوران ،لنگان ،آبستنان ،مادران همراه با کودکان نوپا – و برای همه مشتاقان
بازگشت به رسزمین موعود تا قادر به بازگشت باشند (ارمیا فصل  ۳۱آیه های  ۷تا  .)۹جای
تعجب نیست که مردم دور و بر یحیی جمع شدند؛ امیدشان برافروخت چون آنها نیز می
توانستند برای روز بزرگ خدا که بزودی خواهد رسید آماده باشند؟
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به هرحال ،به طریقی که اکرثشان انتظار نداشتند ،آمد ،نه به خاطر اینکه به ایشان گفته
نشده بود ،بلکه به این دلیل که ایشان مفهوم کتب مقدس را درک نکردند (لوقا فصل  ۲۴آیه
های  ۲۵تا .)۲۷
م ــردم وف ــادار تص ــورات غل ــط عمیق ــی را از ماهی ــت اولی ــن ظه ــور خداون ــد داش ــتند.
مـــردم وفـــادار چگونـــه مـــی تواننـــد در روزهـــای آخـــر از داشـــن تصـــورات غلـــط
دربـــاره ماهیـــت بازگشـــت دوم او اجتنـــاب مناینـــد؟

سه شنبه

 ۲فوریه

تبدیل سنگ ها به نان

متی فصل  ۴آیه های یک تا  ۳را بخوانید .چه اتفاقی دارد می افتد و چرا؟ نربد بزرگ را که
در اینجا در حال وقوع است چگونه می بینیم؟

«هنگامی که عیسی به بیابان برده شد تا وسوسه گردد ،او توسط روح خدا هدایت می
شد .او طالب وسوسه نبود .او به بیابان رفت تا تنها باشد ،تا به مأموریت و کارش بیاندیشد.
او باید خود را با روزه و دعا برای مسیر خونینی که می پیمود تجهیز مناید .اما شیطان می
دانست نجات دهنده به بیابان رفته بود و او گامن کرد این بهرتین موقع برای نزدیک شدن
به اوست – ».الن جی هوایت ،آرزوی اعصار ص .۱۱۴
تشابهات چشمگیری بین رشح وسوسه های عیسی و تجربه بنی ارسائیل در رسگردانی
سفر خروج شان وجود دارد .پس از خروج از آب ،عیسی به بیابان رفت ،جایی که چیزی
نخورد و به مدت چهل روز مورد آزمایش قرار گرفت .مشابه همین ،قوم ارساییل از میان آب
(دریای رسخ) عبور کردند ،به بیابان وارد شدند جایی که هیچ نانی برای خوردن نداشتند و در
آنجا به مدل چهل سال ماندند .توجه کنید این مسئله به چه صورت در تثنیه فصل  ۸آیه های
 ۲و ۳توصیف شده است« .به یاد آرید چگونه یهوه خدایتان شام را چهل سال در بیابان رهربی
کرد تا شام را خوار و زبون ساخته بیازماید و آنچه در دل شامست بداند ،که آیا فرمان های او
را نگاه خواهید داشت یا نه .او شام را خوار و زبون ساخت و گرسنه گذاشت ،و خوراک م ّنا را
به شام خورانید که نه شام از آن خرب داشتید و نه پدرانتان ،تا به شام بیاموزاند که انسان تنها
به نان زنده نیست ،بلکه به هر کالمی که از دهان خداوند صادر شود انسان زنده می شود».
روایت انجیل می گوید که عیسی پس از چهل روز گرسنه شد (متی فصل  ۴آیه  .)۲سپس کسی
با توصیه ای «مفید» ظاهر می شود ،کمی شبیه تسلی دهندگان ایوب .این اولین بار نبود که
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شیطان تصویر شده برای «کمک» به شخصی بحران زده می آید .فصل  ۳کتاب زکریا داستان
کاهن اعظم را در زمان بازسازی اورشلیم بعد از اسارت بابل نگاشته است .به مجرد اینکه در
رؤیا در حضور خدا ایستاد ،کسی در جانب راست او ظاهر شد .کسی که در جانب راست او
بود همیشه معتمدترین دوست برای محافظت و نگهبانی در مقابل هر مهاجم احتاملی بود.
اما آن مرد معتمد در زکریا فصل  ۳کسی جز «تهمت زننده» نبود که تظاهر به دوست معتمد
بودن می کرد.
همین مسئله در بیابان برای عیسی اتفاق افتاد .کسی که برای «کمک» آمد خود را زمانی
که گفت« ،اگر تو فرزند خدایی ،فرمان بده که این سنگ ها نان شوند» رسوا کرد (متی فصل
 ۴آیه  .)۳یک فرشته فرستاده شده از طرف خدا درباره الوهیت عیسی شکی نخواهد داشت.
دوباره توجه کنید که پاسخ عیسی (متی فصل  ۴آیه  )۴نقل قولی است که به سفر خروج
ربط دارد« .خوراک م ّنا را به شام خورانید که نه شام از آن خرب داشتید و نه پدرانتان ،تا به
شام بیاموزند که انسان تنها به نان زنده نیست ،بلکه به هر کالمی که از دهان خداوند صادر
شود انسان زنده می شود» (سفر تثنیه فصل  ۸آیه .)۳
هــر قــدر کــه اغفــال وسوســه نشــدن دارای اهمیــت اســت ،چقــدر مهــم تــر اســت کــه
مطمــن باشــید شــا ،حتــی ســهواً و ندانســته ،کســی را بــه آن هدایــت منــی کنیــد؟

چهارشنبه

 ۳فوریه

آزمایشی دیگر
اولین وسوسه شبیه سفر خروج بود ولی در سقوط انسان ریشه داشت .عیسی با قرار
دادن اولویت بر وفاداری به خدا به جای تسلیم شدن به اشتها موقعیتی را که آدم پای درخت
معرفت نیک و بد از دست داد از نو بدست آورد .به هر حال ،برای اینکه شکافی که از زمان
آدم ساقط بوجود آمده بود پر شود ،عیسی می باید در معرض دو تا وسوسه دیگر قرار می
گرفت.
بر طبق انجیل متی ،دومین وسوسه ای که شیطان بکار برد ،بردن عیسی به بلندترین نقطه
هیکل بود ،احتامالً گوشه جنوب رشقی که مرشف دره بود .طرح دوباره عبارت طعنه آمیز
«اگر تو فرزند خدایی» نشان داد وسوسه کننده دوست عیسی نبود.

در اینجا مقصود واقعی شیطان چیست؟ اگر عیسی می پرید آیا چیزی را ثابت کرده بود؟
(متی فصل  ۴آیه های  ۵تا .)۷
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عیسی عالقه ای به منایش های بی ارزش نداشت .اعتامد او به خدا حقیقی بود ،نه
چیزی طرح ریزی شده برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران .اعتامد کامل عیسی به پدرش در
عزیمت او از آسامن و تبدیل شدن به انسان ،تحمل خشم ،بد جلوه دادن ها ،تحقیر عمومی
و بی عدالتی در مرگش مشخص شد (رساله به فیلیپیان فصل  ۲آیه های  ۵تا ۸را ببینید) .این
رسنوشت او بود و برای آن کامالً آماده شده بود .مأموریتش پس گرفنت دنیایی بود که آدم
و اوالدش از دست دادند .همه وعده های پیامن قرار بود در عیسی تحقق بیابد و دنیا نیز
فرصتی برای نجات می یافت.
دوباره عیسی با «نوشته شده است» پاسخ می دهد ،دوباره روایتی از سفر تثنیه و دوباره
تجربه خود را به خروج ربط می دهد« :یهوه خدای خود را میازما ،چنانکه او را در َم َّسه
آزمودی» (تثنیه فصل  ۶آیهَ .)۱۶م َّسه مکانی بود که قوم ارساییل در آنجا از فقدان آب به
تلخی شکایت کردند و موسی با رضبه زدن به سنگ آب تهیه کرد .برای ارزیابی این تجربه،
موسی رشح داد که قوم «خداوند را آزمودند ،گفتند ،آیا خداوند در میان ما هست یا نه؟»
(خروج فصل  ۱۷آیه  .)۷البته عیسی بهرت می دانست و فریب نخورد ،ولو اینکه شیطان عبارت
«نوشته شده است» را برای او بکار برد (متی فصل  ۴آیه های  ۴تا .)۶
همیش ــه دی ــدن م ــرز بی ــن اعت ــاد ب ــه خ ــدا بخاط ــر معج ــزه ه ــا و انتظ ــارات بیج ــا
داش ــن از خداون ــد زمان ــی ک ــه دع ــا م ــی کنی ــم آس ــان نیس ــت .چگون ــه آموختی ــد یک ــی
را از دیگ ــری متی ــز دهی ــد؟ پاس ــخ خ ــود را روز ش ــنبه ب ــه کالس بیاوری ــد.

پنجشنبه

 ۴فوریه

شیطان پرستی
در روایت انجیل متی ،در حالیکه وسوسه اول بر روی اشتها و دومی بر روی دست انداخنت
(مهارت خدا) مترکز می کند ،چالش سوم مستقیم برای خود مسیح ،برای مقام پادشاهی و
مأموریت نهایی او بر روی زمین بود.

متی فصل ۴آیه های  ۸تا  ،۱۰تثنیه فصل  ۳۴آیه های یک تا  ۴و مکاشفه فصل  ۲۱آیه  ۱۰را
مطالعه کنید .مفهوم «کوه بسیار بلندی» که شیطان عیسی را به آنجا برد چیست؟

در ارزیابی روشی که کتاب مقدس موضوع رفنت به باالی کوه بسیار بلند برای دیدن امتها
بکار می گیرد ،ما می بینیم که سفر عیسی تور سیاحتی نبود .رؤیایی نبوی به این داستان
ضمیمه شده است .از باالی کوه ،موسی رسزمین موعود را هامنطور که در دوران آخر خواهد
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بود می بیند و یوحنا بعدها آینده اورشلیم جدید را می بیند .مشابه همین ،عیسی خیلی فراتر
از کشورهای دنیای روم باستان را می بیند .توجه کنید که شیطان همه چیز را در بهرتین وجه
به منایش می گذارد .او فریبندگی و ثروت زیاد را نشان می دهد و نه جرم ،رنج و زحمت و
بی عدالتی را.
سپس شیطان می گوید« :اگر در برابرم به خاک افتی و مرا سجده کنی ،این همه را به تو
خواهم بخشید» (متی فصل  ۴آیه  .)۹به همین طریق شیطان آدم و حوا را فریفت تا بخواهند
شبیه خدا بشوند (در حالی که آنها شبیه او بودند) ،شیطان وامنود کرد که او خداست و در
نتیجه مالکیت اقوام جهان منحرصا ً به او تعلق دارد و با گرفنت بیعت کوچکی ،می توانست به
سادگی همه را به عیسی بدهد (لوقا فصل  ۴آیه  ۶را ببینید؛ فصل  ۲آیه های  ۷و  ۸را ضمناً
مقایسه کنید).
این آزمایش بر وفاداری مترکز داشت .نسل برش به چه کسی باید نهایت وفاداری را
نثار کند؟ در باغ عدن ،زمانی که آدم و حوا به ابلیس تسلیم شدند ،آنها در حقیقت داشتند
نخستین وفاداری شان را به شیطان تقدیم می کردند و آن آلودگی به رسعت در هر نسل
متوالی پخش شد .بدون مداخله مستقیم الهی ،نربد بزرگ به خواست شیطان تصمیم گرفته
می شد .نسل انسان و حتی شاید زندگی بر روی زمین ،منی توانست ادامه داشته باشد .پی
آمد در هر جهت بسیار سهمگین بود.
توجه کنید که عیسی ،مانند یوسف با همرس پوتیفار ،به رشیر اجازه نداد به او نزدیک
شود .عیسی به شیطان فرمان داد از او دور شود .یوسف منی توانست آن کار را انجام دهد،
بنابراین خود را از صحنه رشارت بار دور کرد (پیدایش فصل  ۳۹آیه های  ۱۱و  .)۱۲این درس
ساده ای برای ما نیز هست.
در همــه ایــن ســه مــورد آزمایــش ،عیســی در دفــاع از خــود از کتــب مقــدس اســتفاده
ک ــرد .ای ــن ام ــر ب ــرای م ــا در رشای ــط کارب ــردی چ ــه مفهوم ــی دارد؟ م ــا چط ــور م ــی
توانی ــم ،در زم ــان مواجه ــه ب ــا آزمای ــش ه ــا ب ــه منظ ــور داش ــن همی ــن پی ــروزی ه ــا از
کت ــاب مق ــدس اس ــتفاده کنی ــم؟

جمعه

اندیشه ای فراتر:

 ۵فوریه

با وجود اینکه شخص می تواند نویسندگانی را در رسارس قرون بیابد که به موضوع نربد
بزرگ اشاره کرده اند و با وجودی که امروزه بعضی از پیروان کلیسا های انجیلی به این
ایده با دقت بیشرتی می نگرند – هیچ کس به اندازه کلیسای ادونتیست های روز هفتم
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بینش جهانی عمیق از نربد بزرگ بوجود نیاورده است .مجادله ای حقیقی ،جسامنی ،اخالقی
و روحانی بین مسیح و شیطان ،بطور یقین ،نشانی بسیار مهم از اندیشه ادونتیست است؛ و
جای تعجب نیست .در متام کتاب مقدس یک مسئله وجود دارد که یک نویسنده انجیلی آنرا
«موضوع جنگ عامل هستی» نامیده است و گاهی اوقات – مانند موضوع درس این هفته یعنی
آزمایش ها در بیابان – موضوع به روشی واضح و بسیار کامل ظاهر می گردد .ایده جنگ بین
نیک و رش حتی می تواند خارج از منت های مشخص مذهبی دیده شود .تی.اس .الیوت (T. S.
 )Eliotشاعر نوشت« :دنیا بازمی گردد و دنیا تغییر می کند /اما یک چیز تغییر منی کند / .در
متام سال های عمر من ،یک چیز تغییر منی کند /...،کشمکش های همیشگی بین نیکی و رش».
—The Complete Poems and Plays, 1909–1950 (New York: Harcourt
Brace & Company, 1952), p. 98.
نویسنده ُملحد آملانی فردریک نیچه ،نوشت« :بگذارید نتیجه بگیریم .دو ارزش مخالف
«خوب و بد»« ،نیک و رش» در کشمکشی هراسناک بر روی زمین به مدت هزاران سال با هم
درگیر بوده اند».
—On the Genealogy of Morals and Ecce Homo (Vantage Books Edition:
Random House, Inc., 1967), p. 52.
کتاب مقدس ،با مساعدت روح نبوت ،آنچنان ماهیت حقیقی این نربد و مسائل ابدی وابسته
به آن را آشکار می مناید که هیچ چیز دیگر منی تواند.

پرسش هایی برای بحث:
 .1در کالس ،پاسخ های سوال روز چهارشنبه را در رابطه با خط و مرز بین اعتامد به

وعده های خدا برای آنچه که معجزه آسا و محرز پنداری است مرور کنید .چگونه تفاوت
ها را درک کنیم؟
 .2آزمایش ها در بسیاری از اشکال و قالب ها ،اندازه ها و رنگ ها و حالت ها می
آیند ،که همگی برای رسیدن به هر کدام از ما هر جا که هستیم به دقت طراحی شدند؛
و به طور حتم ،بعضی چیزها کسی را وسوسه می کند که دیگری را وسوسه منی کند .در
کنار گناهان واضح ،چه راه های ماهرانه تری وجود دارد که می تواند ما را وسوسه کند؟
 .3آزمایش های عیسی در بیابان و احساس حقارت که به او تحمیل شد را مطالعه کنید.
در حالیکه انجام می دهید ،درباره حقیقتی که همین عیسی براستی «خدا با ماست» بود
فکر کنید .او تنها کسی بود که به واسطه اش «متام چیزها خلق شد» (یوحنا فصل یک آیه
 .)۳در اینجا ،ما چگونه می توانیم مفهوم شگفت انگیز خدا – خدا! – که این نربد ترسناک
را به جای ما تحمل می کند را درک کنیم؟ نظر به این حقیقت ،چه چیزهای دیگری
اهمیت می یابد؟
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درس ۷

 ۶تا  ۱۲فوریه

تعالیم عیسی و نربد بزرگ

بعداز ظهر شنبه

بــرای مطالعــه ایــن هفتــه :متــی فصــل  ۱۱آیــه ۲۹؛ رومیــان فصــل  ۴آیــه یــک
تــا ۶؛ متــی فصــل  ۱۳آیــه هــای  ۳تــا  ۸و  ۱۸تــا ۲۳؛ متــی فصــل  ۷آیــه هــای  ۲۱تــا ۲۷؛
نامــه یعقــوب فصــل  ۲آیــه ۱۷؛ متــی فصــل  ۷آیــه هــای یــک تــا  ۵را بخوانیــد.

آیــه حفظــی« :بیاییــد نــزد مــن ،ای متامــی زحمتکشــان و گرانبــاران ،کــه مــن بــه
شــا آســایش خواهــم بخشــید( ».متــی فصــل  ۱۱آیــه .)۲۸

هنگامــی کــه بــه موضــوع نــرد بــزرگ فکــر مــی کنیــم ،مایلیــم بــه آن باشــکوه و فراگیــر
بیاندیشــیم .بدیــن مفهــوم کــه دیــدگاه تصویــر بزرگــی دارد .مــی توانــد «روایــت ماورائــی»
نامیــده شــود ،داســتانی کــه بخــش عظیمــی از واقعیــت را پوشــش و رشح مــی دهــد ،در
مقابــل روایــت یــا داســتانی محلــی کــه از لحــاظ وســعت محــدوده کمــری را توصیــف مــی
کنــد .بــرای مثــال ،داســتان مشــهور یکــه تــاز پــول ریویــر در مقایســه بــا انقــاب آمریــکای
عظیــم تــر و بــا شــکوه تــر روایتــی محلــی اســت.
و بــا ایــن حــال ،هــر قــدر هــم موضــوع نــرد بــزرگ بــا شــکوه و جامــع اســت و بــا
اینکــه مســائل متــام ناشــدنی هســتند ،اینجــا بــر روی زمیــن ،در زندگــی هــای خودمــان ،در
اینکــه چطــور بــا خــدا ارتبــاط داریــم ،در آزمایــش و در دیگــران روزانــه نقــش مــی آفرینــد.
هامنطــور کــه زندگــی روزانــه مــردم گاهــی اوقــات تحــت تأثیــر قــرار مــی گیــرد در درجــه
ای باالتــر بواســطه رخدادهــای بــزرگ تــر و بــا شــکوه تــر سیاســی و اقتصــادی ،هــر کدامــان
بــا نــرد بــزرگ نیــز روبــرو مــی شــویم.
در درس ایــن هفتــه ،بــه بعضــی از تعالیــم عیســی در مســائل خیلــی واقعــی و عملــی
نگاهــی مــی اندازیــم همچنیــن متــام کشــمکش هــای دانســن و انجــام اراده خــدا در خــال
نــرد بــزرگ را.
*درس این هفته را برای آمادگی روز شنبه  ۱۳فوریه مطالعه کنید.
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یکشنبه

 ۷فوریه

انواع آسایش

«یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید ،زیرا حلیم و افتاده دل هستم ،و در جان
خویش آسایش خواهید یافت( ».متی فصل  ۱۱آیه  .)۲۹چگونه برگرفنت «یوغ» او آسایش را
به روح های مان به ارمغان می آورد؟

این موضوع نکاتی را به بُعد شخصی فرد در میان یکی از مأموریت های بزرگ عیسی
برای نجات مردم از دست دشمن پیشنهاد می کند .در واقع کالم او از ارمیاء اتخاذ شده است،
کسی که به مردم وعده آسایش داد اگر به جای بت پرستی امت های همسایه به آیین پدران
شان بازگردند( .ارمیاء فصل ۶آیه .)۱۶
مفهوم آسایش در کتاب مقدس بسیار غنی می باشد و با خود خدا رشوع می شود .از همه
کار خود که ساخته بود آرامی گرفت (پیدایش فصل  ۲آیه .)۲آسایش او طلیعه اسرتاحت سبت
بود که هر هفته جشن گرفته می شد .این آسایش در کل سال طی عید های سالیانه نگاه
داشته می شد (برای مثال ،الویان فصل  ۱۶آیه  ،)۳۱در سال هفتم «سبت آرامی برای زمین»
(خروج فصل  ۲۳آیه  )۱۱و سال پنجاهم یوبیل ،هنگامی که برده ها آزاد شدند و قرض ها
بخشیده شدند (الویان فصل  ۲۵آیه .)۱۰
هنگامی که خدا همراه با قومش بود قدر آرامی دانسته می شد (سفر خروج فصل  ۳۳آیه
 ،)۱۴آنجا که نه «حریفی و نه واقعه بدی» وجود داشت (کتاب اول پادشاهان فصل  ۵آیه )۴و
نه دشمنی (سفر تثنیه فصل  ۲۵آیه  .)۱۹از آسایش در زمینی که خدا به قومش داد لذت برده
می شد (یوشع فصل یک آیه  )۱۳بخصوص زمانی که قوم از بردگی و اسارت بازگشتند (ارمیاء
فصل  ۳۰آیه  .)۱۰آسایش در مهامنوازی از بیگانگان نیز تقسیم می شد (پیدایش فصل  ۱۸آیه
 )۴و در لذت بردن از داشنت اهل خانه ای پایدار (روت فصل  ۱آیه  ،۹امثال سلیامن فصل ۲۹
آیه .)۱۷
ولی آسایش برای قوم خدا در زمان بردگی وجود ندارد (خروج فصل  ۵آیه های  ۴و ،۵
مراثی ارمیاء فصل  ۱آیه  .)۳آسودگی از رشیران فرار می کند ،که مثل دریای متالطم منی
توانند آرام گیرند (اشعیاء فصل  ۵۷آیه  .)۲۰تنها آسایشی که این انسانها می توانند انتظار
داشته باشند مرگ و گودال قرب است (ایوب فصل  ۳آیه  ۱۷ ،۱۶ ،۱۳ ،۱۱و  .)۱۸مکاشفه یوحنا
فصل  ۱۴آیه  ۱۱نیز درباره آسایش هشداری جدی برای آنانی که در طرف اشتباه نربد بزرگ
در روزهای آخر هستند دارد.
آسایشی که عیسی ارائه می کند بسته ای بسیار سخاومتندانه است .هدیه سبت را شامل
می شود و به ما اجازه می دهد همراه با آفریننده زمانی را سپری کنیم .عرضه آسایش توسط
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مسیح رشایط گمگشته ها را شناخته و ما را همه جانبه بازمی یابد؛ و هنگامی که اشتباه می
کنیم (که اشتباه می کنیم) همچنان مکان تضمین شده ای برای آرامش در کنار نجات دهنده
مان داریم.
چ ــه راه ه ــای دیگ ــری ع ــاوه ب ــر س ــبت وج ــود دارن ــد ت ــا از آس ــایش ک ــه خ ــدا ب ــه م ــا
ارزان ــی م ــی دارد ل ــذت بربی ــم؟ آس ــایش روان م ــان را در مس ــیح چط ــور م ــی توانی ــم
بیابی ــم؟ همچنی ــن رومی ــان فص ــل  ۴آی ــه ی ــک ت ــا  ۶را ببینی ــد.

دوشنبه

 ۸فوریه

کاشت و برداشت
موضوع نربد بزرگ در مثال برزگر عیسی تلویحاً آورده شده است .بیان چهار پاسخ
متفاوت به پیام انجیل نشان می دهد که در دنیا بیشرت از فقط انسان «خوب» و «بد» وجود
دارد .زندگی پیچیده تر از این است و بنابراین نیاز است در رابطه با نحوه نزدیک شدمنان به
کسانی که به نظر منی آید آنطور که باید به انجیل پاسخ داده باشند محتاط باشیم.

متی فصل  ۱۳آیه  ۳تا ۸و بعد از آن متی فصل  ۱۳آیه های  ۱۸تا  ۲۳را بخوانید .از چه راه
هایی می توانیم واقعیت نربد بزرگ در این داستان را بطور واضح ببینیم؟


جنگ برای جان ها واقعی است و دشمن هر کاری که ممکن است برای دوری مردم از
نجات انجام دهد بکار می برد .برای منونه ،در زمینه افتادن دانه در راه ،الن جی هوایت
نوشت« :شیطان و فرشتگانش در میان اجتامعاتی که انجیل موعظه می شود حضور دارند.
در حالی که فرشتگان آسامن برای تحت تأثیر قرار دادن دل ها بوسیله کالم خدا می کوشند،
دشمن در حال آماده باش برای بی تأثیر کردن کالم است .همراه با شوقی که تنها برابر با
نفرتش می باشد ،او برای خنثی ساخنت کار روح خدا می کوشد .در حالی که مسیح جان را با
محبت به سوی خود می کشد ،شیطان تالش می کند توجه شخصی که برای جستجوی نجات
دهنده به حرکت در آمده است را دور سازد Christ’s Object Lessons – ».صفحه .۴۴
کسی می توانست بپرسد ،چرا کشاورز نتوانست بیشرت مراقب باشد تا دانه ها را با پاشیدن
آن در راه به هدر ندهد؟ چرا او در جمع آوری سنگ ها کوشاتر نبود؟ چرا علف های هرز
را بیشرت وجین نکرد؟
در هنگام کاشت بذر انجیل ،تالش انسان همیشه محدود است .ما باید همه جا بکاریم .ما
قاضی خوب و بد بودن بسرت نیستیم .حضور علف های هرزه به سادگی نشان می دهد که ما
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قادر به جلوگیری از رشد و منو رشارت دست کم در جاهایی که توقع نداریم نیستیم .این کار
خداوند دروگر در نهان است که تضمین کننده نجات همه کسانی است که می توانند نجات
بیابند تا نجات یابند .ما کارمان را انجام می دهیم و باید بیاموزیم به او اعتامد کنیم تا خدمت
خود را به انجام رساند.
چ ــه راه های ــی ب ــرای دی ــدن واقعی ــت ای ــن مث ــل وج ــود دارد؟ چ ــرا گاه ــی کس ــانی
ک ــه ت ــازه غس ــل تعمی ــد گرفت ــه ان ــد را م ــی بینی ــم ک ــه از در خ ــارج م ــی ش ــوند؟ و ی ــا
کس ــانی ک ــه هی ــچ عالق ــه ای نش ــان من ــی دهن ــد؟ ی ــا کس ــانی ک ــه بخوب ــی در ای ــان
محک ــم اس ــتقرار م ــی یابن ــد؟

سه شنبه

 ۹فوریه

بنا کردن بر صخره
این مسئله که در کجا کشمکش جهان هستی در اطرافامن آشکار می گردد ،در مثل مردی
که خانه ای بر روی صخره بنا می کند امری بسیار شخصی است.

متی فصل  ۷آیه های  ۲۱تا  ۲۷را بخوانید .چه چیز بسیار وحشتناک درباره این مثال وجود
دارد؟

با تعمق در این داستان چه چیزی به ذهنتان خطور می کند؟ این سنگ و ماسه کجا
هستند؟ برای بعضی افراد ،ماسه فقط در ساحل پیدا می شود ،اما به طور حتم این داستان
درباره اقامتگاه ساحلی نیست .به احتامل قریب مکان جایی در میان تپه های رسسبز جایی
در کنار دره که بر روی آنها بیشرت روستاها ساخته می شوند.
عیسی دو نوع خانه را توصیف می کند؛ یکی که فقط سطحی ساخته شده در حالی که
دیگری بنیادش را بر بسرت سنگی بنا نهاده (لوقا فصل  ۶آیه  .)۴۸راه برای بیان تفاوت بین دو
خانه تکمیل شده وجود ندارد مگر باران بر بلندی ها ببارد و سیلی برق آسا در دره رسازیر
شود .برای یکی از سازنده های خانه ،این مشکلی نیست چراکه خانه بخوبی مهار شده است؛
اما برای دیگری ،مشکل وجود دارد .بدون زیربنایی ایمن ،خانه که فقط سطحی ساخته شده
شکار آسانی برای سیالب خروشان است.
عیسی این مثل را بکار برد چرا که می دانست ما چقدر خود را فریب می دهیم .کشمکشی
جدی ادامه دارد و بدون حامی ،احتامل اینکه جان سامل بدر بربیم وجود ندارد .عیسی بر رشیر
پیروز شده است و به همین دلیل او صخره نامیده می شود.
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این نربد شخصی مقابل رشیر می تواند به پیروزی بیانجامد اما فقط اگر زندگی مان را محکم
بر او بنا مناییم و این امر فقط از طریق پیروی از او محقق خواهد شد« .پس هرکس این
سخنان مرا بشنود و به آن ها عمل کند ،همچون مرد دانایی است که خانه خود را بر سنگ
بنا کرد( ».متی فصل  ۷آیه  .)۲۴به همین سادگی است .ولی ایامن زیاد جزء ترکیبی حیاتی
است – کتاب مقدس می گوید ایامن بدون اعامل« ،مرده» است (رساله یعقوب فصل  ۲آیه
 ۲۰ ،۱۷و  )۲۶و در این مثل مقدار مردن آن را می بینیم.
مت ــی فص ــل  ۷آی ــه ه ــای  ۲۲و  ۲۳را بخوانی ــد .اخ ــراج دیوه ــا ب ــه اس ــم عیس ــی ی ــا ب ــه
ن ــام او نب ــوت من ــودن هم ــه تع ــدادی از ان ــواع «ای ــان» را در ای ــن اف ــراد آش ــکار م ــی
منای ــد؛ و ب ــا ای ــن ح ــال رسنوش ــت ش ــان چ ــه ش ــد؟ از خ ــود بپرس ــید ب ــر چ ــه بنیان ــی
خان ــه خ ــود را س ــاخته ای ــد و پاس ــخ را از کج ــا م ــی دانی ــد؟

چهارشنبه

 ۱۰فوریه

داوری مکنید

عیسی موعظه بر فراز کوه را در روزهای ابتدایی خدمت خود ارائه منود که کامالً انقالبی
بود .برای رشوع ،به مردم عادی گفت که آن ها در نظر خدا با ارزش و مبارک هستند (متی
فصل  ۵آیه های  ۳تا  )۱۲و اینکه آن ها منک هستند (متی فصل  ۵آیه  )۱۳و نور (متی فصل
 ۵آیه های  ۱۴تا  – )۱۶دو متاع بسیار با ارزش .او از اهمیت احکام خدا صحبت منود (متی
فصل  ۵آیه های  ۱۷تا  )۱۹در عین حال به ایشان اخطار داد سعی نکنند تا دیگران را با رفتار
نیک شان تحت تأثیر قرار دهند (متی فصل  ۵آیه  .)۲۰در ادامه عیسی اشاره کرد که اخالق
به نوع تفکر فرد بستگی دارد و نه فقط به کردارش (متی فصل  ۵آیه های  ۲۱تا  ،)۲۸با این
وجود باید از کردار نیز محافظت شود (متی فصل  ۵آیه های  ۲۹و  .)۳۰چنانچه فردی متام
موعظه را بخواند ،می تواند از آن مطمنئ شود که او متام وسعت هستی و روابط انسان را
پوشش داده است (متی فصل  ۵آیه های  ۷تا .)۲۷

متی فصل  ۷آیه های یک تا  ۵را بخوانید .به چه روش هایی حقیقت نربد بزرگ در این آیه
ها آشکار می گردد؟ همچنین اثر متقابل بین نیک و رش در اینجا چگونه آشکار می شود؟


«’داوری نکنید ،تا بر شام داوری نشود 1.خود را برتر از دیگران مپندارید و خود را قاضی
آنان نکنید .از اینکه منی توانید انگیزه درونی دیگران را تشخیص دهید ،قادر به داوری دیگران
نیستید .با انتقاد و عیب جویی از دیگران در حقیقت خود را محکوم می کنید؛ و با این کار
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نشان می دهید با شیطان ،متهم کننده برادران خود همدست هستید .خداوند می فرماید،
’خود را بیازمایید ،تا ببیندی در ایامن هستید یا نه .خود را بیازمایید 1.این وظیفه ماست– ».
الن جی هوایت ،آرزوی اعصار صفحه .۲۹۳
وقتی عیسی به مخاطبانش گفت داوری نکنید ،او به دو نکته مهم پرداخت .نکته نخست،
دلیلی که دیگران را داوری می کنیم این است که هامن عملی را مرتکب می شویم که داریم
بخاطرش حکم می کنیم (متی فصل  ۷آیه یک و  .)۲توجهات را از خود دور منوده ،اطمینان
می یابیم همه اطرافیان مان به جای توجه به ما به فرد محکوم شده از طرف ما بنگرند.
نکته دیگر عیسی این است که اغلب ،مشکالتی که در برادر یا خواهرمان می بینیم تنها بخش
کوچکی از اندازه مشکل خودمان است – مشکلی که حتی ممکن است خودمان از آن آگاه
نباشیم .دیدن ذره خاک اره در چشم دیگران بسیار ساده است اما قادر نیستیم تیر چوبی
بزرگ در چشم خودمان را ببینیم.
تف ــاوت بی ــن داوری ی ــک ش ــخص و داوری درس ــتی ی ــا نادرس ــتی رفتاره ــای دیگ ــران
چیس ــت و چ ــرا تش ــخیص ای ــن دو از ه ــم بس ــیار مه ــم اس ــت؟

پنجشنبه

 ۱۱فوریه

«اینک من همیشه همراه شام می باشم»
متــی رشح انجیــل خــود را بــا تعــدادی از اطمینــان بخــش تریــن کلامتــی کــه عیســی گفــت
پایــان مــی دهــد« ،اینــک مــن هــر روزه تــا پایــان ایــن عــر همــراه شــا مــی باشــم!» (متــی
فصــل  ۲۸آیــه  .)۲۰ایــن کالم در رشایــط عملــی ،در زندگــی شــخصی ،در ســختی هــا ،شکســت
هــا و نــا امیــدی هــا و حتــی وقتــی احســاس مــی کنیــم خــدا مأیوســان کــرده اســت چــه
معنایــی برایــان بایــد داشــته باشــد؟
جالــب اســت کــه متــی انجیــل خــود را بــا کلامتــی مشــابه رشوع مــی کنــد .بعــد از لیســت
کــردن اســامی نیــاکان و رشح در مــورد فرشــته ای کــه اول مریــم و ســپس یوســف را مالقــات
مــی کنــد ،متــی توضیــح مــی دهــد کــه نــوزادی تولــد یافتــه عامنوئیــل خواهــد بــود ،خــدا بــا
مــا( .متــی فصــل یــک آیــه .)۲۳
خــدا چندیــن بــار در کتــاب مقــدس وعــده داد« ،مــن بــا شــا خواهــم بــود» .او وعــده داد
کــه بــا اســحاق (پیدایــش فصــل  ۲۶آیــه  )۲۴و بــا یعقــوب (پیدایــش فصــل  ۲۸آیــه  ،)۱۵بــا
ارمیــاء (ارمیــاء فصــل یــک آیــه هــای  ۸و  )۱۹و بــا فرزنــدان ارساییــل باشــد (اشــعیاء فصــل ۴۱
آیــه  ،۱۰فصــل  ۴۳آیــه  .)۵زمینــه بســیاری از ایــن اشــارات طــی دوران ســختی و نامالیــات
اســت ،زمانــی کــه کالم خــدا مناســبت خواهــد داشــت.
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آیــه ای همتــا کلامتــی مشــابه بــکار مــی بــرد« :تــو را هرگــز وا نخواهــم گذاشــت ،و
هرگــز تــرک نخواهــم کــرد» (رســاله بــه عربانیــان فصــل  ۱۳آیــه  .)۵تنهــا چنــد آیــه بعــد مــی
افزایــد« ،عیســی مســیح دیــروز و امــروز و تــا ابــد هــان اســت( ».رســاله بــه عربانیــان فصــل
 ۱۳آیــه  .)۸ایــن وعــده نیــز ،چندیــن بــار تکــرار مــی شــود .در واقــع بــه موقعیتــی اشــاره مــی
کنــد کــه موســی رهــری را بــه یوشــع تحویــل داد (تثنیــه فصــل  ۳۱آیــه  ۶و  )۸و خــدا عیــن
عبــارت را بعــد از مــرگ موســی بــرای یوشــع تکــرار منــود« ،تــو را تــرک نخواهــم کــرد و وا
نخواهــم گذاشــت» (یوشــع فصــل یــک آیــه  .)۵وقتــی داود پادشــاهی را بــه ســلیامن واگــذار
کــرد ،او نیــز بــه ســلیامن مــی گویــد کــه خــدا ســلیامن را تــرک نخواهــد کــرد و وانخواهــد
گذاشت (کتاب اول تواریخ فصل  ۲۸آیه .)۲۰
عیســی ،کســی کــه هیچــگاه تغییــر منــی کنــد و همیشــه همــراه مــان اســت ،ضامنتــی محکــم
را بــه اجــداد ایــان مــان ارزانــی داشــت .ایشــان بــا ســختی و آزمایــش روبــرو شــدند ،یــا
در حــال آغــاز چالشــی بــزرگ در زندگــی شــان بودنــد؛ بــا ایــن حــال از ادامــه حضــور خــدا
مطمــن بودنــد.
ایــن ضامنــت هــا بــرای کلیســای مســیح در زمــان آخــر قابــل توجــه هســتند .وعــده بــودن
عیســی بــا مــا تــا آخریــن لحظــه در مضمــون شــاگرد ســازی بوســیله راهــی شــدن ،تعمیــد
گرفــن و تعلیــم گرفــن موجــود اســت .بنابرایــن مترکــز در همیــن جاســت – در شــادی نجــات
مــردم از طــرف بازنــده بودنشــان در نــرد بــزرگ مــی باشــد.

جمعه

اندیشه ای فراتر:

 ۱۲فوریه

لئــون وایســلتایر ( )Leon Wieseltierنویســنده نوشــت دربــاره آنچــه کــه گفــت« ،یکــی
از داســتان هــای غمنــاک دنیــا» .داســتان او دربــاره مــرد انگلیســی کــور مــادر زادی بــه نــام
« »S.B.بــود .بــه هرحــال خــر خــوب ایــن بــود کــه  ،S.B.در ســن پنجــاه و دو ســالگی عمــل
پیونــد قرنیــه چشــم داشــت کــه بــه او بینایــی بخشــید ،S.B. .بــرای اولیــن بــار در زندگیــش
قــادر بــه دیــدن بــود! بایــد برایــش هیجــان انگیــز بــوده باشــد کــه رسانجــام دنیایــی کــه در
متــام طــول عمــرش در اطــراف او گســرده بــود ،امــا در واقعیــت قابــل رؤیــت نبــود ببینــد.
هــر چنــد وایســلتایر آنــگاه کتابــی کــه بــرای اولیــن بــار داســتان  S.B.را در آن خوانــد نقــل
مــی کنــد« ،دنیــا را یکنواخــت و کســل کننــده یافــت و از رنــگ پوســته پوســته شــده و
معایــب ناراحــت بــود . . . .او عیــوب بیشــری را در اشــیاء مشــاهده کــرد و بــی نظمــی هــا
و خطــوط کوچــک روی چــوب یــا ســطوح رنــگ شــده را مــورد بررســی قــرار مــی داد ،آن
چیــزی کــه ســبب ناراحتــی او شــده بــود ،از قــرار معلــوم انتظــار دنیایــی کامــل تــر داشــت.
او رنــگ هــای روشــن را دوســت داشــت ،امــا زمانــی کــه نــور محــو مــی شــد افــرده مــی
شــد .افرسدگــی او عمومــی و قابــل توجــه شــد .او زندگــی جــاری اش را کــم کــم واگذاشــت
58

و ســه ســال بعــد از دنیــا رفــت www.newrepublic.com/article/113312. – ».گــر چــه در
ســطحی فهمیــدن آن مشــکل اســت ولــی در ســطح دیگــر نیســت .دنیــای مــا مکانــی آســیب
دیــده اســت .نــرد بــزرگ حــدودا ً شــش هــزار ســال بســیار خروشــان بــوده اســت .شــش هزار
ســال جنــگ خرابــی هــای زیــادی در پــس خــود خواهــد گذاشــت؛ و بــا وجــود همــه کوشــش
هــای مــا بــرای بهــر ســاخنت ایــن دنیــا ،خــط ســیر آن بــه نظــر منــی رســد بــه جهــت درســتی
در پیــش باشــد .در واقــع فقــط دارد بدتــر مــی شــود .بــه همیــن خاطــر بــه وعــده نجــات کــه
فقــط بــا پیــروزی مســیح در نــرد بــزرگ بــه مــا مــی رســد نیازمندیــم ،پیــروزی ای کــه در
صلیــب تأمیــن شــد و آزادانــه بــه مــا عطــا شــد.

پرسش هایی برای بحث:
 .1از داستان  S.B.چه درسی می توانید برای خود کسب منایید؟
 .2هامنطور که در درس سه شنبه دیدیم ،آنها که گفتند« :خداوندا خداوندا ،آیا ما» به

نام تو این و آن را انجام ندادیم ،هامنطور که گفتیم آیا ایامنداران در عیسی بودند؟ در
عین حال به تأکید پاسخ آنها توجه کنید .بر چه کسی متمرکز بودند؟ روی چه چیزی مترکز
داشتند؟ چگونه پاسخ این سؤال نشان می هد که آنها بسیار خود فریفته بودند؟
 .3اگر یکی از اعضای خانواده و یا دوستانتان اشتباه مشخصی مرتکب شود ،چطور با این
مشکل برخورد می کنید که نخست داوری نباشد و دوم قضاوت دیده نشود؟
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درس ۸

 19-13فوریه

هم خدمتان در نربد

بعدازظهر شنبه

برای مطالعه این هفته :لوقا فصل  ۵آیه های  ۶تا  ۸و ۱۱؛ مرقس فصل  ۳آیه ۱۴؛
متی فصل  ۸آیه های  ۲۳تا ۲۷؛ مرقس فصل  ۴آیه های  ۳۵تا ۴۱؛ فصل  ۹آیه های  ۳۳تا
۳۷؛ متی فصل  ۲۰آیه های  ۲۰تا  ۲۸را بخوانید.

آیه حفظی« :آنها از یکدیگر پرسیدند ،آیا هنگامی که در راه با ما سخن می گفت
و کتب مقدس را برایامن تفسیر می کرد ،دل در درون ما منی تپید؟» (لوقا فصل ۲۴
آیه .)۳۲

عیسی از روزهای ابتدایی خدمتش به تنهایی کار نکرد .او انسان هایی را انتخاب کرد
تا در موعظه ،آموزش و خدمت سهمی داشته باشند؛ و با وجود اینکه چهار انجیل اصوالً بر
زندگی ،مرگ و قیام او متمرکزند ،آنها غالباً در زمینه ی شاگردان که نزدیکرتین به او بودند
مترکز داشت.
به این ترتیب می توانیم ببینیم ،به هامن اندازه که نربد بزرگ در اطراف او خروشان بود،
در اطراف شاگردانش نیز بود .تا به هنگام آن پایان تلخ ،وقتی عیسی فریاد برآورد« ،متام شد»،
شیطان دریافت که غیر ممکن است عیسی را بلغزاند و ساقط کند .به هر حال ،پیروان مسیح
شکار ساده تری بودند .نقص های شخصیتی ایشان مسیر تاخت و تاز او به درون شان را باز
کرد تا اینکه دشمن به سادگی از آن بهره بربد.
غرور ،بدبینی ،یک دندگی ،خود خواهی ،خرده نگریشان و دیگر معایب راه را برای
شیطان باز می کنند .نیمی از مشکالت آنها این بود که ،دیدگاه خودشان را از آنچه گامن می
کردند باید و شاید اتفاق بیافتد برداشتند ،به عیسی گوش ندادند که گفت چه رخ خواهد داد.
آنها درس های سخت زیادی برای یادگیری داشتند .بدون شک ،ما نیز داریم.
*درس این هفته را برای آمادگی روز شنبه  ۲۰فوریه مطالعه کنید.
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یکشنبه

 ۱۴فوریه

فراخوان پطرس
وقت ــی کس ــی ب ــه مس ــائل باورنکردن ــی م ــورد مجادل ــه در ن ــرد ب ــزرگ م ــی اندیش ــد،
شـــگفت انگیـــز اســـت کـــه عیســـی از انســـان بـــرای کمـــک بـــه او در خدمـــت اســـتفاده
خواه ــد ب ــرد ،بخص ــوص کس ــانی ش ــبیه ب ــه ای ــن اف ــراد معیوب ــی ک ــه او برگزی ــد .بط ــور
حتـــم ،اگـــر وضعیـــت انســـان ســـاقط را مالحظـــه کنیـــم ،در هـــر صـــورت هیـــچ یـــک از
کســـانی کـــه او برگزیـــد بـــدون کاســـتی هـــای اخالقـــی نخواهـــد بـــود.
عیس ــی در ح ــال ق ــدم زدن در امت ــداد کران ــه ش ــالی دری ــای جلی ــل ،جمعی ــت م ــردم
در پ ــی او ،متوج ــه دو قای ــق ماه ــی گی ــری ش ــد ک ــه صاحب ــان آنه ــا مش ــغول نظاف ــت بع ــد
از شــبی بــدون صیــد بودنــد .ایــن ماهیگیــران بــا عیســی آشــنا شــده بودنــد .او در کنیســه
آنه ــا ،جای ــی ک ــه هم ــه را ب ــا کالم ــش متحی ــر س ــاخت تعلی ــم م ــی داد( .لوق ــا فص ــل ۴
آی ــه  ۳۱و  .)۳۲عیس ــی حت ــی ی ــک دی ــو را از م ــردی در کنیس ــه ش ــان اخ ــراج ک ــرده ب ــود
و هم ــه متعج ــب ش ــده بودن ــد (لوق ــا فص ــل  ۴آی ــه ه ــای  ۳۳ت ــا  .)۳۶آنه ــا عیس ــی را در
خان ــه پط ــرس در ح ــال ش ــفای م ــادر زن ــش دی ــده بودن ــد( .لوق ــا فص ــل  ۴آی ــه  ۳۸و  )۳۹و
در غ ــروب ه ــان روز بس ــیاری دیگ ــر را ش ــفا داد (لوق ــا فص ــل  ۴آی ــه  ۴۰و .)۴۱
ج ــای تعج ــب نیس ــت ک ــه جمعی ــت عیس ــی را در امت ــداد س ــاحل دنب ــال م ــی کردن ــد.
عیس ــی س ــوار قای ــق پط ــرس ش ــده ،از او خواس ــت قای ــق را کم ــی از س ــاحل دور منای ــد
ت ــا هم ــه بتوانن ــد او را ببینن ــد و س ــپس ب ــا م ــردم صحب ــت ک ــرد (لوق ــا فص ــل  ۵آی ــه .)۳
هنگام ــی ک ــه تعلی ــم او مت ــام ش ــد ،ب ــه پط ــرس گف ــت ت ــا ت ــور ت ــازه متی ــز ش ــده خ ــود را ب ــه
آب عمی ــق بیان ــدازد .پط ــرس مطم ــن ب ــود چی ــزی عای ــدش نخواه ــد ش ــد ،ام ــا ب ــا اح ــرام
ب ــه عیس ــی ،ه ــان ک ــه او خواس ــت را انج ــام داد.



لوق ــا فص ــل  ۵آی ــه ه ــای  ۶ت ــا  ۸را بخوانی ــد .واکن ــش پط ــرس درب ــاره او ب ــه م ــا چ ــه
مـــی آمـــوزد و چـــه کمکـــی بـــه مـــا مـــی کنـــد تـــا بدانیـــم چـــرا بـــا وجـــود اشـــتباهات
مشـــهود پطـــرس ،عیســـی او را برگزیـــد؟

واکنــش پطــرس جالــب توجــه اســت .شــاید بــه کشــتی گرفــن یعقــوب بــا فرشــته شــباهت
دارد – هــان درک حضــور الهــی و احســاس ســخت ناالیقــی (پیدایــش فصــل  ۳۲آیــه هــای
 ۲۴تــا  .)۳۰یــک چیــز بســیار روشــن اســت .پطــرس از گناهــکار بودنــش آگاه شــد زیــرا
متوجــه حضــور خداونــد در آن جــا شــد .اع ـراف آشــکار او از گناهــکاری اش ب ـرای مثــال
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در تضــاد روشــن بــا واکنــش بعضــی ره ـران مذهبــی ق ـرار مــی گیــرد کــه حتــی در حضــور
عیســی بــه جــای اعـراف بــه گنــاه خــود او را گناهــکار خطــاب منودنــد (یوحنــا فصــل  ۹آیــه
 ۲۴را ببینیــد).
لوق ــا فص ــل  ۵آی ــه  ۱۱م ــی گوی ــد ک ــه آنه ــا «هم ــه را ت ــرک ک ــرده» از عق ــب او روان ــه
ش ــدند یعن ــی ،حت ــی ب ــا اینک ــه دام هایش ــان از پُ ــری زی ــاد نزدی ــک ب ــود پ ــاره ش ــوند،
رهای ــش کردن ــد ت ــا او را دنب ــال کنن ــد .در ای ــن ج ــا چ ــه پیام ــی ب ــرای م ــا وج ــود دارد؟

دوشنبه

 ۱۵فوریه

«همراه با او»
وقتی عیسی اولین شاگردان را در ساحل جلیل دعوت کرد ،ایشان قدرتش در برابر رشیر
را دیده بودند .او را در حال مبارزه با دیوها (لوقا فصل  ۴آیه های  ۳۴تا  ،)۳۶شفای بیامران
(لوقا فصل  ۴آیه های  ۳۸تا  ،)۴۱سلطه بر طبیعت (لوقا فصل  ۵آیه های  ۴تا  ،)۶آشکار کردن
گناه و بعد تضمین کردن اینکه پطرس نیازی نبود برتسد را (لوقا فصل  ۵آیه  )۱۰دیده بودند.
مدتی بعد ،پس از دعا در طول شب (لوقا فصل  ۶آیه  ،)۱۲عیسی (پیروان) شاگردانش را
گردهم آورد و از آن گروه بزرگرت دوازده نفر را برگزید ،آنها را رسوالن نامید (لوقا فصل ۶
آیه ۱۳؛ کلمه یونانی اپوستولوس یعنی «اعزام کردن») .پیش از اینکه عیسی ایشان را اعزام
مناید ،مدتی را با تعلیم دادن به آنها سپری منود (لوقا فصل  ۹آیه های یک تا  )۵تعلیامتی که
شبیه به جزئیاتی بود که او بعدها به گروه بزرگرت  ۷۰نفره داد (لوقا فصل  ۱۰آیه های یک تا
.)۱۶



مرقس فصل  ۳آیه  ۱۴را بخوانید .عیسی قبل از اعزام رسوالن خواست که چه کار بکنند؟
چه پیام مهمی اینجا برای همه وجود دارد؟

شاگردان امروزی چند بار بیشرت مایل به رهسپار شدن و کار برای عیسی هستند بجای
اینکه با او وقت بگذرانند؟ واقعیت ساده این است که وقتی برای تحقق بخشیدن فرمان
انجیل ،با فهرست خواسته های خودمان می شتابیم ،نجات دهنده جهان را کنار گذاشته و
خودمان را جایگزین او می کنیم .داشنت یک «تعصب مسیحایی» بسیار ساده است ،فکر می
کنیم نجات دنیا به ما بستگی دارد ،فراموش می کنیم که عیسی به تنهایی نجات دهنده است.
بیان این اصل که مقدار زیادی از تاریخ مسیحیت را کسانی آلوده کرده بودند که ابراز
ایامن به نام عیسی منودند ،با او زمان رصف نکرده ،او را نشناختند و بواسطه او متبدل نشده
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بودند خیلی سخت نخواهد بود .آخرین چیزی که دنیا و کلیسای ما احتیاج دارد کسانی
هستند که به اسم مسیح به اطراف می روند ولی «با او» نبوده اند .یکی از عظیم ترین
خدعه های شیطان در نربد بزرگ توانایی اش در بکارگیری کسانی که به نام مسیح ادعا دارند
و استفاده از آنها برای بی حرمت کردن هامن نام بوده است .از این رو پیش از اعزام آنها،
عیسی بدون شک ،می خواست این مردان برای تعلیم گرفنت از او با وی باشند.
ام ــروزه ،ب ــدون حض ــور جس ــانی عیس ــی ،مفه ــوم ب ــودن «ب ــا او» چیس ــت؟ چ ــه راه
ه ــای عمل ــی واقع ــی وج ــود دارن ــد ک ــه م ــی توانی ــم ام ــروز ،ب ــه او زم ــان اختص ــاص
بدهی ــم؟

سه شنبه

 ۱۶فوریه

سلطه عیسی بر طبیعت



متی فصل  ۸آیه های  ۲۳تا  ،۲۷مرقس فصل  ۴آیه های  ۳۵تا  ۴۱و لوقا فصل  ۸آیه های
 ۲۲تا  ۲۵را بخوانید .واقعیت نربد بزرگ که در این آیه ها آشکار شده اند را چطور می بینیم؟

در حالی که بطور کامل میزان تأثیر گزاری شیطان بر دنیای طبیعی را درک منی کنیم،
کتاب مقدس آشکار می کند که نفوذ او وجود دارد ،هامن طور که در داستان ایوب دیده شد
(ایوب فصل یک آیه های  ۱۸و  ۱۹را ببینید) .الن جی هوایت همچنین به ما می گوید که،
«شیطان حتی هم اکنون بواسطه بالها بر فراز دریا و خشکی می کوشد رسنوشت هر تعداد
که ممکن است را به نابودی محکوم کند ،In Heavenly Places – ».صفحه  ،۳۴۸نشانه دیگر
از قدرت او در این زمینه است .مطمئناً در خالل بالهای طبیعی دامئی که به جهان رضبه می
زنند ،ما واقعیت نربد بزرگ را که بر روی زمین در حال رخ دادن است می بینیم.
در این داستان بخصوص ،بعد از یک روز طوالنی تعلیم ،وقتی غروب فرا رسید ،عیسی
پیشنهاد داد تا او و رسوالن به کرانه مقابل که جمعیت کمرتی دارد بروند .در بخشی از مسیر
ناگاه طوفانی عظیم از باد پدید آمد و امواج کشتی را می کوفت (مرقس فصل  ۴آیه .)۳۷
عیسی بسیار خسته بود و از قرار معلوم بی خرب در عقب کشتی خوابیده بود .شاگردانش در
مبارزه با طوفان چنان درگیر بودند ،که مدتی طول کشید تا متوجه خوابیدن عیسی شوند.
عیسی در ابتدا وقتی فریاد کشیدند چیزی به ایشان منی گوید .او برای ترشیح وضع
نامساعدی که ایشان در آن قرار داشتند موعظه منی کند یا راهی ارائه منی دهد که رسوالن
بتوانند کاری بکنند تا در این رشایط پیروز باشند .او فقط بر می خیزد ،دستش را بلند می کند
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و به بادها و امواج نهیب می دهد که آرام و خاموش باشید ،گویا آنها رصفاً بچه هایی پر رس
و صدا هستند.
شاگردان در این اوضاع فقط در حیرت غرق می شوند .آنها «بی نهایت ترسان شده و به
یکدیگر گفتند ،این کیست که باد و دریا هم او را اطاعت می کنند!» (مرقس فصل  ۴آیه .)۴۱
به هر جهت درس های زیادی در اینجا وجود دارند ،با استفاده از این داستان می توانیم
وسعت قدرت عیسی و همچنین نیاز خودمان به اعتامد بی چون و چرا به او را ببینیم.
ب ــا اینک ــه م ــی توانی ــم واقعی ــت ق ــدرت خداون ــد را ،حت ــی ب ــر طبیع ــت ببینی ــم ،تنه ــا
جائیک ــه او آن ق ــدرت را ب ــزور ب ــه کار نخواه ــد ب ــرد ب ــر اختی ــار خ ــود ماس ــت .در
ای ــن م ــورد ک ــه چق ــدر بای ــد در م ــورد هدی ــه مق ــدس انتخ ــاب آزاد محت ــاط باش ــیم و
چط ــور بای ــد واقعی ــت ن ــرد ب ــزرگ م ــا را در اس ــتفاده از ای ــن هدی ــه محت ــاط س ــازد
ب ــه م ــا چ ــه م ــی گوی ــد؟

چهارشنبه

 ۱۷فوریه

چه کسی بزرگ ترین است؟



مرقــس فصــل  ۹آیــه هــای  ۳۳تــا  ۳۷را بخوانیــد .عیســی در اینجــا چــه درســی به رســوالن
داد و چــه پیامــی بــرای کســی کــه مدعــی پیــروی عیســی اســت وجــود دارد؟ همچنیــن متــی
فصــل  ۱۸آیــه هــای  ۳تــا  ۵را ببینیــد.

ایــن مناظــره در میــان شــاگردان بــدون شــک بــه تصــور شــان از آینــده مربــوط بــود .آنهــا
گــان کردنــد کــه عیســی داشــت ارسائیل را از دســت رومیــان نجات مــی داد ،پادشــاهی داود
را بازمــی گردانــد و بــه عنــوان پادشــاهی جدیــد بــا متــام جاللــی کــه قــوم تحــت پادشــاهی
ســلیامن تجربــه کردنــد حکمرانــی مــی کنــد .چنانچــه آن اتفــاق مــی افتــاد ،آنهــا بــدون شــک
مــی انگاشــتند کــه بــه عنــوان چنــدی از افــراد مــورد اعتــاد عیســی ،نقــش هــای مهــم و
برجســته ای بــرای بــازی در پادشــاهی تــازه بازیابــی شــده خواهنــد داشــت .امــا حتــی آن
هــم کافــی نبــود :آنهــا مــی خواســتند بداننــد چــه کســی در میــان شــان در پادشــاهی «بــزرگ
تریــن» خواهــد بــود .ایــن اگــر تلقیــن زهــره (شــیطان) نبــود ،پــس چــه بــود؟ (اشــعیاء فصــل
 ۱۴آیــه  ۱۴را ببینیــد).
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متــی فصــل  ۲۰آیــه هــای  ۲۰تــا  ۲۸را بخوانیــد .عیســی بــه ایــن خواهــش چگونــه پاســخ
داد؟ نکتــه اصلــی او چــه بــود؟

احتــاالً ناراحــت کننــده تریــن مســئله در مــورد ایــن حادثــه تأثــر آور در زمینــه آن
نهفتــه اســت .آنهــا در راه بــه اورشــلیم بودنــد جایــی کــه عیســی مــی رفــت تــا مصلــوب
گــردد .او تــازه بــه آنهــا توضیــح داده بــود کــه مــی رفــت تــا تســلیم و بــه مــرگ محکــوم
شــده ،تحقیــر شــود ،تازیانــه بخــورد و مصلــوب گــردد و ســپس روز ســوم دوبــاره برخیــزد
(متــی فصــل  ۲۰آیــه هــای  ۱۸و  .)۱۹بــه محــض اینکــه گفــن ایــن ســخنان متــام شــد ،ایــن
پرســش کــه چــه کســی بــزرگ تــر بــود دوبــاره مطــرح شــد .آنهــا حتــی نشــنیدند عیســی چــه
گفــت .مشــخص بــود کــه آنهــا گــوش منــی دادنــد .عالقمنــد بــه جــاه طلبــی هــای کوتــه نظــر
خــود ،آنهــا درک اهمیــت مســائل بزرگــر را از دســت دادنــد و بــر عقایــد اشــتباه پادشــاهی
دنیــوی کــه هرگــز روی کار نخواهــد آمــد مترکــز کردنــد و آنچــه عیســی بــه ایشــان دربــاره
پادشــاهی ابــدی کــه از طریــق فرارســیدن مرگــش عرضــه مــی داشــت ،از دســت دادنــد.
فک ــر ک ــردن ب ــه اینک ــه ش ــاگردان چق ــدر کوت ــه نظ ــر و درگی ــر چیزه ــای ب ــی اهمی ــت
بودن ــد س ــاده اس ــت .ب ــه خ ــود ن ــگاه کنی ــد و بپرس ــید« :چ ــه کوت ــه نظ ــری ه ــا و در
فک ــر چیزه ــای جزئ ــی ب ــودن ه ــا را نی ــاز دارم از روح خ ــود بزدای ــم؟»

پنجشنبه

 ۱۸فوریه

رویارویی الهی با کالم
روز سوم بعد از مرگ عیسی بود .پیروانش هنوز در شوک به رس می بردند .آنها گامن
کردند او رومیان را شکست خواهد داد ،اما در عوض ،به نظر می رسید ،رومیان او را شکست
دادند.
بسیاری از شاگردان همراه رسوالن بعد از مصلوب شدن عیسی گرد هم آمدند .گروهی
از زنان از میان آنها در صبح یکشنبه رسی به قرب زدند .لوقا سه تن از آنان را نام می برد ،اما
زنان بیشرتی با عیسی از جلیل آمده بودند (لوقا فصل  ۲۳آیه  ،۵۵فصل  ۲۴آیه یک و .)۱۰
آنها از رس قرب خالی برگشته تا به «یازده نفر و دیگران» بگویند که در آنجا دو مرد را با لباس
های درخشان دیده بودند (لوقا فصل  ۲۴آیه .)۹
لوقا می نویسد که بعد از ظهر یکشنبه دو نفر از پیروان عیسی مسافت دو تا سه ساعته
اورشلیم تا خانه خود در عمو آس را پیاده رفتند (لوقا فصل  ۲۴آیه  .)۱۳مثل اینکه در
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گفتگویشان درباره آنچه در آخر هفته اتفاق افتاده بود چنان مشغول بودند که متوجه قدم
زدن غریبه ای نزدیک شان نشدند .شاید هرگز متوجه وی منی شدند اگر او با این پرسش که
چرا چنین غمگین بودند به گفتگویشان وارد نشده بود (لوقا فصل  ۲۴آیه .)۱۷
این پرسش شخصی به نام کلیوپاس را بسیار به هیجان آورد .او از اینکه غریبه از همه آن
چیزهایی که واقع شده بی اطالع است متعجب بود .غریبه پرسید« :چه چیزهایی؟» (لوقا
فصل  ۲۴آیه .)۱۹
لوقا فصل  ۲۴آیه های  ۱۹تا  ۳۵را بخوانید .این افراد چه گفتند که فقدان درک ایشان را
مشخص می کرد و عیسی چطور حقیقت را برای آنها توضیح داد؟

توجه کنید که متام تأکید عیسی بر کتب مقدس بود .چنانچه او در نربد خود با شیطان
در بیابان به کتب مقدس متوسل شد ،او در اینجا به کالم مقدس مراجعه می کند تا تاریکی
که این دو در آن بودند را به عقب براند .عیسی فقط بعد از اینکه ایشان را با آموزه های
کتاب مقدس درباره خود و مأموریتش آشنا ساخت به ایشان تجربیات نیرومندی برای تأیید
آن آموزه های کتاب مقدس عرضه منود :نخست ،او خود را بر ایشان منایان ساخت ،نشان داد
که او به راستی از مردگان قیام کرده بود؛ دوم« ،او از نظر ایشان غایب شد» (آیه  .)۳۱در
این میان بدون شک با مطالعه کامالً روشن کتاب مقدس بر کفاره مرگ عیسی ،که توسط این
تجربیات نیرومند دنبال شد ،این دو به اندازه کافی دلیل برای ایامن آوردن داشتند.
اینج ــا دوب ــاره ،مانن ــد مت ــام انجی ــل م ــی بینی ــم ک ــه عیس ــی کت ــاب مق ــدس را در مرک ــز
و مقاب ــل حف ــظ م ــی کن ــد .پ ــس چگون ــه م ــی توانی ــم خ ــود را در مقاب ــل ه ــر ن ــوع
تفک ــری ک ــه باع ــث زی ــر س ــؤال ب ــردن اعتب ــار کت ــاب مق ــدس م ــی ش ــود محافظ ــت
منایی ــم؟

جمعه

اندیشه ای فراتر:

 ۱۹فوریه

هنگامی که اینجا در بعد جسامنی ،عیسی دیوها را بیرون می کند (لوقا فصل  ۶آیه ،)۱۸
به مأیوس ها امید می بخشد (لوقا فصل  ۶آیه  ۲۰تا  ،)۲۳به انسان نشان داد چطور محبت
شگفت آور خدا را در زندگی بکار بربند (لوقا فصل  ۶آیه های  ۲۷تا  ،)۴۹غالم یوزباشی را
شفا داد (لوقا فصل  ۷آیه های  ۲تا  ،)۱۰پرس مرده بیوه زن را زنده کرد (لوقا فصل  ۷تا ،)۱۶
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طوفان را آرام ساخت (لوقا فصل  ۸آیه های  ۲۲تا  ،)۲۵مرد دیوزده ای را در َج َدریان از رش
دیو آزاد ساخت (لوقا فصل  ۸آیه های  ۲۶تا  ،)۳۹زنی که برای  ۱۲سال خونریزی داشت شفا
داد (لوقا فصل  ۸آیه های  ۴۳تا  ،)۴۸دخرت مرده یایرس را زنده کرد (لوقا فصل  ۸آیه های ۴۱و
 ،۴۲آیه های  ۴۹تا  ،)۵۶و حتی ایلعازر را بعد از اینکه چهار روز از مرگش گذشته بود زنده
کرد (یوحنا فصل  ۱۱آیه های  ۳۹تا  .)۴۴همه این امور و خیلی بیشرت را او انجام داد و بازهم
مردم در ایامن آوردن به او دچار تقال بودند« .حتی شاگردان خود مسیح در یادگیری و درک
بسیار کند بودند .علی رغم محبت شان نسبت به او و احرتام شان به سیرت او ،ایامن شان
در فرزند خدا بودن او متزلزل بود .مقایسه مکرر ایشان به رسوم و سنت های پدران و سوء
تفاهم ادامه دارشان از سخنان او ،نشان می دهد چقدر برای ایشان رهایی از خرافات مشکل
بود – ».الن جی هوایت Manuscript Releases،جلد  ،۱۸صفحه  .۱۱۶ایامن هدیه ای است
از طرف خدا ،اما هدیه ای است که مردم می توانند در برابرش مقاومت کنند .و به همین
خاطر به ما اخطار شده است که شیطان و نربد بزرگ واقعی هستند و دشمن به سختی می
کوشد تا باعث شک و بی ایامنی ما بشود .نجات از طریق ایامن در آنچه مسیح برای ما انجام
داده است بدست می آید؛ شیطان بدان آگاه است و بنابراین هر کاری خواهد کرد تا ما را از
آن ایامن برگرداند؛ خوشبختانه و ما باید این را همیشه به خاطر داشته باشیم که عیسی بی
نهایت از شیطان نیرومند تر است و اگر به عیسی وفادار مبانیم ،شیطان منی تواند بر ما غلبه
کند.

پرسش هایی برای بحث:
 .1چه پاسخی خواهید داد به کسی که از شام بپرسد« ،اگر عیسی قدرت بسیاری بر

طبیعت دارد ،چرا بسیاری از مردم حتی مسیحی ها ،قربانی بالیای طبیعی می شوند؟»
واقعیت نربد بزرگ چگونه بر این پاسخ منطبق می شود؟
 .2بعضی دالیلی که برای ایامن داشنت به عیسی داریم کدامند؟ و کتاب مقدس درباره او
چه می گوید؟ چرا همیشه حفظ این دالیل در برابرمان دارای اهمیت است؟ همچنین چرا
با وجود داشنت این همه دالیل خوب تعداد زیادی از مردم در تقال بر رس ایامن هستند؟
چه چیزهایی باعث تردید ما می شوند و بهرتین راه مقابله با آنها چیست؟
 .3هامنطور که در این هفته دیدیم ،عیسی تعدادی انسان ناکامل را برای کار با خود
برگزید .چه امیدی به شام می دهد در ارتباط با اینکه چطور عیسی شام را با وجود متام
ضعف هایتان می تواند به کار بگیرد؟
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درس ۹

 ۲۰تا  ۲۶فوریه

نربد بزرگ و کلیسای اولیه

بعدازظهر شنبه

برای مطالعه این هفته :اعامل رسوالن فصل یک آیه های  ۶تا  ،۸فصل  ۲آیه های
 ۵تا  ،۱۲پیدایش فصل یازده آیه های یک تا  ،۹اعامل رسوالن فصل  ۴آیه های یک تا ،۳۰
فصل  ۷آیه  ،۵۴فصل  ۱۰آیه های  ۱۲تا  ۲۹را بخوانید.
آیه حفظی« :چون شهامت پطرس و یوحنا را دیدند و دانستند که افرادی آموزش
ندیده و عامی هستند ،در شگفت شدند و دریافتند که از یاران عیسی بوده اند».
(اعامل رسوالن فصل  ۴آیه .)۱۳

بزرگرتین مانع بین عیسی و پیروانش عقاید پیشین آنها بود .اگر گفته های عیسی با آنچه
که حواریون در مورد هویت او تصور داشتند همخوانی نداشت توجه کمی به آن گفته ها می
کردند .حواریون درست تا زمان صعود عیسی به آسامن ،کامکان او را در رابطه با آزاد ساخنت
ارساییل از دست رومیان سؤال پیچ می کردند.
رصفاً بعد از ده روز دعا و معارشت دوستانه در حضور خدا بود که در نهایت عقاید پیشین
داشت با حقیقت جایگزین می شد و حواریون آماده پذیرفنت آنچه خدا به ایشان گفت بودند.
این راه را برای رویداد باورنکردنی در اولین پنطیکاست (عید پنجاهه) بعد از مرگ عیسی
مهیا منود .بطور حتم ،کلیسا با چالش های بسیار بخصوص از طرف رهربان دینی محلی روبرو
می شود ،از طرف بعضی از آنهایی که به هامن اندازه مصمم بودند که کلیسا را متوقف کنند
که ارصار به متوقف کردن عیسی داشتند.
بنابراین ،در درس این هفته ،نحوه اجرای مضمون نربد بزرگ را از راه های مختلف
خواهیم دید .آشکار شدن آن را به وضوح خواهیم دید درست مانند کسانی که صاحب
قدرتند که از شیطان برای رسکوب کردن حقیقت الهام می گیرند؛ ولی اجرای نقش آن را در
محیطی ظریف تر ولی حساسرت یعنی قلب انسان خواهیم دید.
*درس این هفته را برای آمادگی روز سبت  ۲۰فوریه مطالعه کنید.
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یکشنبه

 ۲۱فوریه

آغاز یک رشوع تازه
عیسـی پـس از رسـتاخیز ،بـرای تصدیـق رسـتاخیز و کمـک بـه درک بهتر حواریـون از
ملکـوت خـدا چهـل روز را بـا آنها سـپری کرد (اعامل رسـوالن فصـل یک آیه  ،۳رسـاله اول به
قرنتیـان فصـل  ۱۵آیـه هـای  ۴تـا  .)۷بـا وجـود ایـن در حالیکـه دور هم جمع شـدند ،درسـت
پیـش از صعـود عیسـی بـه آسمانها ،چیـزی کـه در صـدر افکارشـان بـود آیـا این اسـت زمانی
کـه عیسـی در نهایـت بـر رومیـان چیره خواهد گشـت یـا خیر (اعامل رسـوالن فصـل یک آیه
.)۶
عقایـد شـان نسـبت بـه آنچـه بایـد رخ بدهـد چنـان نیرومنـد بـود کـه حقیقتـاً بـه آنچـه
عیسـی داشـت بـه آنهـا می گفـت توجه نکردند .حتی بعد از سـه سـال و نیم آمـوزش نزدیک
(برابـر بـا مـدرک دانشـگاهی) ،از بهرتیـن معلمـی کـه تاکنـون دنیـا شـناخته اسـت ،حواریـون
هنـوز اندیشـه هـای اشـتباه بسـیاری را بـرای از یـاد بـردن داشـتند.



اعمال رسـوالن فصـل یـک آیـه هـای  ۶تـا  ۸را بخوانیـد .بـرای مقابلـه بـا چنیـن جهالتـی
عیسـی چگونـه پاسـخ داد؟

عیسـی بـه جـای تلـف کـردن وقـت بـرای تصحیح هر سـوءتفاهم شـان بـر مسـئله واقعی
مترکـز منـود .توامننـدی توسـط روح القـدس بسـیار بـا اهمیـت تـر از گفتگوهـای سیاسـی بود.
حواریـون پـس از متاشـای صعـود عیسـی در میـان ابرهـا و ناپدیـد شـدن او ،متوجـه دو
مـرد در کنارشـان شـدند .دو مـرد بـه ایشـان گفتنـد کـه عیسـی بـاز خواهد گشـت .هامنگونه
کـه ماننـد پادشـاه پیـروز بـه آسمان پذیرفته شـد ،او دوبـاره به هامن عنـوان پادشـاه و فاتح،
مطابـق بـا تصـور ایشـان زمانـی کـه از او دربـاره بـاز پس گیـری پادشـاهی ارساییل پرسـیدند
خواهـد آمـد .امـا آن روز حتـی از بـزرگ تریـن رویاهـای آنهـا برتـر خواهـد بود – چـرا که او
بـه عنـوان پادشـاه همه مخلوقـات و نه فقط پادشـاه قطعه ای از زمیـن در خاورمیانه خواهد
آمد.
یـازده حـواری از کـوه زیتـون بـه اورشـلیم بازگشـتند ،اذهـان شـان شـناور در خاطرات و
دل هایشـان درخشـان از حقایـق منایـان شـده توسـط عیسـی بـود (حداقـل آنهایی کـه درکش
کردنـد) .امـا چیـزی بیشتر نیـاز داشـتند .عیسـی به ایشـان گفت برای چنـد روز منتظر باشـند
تـا روح القـدس آنهـا را غسـل تعمیـد دهـد (اعامل رسـوالن فصل  ۱آیـه هـای  ۴و  ،)۵با اینکه
دشـمن شکسـت خـورده بـود ،ولـی هنوز کارش بـه امتام نرسـیده بود و ایشـان بـه نیرویی از
آسمان نیـاز خواهنـد داشـت تـا آنچه عیسـی از ایشـان خواسـته بـود را بـه انجام برسـانند.
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اع ــال رس ــوالن فص ــل ی ــک آی ــه  ۱۴را بخوانی ــد .ح ــال مه ــم تری ــن تف ــاوت در رفت ــار
حواری ــون ب ــا یکدیگ ــر ،در مقایس ــه ب ــا گذش ــته مانن ــد آن ک ــه در مت ــی فص ــل  ۲۰آی ــه
ه ــای  ۲۰ت ــا  ۲۴دیدی ــم چ ــه ب ــود و چ ــه پیام ــی ب ــرای م ــا در ای ــن تغیی ــر رفت ــار وج ــود
دارد؟ از چ ــه راه های ــی م ــی توانی ــد نف ــس را ب ــرای آمادگ ــی دریاف ــت روح الق ــدس
کن ــار بگذاری ــد؟

دوشنبه

 ۲۲فوریه

پنطیکاست (عید پنجاهه)
پیــروان عیســی بــرای ده روز دعــا کردنــد ،تجربیــات شــان بــا عیســی را در روشــنایی کتب
مقــدس ســنجیدند ،بــه یکدیگــر تواضــع و خورشویــی را ابــراز منــوده و در نهایــت بــه روح
القــدس اجــازه دادنــد تــا حقیقــت را بــر ایشــان القــا منایــد .هامنگونــه کــه روح روی لجــه را
در ابتــدای جریــان آفرینــش پوشــاند ،روح خــدا نیــز رس هــر کــدام از حواریــون را پوشــانده
ماننــد زبانــه هــای تفکیــک شــده آتــش بــر هــر یــک از ایشــان قــرار گرفــت (اعــال رســوالن
فصــل  ۲آیــه هــای  ۲و  .)۳ایــن رشوعــی تــازه و خلقتــی نــو بــود.



اعــال رســوالن فصــل  ۲آیــه هــای  ۵تــا  ۱۲را بخوانیــد .اهمیــت رخــداد آشــکار شــده در
ایــن آیــه هــا چیســت؟ آن را بــا فصــل  ۱۱آیــه هــای یــک تــا  ۹ســفر پیدایــش مقایســه کنیــد.

مدتــی پــس از طوفــان نــوح ،ســاکنان زمیــن تصمیــم بــه ســاخنت برجــی گرفتنــد کــه رس
بــه آســان برســاند (پیدایــش فصــل  ۱۱آیــه هــای یــک تــا  .)۹خــدا بــرای مامنعــت از ایــن
گســتاخی و کوشــش احمقانــه (بعــاوه رشارت هــای تــازه ای کــه آنهــا رشوع کــرده بودنــد،
پیدایــش فصــل  ۱۱آیــه هــای  ۵و  ،)۶زبــان رایــج شــان را مشــوش کــرده و ایشــان را «بــر روی
متــام زمیــن» پراکنــده ســاخت (پیدایــش فصــل  ۱۱آیــه هــای  ۷تــا .)۹
ولــی در روز پنطیکاســت (عیــد پنجاهــه) ،خــدا عکــس ایــن قضیــه را انجــام داد .او
مردمــی را مــی دیــد کــه مشــغول ســاخنت شــهر و بــرج جدیــد بابــل نبودنــد ،بلکــه آمــاده
بودنــد تــا ایــن خــر خــوش کــه رشیــر یــک روز بــرای همیشــه بــه زیــر افکنــده خواهــد شــد
را اعــام کننــد.
آن روز مــردم «از هــر طایفــه زیــر فلــک» در اورشــلیم بودنــد (اعــال رســوالن فصــل ۲
آیــه ۵؛ آنــرا بــا پراکندگــی در بــرج بابــل مقایســه کنیــد) و در شــگفتی افتادنــد زیــرا هــر کــس
زبــان خــود را از دهــان حواریــون مــی شــنیدند (اعــال رســوالن فصــل  ۲آیــه هــای  ۶تــا .)۱۱
70

پطرس از این فرصت برای موعظه به آنها استفاده کرد .او از ریزش روح القدس که مردم
را برای مالقات با خدا آماده ساخت سخن می گفت (اعامل رسوالن فصل  ۲آیه های  ۱۷تا
 .)۲۱او مأموریت حقیقی مسیح را خاطر نشان کرده و ایشان را بخاطر مصلوب کردن او
رسزنش منود (اعامل رسوالن فصل  ۲آیه  .)۲۳آنها «دلریش» گشته (اعامل رسوالن فصل  ۲آیه
 )۳۷و سه هزار نفر تعمید گرفتند و به حواریون پیوستند (اعامل رسوالن فصل  ۲آیه .)۴۱
بعض ــی از کس ــانی ک ــه ب ــا اله ــام از ش ــیطان ب ــه م ــرگ عیس ــی راض ــی ش ــدند ،ح ــال
تح ــت تأثی ــر روح الق ــدس ،ب ــه عیس ــی ای ــان آوردن ــد .ای ــن ب ــه م ــا از ق ــدرت خ ــدا ن ــه
فق ــط در بخش ــیدن بدتری ــن گن ــاه ه ــا بلک ــه در تغیی ــر س ــنگدل تری ــن ه ــا چ ــه م ــی
گوی ــد؟

سه شنبه

 ۲۳فوریه

روبرویی با صدوقیان



اعامل رسوالن فصل  ۴آیه های یک تا  ۳۴را بخوانید .مضمون نربد بزرگ چگونه در اینجا
آشکار می شود؟ از چه طرقی این فقط یک منونه از نحوه نقش آفرینی آن در متام تاریخ را
نشان می دهد؟ عملکرد شیطان و همچنین عملکرد خدا را چگونه می بینیم؟

«کاهنان و حاکامن دیدند که مسیح به باالتر از آنها اعتالء یافت .وقتی صدوقیان که به
رستاخیز از مردگان اعتقاد نداشتند ،شنیدند که حواریون رستاخیز مسیح از مردگان را اعالم
می منایند ،خشمگین شده ،پی بردند اگر حواریون اجازه سخرنانی درباره نجات دهنده ای
برخاسته از مرگ را یابند و به اسم او معجزات انجام دهند ،این عقیده که رستاخیز وجود
ندارد توسط همگان رد خواهد شد و فرقه صدوقیان بزودی منقرض خواهد گشت – ».الن
جی هوایت ،The Acts of the Apostles ،صفحه .۷۸
بخصوص آنچه که باعث ناراحتی این رهربان گشت شفایی بود که خداوند توسط پطرس
انجام داد (اعامل رسوالن فصل  ۳آیه های یک تا  ۱۰را ببینید) .اما حواریون در هنگام
روبرویی با این رهربان متزلزل نشدند .کاهنان از این «افراد آموزش ندیده و عامی» چنین
انتظاری نداشتند (اعامل رسوالن فصل  ۴آیه  .)۱۳آنها حواریون را به بیرون اتاق فرستاده ،در
میان خودشان مشورت کردند ،تصور کردند اگر به این افراد دستور بدهند که به نام عیسی
تعلیم ندهند با فروتنی اجرا خواهند کرد (اعامل رسوالن فصل  ۴آیه  .)۱۸چقدر در اشتباه
بودند.
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در عوض ،حواریون بازگشته و به دیگران پیوستند و با هم خدا را پرستش کردند (اعامل
رسوالن فصل  ۴آیه  .)۲۴آنها شهامت بیشرت و اینکه خدا دست خود را به شفای بیشرت دراز کند
را خواستار شدند (اعامل رسوالن فصل  ۴آیه های  ۲۹و  .)۳۰آنها نیاز به صرب بیشرت نداشتند.
بخاطر محبوبیت در حال افزایش حواریون ،مردم بیامران خود را به کوچه ها بیرون آوردند تا
سایه پطرس در حین گذر از آنجا بر آنها بیافتد (اعامل رسوالن فصل  ۵آیه  .)۱۵گروه بسیاری
از شهرهای نزدیک آمدند و متام بیامران آنها شفا یافتند (اعامل رسوالن فصل  ۵آیه .)۱۶
تا به این جا می توانیم آشکار شدن نربد بزرگ را ببینیم :رهربان فاقد اصول اخالقی در
جستجوی پایامل کردن حقیقت بودند؛ ولی ایامنداران کتاب مقدس خود را می خواندند و
برای نیروی الهی ،شفای بیامران و نجات جان ها در دعا بودند .امور اگر چه ،دست کم در
ظاهر ،همیشه بخوبی اینجا از کار در منی آیند ،ولی هرگز نباید فراموش کنیم که رسانجام،
نربد بزرگ به پایان خواهد رسید و پیروزی نهایی که از آن ماست بخاطر آنچه عیسی برای
همه برش به انجام رسانده بود قطعی است.

چهارشنبه

 ۲۴فوریه

سنگسار کردن استیفان
حواریون تنها کسانی نبودند که از طرف تشکیالت مذهبی طی روزهای اولیه کلیسا مورد
دشمنی قرار گرفتند .استیفان ،کسی که از «ایامن و قدرت پر بود و آیات و شگفتی های
عظیمه در میان قوم به انجام رساند» (اعامل رسوالن فصل  ۶آیه  ،)۸به حضور آن ها آورده
شد .در حقیقت شهادت او چنان قانع کننده بود که دشمنانش برای کشاندن او در حضور
دادگاه داستان های جعلی و مجرمانه بر علیه او اقامه کردند( .اعامل رسوالن فصل  ۶آیه های
 ۹تا .)۱۴

در اعامل رسوالن فصل  ۷آیه های  ۲تا  ،۵۳استیفان به کسانی که او را متهم کردند پیغام
قدرمتندی می دهد .اعامل رسوالن فصل  ۷آیه  ۵۴را بخوانید ،اینکه می گوید « ِدلریش»
شدند؛ یعنی ،ایشان با کلامت او مجاب شدند .در اعامل رسوالن فصل  ۲آیه های  ۳۷تا ،۴۱
پس از شنیدن اتهامی مشابه از طرف پطرس دیگران نیز مجاب شدند .تفاوت در پاسخ ها به
قانع شدن ها چه بود؟ درباره حیاتی بودن واگذاری قلب در حضور خدا به ما چه می گوید؟

حواریون تا اندازه ای از چالش رهربان سامل در رفتند ،اما وقتی استیفان تالش کرد هامن
کار را انجام دهد ،توسط جمعیتی خشمگین کشته شد .مرگ استیفان آغاز تالشی موزون
توسط شیطان برای محو کردن جنبش جدید را مشخص منود .تا این لحظه ،پیروان عیسی مورد
آزار و اذیت و تهدید واقع شده بودند ،اما استیفان اولین کسی بود که کشته شد.
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اما آنها چه انتظاری داشتند؟ اگر شیطان توانسته بود بعضی رهربان را برای اعدام عیسی
الهام بخشد ،بطور حتم پیروان او نباید کمرت از این برای خود انتظار داشته باشند.
البته که ،خداوند در رسارس نربد بزرگ ،پیروزی را از دل آنچه اغلب به نظر شبیه شکست
است به دفعات بیرون خواهد آورد .در اینجا نیز اصالً متفاوت نبود.
«سول ُْس ،پس از مرگ استیفان بخاطر نقشی که در آن ایفا کرده بود به عضویت شورای
عالی بنی ارساییل انتخاب شد .برای مدتی او به وسیله ای قدرمتند در دستان شیطان برای
اجرای شورش او در مقابل پرس خدا تبدیل شد .اما این شکنجه گر ِسمج باید در بنا کردن
کلیسایی که مشغول به نابودی اش بود به کار گرفته می شد .کسی قوی تر از شیطان سول ُْس
را در گرفنت جای استیفان شهید برای موعظه و تحمل رنج در نام او و انتشار و گسرتش نجات
از طریق خون او برگزیده بود – ».الن جی هوایت ،اعامل رسوالن ،صفحه .۱۰۲
گاهــی مــی بینیــم کــه نیکــی از آنچــه بطــور حتــم رشیــر اســت بیــرون مــی آیــد .ایــن
امــری عالــی اســت .ولــی وقتــی برافراشــته شــدن نیکــی را از میــان رشارت منــی بینیــم
و فق ــط رشارت بیش ــر ،چ ــه کار م ــی کنی ــم؟

پنجشنبه

 ۲۵فوریه

تغییر نگرش ها
حواریون نه تنها با عقاید پیشین که مانع درک ایشان از آموزه های عیسی می شد تقال می
کردند ،بلکه در تعصبات قومی نیز سهیم بودند .یک منونه از این داستان زن سامری است که
عیسی از او مقداری آب برای نوشیدن طلب کرد .حواریون متعجب شده بودند که او حتی با
آن زن صحبت کرد (یوحنا فصل  ۴آیه .)۲۷
همچنین تعصبات قومی در رشح حال کُرنیلیوس یوزباشی ُرم در قیرصیه پدیدار گشت.
کُرنیلیوس «مردی پارسا بود که از خدا می ترسید» (اعامل رسوالن فصل  ۱۰آیه  )۲و مردم
احرتام محلی زیادی برایش قائل بودند (آیه  .)۲۲فرشته ای او را برای فرستادن پی پطرس در
یافا الهام داد (آیه ۲۲؛ همچنین آیه های  ۳تا  ۸را ببینید).
در ضمن ،پطرس در یافا برای دعا کردن به بام خانه می رود (آیه  .)۹در پناه از خورشید
و نسیم خنک دریا در حال اسرتاحت کم کم احساس گرسنگی می کند و در انتظار میزبانان
در حال تدارک نهار برای او هست رؤیای عجیبی می بیند .آسامن گشوده می شود و چیزی
شبیه سفره ای بزرگ که از چهار گوشه بسته به سوی زمین آویخته بر او نازل می شود .درون
سفره مجموعه ای از مخلوقات از نظر او حرام یا «ناپاک» می باشد و خطابی به او رسید که
برخیز ذبح کن و بخور( .آیه های  ۱۱تا .)۱۴
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واکنــش پطــرس وقتــی بــه او خطــاب شــد خــوراک «ناپــاک» بخــور چــه بــود؟ و معنــای
رؤیــا چــه بــود؟ اعــال رســوالن فصــل  ۱۰آیــه هــای  ۱۲تــا .۲۹

خــدا در ایــن رویــا بــه پطــرس درس مهمــی مــی دهــد .امــروز بعضــی مــردم تصــور مــی
کننــد ایــن هــان زمانــی اســت کــه خــدا رژیــم غذایــی انســان را تغییــر مــی دهــد و بــه
مــردم اجــازه داد هــر چیــزی کــه دوســت دارنــد بخورنــد .ایــن چیــزی نبــود کــه پطــرس
از رویــا دریافــت کــرد .ابتــدا تعجــب کــرد کــه معنایــش چیســت؛ در ابتــدا معنــی مشــخص
نیســت (اعــال رســوالن فصــل  ۱۰آیــه  .)۱۷هنگامــی کــه همراهــان کُرنیلیــوس رســیدند و
مأموریــت شــان را رشح دادنــد ،پطــرس احســاس کــرد مجبــور اســت بــا آنهــا بــرود (اعــال
رســوالن فصــل  ۱۰آیــه هــای  ۲۲و  .)۲۳وقتــی پطــرس کُرنیلیــوس را مالقــات مــی کنــد،
قــادر مــی شــود تــا معنــای رویــا را بــه کُرنیلیــوس بازگــو کنــد .مســیح نجــات دهنــده همــه
دنیاســت .غیریهودیــان نیــز جانهایــی گرانبهــا هســتند کــه مســیح بخاطــر شــان جــان داد
(اعــال رســوالن فصــل  ۱۰آیــه هــای  ۳۴تــا .)۴۸
پطــرس داشــت درســی را مــی آموخــت کــه هنــوز همــه مــا نیــاز داریــم بیاموزیــم .همــه
موانــع در مســیح برداشــته شــده انــد و متایــز بیــن یهــودی و غیــر یهــودی ،بیــن همــه مــردم
دیگــر وجــود نــدارد« ،بلکــه از هــر قــوم هــر کــه از او برتســد و عمــل نیکــو کنــد ،مقبــول او
مــی گــردد( ».اعــال رســوالن فصــل  ۱۰آیــه .)۳۵
زیباس ــت ک ــه معتق ــد باش ــیم هم ــه م ــا در مس ــیح یک ــی هس ــتیم؛ ای ــن ه ــان چی ــزی
اســت کــه کتــاب مقــدس مــی آمــوزد .بدبختانــه ،حتــی در کلیســا همیشــه ایــن هــان
چی ــزی نیس ــت ک ــه در قل ــب های ــان احس ــاس م ــی کنی ــم ،اینط ــور نیس ــت؟ نخس ــت
چطــور مــی توانیــم تعصبــات خــود را تشــخیص دهیــم و دوم ،در قــدرت خــدا چطــور
م ــی توانی ــم خ ــود را از آن تعصب ــات پ ــاک کنی ــم؟

جمعه

اندیشه ای فراتر:

 ۲۶فوریه

فئــودور داستایفســکی ( )Fyodor Dostoyevskyنویســنده روس دربــاره بازگشــت
عیســی بــه زمیــن ،ولــی نــه آنگونــه کــه در کتــاب مقــدس پیشــگویی شــده نوشــت .در عــوض،
در ایــن داســتان ســاختگی ،عیســی در اوج اســتنطاق بدعــت وقتــی کــه رهــران مذهبــی
قــدرت شــان را بــرای رشیــر بــکار بردنــد ،بازگشــت .اســتنطاق کننــده اعظــم عیســی را کــه
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چــون دهقانــی ظاهــر شــده بــود دســتگیر و بــه ســیاه چــال انداخــت .آن شــب عیســی را
در زنــدان مالقــات کــرد و از او بخاطــر دادن آزادی بــه انســان هــا شــدیدا ً انتقــاد کــرد .او
اعــام مــی کنــد «بــه جــای گرفــن آزادی مــردم از ایشــان ،تــو آن را بیــش از همیشــه بزرگــر
ســاختی! تــو آیــا فرامــوش کــردی کــه انســان آرامــش و حتــی مــرگ را بــه آزادی در آزادی
انتخــاب در دانــش نیــک و بــد ترجیــح مــی دهــد؟ بــرای انســان هیــچ چیــز گمــراه کننــده
تــر از آزادی وجــدان او نیســت ،امــا هیــچ چیــز بــزرگ تریــن دلیــل رنــج نیســت ».بــا وجــود
جســارت و بدگامنــی اش ،حــق بــه جانــب اوســت .ببیــن انســان هــا بــا آزادی شــان چــه کــرده
انــد .درد ،رشارت ،گنــاه ،رنــج ،مــرگ – همــه از آزادی یــا ســوء اســتفاده از آن برخاســته انــد.
ولــی خــدا مــا را بــه عنــوان موجــودات دوســت داشــتنی آفریــد و تنهــا راه دوســت داشــن
آنــگاه اســت کــه آزاد آفریــده مــی شــدیم .مقــدار زیــادی از نحــوه تأثیــر نــرد بــزرگ در ایــن
دنیــا بــه کارکــرد آنچــه مــردم بــا هدیــه روحانــی و گــران بهــای آزادی (صلیــب ارزش آن را
آشــکار مــی کنــد) انجــام داده انــد و هنــوز انجــام مــی دهنــد بســتگی دارد .هامنطــور کــه در
ایــن هفتــه دیدیــم ،بعضــی از افــراد ،وقتــی بــا مــژده انجیــل مواجــه شــدند ،توبــه کردنــد و
دل هایشــان را بــه عیســی تقدیــم کردنــد؛ در حالــی کــه وقتــی دیگــران بــا آن روبــرو شــدند
پیــام آور را کشــتند .آزادی هدیــه گــران بهایــی اســت ،امــا مــا بایــد در مــورد نحــوه عملکــرد
مــان نســبت بــه آن مراقــب باشــیم.

پرسشهایی برای بحث:
 .1شکی نیست که عهد جدید به وحدتی که ما در مسیح داریم تأکید می ورزد .این ایده

بسیار نیرومند است که در زمان خود انقالبی بود .متأسفانه حتی اکنون در قرن بیست و
یکم یکی از بزرگرتین رشارت ها که هنوز وجود دارد تعصبات نژادی ،ملی و قومی است.
تنها خدا وسعت خرابی که این رش بوجود آورده است می شناسد؛ و با این وجود که این
را در دنیا انتظار داریم ،در مورد کلیسا چطور ،حتی کلیسای خودمان؟ چگونه آشکار می
شود؟ این چرا به نوعی نگرشی اینچنین متناقض با اساسی ترین و بنیادی ترین تعلیامت
انجیل دارد؟
 .2همه ما گهگاه بواسطه روح القدس احساس گناه می کنیم .وقتی آن حس به رساغتان
می آید شام چطور پاسخ می دهید؟ نربد بزرگ در حقیقت جایی درون قلب طغیان می
کند .چگونه انتخاب های شام وقتی گناهان تان بواسطه روح آشکار می گردند مشخص
می کند که در کدام طرف نربد خواهید بود؟
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درس ۱۰

 ۲۷فوریه تا  ۴مارس

پولس و رسکشی

بعدازظهر شنبه

برای مطالعه این هفته :رساله به رومیان فصل  ۵آیه های  ۱۲تا  ،۲۱رساله اول
به قرنتیان فصل  ۳آیه های  ۱۲تا  ،۱۷رساله اول به قرنتیان فصل  ۱۲آیه های  ۱۴تا ،۲۶
افسسیان فصل  ۶آیه های  ۱۱تا  ،۱۷رساله اول به قرنتیان فصل  ۱۵آیه های
رساله به ُ
 ۱۲تا  ۱۸را بخوانید.
آیه حفظی« :چون این فساد پذیر ،فساد ناپذیری را پوشید و این فانی به بقا آراسته
شد ،آنگاه آن کالم مکتوب به حقیقت خواهد پیوست که می گوید :مرگ در پیروزی
فرو بلعیده شده است( ».رساله اول به قرنتیان فصل  ۱۵آیه .)۵۴

نوشته های پولس مملو از مضمون نربد بزرگ بود .شکی نیست که پولس نه تنها به حقیقت
شیطان بلکه به واقعیت نیرنگ و مرگ او اعتقاد داشت .پولس در مکان های بی شامری ،در مورد
«توطئه های» شیطان (رساله به افسسیان فصل  ۶آیه  ،)۱۱و نیرنگ های پرقدرتش (رساله دوم
به قرنتیان فصل  ۱۱آیه  )۱۴و حتی نیروهای فوق طبیعی اش (رساله دوم به ت َسالونیکیان فصل ۲
آیه  )۹اخطار منود .بطور محض هر کس نوشته های پولس را خوانده است ،می داند تأکید رسول
همیشه بر روی مسیح و پیروزی نهایی اش برای ما بوده است .هر قدر شیطان در غلبه بر قوم پیامن
خدا در طول قرنها پیروز شد ،ابلیس مطلقاً در مقابل عیسی شکست خورد و همه وعده های پیامن
در عیسی تحقق یافت ،در نتیجه نجات را برای همه یهودیان و غیریهودیانی که آن را در ایامن و
اطاعت مطالبه می کنند تضمین می مناید .همچنین وفاداری مسیح مرگ مطلق شیطان (رساله به
عربانیان فصل  ۲آیه  )۱۴و پایان نربد بزرگ را تضمین می کند .در این هفته نگاهی خواهیم انداخت
به تعدادی از تصویرها و تشابهاتی که پولس در توصیف حقیقت نربد بکار می برد و اینکه چگونه
باید زندگی کنیم و در کنار یکدیگر به سود همگان بعنوان یک کلیسا و یک گروه از ایامنداران گرفتار
در این کشمکش جهانی یاری رسانیم.

*درس این هفته را برای آمادگی روز سبت  ۵مارس مطالعه کنید.
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یکشنبه

 ٢٨فوریه

آدم و عیسی
در حالی که پولس بخاطر ترشیح روشنش راجع به خرب خوش شهرت دارد ،توضیحش
درباره نربد بزرگ نیز اساسی است .او بطور مخترص در میان تعالیم خود انجیل خوش نکات
اساسی اش را خالصه می کند :به طریق عیسی «بواسطه ایامن تربعه شده ایم» (رساله به
رومیان فصل  ۵آیه )۱؛ بصورت مستقیم به خدا دسرتسی یافته ایم ،و «در امید شادمانیم»
(آیه )۲؛ و رنج ها بیش از این ما را به ستوه منی آورند (آیه های  ۳تا  .)۵او همچنین به ما
وعده می دهد که «در حالی که هنوز گناه کار بودیم مسیح بخاطر ما مرد» (آیه  ،)۸و به
همین خاطر حال ما بواسطه زندگی و مرگ مسیح به جای ما «نجات یافته ایم» .ما همچنین
از آخرین داوری خدا در مقابل گناه در امان شدیم (آیه های  ۹و  )۱۰و شادمانیم که با او
مصالحه کرده ایم (آیه .)۱۱

رساله به رومیان فصل  ۵آیه های  ۱۲تا  ۲۱را بخوانید .چگونه نربد بزرگ در این آیه ها
منایان شده است؟

پس از صحبت درباره متام آنچه مسیح بخاطر ما انجام داده است ،پولس رشح می دهد
که چگونه عیسی آن ها را انجام داد .اگر آسیبی که توسط آدم در پای درختی که در باغ
عدن قرار گرفته بود جربان منی شد ،هیچ امیدی برای آینده ابدی وجود منی داشت و شیطان
فاتح نربد بزرگ می بود .آدم بخاطر کرده اش مرگ را برای همگان به ارمغان آورد (رساله
به رومیان فصل  ۵آیه  .)۱۲حتی اعطای ده فرمان در کوه سینا نتوانست از مرگ و مشکل
گناه جلوگیری کند .رشیعت فقط نشان می دهد که گناه چیست .آن پاسخی برای گناه نبود.
مشکل گناه و مرگ فقط می توانست از طریق قربانی شدن عیسی حل شود .عیسی کفاره را
از طریق «هدیه با ارزش» زندگی خودش پرداخت کرد (رساله به رومیان فصل  ۵آیه های ۱۵
و .)۱۶
حال آدمی می توانست به رشایط اولیه بازگردانده شود .هامنطور که مرگ بخاطر گناه آدم
«حکمرانی» کرده بود ،حال «وفور فیض» و «هدیه عدالت» می توانست به خاطر وفاداری
عیسی حکمرانی مناید (رساله به رومیان فصل  ۵آیه  .)۱۷منصفانه نیست که ما به خاطر آدم
بهشت را از دست دادیم .ما دخالتی در انتخاب اشتباهش نداشتیم اما هنوز از عواقب آن رنج
می بریم .به هر حال ،این هم عادالنه نیست که ما دوباره بهشت را به دست آوریم .ما در
راستای آنچه عیسی دو هزار سال پیش انجام داد کاری نکردیم .پولس مباحثه اش در رساله
به رومیان فصل  ۵آیه های  ۱۸تا  ۲۱را بصورت خالصه می کند .آدم اول محکومیت و مرگ
را به ارمغان آورد؛ آدم دوم آشتی و زندگی را.
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«خ ــدا محب ــت خ ــود را ب ــه م ــا ای ــن گون ــه ثاب ــت ک ــرد ک ــه وقت ــی م ــا هن ــوز گناه ــکار
بودیــم ،مســیح در راه مــا مــرد» (رســاله بــه رومیــان فصــل  ۵آیــه  .)۸نــام خــود را در
آنج ــا ق ــرار دهی ــد و آن وع ــده را درخواس ــت کنی ــد .چ ــه امی ــدی ب ــه ش ــا م ــی ده ــد؟

دوشنبه

 ۲۹فوریه

«عامرت» کلیسا
«کلیسای مسیح ممکن است سست و معیوب باشد ،ولی تنها چیز روی زمین است که نظر
واالیش را بر آن ارزانی می مناید – ».الن جی هوایت ،In Heavenly Places ،ص .284
در هیچ کجا این گفته منونه خانم الن جی هوایت بهرت از اولین رساله پولس به قرنتیان
توضیح داده منی شود .در فصل  ۳رساله اول قرنتیان ،پولس کلیسا را به محصول متفاوتی
تشبیه می کند که مردم بر روی آن مشغول بکارند :یک نفر دانه می کارد ،دیگری آن را
آبیاری می کند ،اما خود خدا برای رشد و کامل آن مسئول است (رساله اول به قرنتیان فصل
 ۳آیه  ۴تا .)۹
پولس حال با ترشیح کلیسا به عنوان یک بنا نکته اش را ادامه می دهد .شخصی پایه اش
را بنا می نهد و دیگران بر روی آن می سازند (رساله اول به قرنتیان فصل  ۳آیه  .)۱۰چرا که
شالوده اصلی کسی جز مسیح نیست (رساله اول به قرنتیان فصل  ۳آیه  ،)۱۱پس پیروان باید
مراقب نوع مصالحی که به کار می برند باشند .داوری در پیش رو بین «مصالح نامرغوب و
مناسب ساختامنی» را از یکدیگر متیز خواهد داد (رساله اول به قرنتیان فصل  ۳آیه های ۱۲
تا .)۱۵

رساله اول به قرنتیان فصل  ۳آیه های  ۱۲تا  ۱۵را بخوانید .آن را با متی فصل  ۷آیه های
 ۲۴تا  ۲۷مقایسه کنید .دو مورد از مواردی که آشکار می کند ما در نربد بزرگ واقعاً طرفدار
چه کسی هستیم ،چه هستند؟

حال به این آیه در ذیل بنگرید« :آیا منی دانید که معبد خدایید و روح خدا در شام ساکن
است؟ اگر کسی معبد خدا را خراب کند ،خدا او را هالک خواهد کرد؛ زیرا معبد خدا مقدس
است و شام آن معبد هستید» (رساله اول به قرنتیان فصل  ۳آیه  ۱۶و .)۱۷
باید به دو مورد توجه کنیم .اول این که منت باال دارد درباره کلیسا و نحوه ساخته شدنش
صحبت می کند .اصوالً درباره سالمتی حرف منی زند .خدا افرادی که با انتخاب های غلط
شیوه زندگی به بدن خودشان رضر می رسانند را نابود منی کند؛ آنها خود را نابود می کنند.
78

(پولس بعدها درباره بدن مان که در ارتباط با انتخاب های روحانی مان معبد روح القدس
می باشد در رساله اول به قرنتیان فصل  ۶آیه های  ۱۵تا  ۲۰صحبت می کند).
دوم مسئله این است که کلمه شام هر بار در این دو آیه قید شده است ،به حالت جمع
در زبان یونانی است .به شخص خاصی اشاره نشده است ،بلکه به یک گروه اشاره شده است.
بنابراین ،اگر شخصی کاری انجام دهد تا کلیسا نابود شود ،او دچار آشفتگی خطرناکی است.
خدا اخطار می دهد که کسی را که تالش به نابودی کلیسا کند از بین خواهد برد.
چط ــور م ــی توانی ــم یقی ــن حاص ــل کنی ــم ک ــه ،هرچ ــه م ــی گویی ــم و انج ــام م ــی دهی ــم
باع ــث س ــاخته ش ــدن کلیس ــا م ــی ش ــود و ن ــه متالش ــی ش ــدن آن؟

سه شنبه

 ۱مارس

کلیسا به عنوان یک بدن
نقش و فعالیت کلیسا بوضوح در رساله اول قرنتیان فصل  ۱۲مشخص شده است .در
اینجا کلیسا شبیه به یک بدن شده است و با نقش هر یک از اعضایش بوضوح ترشیح شده و
همکاری شان به عنوان یک سیستم موزون را می بینیم (رساله اول به قرنتیان فصل  ۱۲آیه
.)۱۲

رساله اول قرنتیان فصل  ۱۲آیه های  ۱۴تا  ۲۶را بخوانید .پیام عمده و اساسی این آیه ها
چیست؟

پولس ظاهرا ً به شیوه ای خنده دار صحبت می کند ،در فکر اینکه اگر پا یا گوش بگویند
ما قسمتی از بدن نیستیم چه اتفاقی خواهد افتاد .پولس با حیرت به پیش می رود اگر همه
بدن فقط چشم یا گوش بود چه اتفاقی می افتاد (رساله اول قرنتیان فصل  ۱۲آیه  .)۱۷تصور
کنید یک گوش بزرگ در میان اتاق به پرواز درآمده و به ما «سالم» می کند .هر قدر هم
مضحک به نظر برسد ،در واقع اتفاق می افتند وقتی افراد سعی می کنند کلیسا را انگار که
مالک منحرص آن هستند کنرتل کنند.
پولس قبالً فعالیت های مختلف در کلیسا را مشخص می کند و هر کدام را به عنوان هدیه
روح القدس ترشیح می کند .کسانی هستند که با حکمت صحبت می کنند و دیگران کتب
مقدس را خوب می دانند (رساله اول به قرنتیان فصل  ۱۲آیه  .)۸کسانی وجود دارند که ایامن
شان الهامی است برای همه و کسانی با نعمت شفا دهنده وجود دارند (رساله اول به قرنتیان
فصل  ۱۲آیه  .)۹برخی قدرت معجزه کردن دارند ،افرادی با بینش نبوی ،کسانی که بوضوح
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می توانند بین خوب و بد را متیز دهند و کسانی که می توانند حصارهای زبان را بشکنند
(رساله اول به قرنتیان فصل  ۱۲آیه  .)۱۰توجه کنید که افراد مورد نظر آنهایی نیستند که
درباره توانایی خود تصمیم می گیرند .در عوض ،روح القدس هر کدام شان را از زمینه های
متفاوت برای ساخنت و یکی کردن بدنه کلیسا گلچین کرده است (رساله اول به قرنتیان فصل
 ۱۲آیه های  ۱۱تا  .)۱۳پولس برای مهم جلوه دادن این واقعیت مهم خودش تکرار می کند:
خدا تنها کسی است که تصمیم می گیرد هر عضوی کجا قرار بگیرد (رساله اول به قرنتیان
فصل  ۱۲آیه .)۱۸
مهم تر اینکه در مقابل اعضای بسیار تنها یک بدن وجود دارد؛ هر عضو بصورت رضوری
به دیگران پیوند داده شده است ،حتی کسانی که خود را بسیار با ارزش منی دانند (رساله اول
به قرنتیان فصل  ۱۲آیه های  ۲۰تا  .)۲۴این همبستگی محافظی درون ساخته را برای تضمین
ایمنی و تندرستی هر یک از اعضاء ساخته است .همبستگی زمانی معنی می دهد که آسیب
ها و لذت ها به اشرتاک گذاشته شوند (رساله اول به قرنتیان فصل  ۱۲آیه .)۲۶
بعض ــی از بدنه ــا ب ــا بی ــاری اخت ــاالت دس ــتگاه ایمن ــی مب ــارزه م ــی کنن ــد :وقت ــی
بخش ــی از ب ــدن ب ــه بخ ــش دیگ ــری حمل ــه م ــی کن ــد .ای ــن بی ــاری ه ــا گاه ــی م ــی
توانن ــد تضعی ــف کنن ــده و گاه ــی کش ــنده باش ــند .در ارتب ــاط ب ــا آی ــه ه ــای ام ــروز
دش ــمن چگون ــه و ب ــه چ ــه نح ــو در کار اس ــت ت ــا ب ــدن را تخری ــب کن ــد و چگون ــه م ــی
توانی ــم توس ــط خداون ــد ب ــکار ب ــرده ش ــویم ت ــا از ای ــن حمل ــه جلوگی ــری کنی ــم؟

چهارشنبه

 ۲مارس

زره خدا

واقعیت نربد بزرگ و اینکه ما در یک نربد واقعی با یک دشمن واقعی هستیم (رساله
به افسسیان فصل  ۶آیه  ،)۱۱بواسطه کاربرد تصویر سازی جنگ در افسسیان فصل  ۶توسط
پولس آشکار می شود.

رساله به افسسیان فصل  ۶آیه های  ۱۱تا  ۱۷را بخوانید .این آیه ها درباره اینکه این
نربد چقدر واقعی و شخصی است چه به ما می گوید؟

چیز مهمی درباره قطعات مختلف زره نیست بلکه نحوه بکارگیری آن دارای اهمیت
است .به تأکیدهای پولس توجه کنید که ما باید زره کامل را در اختیار بگیریم و نه فقط بخش
های از آن را .به همین خاطر مقاومت خواهیم کرد (افسسیان فصل  ۶آیه  ،)۱۳استعاره ای
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در کتاب مقدس برای ترشیح بی گناهان در داوری بکار رفته است (با مزامیر فصل یک آیه ۵
مقایسه کنید) .به عبارت دیگر ما پیروز خواهیم بود.
چیزی که متام زره را در جایش نگه می دارد کمربند است ،به عنوان استعاره برای حقیقت
بکار رفته است (رساله به افسسیان فصل  ۶آیه  .)۱۴بنابراین ،حقیقت چیزی است که متام
استحکامات دفاعی روحانی مان را رس جای خود نگه می دارد .عیسی اغلب درباره حقیقت
سخن می گفت (یوحنا فصل یک آیه  ۱۴و ۱۷؛ فصل  ۴آیه ۲۴؛ فصل  ۸آیه ۳۲؛ فصل  ۱۴آیه
 .)۶پشت رسش جوشن عدالت می آید (رساله به افسسیان فصل  ۶آیه )۱۴؛ «عدالت» کلمه
کلیدی دیگری در موعظه های عیسی است (برای مثال ،متی فصل  ۵آیه  ۶و ۱۰؛ فصل  ۶آیه
 .)۳۳در عهد قدیم عدالت مظهر حفظ انصاف و ضامنت اینکه هر کسی معامله ای عادالنه
دارد.
نعلین استعداد انجیل (رساله به افسسیان فصل  ۶آیه  )۱۵منایان گر مژده صلح است،
عبارتی که از اشعیا فصل  ۵۲آیه  ۷گرفته شده است ،درباره افرادی است که فواصل طوالنی
را می پیامیند تا بگذارند مردمی که در اسارت هستند بدانند که اورشلیم دوباره بنا شده
است و اینکه خدا آزادی را دوباره به قومش بازگردانده است .این شیوه دیگری از بیان است
که بخشی از جنگ در مقابل رشیر اعالم پیروزی به نقد خدا به مردم است و اینکه آنها اکنون
می توانند در صلح با خودشان ،با دیگران و با خدا زندگی کنند.
سپر ایامن (رساله به افسسیان فصل  ۶آیه  )۱۶مانع «تیرهای آتشین» از رضبه زدن به
هدف مورد نظرشان می شود تا نابودی کلی به بار آورد .کالهخود نجات (رساله به افسسیان
فصل  ۶آیه  )۱۷برابر با تاجی است که عیسی با ما سهیم می شود (مکاشفه فصل یک آیه ،۶
فصل  ۲آیه  )۱۰و شمشیر روح (کالم خدا) تنها سالح ما برای دفاع شخصی است ،تا بکار برده
شود هامنطور که عیسی چنین کرد زمانی که توسط شیطان مورد آزمایش قرار گرفت (متی
فصل  ۴آیه  ۷ ،۴و .)۱۰
زره کام ــل ب ــه م ــا درب ــاره وابس ــتگی م ــان ب ــه خ ــدا در ن ــرد ب ــزرگ چ ــه م ــی گوی ــد؟
چط ــور م ــی توانی ــم یقی ــن پی ــدا کنی ــم ک ــه هی ــچ بخش ــی از خودم ــان را ب ــدون حف ــاظ
باق ــی نگذاری ــم؟

پنجشنبه

 ۳مارس

آخرین دشمن
ظاهرا ً برخی در کلیسای قرنتس در مورد مسئله قیام از مردگان نامطمنئ بودند .پولس به
دقت اهمیت آنرا به عنوان اصل اساسی انجیل توضیح می دهد (رساله اول به قرنتیان فصل
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 ۱۵آیه های یک تا  .)۴به نظر می رسد نگرانی هایی در مورد ایامندارانی که مرده اند وجود
دارد (رساله اول قرنتیان فصل  ۱۵آیه  )۶و بعضی پیشنهاد می کنند که مردگان در بازگشت
عیسی از قلم خواهند افتاد (رساله اول قرنتیان فصل  ۱۵آیه  .)۱۲رشایط مشابهی در مورد
تسالونیکیان وجود دارد (رساله اول به تسالونیکیان فصل  ۴آیه های  ۱۳تا .)۱۷

رساله اول به قرنتیان فصل  ۱۵آیه های  ۱۲تا  ۱۸را بخوانید .نتیجه ی تکذیب رستاخیز از
مرگ چیست؟


پولس مباحثه اش را با گفنت این که «اگر تنها در این زندگی به مسیح امیدواریم ،حال ما
از همه دیگر آدمیان رقت انگیزتر است» به پایان می رساند (رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵
آیه  .)۱۹برخالف آن براستی مسیح از مردگان برخاسته و «نوبر خفتگان» شده است (رساله
اول به قرنتیان فصل  ۱۵آیه .)۲۰
پولس مسیح را با آدم مقایسه می کند« :زیرا هامن گونه که در آدم همه می میرند ،در
مسیح نیز همه زنده خواهند شد» (رساله اول به قرنتیان فصل  ۱۵آیه  )۲۲و مشخص می کند
که قیامت عمومی کی خواهد بود« :هنگام آمدن او» (رساله اول به قرنتیان فصل  ۱۵آیه .)۲۳
سپس با مقایسه آن دو «آدم» ادامه می دهد (رساله اول به قرنتیان فصل  ۱۵آیه های ۴۵
تا  .)۴۹اولین انسان از خاک ساخته شد ،ولی انسان آسامنی از آسامن بود و اینچنین او ما را
دگرگون خواهد کرد .معنی آن در توضیح آنچه در ظهور دوباره مسیح روی می دهد ترشیح
شده است «زیرا شیپور به صدا در خواهد آمد و مردگان در فسادناپذیری برخواهند خاست و
ما دگرگونه خواهیم شد .زیرا این بدن فساد پذیر باید فسادناپذیری را بپوشد و این بدن فانی
باید به بقا آراسته شود» (رساله اول به قرنتیان فصل  ۱۵آیه های  ۵۲و .)۵۳
اگرچه ابتدا آدم برای زندگی ابدی آفریده شد ،نسل انسان بزودی رو به زوال گذاشت تا
جایی که فقط برای یک مدت کوتاه نسبی زندگی کند .اگر بناست حیات ابدی را به ارث می
بریم ،برای همیشه ماندگار خواهیم بود و هامن چیزی است که به ما داده خواهد شد.
رس ــاله اول ب ــه قرنتی ــان فص ــل  ۱۵آی ــه ه ــای  ۲۳ت ــا  ۲۶را بخوانی ــد .هرچن ــد در ن ــرد
ب ــزرگ غ ــرق ش ــده ای ــم و اگ ــر چ ــه ب ــه نظ ــر نیروه ــای م ــرگ ،رشارت و ناپاک ــی ب ــه
دنی ــا چی ــره م ــی ش ــوند ،ای ــن آی ــه ه ــا در م ــورد اینک ــه چط ــور ن ــرد ب ــزرگ ب ــه پای ــان
م ــی رس ــد ب ــه م ــا چ ــه م ــی گوین ــد؟ ش ــخصاً چط ــور م ــی توانی ــم آن س ــوی چی ــزی
ک ــه م ــی بینی ــم ن ــگاه کنی ــم و درک کنی ــم ک ــه ای ــن وع ــده ه ــا ب ــرای م ــا ش ــخصاً چ ــه
مفهوم ــی دارن ــد؟
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جمعه

 ۴مارس

اندیشه ای فراتر:

«نه فقط انسان بلکه زمین نیز بواسطه گناه تحت کنرتل شیطان قرار گرفته و قرار بود که توسط
نقشه نجات به حالت اول بازگردد .در آفرینش زمین تحت حاکمیت آدم قرار گرفته بود .اما با تسلیم
به امتحان تحت قدرت شیطان درآمد و سلطنتی که در اختیار داشت به فاتحش انتقال یافت .بنابراین
شیطان ‘خدای این جهان’ شد .او آن سلطنت را که در اصل به آدم سپرده شده بود غصب کرده بود .اما
مسیح ،با قربانی کردن خود کفاره گناه را پرداخت ،نه تنها انسان را نجات داد ،بلکه مالکیتی که از آن
محروم شده بود را دوباره به دست آورد .متام آنچه بوسیله اولین انسان از دست رفت توسط دومی
بازگردانده می شود – ».الن جی هوایت ۴ ،The Signs of the Times ،نوامرب  .۱۹۰۸اگرچه ساده است
آنگونه که ما به اطراف دنیا می نگریم ،تا این حقیقت اساسی که شیطان شکست خورده است و اینکه
«زمان او کوتاه است» را فراموش کنیم (مکاشفه فصل  ۱۲آیه  .)۱۲رشارت ،مرگ و رنج در این جهان
شایع شده است ،با اینحال به ما وعده داده شده است که بخاطر آنچه مسیح انجام داده است متام این
ها قلع و قمع خواهند شد .همچنین اگر تا به حال برایامن روشن نیست ،ولی باید بشود :این ها بواسطه
هر آنچه که ما به عنوان انسان انجام می دهیم از ریشه کنده نخواهند شد ،مگر که بطور کامل دنیا و
متام زندگی بر روی آن را نابود کنیم که مطمئناً چنانچه به اندازه کافی زمان داشته باشیم و خدا جلوی
ما را نگیرد این کار را خواهیم کرد .تنها مداخله فوق طبیعی خدا دگرگونی های وعده داده شده را
برای ما به ارمغان خواهد آورد .ما به طور حتم خود منی توانیم از پس مشکالت برآییم.

پرسش هایی برای بحث:
“ .1گر چه کلیسا ضعیف و معیوب است و دامئاً احتیاج دارد که مورد اخطار و مشورت قرار گیرد،

با وجود این کلیسا مورد احرتام عالی مسیح است .او تجربه های فیض را در دل های انسان خلق می
کند و چنان تغییر سیرتی را باعث می شود که فرشتگان را شگفت زده می کند و شادی شان را در
رسودهای نیایشی نشان می دهند .ایشان از فکر اینکه انسان گناهکار و خطا کار می تواند اینچنین
تغییر شکل بدهد شادمانی می کنند ».الن جی هوایت،
– “The Signal of Advance,” The Advent Review and Sabbath Herald
January 20, 1903.
به چه روش هایی بواسطه آنچه عیسی برای ما و در ما انجام می دهد ما تغییر می یابیم؟
 .2ما وجود نربد بزرگ را چگونه درون کلیسا چه در سطح محلی و یا در کل می بینیم؟ چه مسائلی
در جدا کردن ما ،در تضعیف ما ،در بازداشنت ما از آنچه برای انجام آن ها فراخوانده شده ایم وجود
دارند؟ چطور می توانیم باعث شفا و اتحاد بشویم وقتی که افراد بر رس نکاتی که ممکن است معتقد
باشیم که حیاتی هستند موافق نیستند؟
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درس ۱۱

 ۵تا  ۱۱مارس

پطرس در مورد نربد بزرگ

بعدازظهر شنبه

برای مطالعه این هفته :رساله اول پطرس فصل  ۲آیه های  ۹و۱۰؛ تثنیه فصل ۱۴
آیه ۲؛ رساله اول پطرس فصل  ۴آیه های یک تا ۷؛ رساله دوم پطرس فصل  ۱آیه های
 ۱۶تا ۲۱؛ رساله دوم پطرس فصل  ۳آیه های  ۳تا ۱۴؛ دانیال فصل  ۲آیه های  ۳۴و ۳۵
را بخوانید.
آیه حفظی« :لکن شام قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که
ملک خاص خدا باشد هستید ،تا فضایل او را که شام را از ظلمت به نور عجیب خود
خوانده است ،اعالم منایید( ».رساله اول پطرس فصل  ۲آیه .)۹

پطرس به وفور در خصوص نربد بزرگ می نویسد .شاید به خاطر اینکه او بهرت از هر کسی
می دانست چقدر گرفتار شدن به حیله های شیطان آسان است .برای همین هم به واقعی بودن
این کشمکش بسیار حساس بود .با این وجود پطرس نوشت« :هشیار و بیدار باشید زیرا که دشمن
شام ابلیس مانند شیر غران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد( ».رساله اول پطرس
فصل  ۵آیه  .)۸پطرس شکل گرفنت منازعات را به روشهای متفاوت می بیند .او منازعه در حال
وقوع در کلیسا توسط کسانی که زمانی دوست و هم صحبت ایامنداران بودند ولی اکنون نسبت
به خدا و هر نقطه نظر بازگشت مسیح بدگامن و تحقیرآمیز هستند را می بیند .او بطور جدی
و با قدرت بر علیه مسخره کنندگان سخن می گوید زیرا اگر ایامن به وعده بازگشت مسیح از
دست برود چه امیدی باقی خواهد ماند؟ از طرف دیگر شاید پطرس متأثر از تقصیر های خود
اینچنین با قطعیت ایامن را تصدیق می مناید .او خوب می داند استهزا کردن و انکار منودن و
تالش برای مخفی شدن در انبوه جمعیت تا بخاطر پیروی از عیسی بدست دیگران محکوم نشوی
مثل چیست .برای همین او بر اینکه ایامنداران باید زندگی در خور و سزاوار با دعوت آسامنی
و انتخاب خود در خداوند داشته باشند ارصار می ورزد.

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۲مارس آماده شوید.
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یکشنبه

 ۶مارس

از ظلمت به نور

رسـاله اول پطـرس فصـل  ۲آیـه هـای  ۹و  ۱۰را بخوانیـد .واقعیـت نبرد بـزرگ در این دو
آیـه چگونـه بـه نظر مـی آیند؟

ایـن آیـه هـا از سـفر خـروج فصـل  ۱۹آیـه « ،۶مملکـت کَهنـه و امـت مقـدس» و از تثنیه
فصـل  ۷آیـه ( ۶در تثنیـه فصـل  ۱۴آیـه  ۲تکرار می شـود) «قـوم مقدس»« ،برگزیده اسـت ....
تـا قـوم مخصـوص بـرای خـود او باشـی» و «قـوم مخصـوص» مـی آیند .البتـه ایـن تعهدها در
طـول سـفر خـروج داده شـدند ،آن هنـگام که قوم خـدا از بردگی آزاد شـد و در راه منتهی به
رسزمیـن وعـده داده شـده در حرکـت بـود .پطرس شـباهتی را بیـن قوم خدا در سـفر خروج
و کلیسـا در دوران خـودش مـی دید.
پـس کلمات پطـرس توصیف کننده محصول نهایی نیسـتند بلکه در عـوض توصیف کار در
جریاننـد .آری مـا توسـط خـدا برگزیده و انتخاب شـده بودیم و باید آشـکارا او را برای بیرون
کشـیدن مان از تاریکی که شـیطان دنیا را در آن غرق منوده اسـت شـکرگزار باشـیم .ولی این
موضـوع سـبب کامـل شـدن مـا منـی شـود یـا بدیـن معنـی نیسـت که مـا بـه نحوی بـه مقصد
رسـیده ایـم (رسـاله بـه فیلیپیـان فصـل  ۳آیـه  ۱۲را ببینیـد) .بـر عکـس آگاهـی از گناهـکاری
و نقایـص خودمـان جنبـه ای حیاتـی از معنـای واقعـی پیروی از عیسـی و تشـخیص نیـاز برای
عدالـت او در زندگـی هایمان می باشـد.
هـر انسـان گناهـکاری بایـد بدین نحو نزد مسـیح بیاید« .مـا را نه به سـبب اعامل نیکویی
کـه کـرده بودیـم ،بلکـه محـض رحمـت خـود نجات بخشـید( ».رسـاله بـه تیطس فصـل  ۳آیه
 ).۵زمانـی کـه شـیطان بـه شما مـی گوید که شما گناهکار هسـتید و منـی توانید بـرکات خدا
را دریافـت کنیـد ،بـه او بگوییـد کـه مسـیح بـه این جهان آمـد تا گناهـکاران را نجات بخشـد.
مـا منـی توانیـم خـود را در حضـور خـدا شایسـته و مقبـول سـازیم؛ درخواسـتی کـه اکنـون و
بـرای همیشـه مرصانـه ارائـه مـی مناییـم وضـع کاملاً نـا امید ماسـت کـه قدرت نجـات بخش
او را احتیـاج مـا مـی گردانـد .بـا انکار اتـکای به نفس مـی توانیم بـه صلیب جلجتا نگریسـته،
بگوییـم« ،بهایـی در دسـت بهـر پرداخـت ندارم؛ /چاره در توسـل بـه صلیب تـو دارم – ».الن
جـی هوایـت ،آرزوی اعصـار ،صفحه .۲۹۷
تنهـا راه مطمئنـی کـه مـی دانیـم مـا «از ظلمت بـه نور عجیـب او» دعوت شـده ایم (اول
پطـرس فصـل  ۲آیـه  )۹آگاهـی از مقـدار وابسـتگی مـان بـه مسـیح مـی باشـد ،کسـی کـه از
جانـب خـدا بـرای مـا حکمـت ،عدالـت ،پاکـی و آزادی شـده اسـت( .رسـاله اول بـه قرنتیـان
فصـل  ۱آیـه .)۳۰
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چ ــه چی ــز از ذه ــن ت ــان م ــی گ ــذرد زمان ــی ک ــه بخاط ــر ک ــردار و حت ــی س ــیرت خ ــود
احس ــاس در ه ــم شکس ــتگی و ن ــا امی ــدی م ــی کنی ــد؟ هنگام ــی ک ــه ای ــن اف ــکار ب ــه
رساغ ت ــان م ــی آین ــد ب ــا آنه ــا چگون ــه مقابل ــه م ــی کنی ــد؟ چگون ــه ای ــن لحظ ــات را
م ــی ت ــوان ب ــه برت ــری روحان ــی خ ــود تبدی ــل من ــود؟

دوشنبه

 ۷مارس

تحت فشار هم قطاران

رساله اول پطرس فصل  ۴آیه های  ۱تا  ۷را بخوانید .چرا انتخابهای شیوه زندگی اهمیت
دارند و چگونه آمادگی مان را برای بازگشت مسیح تحت تأثیر قرار می دهند؟

پطرس توضیح می دهد که ایامنداران به اندازه کافی زندگی خود را رصف کارهایی که
اطرافیان آنها را مجبور به انجام می کنند کرده اند (رساله اول پطرس فصل  ۴آیه  .)۳ولی
اکنون همه چیز تغییر کرده است و ایامنداران ممکن است بخاطر رشکت نکردن در جمع
«عجیب» به نظر بیایند ،شاید موجب انتشار غیبت کینه توزانه ای درباره آنها شود (رساله
اول پطرس فصل  ۴آیه  .)۳بدین ترتیب شیطان حتی از دوستان سابق برای دلرسد کردن ما
در همراهی با خدا استفاده خواهد منود.
پطرس ایامنداران را تشویق می کند تا از این حمله ها وحشت نکنند« .غیر یهودیان» باید
به خدا هامن داور یکتا حساب خودشان را پس بدهند ،پس درباره آنچه می اندیشند جای
نگرانی نیست (رساله اول پطرس فصل  ۴آیه .)۵
نکته ارائه شده توسط او حیاتی است .چند نفر را می شناسید که به فشار خواسته های
دیگران به جای پایبندی به اعتقادشان تسلیم شده اند؟ این موضوع بخصوص برای جوانان
دشوار است چرا که با چیزی به نام «فشار هم قطاران» در حال مقابله هستند.
به جای اینکه نگران پذیرش بوسیله دیگران باشیم و از ایده ها ،تقاضاها و انتظارات
شان از ما پیروی کنیم ،پطرس ایامنداران را نصیحت می کند تا با کسانی که متاس می گیریم
مهربان و با محبت باشیم (رساله اول پطرس فصل  ۴آیه های  ۸و  .)۹این موضوع فقط وظیفه
دیگری را به فهرست وظایف مسیحی مان منی افزاید بلکه مهمرتین کار برای انجام دادن
و مهمرتین روش برای ارتباط برقرار کردن با اطرافیان مان باید باشد .شاید به همین دلیل
پطرس پیشنهاد می کند تا در دعاهایامن جدی باشیم (رساله اول پطرس فصل  ۴آیه  ،)۷چون
خدا آگاه است که بعضی وقتها ما می توانیم در جلب رضایت «غریبه ها» نسبت به محبت
و مهربانی با نزدیکان مان بیشرت جدی باشیم .نه تنها نیاز است که برایشان دعا کنیم بلکه به
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خدا اجازه دهیم تا ما را نسبت به نگرانی هایشان حساس تر مناید .بعنوان «نسل ملوکانه و
کهانت مقدس »،ما خوانده شدیم تا آنها را بسوی نیکی سوق دهیم نه اینکه به آنها اجازه
دهیم تا ما را بسوی زشتی راهنامیی کنند .تاریخ مصیبت بار ارسائیل به همین شکل بود :به
جای اینکه بت پرستان تحت تأثیر خوبی قوم ارسائیل قرار بگیرند بالعکس آنها قوم را تحت
تأثیر رشارت قرار دادند.
ب ــا چ ــه ن ــوع تأثیرپذی ــری از ه ــم قط ــاران درگی ــر هس ــتید؟ چگون ــه م ــی توانی ــد در
براب ــر آن مقاوم ــت کنی ــد؟ از چ ــه طریق ــی ای ــن کالم «ب ــدی را ب ــه نیکوی ــی مغل ــوب
س ــاز» (رس ــاله ب ــه رومی ــان فص ــل  ۱۲آی ــه  )۲۱شایس ــته اینچنی ــن وضعی ــت های ــی م ــی
باش ــد؟

سه شنبه

 ۸مارس

کالم مطمنئ تر انبیاء

رساله دوم پطرس فصل  ۱آیه های  ۱۶تا  ۲۱را بخوانید .در رابطه با نبوتی که اینچنین مهم
است چه می گوید؟

پطرس چیزهای زیادی را در دورانش به چشم دیده بود و به برخی از آنها در این نقل
قول اشاره می مناید :تجلی عیسی بر فراز کوه (رساله دوم پطرس فصل  ۱آیه  )۱۸و تصدیق
نبوت ها درباره او (رساله دوم پطرس فصل  ۱آیه  .)۱۹هر یک از این ها پطرس را عمیقاً تحت
تأثیر قرار داده بود؛ ولی او زمان بیشرتی را بر آخرین نکته یعنی نبوت ها رصف می کند .این
موضوع ممکن است به شکست هایش بعنوان یک حواری ربط داشته باشد .چندین بار پطرس
چون فکر می کرد آنچه که گفته می شود به نقد می داند به سخنان عیسی توجهی نکرد؟
چند بار عیسی از نحوه رفتار پیش روی رؤسای کهنه در اورشلیم گفته بود؛ ولی وقتی امور
دقیقاً هامنطور که عیسی گفته بود رخ دادند پطرس در چندین مورد متفاوت بدون آمادگی
غافلگیر شد؟ بطور حتم دردآور ترین این «شکست ها» زمانی بود که عیسی پیش بینی کرد
پطرس او را انکار خواهد منود .پطرس از اینکه چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد بسیار مطمنئ
بود ،ولی وقتی چنین شد باید بدترین مرحله زندگی اش بوده باشد.
شاید به همین خاطر پطرس متعهد شد تا پیرو با ایامن عیسی بودن را توضیح دهد .او
«وعده های بینهایت عظیم» و پرارزش را به پیروان یادآور می شود تا آنها بجای اسیران
«فساد شهوت در جهان شدن» به این طریق «رشیک طبیعت الهی» گردند (رساله دوم پطرس
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فصل  ۱آیه  .)۴برای اطمینان از اینکه ایامنداران براستی از فساد خالصی یافته اند او تعدادی
از خصوصیت های به هم پیوسته ای که نحوه زندگی مسیحی را توصیف می کند فهرست
می کند :ایامن ،فضیلت ،معرفت ،پرهیزکاری ،بردباری ،خداشناسی ،دوستی و محبت برادرانه
(رساله دوم پطرس فصل  ۱آیه های  ۵تا  .)۸هر یک بر روی دیگری بنا شده و همراه با هم
یک واحد یکپارچه را تشکیل می دهند .پولس همین خصوصیات را به جای این که مثره ها
بخواند «مثره» نامید (رساله به غالطیان فصل  ۵آیه های  ۲۲و  )۲۳چرا که واحدی جدا نشدنی
را تشکیل می دهند.
پطرس در ادامه می گوید که ایامنداران اگر این ارزش ها را بخشی از زندگی شان قرار
دهند هرگز نخواهند لغزید و از آنها خواست تا با جدیت «دعوت و برگزیدگی خود» را ثابت
منایند (رساله دوم پطرس فصل  ۱آیه .)۱۰
به یاد داشته باشید که روی سخن رساله پطرس با اعضای کلیسای در ایامن ثابت شده می
باشد .مطمئنا پیشنهاد او این نیست که عمل کردن مطابق با چنین بسته ویژه ای از ملزومات،
بلیط ورود به آسامن را تضمین خواهد منود .او طرز برخورد متداول و رفتارهای آن دوران
را بطور ساده مقایسه کرده و مسیحیان را به چالش می کشد تا انرژی خود را بجای کارهای
منفی رصف کارهای مثبت منایند.

چهارشنبه

 ۹مارس

مسخره کنندگان

رساله دوم پطرس فصل  ۳آیه های  ۳تا  ۷را بخوانید .پطرس در این آیه ها درباره گذشته
که می تواند به ما در مقابله با مشکالت امروز و آینده یاری رساند چه می گوید؟

به نظر می رسد جنگ بین نور و ظلمت ،بین پیروان عیسی و ترویج دهندگان رشارت
به اوج خود نزدیک شده است .شیطان مانند شیر غران در جستجوی خوراک بعدی خود می
باشد (رساله اول پطرس فصل  ۵آیه  )۸که توسط گروه مسخره کننده پشتیبانی می شود .این
مسخره کنندگان با مباحثه های «علمی» و «عقالنی» خود (رساله دوم پطرس فصل  ۳آیه
های  ۳و  )۴می کوشند ایامن ایامنداران را خنثی کنند .پطرس می گوید آنچه آنها را تحریک
می کند آرزوی آنها برای ادامه زندگی شهوانی خود است (رساله دوم پطرس فصل  ۳آیه ۳؛
همچنین رساله یهودا آیه  .)۱۸آنها می گویند که عیسی بر منی گردد زیرا همه چیز به هامن
شکلی که از ابتدا بود باقی است.
یک چیز نگران کننده درباره این متسخر وجود دارد .عیسی گفت« ،باز می آیم» (یوحنا
فصل  ۱۴آیه های  ۱تا  )۳ولی این مسخره کنندگان در عوض می گویند «عیسی باز نخواهد
آمد» (رساله دوم پطرس فصل  ۳آیه  .)۴این انعکاس از باغ عدن می باشد آنجا که خدا گفت،
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«از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری ،زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی
مرد» (سفر پیدایش فصل  ۲آیه  .)۱۷اما شیطان از طریق مار گفت« ،هر آینه نخواهید مرد»
(سفر پیدایش فصل  ۳آیه  .)۴مخالفت مستقیم با کالم خدا در آن زمان ،اکنون نه بشکل تک
صدای باغ عدن بلکه با گروهی از صداها در همه جا تکرار می شود .یکی از ویژگی های
نجات دهنده این دروغ هامن است که پطرس پیش گویی منود .هر وقت که می شنویم
شخصی ایده بازگشت عیسی را مسخره می کند ،خود آنها به یکی دیگر از نبوت های تحقق
یافته تبدیل می گردند.
هر چند تاریخ نابودی گذشته حیات در زمین بوسیله یک طوفان مصیبت بار را تأیید کرده
است ،ولی مسخره کنندگان منی خواهند آن را قبول کنند .آنها منی خواهند بپذیرند که خدا
کاری به انتخابهای زندگی شخصی آنها ندارد .آنها همچنین می خواهند این حقیقت را انکار
کنند که هامن خدایی که آب را برای غرق کردن زمین ذخیره منود به هامن شکل آتش را برای
نابودی زمین در روز بزرگ داوری ذخیره کرده است (رساله دوم پطرس فصل  ۳آیه های ۵
تا  .)۷امید نادرست شان این است که طبیعت به هامن شکل که بوده به کار خود ادامه می
دهد.
چگون ــه ب ــا گ ــذر زم ــان ب ــه وع ــده بازگش ــت دوب ــاره وف ــادار مبانی ــم؟ چ ــرا انج ــام ای ــن
کار ام ــری حیات ــی اس ــت؟

پنجشنبه

 ۱۰مارس

شتاباندن آن روز
اگر چه انتظار بازگشت دوباره مسیح برایامن به نظر پایان ناپذیر می مناید ،ولی زمان برای
خدا مسئله ای نگران کننده نیست« .یک روز نزد خدا چون هزار سال است و هزار سال چون
یک روز» (رساله دوم پطرس فصل  ۳آیه  .)۸در رسارس کتب مقدس زمان آخر همیشه نزدیک
است ،خواه روز خداوند در عهد قدیم باشد خواه بازگشت مسیح در عهد جدید.

رساله دوم پطرس فصل  ۳آیه های  ۸تا  ۱۴را بخوانید .امید دراز مدتی که به ما داده شده
چیست؟ دانیال فصل  ۲آیه های  ۳۵ ،۳۴و  ۴۴را نیز بخوانید.


نبوت های اصیل به روشنی به ما می گویند که برای میزان ادامه رشارت و صربی که خدا
خواهد داشت حد و اندازه وجود دارد .خدا در نبوت هاست که راه حل خود برای پایان دادن
به گناه و رنج و بازگرداندن زمین به کامل اصیلش را ترسیم می کند.
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نحوه دیدن پایان همه چیز ،هامنطور که می دانیم بر نحوه زندگی ما تأثیر خواهد
گذاشت (رساله دوم پطرس فصل  ۳آیه  .)۱۲اگر توسط این ایده که خدا جهان کوچک مان را
آشفته خواهد ساخت مت ّرد کنیم ،پس ما به بدگامنی میل کرده و به مسخره کنندگان ملحق
می شویم .اگر از سوی دیگر او را بعنوان خدایی بخشنده ببینیم که رسانجام مداخله می کند
تا فساد منفور و سوءاستفاده های حقوق برشی بسیار فراوان اطراف مان را متیز مناید ،آنگاه
با اطمینان می توانیم «منتظر آسامن های جدید و زمین جدید باشیم که در آنها عدالت ساکن
خواهد بود» (آیه .)۱۳
یکبار دیگر پطرس نگرانی خود را درباره طرز فکر و سلوک شخصی مان بیان می کند .او
ما را تشویق به «سخت کوش بودن» و «پاک و بی عیب بودن» می مناید (رساله دوم پطرس
فصل  ۳آیه  .)۱۴اگر این تشویق برای آیه بعدی نبود ما شاید فکر کنیم که پطرس عدالت به
«اعامل» را ترویج می مناید اما او این سوء تفاهم امکان پذیر را با این تعبیر تصحیح می کند،
«صرب و حوصله ی خداوند نجات است» و کالم نوشته شده ی پولس به هامن ایامنداران را
تأیید می مناید (آیه .)۱۵
بی عیب بودن هدف ماست ،به هامن شکل که ایوب توصیف شد؛ بی عیب چون او «خدا
ترس بود و از بدی اجتناب می منود» (ایوب فصل  ۱آیه  .)۱این هامن طریقی است که مسیح
ما را به حضور خدا عرضه خواهد منود (رساله اول به قرنتیان فصل  ۱آیه ۸؛ رساله به کولسیان
فصل  ۱آیه  ،۲۲رساله اول به تسالونیکیان فصل  ۳آیه  ،۱۳فصل  ۵آیه  .)۲۳بی عیب بودن؟ این
هامن چیزی است که بره ی قربانی باید باشد (برای مثال ،سفر خروج فصل  ۱۲آیه  ،۵سفر
الویان فصل  ۱آیه  ،)۳آنچه عیسی بود (رساله به عربانیان فصل  ۹آیه  ،۱۴رساله اول پطرس
فصل  ۱آیه  )۱۹و آنطور که او کلیسا را برای پدر عرضه می کند (رساله به افسسیان فصل ۵
آیه .)۲۷
در تالش ــان ب ــرای غلب ــه ب ــر گن ــاه ،رش ــد در ای ــان و دوری از ب ــدی و داش ــن زندگ ــی
مق ــدس و «ب ــی عی ــب» ،چ ــرا بای ــد همیش ــه ب ــه عدال ــت عیس ــی ک ــه ب ــا ای ــان ب ــه م ــا
بخش ــیده ش ــده اعت ــاد کنی ــم؟ زمان ــی ک ــه ب ــه آن وع ــده ب ــی توجه ــی م ــی کنی ــم چ ــه
اتفاق ــی م ــی افت ــد؟

جمعه

اندیشه ای فراتر:

 ۱۱مارس

پطرس هشدار داد که مسخره کنندگان خواهند گفت« ،همه چیز هامنگونه است که از
بدو آفرینش بود» (رساله دوم پطرس فصل  ۳آیه  .)۴این چیز جدیدی نبود؛ همین افکار و
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متایالت نیز پیش از طوفان بیان می شد« .هم چنانکه زمان سپری می شد و هیچ تغییری در
طبیعت ظاهر منی شد ،مردمی که دلهایشان از ترس لربیز شده بود ،دوباره اطمینان خاطر
می یافتند .آنان نیز مانند بسیاری از مردمان زمان ما ،استدالل می کردند که طبیعت از خدای
طبیعت باالتر است و قوانین آن به قدری محکم بنیان شده است که خود خدا هم منی تواند
آنها را تغییر دهد .آنان چنین استدالل می کردند که اگر پیام نوح صحت داشته باشد ،طبیعت
از مسیر خود خارج خواهد شد ،آنان پیام را در نظر مردم به عنوان یک توهم و فریب بزرگ
معرفی کردند .این افراد اهانت به هشدار الهی را با انجام هامن اعاملی که پیش از اعالم
هشدار انجام داده بودند نشان دادند ....آنها ادعا می کردند که اگر در گفته های نوح حقیقت
وجود داشت ،مردان مشهور – حکیم ،محتاط و دور اندیش – اهمیت آن را درک می منودند».
– الن جی هوایت ،شیوخ و انبیاء ،صفحه  .۶۳امروز نیز «مردان بزرگ» همین چیزها را به ما
می گویند :قوانین طبیعت محکم و دقیق هستند و همه چیز هامنگونه است که در گذشته
بود .تا اندازه ای این هامن چیزی است که نظریه تکامل می گوید :زندگی بواسطه فرآیندهای
طبیعی قابل توضیح حداقل در قاعده کلی رخ می دهد و از طریق عملکرد قانون های طبیعی
که روزی علم آنرا بطور کامل برایامن توضیح خواهد داد و همه بدون هیچ نیازی به خدا.
«مردان بزرگ» در آن زمان اشتباه می کردند و امروزه نیز اشتباه می کنند .زمانی که پولس
نوشت« ،زیرا حکمت این جهان نزد خدا جهل و نادانی است» شکی نداشت (رساله اول به
قرنتیان فصل  ۳آیه  .)۱۹آن در دوره طوفان نوح و دوره پطرس بود و در دوره ما نیز می
باشد.

پرسش هایی برای بحث:
 .1با وجود همه دالیلی که پطرس برای ایامن به عیسی داشت او همچنان بر «استحکام

کالم انبیاء» تأکید ورزید .چرا نبوت برای ما این همه مهم است؟ نبوت چطور به اثبات
اینکه عیسی در ظهور اول خود مسیح موعود بود کمک می کند؟ چه امیدی را به ما برای
بازگشت دوباره او می دهد؟ با این حال چگونه می توانستیم بدون وجود نبوت درباره
وعده و امید بازگشت دوباره چیزی بفهمیم؟
 .2ما فکر می کنیم که تحت تأثیر هم قطاران قرار گرفنت فقط در دوران نوجوانی و
جوانی اتفاق می افتد .اما این موضوع صحت ندارد ،آیا اینطور نیست؟ همه می خواهیم
مورد پسند و مقبول هم قطاران مان باشیم .با این حال اگر آنها ما را دوست داشته باشند
فرصت بهرتی برای شاهد خوب بودن داریم تا اینکه دوست مان نداشته باشند ،اینطور
نخواهد بود؟ در میل مان برای مقبول بودن در نظر دیگران ،چگونه می توانیم در برابر
سازش ایامن خود مقاومت کنیم؟ چرا انجام چنین سازش هایی از آنچه فکر می کنیم
آسانرت است؟
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درس ۱۲

 ۱۲تا  ۱۸مارس

کلیسای مبارز

بعدازظهر شنبه

برای مطالعه این هفته :مکاشفه یوحنا فصل  ۲آیه های  ۱تا  ،۷هوشع فصل  ۲آیه
 ،۱۳مکاشفه یوحنا فصل  ۲آیه های  ۸تا  ۱۷و فصل  ۲آیه های  ۱۸تا آیه  ۶فصل  ،۳اشعیاء
فصل  ۶۰آیه  ،۱۴مکاشفه یوحنا فصل  ۳آیه های  ۱۴تا  ۲۲را بخوانید.
آیه حفظی« :اینک بر در ایستاده می کوبم؛ اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز
کند ،به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من» (مکاشفه
یوحنا فصل  ۳آیه .)۲۰

یوحنا آخرین فرد از  ۱۲حواری بود که ُمرد .او عالوه بر نوشنت یک انجیل و رساله هایی
که نام او را بر خود دارند مکاشفه را نوشت که به ما در درک نربد بزرگ بسیار کمک می
رساند .ولی اکنون فقط بر توصیف او از هفت کلیسا متمرکز خواهیم شد .ما آنها را از دید
دریافت کنندگان اصلی مطالعه خواهیم منود تا ما را در بدست آوردن اطالعات هر چه بیشرت
از کالم او توانایی ببخشد.
به وضوح عیسی خط مشی خاص خود برای هر کلیسا را ارائه می مناید .همه آنها نیازهایی
دارند که او همه را برآورده می کند.
یکی از چالشهایی که این کلیساها از خود نشان دادند تالش بر رس هویت شان بود ،درست
مانند امروز خود ما .آیا اعضای این کلیساها به وضوح با عیسی و دعوت او برای شهادت دادن
به دنیای رو به نابودی در یک راستا قرار می گرفتند یا اینکه یک بام و دو هوایی هستند و
سعی می کنند مانند مسیحیان به نظر برسند ولی در خفا با نیروهای ظلمت آسوده ترند؟ در
حالی که ما خودمان را بعنوان آخرین کلیسا از این کلیساها می شناسیم ،واضح خواهد بود
که هر چقدر هم رشایط متفاوت باشند ولی از بسیاری جهات ما با برخی از هامن چالش ها
که کلیساها طی اعصار با آنها دست به گریبان بودند روبرو هستیم.
*درس این هفته را برای آمادگی روز شنبه ۱۹ ،مارس مطالعه کنید.

92

یکشنبه

 ۱۳مارس

کلیسای اِ ِف ُسس
عیس ــی در مکاش ــفه یوحن ــا فص ــل  ۲آی ــه  ،۱هف ــت س ــتاره در دس ــت و خرام ــان در
می ــان هف ــت چراغ ــدان در ح ــال گفتگ ــو ب ــا کلیس ــای افس ــس ب ــه تصوی ــر کش ــیده ش ــده
اس ــت .ای ــن مناده ــا ب ــه واقعی ــت ه ــای مهم ــی اش ــاره م ــی کنن ــد .چراغ ــدان ه ــا کلیس ــاها
و هف ــت س ــتاره فرش ــتگان مراق ــب کلیس ــاها م ــی باش ــند (مکاش ــفه یوحن ــا فص ــل  ۱آی ــه
 .)۲۰ب ــه عب ــارت دیگ ــر ارتباط ــی نزدی ــک بی ــن کلیس ــاها و تخ ــت خ ــدا در آس ــان وج ــود
دارد .کلیس ــاها نق ــش حیات ــی ب ــرای ب ــازی در ن ــرد ب ــزرگ دارن ــد.

مکاش ــفه یوحن ــا فص ــل  ۲آی ــه ه ــای  ۱ت ــا  ۷را بخوانی ــد .از چ ــه راههای ــی م ــی توانی ــم
ایف ــای نق ــش ن ــرد ب ــزرگ را در ای ــن آی ــه ه ــا ببینی ــم؟

پی ــام ب ــه کلیس ــای افس ــس ب ــا توصیف ــی از س ــیرتش آغ ــاز م ــی گ ــردد .عیس ــی کامــاً
ب ــه نق ــاط ق ــوت و ضع ــف آن آگاه اس ــت .او آنه ــا را بخاط ــر اع ــال ایش ــان ،اس ــتقامت
صبوران ــه ش ــان و ع ــدم پذی ــرش معل ــم ه ــای دروغگ ــو در می ــان خ ــود تحس ــین م ــی منای ــد
(مکاش ــفه یوحن ــا فص ــل  ۲آی ــه ه ــای  ،)۶ ،۳ ،۲هش ــداری روش ــن ک ــه تعلی ــات دروغ نبای ــد
در کلیس ــا پذیرفت ــه گ ــردد .ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد کلیس ــای افس ــس ک ــه از ابت ــدا توس ــط خ ــدا
ب ــرای مب ــارزه در براب ــر ظلم ــت ب ــکار گرفت ــه ش ــد ،متحم ــل حمل ــه متقاب ــل ش ــیطان ش ــده
اس ــت .آن ب ــه ش ــکل رس ــوالن دروغی ــن آش ــکار گش ــت – پی ــروان نیکوالئ ــوس ش ــاید یک ــی
از هف ــت خ ــادم اصل ــی کلیس ــا (اع ــال رس ــوالن فص ــل  ۶آی ــه  )۵ول ــی ه ــان ک ــه از ق ــرار
معل ــوم جنب ــش جدای ــی طل ــب را تش ــکیل داد .ه ــر آنچ ــه ک ــه ارت ــداد ش ــان ب ــود عیس ــی از
آن نف ــرت داش ــت (مکاش ــفه یوحن ــا فص ــل  ۲آی ــه .)۶
مش ــکل کلیس ــای افس ــس ای ــن ب ــود ک ــه «محب ــت نخس ــتین» خ ــود را ت ــرک من ــوده ب ــود
(مکاش ــفه یوحن ــا فص ــل  ۲آی ــه  .)۴ای ــن بس ــیار مش ــابه ب ــا کالم انبی ــاء عه ــد قدی ــم اس ــت
ک ــه ارت ــداد ق ــوم ارسائی ــل را ب ــه ف ــرد دنبال ــه روی معش ــوقه ه ــای نام ــروع ش ــبیه م ــی
ک ــرد (ب ــرای مث ــال ،هوش ــع فص ــل  ۲آی ــه .)۱۳
موقعی ــت ش ــاید ن ــا امی ــد کنن ــده ب ــه نظ ــر بیای ــد ول ــی عیس ــی در رهای ــی دادن چنی ــن
اوضاعـــی متخصـــص اســـت .پیـــش از همـــه ،او پیـــروان خـــود را تشـــویق مـــی کنـــد تـــا
بخاطــر آورنــد کــه از کجــا افتــاده انــد و اعــال نخســت را بجــا بیاورنــد (مکاشــفه یوحنــا
فص ــل  ۲آی ــه  .)۵ای ــن فراخوان ــی ب ــرای بازگردان ــدن س ــاعت ب ــه «دوران خ ــوب گذش ــته»
نیس ــت؛ بلک ــه موض ــوع اس ــتفاده از تجربی ــات گذش ــته اس ــت ت ــا راهن ــای آین ــده آنه ــا
باش ــد.
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«محب ــت نخس ــتین خ ــود را ت ــرک ک ــرده ای» (مکاش ــفه یوحن ــا فص ــل  ۲آی ــه  .)۴چ ــرا
انج ــام چنی ــن کاری اینق ــدر آس ــان اس ــت؟ چ ــه اتفاق ــی از لح ــاظ ش ــخص و ی ــا کلیس ــا
م ــی توان ــد محب ــت م ــان نس ــبت ب ــه خ ــدا را رسد منای ــد؟ چط ــور اش ــتیاق و عالق ــه
ش ــدید خ ــود را ب ــرای خ ــدا حف ــظ ک ــرده و ش ــعله حقیق ــت او را درون خ ــود ب ــرای
س ــالهای مت ــادی روش ــن نگ ــه داری ــم؟

دوشنبه

 ۱۴مارس

کلیساهای اِسمیرنا و ِپرغامس

عیســی بــرای کلیســای اِســمیرنا بعنــوان «اول و آخــر کــه مــرده شــد و زنــده گشــت»
معرفــی مــی شــود (مکاشــفه یوحنــا فصــل  ۲آیــه ۸؛ فصــل  ۱آیــه  ۱۸را ببینیــد) .عیســی بــرای
کلیســای ِپرغامــس کســی اســت کــه شمشــیر دودمــه تیــز بــر دنــدان هایــش دارد (مکاشــفه
یوحنــا فصــل  ۱آیــه  ،۱۶فصــل  ۲آیــه .)۱۲

اهمیت راهی که عیسی برای هر یک از این دو کلیسا توصیف می کند چیست؟


مکاشــفه یوحنــا فصــل  ۲آیــه هــای  ۸تــا  ۱۷را بخوانیــد .اعضــای کلیســای اِســمیرنا بخاطــر
زحمتکــش بــودن خــود نیــز شــناخته مــی شــوند؛ ولــی چیــز زیــادی بــرای اثبــات آن ندارنــد
شــاید بــه خاطــر وجــود «کنیســه شــیطان» در میــان ایشــان بــود (مکاشــفه یوحنــا فصــل  ۲آیــه
 .)۹بــه همیــن نحــو اعضــای کلیســای پرغا ُمــس بــه نظــر ایــان خــود را انــکار منــی کننــد ،بــا
اینکــه «تخــت شــیطان» در میــان آنهــا مــی باشــد (مکاشــفه یوحنــا فصــل  ۲آیــه  .)۱۳بنابرایــن
واقعیــت نــرد بــزرگ در اینجــا نیــز دیــده مــی شــود.
کلیســای اِســمیرنا بخاطــر دوران ســخت پیــش رو ،بــه انضــام زنــدان رفــن و شــاید حتــی
مــرگ هشــدار دریافــت مــی کنــد (مکاشــفه یوحنــا فصــل  ۲آیــه  .)۱۰در ِپرغامــس شــخصی
بــه خاطــر ایامنــش کشــته شــده بــود (مکاشــفه یوحنــا فصــل  ۲آیــه  .)۱۳الزم بــه ذکــر اســت
کــه دوران ســختی ،محــدوده زمانــی دارد؛ یعنــی اجــازه انجــام چنیــن کاری فراتــر از حــد
معیــن بــه رشیــر داده نخواهــد شــد (مکاشــفه یوحنــا فصــل  ۲آیــه .)۱۰
مهــم ایــن اســت کــه خــدا «بحــث کمــی» بــر کلیســای ِپرغامــس دارد (مکاشــفه یوحنــا
فصــل  ۲آیــه هــای  ۱۴تــا  .)۱۶گویــا آنهــا اشــخاصی را در میــان خــود دارنــد کــه «بــه تعالیــم
متمســکند» (مکاشــفه یوحنــا فصــل  ۲آیــه هــای  ۱۴و .)۱۵
بلعــام و تعالیــم نِقوالویــان ّ
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نیکوالئــوس و بلعــام بــه نظــر اصطالحاتــی مشــابه مــی باشــند؛ نیکوالئــوس کلمــه ترکیبــی
یونانــی اســت (نیکائــو و الئــوس) و یعنــی ‘کســی کــه بــر مــردم پیــروز مــی گــردد ’.بلعــام
را مــی تــوان از دو کلمــه عــری اســتخراج منــود – ا َم (‘مــردم’) و بعــال (اهــل بِلعــا‘ ،بــرای
نابــودی’ یــا ‘بــرای بلعیــدن’) یعنــی ‘تباهــی انســانها»’.
—Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book
of Revelation (Berrien Springs, Mich.: Andrews University Press, 2002), p. 111.
عیســی بــه متــام کلیســا هشــدار مــی دهــد کــه اگــر بــه ارتــداد و کفــر خــود ادامــه دهنــد،
او شــخصاً خواهــد آمــد و بــا شمشــیر زبــان خویــش بــا ایشــان جنــگ خواهــد منــود (مکاشــفه
یوحنــا فصــل  ۲آیــه .)۱۶
بــا وجــود همــه ایــن هشــدارها ،عیســی بــه هــر دو کلیســا تشــویق بزرگــی عطــا مــی کنــد
(مکاشــفه یوحنــا فصــل  ۲آیــه هــای .)۱۷ ،۱۱
مکاش ــفه یوحن ــا فص ــل  ۲آی ــه ه ــای  ۱۴و  ۱۵را بخوانی ــد .ای ــن آی ــه ه ــا در رابط ــه ب ــا
ای ــن ای ــده ک ــه تعلی ــم ب ــی اهمی ــت اس ــت چ ــه ب ــرای گف ــن ب ــه م ــا دارن ــد؟ چ ــرا ای ــن
موض ــوع از بس ــیاری جه ــات اهمی ــت دارد؟

سه شنبه

 ۱۵مارس

کلیساهای طیاتیرا و ساردس

مکاشـفه یوحنـا فصـل  ۲آیـه  ۱۸تـا فصل  ۳آیـه  ۶بخوانید .برخی از مشـکالتی کـه در این
کلیسـاها اتفـاق مـی افتنـد کدامند و از چه جهاتی ما بعنوان کلیسـا و فرد با همین مشـکالت
دست به گریبان هستیم؟ از چه طریق نربد بزرگ در این کشمکش ها آشکار می گردد؟

مقدمه عیسـی به کلیسـای طیاتیرا (مکاشـفه یوحنا فصل  ۲آیه  )۱۸سـعی و تالش افزاینده
و دوره پیچیـده ی قـوم خـدا را مشـخص مـی مناید .تشـابهات چشمان آتشـین و پاهایی چون
برنـج صیقلـی یـا برنـز فقـط در مکاشـفه یوحنـا فصـل  ۱آیـه هـای  ۱۴و  ۱۵نیسـت بلکـه در
اصـل در فصـل  ۱۰کتـاب دانیـال وجـود دارد آنجـا کـه او فـردی را مـی بینـد کـه چشمانش
مثـل «شـعله هـای آتـش» و پاهایـش «مثـل برنج صیقلی» اسـت .بعدهـا در زمان آخر مسـیح
برخواسـته و قومـش را نجـات خواهـد داد .زمانـی کـه وضعیـت بـرای قـوم خدا تاریک باشـد
خود خدا مسـتقیامً دسـت بکار می شـود تا کسـانی که نامشـان در کتاب حیات نوشـته شـده
را نجـات دهـد (دانیـال فصـل  ۱۲آیه .)۱
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عیسـی بطور مشـابه به کلیسـای سـاردس معرفی می شـود ،بعنوان کسـی که هفت روح
خـدا و هفـت سـتاره را دارد (مکاشـفه یوحنـا فصـل  ۳آیه  ،۱فصـل  ۵آیـه  .)۶در اینجا دوباره
نجـات دهنـده را مـی بینیـم کـه هـم فعاالنـه پشـت صحنـه هـا حضـور دارد و هـم از قدرت
هـای آسمان اسـتفاده مـی کنـد تـا سلامت و ایمنی کلیسـای خـود را تضمیـن مناید.
توصیـف ایـن دو کلیسـا بسـیار بـا اهمیت اسـت .با اینکـه در طیاتیـرا امور رو بـه بهبودی
مـی رفـت (مکاشـفه یوحنـا فصـل  ۲آیـه  ،)۱۹ولـی آنهـا ماننـد قـوم ارسائیـل در زمـان ملکـه
ایزابـل بودنـد .بطور مشـابه در سـاردس مردم از لحـاظ روحانی مرده بودند (مکاشـفه یوحنا
فصـل  ۳آیـه .)۱
بـا وجـود همـه ایـن مسـائل عیسـی کلیسـاها را تشـویق مـی منایـد .او در طیاتیرا کسـانی
کـه ‘عمـق هـای شـیطان را نفهمیـده انـد’ را تصدیـق منـوده و آنها را تشـویق می کنـد « ‘ ...تا
هنـگام آمـدن مـن متسـک جوینـد’» (مکاشـفه یوحنا فصـل  ۲آیه هـای  ۲۴و  .)۲۵در سـاردس
نیـز «عـده ای» وجـود دارنـد کـه «لبـاس خود را نجس نسـاخته اند» (مکاشـفه یوحنـا فصل ۳
آیه .)۴
بخاطـر همیـن وفـاداران ایمان اسـت کـه عیسـی برکـت ویـژه ای را وعـده مـی دهـد .او
وعـده مـی دهـد تـا به طیاتیرا «سـتاره صبح» را ببخشـد (مکاشـفه یوحنا فصل  ۲آیـه  ،)۲۸که
بعدهـا آن شـخص را خـود معرفـی مـی کنـد (مکاشـفه یوحنا فصـل  ۲۲آیه  )۱۶و به سـاردس
وعـده مکانـی محفـوظ در آسمان را مـی دهـد و اینکـه او نامشـان را «در حضـور پـدر و
فرشـتگان او» اقـرار خواهـد منـود (مکاشـفه یوحنـا فصـل  ۳آیـه .)۵
«ن ــگاه دار و توب ــه من ــا ».چ ــه چی ــز ب ــرای نگ ــه داش ــن داری ــد و از چ ــه چی ــزی الزم
اس ــت توب ــه منایی ــد؟ چگون ــه ای ــن دو ای ــده بس ــیار ب ــه یکدیگ ــر مرب ــوط م ــی ش ــوند؟

چهارشنبه

 ۱۶مارس

کلیسای فیال ِدلفیه

مکاشفه یوحنا فصل  ۳آیه  ۷را بخوانید .از چه راه هایی عیسی به این کلیساها معرفی می
شود؟ این توصیف ها درباره او به ما چه می گویند؟

کلیسا بخاطر حفظ کالم مسیح و انکار نکردن نام او ستایش می شود با اینکه قوت آنها به
نظر بسیار ضعیف می باشد (مکاشفه یوحنا فصل  ۳آیه  .)۸عیسی وعده می دهد که اعضای
کنیسه شیطان بزودی خواهند آمد و به فیال ِدلفیه ادای احرتام خواهند منود (آیه  .)۹این رشح
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حال از کتاب اشعیاء فصل  ۶۰آیه  ۱۴گرفته شده که به نشانه تسلیم به رو افتادن ستمگران
قوم خدا را عیناً مخالف متام رفتارهای ناگواری که آنها در گذشته به قوم خدا روا داشته اند
توصیف می مناید .از این وعده شاید دریابیم که کنیسه شیطان زندگی را برای مسیحیان اولیه
دشوار ساخته بود .هامنطور که دیدیم برخی از کلیساهای پیشین با تعلیم دهندگان دروغین
و مشکل ساز مبارزه می کردند – این یکی از راه هایی است که شیطان بر علیه کلیسا عمل
می مناید .فیال ِدلفیه به نظر هامن کلیسایی است که در پایان خود را از این منشاء رشارت پاک
می گرداند.

مکاشفه یوحنا فصل  ۳آیه  ۱۰را بخوانید .چگونه استقامت کلیسای فیال ِدلفیه را درک می
کنید؟ عیسی چگونه وعده داد تا به مصیبت هایشان پایان دهد؟ امروز این وعده چه معنایی
برای ما دارد؟

مشهود به نظر می رسد که کلیسای فیال ِدلفیه به اندازه کلیساهای پیشین دوران سخت
و دشواری را پشت رس گذاشته بود ،ولی نگرش آنها به نظر متفاوت بوده است .این اولین
کلیسایی است که عیسی بطور ویژه به ضعف و عیبی که آنها نیاز به برطرف کردن آن داشته
باشند اشاره ای ندارد .ایامن و همکاری شان با خدا قابل توجه بوده و توسط نجات دهنده
قدردانی می شود ،باز با وجود «اندک قوت» آنها (آیه .)۸
وعده ها به غالب شدگانِ این کلیسا شامل ستون هیکل خدا شدن است تا اینکه آنها دیگر
به داخل و خارج شدن نیاز نداشته باشند (آیه  .)۱۲با نام جدیدی که به آنها داده می شود،
آنها کامالً از آن خدا شناخته می شوند شاید به این خاطر که آنها قبالً از هر جهت در زندگی
های گذشته خویش با خدا شناخته شده بودند.
اگـــر شـــا همیـــن االن بطـــور ناگهانـــی در آســـان بودیـــد ،چقـــدر خـــوب بـــه آنجـــا
تعل ــق پی ــدا م ــی کردی ــد؟

پنجشنبه

 ۱۷مارس

کلیسای الئو ِدکیه
الئو ِدکیه چند توصیف از عیسی دریافت می کند« :آمین ،شاهد امین و راستگو» و «ابتدای
خلقت خدا» (مکاشفه یوحنا فصل  ۳آیه  .)۱۴این توصیف ها جنبه های کلیدی از الوهیت
مسیح هستند« .آمین» به کتاب اشعیاء فصل  ۶۵آیه  ۱۶اشاره می کند آنجا که کلمه «آمین»
به «خدای حق» ترجمه می شود و به پیامن متصل می گردد .عیسی خدای پیامن نگهدارنده
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بزرگ است ،خدایی که وعده های خود درباره نجات و اصالح را حفظ می مناید .عیسی نیز
شاهدی امین است تا قوم خود را درباره ماهیت واقعی خدا شهادت دهد (مکاشفه یوحنا
فصل  ۱آیه  ،۵فصل  ۲۲آیه  ،۱۶یوحنا فصل  ۱آیه  ،۱۸فصل  ۱۴آیه های  ۸تا  .)۱۰او خالق نیز
هست (رساله به کولسیان فصل  ۱آیه های  ۱۶و .)۱۷

مکاشفه یوحنا فصل  ۳آیه های  ۱۴تا  ۲۲را بخوانید .عیسی به این کلیساها می گوید چه
کنند؟ امروز این کلامت برای ما چه مفهومی دارند؟

بعد از اینکه این آیه های نخست هویت عیسی را فاش می کنند ،روشن ساخنت هویت
این کلیسا نیز واجب است .به عبارت دیگر تنها موقعی خود را براستی می توانیم بشناسیم
که ابتدا خدا را بشناسیم .مردم این کلیسا تا آنجا خویش را فریب می دهند که وضعیت خود
را عکس آنچه واقعاً هستند تصور منودند (مکاشفه یوحنا فصل  ۳آیه  .)۱۷آنگاه عیسی آنها
را نصیحت می کند تا قدم های رضوری به منظور داشنت بینایی مشخص برای دیدن امور،
هامنطور که واقعاً هستند بردارند و همچنین به هامن اندازه که باید تغییر کنند (آیه .)۱۸
در غیر اینصورت داوری الهی در دو مرحله انجام می شود .نخست شاید به کمی تأدیب
پدرانه قدیمی نیاز باشد (آیه )۱۹؛ پس از آن امکان اینکه خدا «آنها را از دهان خود قی کند»،
مانند مقداری آب گندیده (آیه .)۱۶
بزرگرتین وعده ها به همین کلیسا که نزدیک به بیرون انداخته شدن از پیشگاه خداست
داده می شود .عیسی می خواهد که با آنها شام بخورد (آیه  – )۲۰چیزی که فقط بین دوستان
نزدیک اتفاق می افتد .سپس او به آنها وعده نشسنت با او بر تخت خود را می دهد (آیه .)۲۱
جالب این که پدیده در حال توسعه ی به رسدی گراییدن و دور شدن قوم خدا در هفت
کلیسا را می شود ردیابی کرد .چگونه این موضوع اتفاق افتاد؟ به نظر با اینکه پیروزی بدست
آمده است ولی برخی از انسانها مرصانه به رشیر و نیروهای تاریکی چسبیده اند .بدون شک
هنگامی که در تاریخ این کلیساها کنکاش می کنیم نربد بزرگ را که در آنجا مشخص شده
و ابراز گردیده می توانیم ببینیم؛ و همینطور تا زمان بازگشت دوباره عیسی ادامه خواهد
داشت.

جمعه

اندیشه ای فراتر:

 ۱۸مارس

مطالعه پنج شنبه به الوهیت مسیح اشاره کرد .چرا این موضوع دارای اهمیت است؟ الن
جی هوایت نوشت« :از آنجایی که رشیعت الهی به اندازه خود خدا مقدس است ،فقط کسی
مشابه با خدا می توانست کفاره عصیان و رسپیچی از آن را بپردازد .هیچ کس بجز مسیح منی
توانست انسان ساقط در گناه را از لعن رشیعت نجات داده و او را دوباره با آسامن هامهنگ
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سازد .مسیح تقصیر و رسافکندگی گناه را بر خود خواهد گرفت – گناهی آنچنان کریه و زشت
برای خدای مقدس که می بایست پدر و پرس را از یکدیگر جدا کند .مسیح به ژرفای پستی و
بدبختی نزول خواهد کرد تا نسل انسانِ ساقط را نجات دهد،God's Amazing Grace – ».
صفحه .۴۲
این موضوع استدالل ساده ای دارد :رشیعت به مانند خدا مقدس است؛ بنابراین فقط
موجودی که مانند خدا مقدس باشد می تواند کفاره رسپیچی از رشیعت را بپردازد .فرشتگان
با وجود بی گناهی به اندازه خالق خود مقدس نیستند ،برای اینکه چگونه چیزی که خلق
شده می توانست به مانند خالق آن مقدس باشد؟ پس جای تعجب نیست که به دفعات کتاب
مقدس ،خدا بودن مسیح را تعلیم می دهد .قربانی شدن مسیح تا اندازه ای بر تقدس رشیعت
خدا مترکز می یابد .آن بخاطر رشیعت بود یا به رصاحت بیشرت بخاطر رسپیچی از رشیعت
بود که عیسی – اگر قرار بود ما نجات پیدا کنیم – می بایست برای ما جان می داد .براستی
که مقدار سختی گناه را می توان به بهرتین شکل در قربانی رسمدی مورد نیاز برای کفاره
آن مشاهده منود؛ این سختی درباره تقدس خود رشیعت حرف می زند .اگر رشیعت به این
اندازه مقدس است که فقط قربانی خود خدا می توانست مطالبات آنرا پاسخ بدهد پس ما
متام شواهد مورد نیازمان از اینکه چقدر رشیعت عالی مرتبه است را داریم.

پرسشهایی برای بحث:
 .1در کالس پاسخ خود درباره سؤال چهارشنبه را به بحث بگذارید .چه نتایجی از پاسخ

هایتان بدست می آورید؟
« .2هنگامی که اخیراً برای یافنت پیروان متواضع ،عیسای فروتن و مهربان را جستجو
کرده ام ،ذهنم مترین کافی داشته است.
«بسیاری از کسانی که ادعا می کنند منتظر بازگشت رسیع مسیح می باشند با این دنیا
هامهنگ می شوند و به جای تأیید خدا با اشتیاق بیشرتی تحسین اطرافیان شان را مطالبه
می کنند .آنها رسد و رسمی هستند مانند کلیسای ظاهرگرای آنها که مدت زمان کوتاهی
است از آن جدا شده اند .کلامت نوشته شده به کلیسای الئو ِدکیه وضعیت آنها را بخوبی
توصیف می مناید».
– الن جی هوایت ۱۰ ،)The Review and Herald( ،ژوئن.۱۹۸۵ ،
با وجود اینکه این کلامت بیشرت از  ۱۵۰سال قبل نوشته شدند ،چرا آنها حتی امروز به
این خوبی در مورد ما بکار برده می شوند؟ این موضوع در رابطه با اعتقادات غیر واقعی
دوران اولیه کلیسا از اینکه به نوعی «دوران خوب گذشته» بودند به ما چه می گوید؟
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درس ۱۳

 ۱۹تا  ۲۵مارس

نجات

بعدازظهر شنبه

برای مطالعه این هفته :مکاشفه یوحنا فصل  ۲۰آیه های  ۱تا  ،۳ارمیاء فصل  ۴آیه
های  ۲۳تا  ،۲۶رساله اول به قرنتیان فصل  ۴آیه  ،۵مکاشفه یوحنا فصل  ۲۰آیه های  ۷تا ،۱۵
رساله به فیلیپیان فصل  ۲آیه های  ۹تا  ۱۱و رساله دوم پطرس فصل  ۳آیه  ۱۰را بخوانید.

آیه حفظی« :و خدا هر اشکی را از چشامن ایشان پاک خواهد کرد؛ و بعد از آن موت
نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد منود زیرا که چیزهای اول درگذشت».
(مکاشفه یوحنا فصل  ۲۱آیه .)۴
مردم اغلب می پرسند که چرا اصالً رشارت از ابتدا رخ داد؟ نکته مرکزی پاسخ آزادی است.
آزادی واقعی ،آزادی اخالقی در بردارنده مخاطره است زیرا اگر اشخاص (یا موجودات) واقعاً آزاد
هستند پس باید گزینه ای برای ارتکاب اشتباه نیز داشته باشند.
منصفانه به نظر می آید ،ولی اینجاست که پرسش دوم مطرح می شود :پس چرا خدا آنها را در
حین ارتکاب اشتباه از بین نربد تا مابقی ما از نتایج وحشتناک رسپیچی و طغیان در امان باشیم؟
پاسخ از خاستگاه نربد بزرگ بدست می آید .هامنطور که این هفته خواهید دید ،خداوند نوعی
حکومت «باز» را اداره می کند ،گر چه بیشرت امور درباره او و طریق های او ارسارآمیز هستند ولی
او نربد بزرگ را به طریقی حل خواهد کرد که برای همیشه همه پرسشها درباره از خودگذشتگی،
مهربانی ،عدالت ،محبت و رشیعت خود را پایان خواهد داد .در حقیقت به ما هزار سال داده خواهد
شد تا به پاسخ ها دست پیدا کنیم ،حداقل پاسخهای مربوط به رسنوشت گم شدگان (ما برای بقیه
سؤاالت ابدیت را خواهیم داشت) .بعد از ظهور دوباره ،نجات یافتگان همراه با مسیح برای هزار
سال زندگی و حکمرانی خواهند کرد؛ و حتی باور نکردنی تر اینکه آنها نقشی فعال در داوری
خواهند داشت .بیایید با هم نگاهی به گام های پایانی این منایش بسیار طوالنی نربد بزرگ بیاندازیم.
*درس این هفته را برای آمادگی روز شنبه  ۲۶مارس مطالعه کنید.
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یکشنبه

 ۲۰مارس

در بند نهادن شیطان


آیه های  ۱تا  ۳فصل  ۲۰مکاشفه یوحنا را بخوانید .چه موضوع هایی در این آیه ها توصیف
شده اند و چه امیدی را به ما ارائه می کنند؟

در بند نهادن یا در بند بودن به روش های متعددی در کتاب مقدس بکار برده می شوند.
در ساده ترین سطح در ارتباط با زندانی بکار می رود .عیسی بسیاری را که بدست شیطان
در بند نهاده شده بودند آزاد منود .از این گذشته عمل در بند نهادن برای توصیف قدرتی که
خدا بر علیه رشیر به کلیسا می بخشد استفاده می شود ،آن را سمبل و مناد داوری می سازد.
هنگامی که جنایتکار خطرناکی دستگیر می شود ،غل و زنجیر کردن او الزم و رضوری
است .با این حال بیشرت اوقات زمانی که در کتاب مقدس مردم در بند نهاده می شوند ،آنها
را به سختی می توان جزو جنایتکاران قرار داد .یحیی تعمید دهنده به زندان انداخته شد
چرا که پادشاه را به رشارت اخالقی متهم کرد (متی فصل  ۱۴آیه های  ۳و  .)۴عیسی در باغ
(یوحنا فصل  ۱۸آیه  ،)۱۲در محاکمه اش (آیه  )۲۴و در زمان مرگ (یوحنا فصل  ۱۹آیه )۴۰
به بند کشیده شد .پولس (اعامل رسوالن فصل  ۲۱آیه  )۳۳و پطرس (اعامل رسوالن فصل ۱۲
آیه  )۶هر دو به بند کشیده شدند.
عیسی نیز زمان زیادی را رو در رو با کسانی که بدست شیطان در بند نهاده شده بودند
گذراند .شخصی در بند روح رشیر با زنجیرهای گسیخته بر روی مچ دستها و پاهایش بود
(مرقس فصل  ۵آیه های  ۳و  .)۴قبل از اینکه عیسی او را از دیوها رهایی بخشد هیچ کس
منی توانست دیو را مهار مناید .عیسی زن پشت خمیده ای را مالقات کرد و او را از بند رها
منود (لوقا فصل  ۱۳آیه های  ۱۲ ،۱۱و  .)۱۶او همچنین ایلعازر را از قرب و از کفن پوشش خود
رهایی داد (یوحنا فصل  ۱۱آیه های  ۴۳و  .)۴۴بعد از آن براَبّا گرچه در بند بود ولی رهایی
یافت تا عیسی و نه او مصلوب گردد (مرقس فصل  ۱۵آیه های  ۷تا  .)۱۵در همه این منونه ها
می بینیم که شیطان یا تالش می کند تا انسانها را با رنج و مصیبت اسیر کند یا اینکه بی گناهان
را به منظور پیرشفت رشارت به بند می کشد .ولی عیسی را نیز می بینیم که زنجیرهای مرگ
را در هم می شکند تا رهایی و آزادی را برای دنیای نا ِ
امید محبوس شیطان به ارمغان بیاورد.
در پایان شیطان به بند کشیده می شود و به هاویه انداخته می شود (مکاشفه یوحنا فصل ۲۰
آیه های  ۱تا .)۳
همچنین بخشی از مأموریت عیسی برای آزادی در بند شدگانِ شیطان ،در راستای قدرت
بخشیدن به پیروان خود او بود .او به آنها اطمینان داد که شیطان («شخص زورآور») را می
توان بست و خانه اش را غارت منود (متی فصل  ۱۲آیه های  ۲۶تا  .)۲۹به عبارت دیگر شیطان
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در برابر مسیح و پیروان او قدرتی ندارد برای اینکه مسیح قوم خود را از زنجیرهای شیطان
رهانیده است.
هامنطور که پولس اظهار کرد «کالم خدا بسته منی شود» (رساله دوم به تیموتائوس فصل
 ۲آیه  .)۹این هامن وسیله ای است که عیسی توسط آن شیطان را ساکت کرد (متی فصل ۴
آیه های  ۷ ،۴و  )۱۰و ما نیز می توانیم همین قدرت را برای مقاومت در برابر او بکار بگیریم.
چـــه وع ــده هایـــی را مـــی توانی ــد مطالب ــه کنی ــد ک ــه شـــا را از هـــر زنجیـــری ک ــه
شـــیطان مـــی کوشـــد بـــا آن شـــا را بـــه بنـــد بکشـــد آزاد منایـــد؟

دوشنبه

 ۲۱مارس

پرسشهای با مضمون «چرا»
آیه های نخستین سفر پیدایش زمین را به بعنوان «بایر و تهی» توصیف می کنند (سفر
پیدایش فصل  ۱آیه  .)۲همین سخن توسط ارمیاء برای توصیف زمین بعد از خرابی آن
بواسطه هفت بالی پایانی و ظهور دوباره همراه با خرابی همه شهرهای زمین «با حضور
خداوند» تکرار می شود (ارمیاء فصل  ۴آیه  .)۲۶در توصیف ارمیاء ،آدمی وجود ندارد (آیه
)۲۵؛ در توصیف یوحنا ،شیطان قادر به گمراه کردن کسی نیست (مکاشفه یوحنا فصل  ۲۰آیه
.)۳
اثرات جهانی و چشمگیر ظهور دوباره مسیح می توانند آنچه را که دارد در مکاشفه رخ
می دهد توضیح دهند .نخست عیسی وعده بردن پیروان خود به مکانی را می دهد که او
بخاطر حارض کردن آن مجبور به ترک زمین شد (یوحنا فصل  ۱۴آیه های  ۱تا  .)۳پولس رشح
می دهد که آن پیروان شامل زنده ها و کسانی که از مردگان برخاسته بودند می شوند (رساله
اول به تسالونیکیان فصل  ۴آیه های  ۱۶و  .)۱۷یوحنا بیشرت در این خصوص توضیح می دهد:
بعد از قیام اول در زمان ظهور دوباره سایر مردگان زنده نخواهند شد تا اینکه هزار سال به
امتام برسد (مکاشفه یوحنا فصل  ۲۰آیه .)۵

مکاشفه یوحنا فصل  ۲۰آیه  ۴را بخوانید .چه چیز دارد در این آیه توصیف می شود؟


«حق داوری به ایشان سپرده شد» .چطور آنها می توانند بدون اطالعات بیشرتی نسبت به
آنچه اکنون دارند داوری کنند؟ پیش از نابودی پایانی گناهکاران ،به نجات یافتگان این فرصت
داده می شود تا جواب بسیاری از پرسشهای با مضمون «چرا» خود را دریافت منایند .شگفت
آورتر اینکه نجات یافتگان حتی در داوری گم شدگان نقش خواهند داشت.
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«آنها در اتحاد با مسیح گناهکاران را داوری می کنند ،اعامل ایشان را با کتاب قانون یعنی
کتاب مقدس می سنجند و برای هر یک از آنها با توجه به کردار انجام شده در جسم تصمیم
می گیرند .سپس مقدار رنجی که گناهکاران باید بکشند با توجه به اعامل آنها اندازه گیری
می شود؛ و نام ایشان در کتاب مرگ مکتوب می گردد».
– الن جی هوایت ،The Great Controversy ،صفحه .۶۶۱
در حین باز شدن کتاب سوابق ،ما دفعات بیشامری را خواهیم دید که کامکان خدا با
صدایی مالیم و کلامت پر مهر و محبت گم شدگان را دعوت می مناید .او چه صبورانه
پافشاری می کند ولی صدای او مکررا ً بوسیله صدای چیزهایی که دنیا بعنوان چیزهای
خواستنی ارائه می دهد پوشیده می شود .او بی صدا انتظار کشید و در انتظار فرصتی بود تا
بعنوان پرداخت کننده کفاره رسمدی بخاطر عطا کردن حیات به ایشان شناخته شود ولی در
عوض آنها مرگ را برگزیدند .آیا در زندگی شام چیزی هست که شام را از شنیدن صدای او
باز می دارد؟ او کامکان صبورانه منتظر شامست .حیات را انتخاب کنید.
رســـاله اول بـــه قرنتیـــان فصـــل  ۴آیـــه  ۵را بخوانیـــد .چـــه وعـــده ای در رابطـــه بـــا
بازگش ــت مس ــیح در اینج ــا ب ــه م ــا داده م ــی ش ــود؟ چط ــور م ــی توانی ــد ب ــا وج ــود
پرسش ــهای ب ــی پاس ــخ فراوان ــی ک ــه داری ــد ب ــه ای ــن وع ــده متک ــی باش ــید؟

سه شنبه

 ۲۲مارس

داوری نهایی

در عرص کتاب مقدس دو مکان برای داوری وجود داشت :دروازه شهر و حضور تخت
پادشاه .شیوخ و بزرگان بر در دروازه به همه مسائل کوچک رسیدگی می کردند در حالی که
پادشاه مسئول رسیدگی به همه مشکالت بزرگ بود .کالم آخر برای اجرای عدالت از آن او
بود .به همین نحو کتاب مقدس ،خدا را نشسته بر تخت پادشاهی جهان به تصویر می کشد
که تضمین می مناید تا عدالت در پایان جامه عمل بپوشد (مکاشفه یوحنا فصل  ۲۰آیه  ۱۱تا
.)۱۵

مکاشفه یوحنا فصل  ۲۰آیه های  ۷تا  ۱۵را بخوانید .چگونه این رویدادهای با اهمیت را
درک می کنیم؟

متامی فصل  ۲۰مکاشفه یوحنا در مورد آن هزار سال است؛ بدین ترتیب آن داوری منحرص
بفرد در این مدت زمان اتفاق می افتد .این هامن صحنه ای نیست که در آیه  ۴توصیف می
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شود آنجا که تخت های بسیاری وجود دارند زیرا در آیه  ،۱۱فقط یک تخت وجود دارد .این
واقعه به جای اینکه در ابتدای آن هزار سال رخ دهد در پایان آن یعنی بعد از رستاخیز دوم
روی می دهد (مکاشفه یوحنا فصل  ۲۰آیه  )۵و بعد از اینکه شیطان سپاه نجات نیافتگان را
متقاعد می کند تا شهر مقدس را محارصه منایند (آیه های  ۷تا  )۹در هامن لحظه تخت ِ
بزرگ
سفید خدا بر باالی شهر دیده خواهد شد .هر کس که تا به حال متولد شده حضور دارد؛ برخی
داخل شهر و دیگران بیرون از آن .این هامن زمانی است که عیسی گفت ،برخی از انسانها
خواهند بود که از خدا دلیل راه نیافنت شان به ملکوت او را می پرسند (متی فصل  ۷آیه های
 ۲۲و  .)۲۳همچنین موقعی که پولس گفت ،یک روز هر زانویی «از هر آنچه در آسامن و
بر زمین و زیر زمین است خم خواهد شد و  ...هر زبانی اقرار خواهد کرد که عیسی مسیح،
خداوند است» (رساله به فیلیپیان فصل  ۲آیه های  ۹تا .)۱۱
هدف داوری تعلیم دادن چیزی به خدا نیست که او از پیش منی داند ،چرا که او همه
چیز را می داند .هدف تضمین این است که همه دقیق بدانند چرا خدا به این روشی که دارد
داوری کرده است .همه انسانها و همه فرشتگان قادر به گفنت این خواهند بود که« ،تو در این
داوری های عادل هستی ،تویی آن ق ّدوس که هستی و بوده ای» (مکاشفه یوحنا فصل  ۱۶آیه
 .)۵آنان که نجات یافته اند و گم شدگان در میان انسانها و فرشتگان عدالت و انصاف خدا را
خواهند دید.
آخرین اقدام در این داستان ،نابودی «موت و عامل اموات» به اضافه هر که «در دفرت حیات
مکتوب یافت نشد» می باشد (آیه های  ۱۴و  .)۱۵کلیدهای موت و عامل اموات در دستان
عیسی است (فصل  ۱آیه  .)۱۸هیچ یک از اینها برای بیشرت زیسنت دلیلی ندارند .آنها بجای
مواجهه با عذاب ابدی آنطور که عامیانه تعلیم داده شده نابود می شوند .گم شدگان از وجود
برای ابد قطع خواهند شد بر خالف حیات ابدی.

چهارشنبه

 ۲۳مارس

آسامنها و زمین جدید
گناه و رسپیچی مزاحم های ناخواسته بوده اند .هرگز قرار نبوده که اینجا باشند .آنها
خرابی غیر قابل باوری را به بار آوردند ولی حال که دلیل این خرابی دیگر وجود ندارد زمان
آن رسیده که همه چیز به حال اول خود برگردد .تا زمانی که این اتفاق نیافتد نربد بزرگ به
پایان نخواهد رسید.

مکاشفه فصل  ۲۱آیه های ۱۰ ،۹ ،۲ ،۱؛ فصل  ۲۲آیه های  ۱تا  ۳را بخوانید .ویژگی های
اصلی توصیف یوحنا چه هستند؟ معنای آنها چیست؟
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هنگامی که یوحنا آسامن های جدید و زمین جدید را توصیف می مناید ،در واقع گفته
پطرس را تکرار می کند که گفت« :آسامنها با صدای عظیم ناپدید خواهند شد و عنارص سوخته
شده از بین خواهند رفت» (رساله دوم پطرس فصل  ۳آیه  .)۱۰هامنطور که خیلی خوب می
دانیم زمین به خیلی بیشرت از یک نوسازی نیاز شدید دارد .در اینجا همه چیز به منظور ساخنت
راهی برای یک موجودیت کامل جدید به کلی نابود خواهد شد.
یوحنا درباره وجود نداشنت دریا صحبت می کند (مکاشفه یوحنا فصل  ۲۱آیه  .)۱او این
را از جزیره (پَط ُمس) نوشت آنجا که دریا از فرار او پیشگیری می کرد .حتی با قایق پیرشفته
رسیدن به جزیره ای که یوحنا این کلامت را در آن نوشت ساعت ها طول خواهد کشید.
در زمین تازه ساخته شده دیگر هیچ نوع مانعی نخواهد بود تا جلوی حرکت آزادانه نجات
یافتگان یا مالقات عزیزانشان را بگیرد.
اورشلیم جدید بسیار متاشایی خواهد بود .آن را از روی شهری از عرص کتاب مقدس
توصیف می کنند چرا که این همه چیزی است که یوحنا می دانست .به هر حال تصور
هرنمندی که آنرا با معامری قرن اول رومی تشبیه کرده در واقع بی سلیقگی بزرگی ببار
آورده چرا که «معامر و سازنده آن شهر خداست» (رساله به عربانیان فصل  ۱۱آیه .)۱۰
ذهن های ما به سختی می توانند این توصیف ها را درک کنند .چقدر لذت بخش است که
اجازه دهیم تصورمان به طرف آنچه در انتظارمان است متمرکز شود .همچنین ابعاد ِ
بزرگ
شهر ما را آگاه می مناید که هیچ کمبود فضایی وجود نخواهد داشت .برای همه جا هست.
زیبایـــی دنیـــای طبیعـــی را بنگریـــد ،حتـــی بـــا وجـــود ویرانـــی هـــای گنـــاه ،دربـــاره
س ــیرت خ ــدا چ ــه ب ــه م ــا م ــی گوی ــد .چط ــور آنچ ــه ک ــه اکن ــون در اینج ــا م ــی بینی ــم
ب ــه م ــا کم ــک م ــی کن ــد ت ــا ب ــه امی ــد آنچ ــه ک ــه هن ــوز ندی ــده ای ــم ای ــان بیاوری ــم؟

پنجشنبه

 ۲۴مارس

پایان اشک ریخنت ها

مکاشفه یوحنا فصل  ۲۱آیه های  ۳تا  ۵را بخوانید .اشکها در اینجا به چه معناست؟

همــه مــا معنــای گریــه کــردن را خــوب مــی دانیــم .همچنیــن بــا پــاک کــردن اشــکها از
چشــان یکدیگــر آشــنا هســتیم :دلــداری دادن یــک مــادر از روی دلســوزی و محبــت بــه
فرزنــدش؛ دلــداری دادن رفیــق شــفیق بــه دوســت خــود؛ یــا دلــداری دادن یــک خانــواده بــه
دیگــری در بحبوحــه انــدوه و مصیبــت .همچنیــن واقــف هســتیم کــه بــه همــه اجــازه ملــس
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صــورت مــان را منــی دهیــم .پــس مفهــوم اینکــه خــدا صــورت هایــان را ملــس مــی کنــد
چیســت بجــز اینکــه مــا رابطــه ای صمیامنــه بــا خالــق خــود داریــم؟
تصــور دنیــای بــدون مــرگ ،ماتــم یــا نالــه ســخت اســت .از زمــان ســقوط بــه بعــد درد،
مشــقت ،اشــک هــا و مــرگ بــرای نســل بــر بــه چیــزی عــادی تبدیــل شــده انــد (ســفر
پیدایــش فصــل  ۳آیــه هــای  ۱۶تــا  .)۱۹ولــی از آن زمــان بــه بعــد خــدا بــه انســانها اطمینــان
داده کــه شکســت و خرابــی تنهــا چیزهــای پیــش روی آنهــا نیســتند .خــدا شــاخص هــای
کوچکــی در بیــن راه عطــا کــرده اســت تــا یــک روز مــا را نجــات داده و بــا حضــورش برکــت
ببخشــد.
بنابرایــن خــدا ابتــدا بــا وعــده یــک نجــات دهنــده ایــن کار را انجــام مــی دهــد (ســفر
پیدایــش فصــل  ۳آیــه )۱۵؛ و بعــد بــا تعهــد حضــور خــود در خیمــه (ســفر خــروج فصــل ۲۵
آیــه  .)۸آنــگاه بــا واقعیـ ِ
ـت تجســد کلمــه و میــان مــا ســاکن شــدن (یوحنــا فصــل  ۱آیــه )۱۴؛
و در آخــر بــا قــرار دادن تخــت کائنــات در میــان مــا (مکاشــفه یوحنــا فصــل  ۲۱آیــه .)۳
بســیاری از آیــه هــای کتــاب مقــدس چکیــده ای از ایــن تعهــد عهــد را بــا اســتفاده از ایــن
کلــات ارائــه مــی کننــد« ،مــن خــدای ایشــان خواهــم بــود»« ،شــا قــوم مــن خواهیــد بــود»
و «مــن در میــان شــا ســاکن خواهــم شــد ».بــر ای منونــه مــی تــوان آورد« :مــن در میــان
ایشــان ســاکن خواهــم بــود و در میــان شــان راه خواهــم رفــت و مــن خــدای ایشــان خواهــم
بــود و آنــان قــوم مــن خواهنــد بــود» (رســاله دوم بــه قرنتیــان فصــل  ۶آیــه .)۱۶
عیســی بــار نخســت آمــد تــا اثــرات تجــاوز از عهــد را خنثــی کنــد .ارمیــاء عواقــب تجــاوز
از عهــد را اینچنیــن توصیــف مــی کنــد« :چــرا دربــاره جراحــت هــای خــود فریــاد مــی زنــی؟
درد تــو عــاج ناپذیــر اســت .بخاطــر بــی شــاری عصیــان و افزایــش رشارت هایــت ایــن
کارهــا را بــا تــو کــرده ام» (ارمیــاء فصــل  ۳۰آیــه  .)۱۵عیســی را شــکر مــی کنیــم کــه دیگــر
ایــن مســئله بــه تاریــخ پیوســته اســت .مکاشــفه یوحنــا فصــل  ۲۱آیــه  ۳در واقــع بــه مــا نقطــه
اوج کتــاب مقــدس را ارائــه مــی دهــد .گویــا اشــک هــا هــان چیــزی هســتند کــه مــا بخاطــر
مــرگ ابــدی گــم شــدگان مــی ریزیــم ولــی خــود خــدا آنهــا را پــاک مــی کنــد و ماتــم و نالــه
و درد بــرای همیشــه «از بیــن خواهنــد رفــت».
ای ــن آی ــه ه ــا صمیمی ــت ب ــا خ ــدا را نش ــان م ــی ده ــد هنگام ــی ک ــه م ــا در آس ــان
هس ــتیم .ول ــی م ــا نبای ــد ت ــا آن موق ــع انتظ ــار بکش ــیم ت ــا چنی ــن رابط ــه ای را ب ــا او
داش ــته باش ــیم .چط ــور ش ــا م ــی توانی ــد حت ــی ح ــاال صمیامن ــه و دوس ــتانه ب ــا خداون ــد
راه بروی ــد؟
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اندیشه ای فراتر:

به آن هزار سال و پیرامون درک خودمان از آن بیندیشیم .با اینکه همه چیز را به ما نگفته
اند ولی به اندازه کافی برای دانسنت بعضی چیزها به ما گفته شده است .اول اینکه آن هزار
سال قبل از نابودی نهایی گم شدگان اتفاق می افتد .دوم ،قبل از آن نابودی نهایی ،نجات
یافتگان در این زمان پاسخ بسیاری از پرسشها را می یابند .آنچنان زیاد که خود آنها در انجام
آن داوری سهیم می شوند .یعنی خود آنها داوری می کنند« .آیا منی دانید که مقدسان ،دنیا را
داوری خواهند کرد؟» (رساله اول به قرنتیان فصل  ۶آیه )۲؛ و «آیا منی دانید که فرشتگان را
داوری خواهیم کرد؟» (آیه  .)۳همچنین هامنگونه که در این هفته می خوانیم ،در طول این
هزار سال «داوری به ایشان واگذار می شود» (مکاشفه یوحنا فصل  ۲۰آیه )۴؛ یعنی مقدسان.
بنابراین این دو نکته همراه هم حقیقت مهمی را آشکار می کنند :هیچ یک از هالک شدگان
تا بعد از آن هزار سال داوری نهایی نخواهند شد ،تا آن زمان که نه تنها نجات یافتگان دلیل
هالکت گناهکاران را بفهمند بلکه در داوری در انتظار ایشان نقش داشته باشند .به آنچه
که این موضوع درباره سیرت خدا و آزادی حکومت او به ما می گوید فکر کنید :پیش از
اینکه حتی یک نفر با رسنوشت نهایی گم شدگان مواجه شود ،قوم خدا کامالً واضح عدالت و
انصاف داوری نهایی او بر ایشان را خواهد دید .بطور حتم دردآور خواهد بود :ولی زمانی که
به پایان می رسد هامنطور که دیدیم ما فریاد خواهیم زد« :تو در داوری های خویش عادل
هستی ،تویی آن ق ّدوس که هستی و بوده ای» (مکاشفه یوحنا فصل  ۱۶آیه .)۵

پرسش هایی برای بحث:
 .1چگونه حقیقت نربد بزرگ به ما کمک می کند تا دلیل وجود رنج و مرگ امروز را بهرت

درک کنیم ،حتی با اینکه بسیاری از پرسشها دشوار بدون پاسخ باقی می مانند؟
 .2اگر شخصی از شام بپرسد« :چگونه می توانم نزدیکرت و صمیمی تر با خداوند راه
بروم؟» شام چه خواهید گفت؟
 .3بیشرت بر روی ایده ی هم اکنون آماده بودن برای آسامن فکر کنید .معنایش چیست؟
ما چگونه این ایده را زیر روشنایی مژده انجیل درک می کنیم؟
 .4برای کدام پرسشها دوست دارید پاسخ دریافت کنید؟ تا زمانی که پاسخ آنها پیدا شود
چطور یاد می گیرید تا به مهربانی و عدالت خدا در میان این همه مصیبت اعتامد کنید؟
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