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آفریدگاِر مصلوب
“هر چه هست، بوسيلٔه او آفريده شده و چيزی نيست 

كه آن را نيافريده باشد” )یوحنا ۱: ۳(. 
“همه چیز” توسط او، یعنی عیسی آفریده شد، و با این 
حال - طبق کتاب مقدس - “عیسی گریست” )یوحنا ۱۱: 
۳۵(. خالق گریه کرد؟ حتی فراتر از آن، عیسی “ نزدآدمیان 
خوار و مردود شد؛ مردی دردآشنا و رنجدیده” )اشعیا ۵۳: 
و  شد؟  مطرود  و  خوار  ها،  غمگساری  مرد  آفریدگار،   .)۳
روزی فریاد بر آورده بود، “خدای من، خدای من، چرا مرا 

ترک کرده ای؟” )متی ۲۷: ۴۶(.
چطور ممکن است؟ به این دلیل که عیسی، که خالق 
و همچنین نجات دهنده ما نیز بود، و همینطور او خدای 
با  جسامنیت  در  شدو  انسان  که  خالقی   - بود  مصلوب 
بر  ها  رومی  توسط  که  کرد  زندگی  مشقت  و  محرومیت 

صلیب آویخته شد و زندگی اش پایان یافت. 
و  “زندگی، حرکت،  او  در  که  ما، کسی  خالق  بنابراین، 
وجود داریم” )اعامل رسوالن ۱۷: ۲۸(، از دیدگاه برشی چنان 
رنج کشید که هیچ یک از ما هرگز منی توانیم آن را تحمل 
کنیم. ما فقط می توانیم غم و اندوه خودمان را تجربه کنیم؛ 
اما بر روی صلیب “او دردهایی را متحمل شد که می بایست 
ما تّحمل می کردیم” )اشعیا ۵۳: ۴( - همه آنها را. این شگفت 

انگیزترین کردار در متام تاریخ گیتی است.
با توجه به این پیشینه )از خاطرۀ خدای مصلوب که همواره در ذهن ما قرار دارد(،  در 
طی چند ماه آینده در پی درک بهرتی از  مواردی خواهیم بود که غیرقابل درک می باشد، از 
جمله رنج و مصیبتهای خودمان، ومحنتهایی که مسیحیان دچار شده اند بخاطر اینکه زندگی 
خود را وقف مسیح منوده اند. ما هیچ ادعایی نداریم که همه پاسخ ها یا حتی بسیاری از آنها 
را می دانیم. ما فقط ادعا می کنیم که “خدا محبت است”)اول یوحنا ۴: ۸( و اینکه با وجود 
این وقایع همچنان می توانیم به خدا اعتامد کنیم و در واقع از طریق آنها در فیض رشد کنیم، 

رصفنظر از این که این روند چقدر دردناک باشد.
در این سه ماهه ما کالم خدا را مطالعه خواهیم کرد و خواهیم دید چگونه سایر آنانیکه از 
جسم و خون بودند، گرچه در ایامن نورانی شده اند، با این وجود با ناامیدی و یاس، خیانت، 
دلشکستگی، محرومیت، بی عدالتی و سوء استفاده مواجه شدند )به نظر می رسد هر چیزی را 
می توانید به آن ارتباط دهید(. چگونه از عهده این مسائل بر آمدند؟ چه چیزی را یاد گرفتند؟ 

این منونه ها چه چیزی می تواند به ما بیاموزد؟



۳

وقتی به این افراد، تجربیات، کشمکش ها و آزمایش های ایامنی آنها 
نگاه می کنیم )که ممکن است بسیار شبیه به چیزهایی باشد که خود 
ما تجربه می کنیم(، باید همیشه آنها را با  پیش زمینه ای از صلیب 
بسنجیم. باید همیشه به یاد داشته باشیم که مهم نیست که هر کسی 
با چه چیزی مواجه می شود، بلکه بایستی عیسی مسیح، خالق و نجات 

دهنده مان را بیاد بیاوریم که در بدترین وضعیت قرار گرفت. 
خدای ما خدای رنجدیده است. حتی آلرب کامو که مسیحیت را 
به سختی باور داشت، متوجه برخی از پیامدها و مفاهیم صلیب و 

مصائب خداوند شد: 
“شب جلجتا در تاریخ برش آنچنان مهم است که تنها در لوای 
آن، الوهیت رجحان سنتی خویش را کنار گذاشت و با عجز، آخرین 
کامو،  )آلرب  بود”  مرگ  عذاب  حاوی  که  نوشید  را  جامی  از  قطره 
آنگونه  یا   ،  ۳۳ اینرتنشنال، ۱۹۹۱ صفحه  وینتیج  نیویورک:  طغیان، 
که الن جی وایت ابراز داشت: صلیب مکاشفه ای برای احساسات 
کرخت شده ما نسبت به دردی است که گناه از هامن ابتدا قلب 

خدا را جریحه دار منود” )آموزش صفحه ۲۶۳(. 
درس های ما در خصوص دادگاه الهی نیست که خدا را در مقابل 
اهریمن تربئه کند. در عوض، هامنطور که گفتیم، آنها به ما کمک 
می کنند تا از رنج اجتناب ناپذیری گذر کنیم که ما همگی در اینجا 
با آن مواجه هستیم، در دنیایی که می توان گناه را همچون نفس 
کشیدن استنشاق منود. آنچه که ما سعی خواهیم کرد نشان دهیم 
اینست که درد، رنج و ُخرسان به این معنا نیست که خدا ما را رها 
کرده است؛ بلکه به این معنی است که حتی ما ایامنداران، در حال 
تفاوت  نژاد سقوط کرده در گناه سهیم هستیم.  با عقوبت  حارض 
اینست که از طریق عیسی و امیدی که او به ما هدیه می کند، می توانیم معنا و مفهوم و 
هدف را در آنچه که شاید بی معنی و بی هدف به نظر می رسد بیابیم، و به نوعی، حتی اگر 
نتوانیم چگونگی آنرا تصور کنیم، می توانیم به این وعده اعتامد کنیم که “برای کسانی که خدا 
را دوست دارند، همه چیز برای خیریت آنها با هم در کار است” )رومیان ۸: ۲۸(، خدایی که 
با وجود اینکه همه چیز را آفرید، متحمل متامی رنج ها نیز گردید )و به همین دلیل است که 

ما او را دوست داریم(.

گَوین آنتونی، که سهم عمده ای در دروس این سه ماهه ایفا منوده، دوران کودکی خود را 
بهمراه خانواده خود در رسیالنکا گذراند که به کار بشارت مشغول بودند. بعدها او به عنوان 
کشیش در انگلستان خدمت کرد و در زمان نگارش این دروس مدیر شورای رهربی  کلیسای 

ادونتیست در کشور ایسلند می باشد.
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۴ – ۱۰ تیر  درس یکم  

امتحان سخت شبان

بعدازظهر سبت
برای این هفته مطالعه کنید: مزمور ۲۳، رومیان ۱۲: ۱۸ تا ۲۱.

آیه حفظی: “او جان مرا تازه می سازد، و به خاطر نام خویش، به راه های درست هدایتم 
می فرماید” )مزمور ۲۳: ۳(�

بغض گلوی سوفی را گرفته بود و پیش از اینکه اشک از گونه هایش جاری شود به خود گفت: 
“او چطور توانست؟ او چطور توانست!” سوفی به تازگی خربی دریافت کرده بود که باعث 
دلشکستگی او شده بود. کسی که فکر می کرد دوست اوست، کسی که به او احرتام می گذاشت 
و به او اعتامد داشت، شایعات وحشتناکی را درباره او به منظور از بین بردن آبرو و کاری که 
انجام می داد، پخش کرده بود. سوفی انجیل خود را از روی تخت برداشت و ناگهان دریافت که 
به کلامت بسیار آشنایی خیره شده است: “او جان مرا تازه می سازد، و به خاطر نام خویش، به 
راه های درست هدایتم می فرماید. حتی اگر از تاریکرتین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، 

زیرا تو با منی؛ عصا و چوبدستی تو به من قّوت قلب می بخشد” )مزمور ۲۳: ۳، ۴(. 
او به خودش می گفت: “چنین چیزی ممکن نیست”. اما از این منطق راه گریزی نبود. 
شبان در این مزمور گوسفندان خود را در مسیر عدالت هدایت می کرد، اما به نظر می رسید 

که همین مسیر نیز از دره تاریک مرگ عبور می کند. 
تاریک،  این دره  یعنی  بود که حتی خیانت دردناک یک دوست،  آیا چنین چیزی ممکن 

توسط خدا بکار برده شود تا تعلیم دهنده او از مفهوم عدالت باشد؟

- در زمان  اید  بیشتر رشد کرده  از نظر روحانی  در چه مواقعی  این هفته:  خالصه درس 
راحتی و آسایش یا در زمان سختی؟

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۱ تیر – ۲ ژوئیه آماده باشید. 
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۵ تیر      یکشنبه      

شبان: هادِی سفر

“خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود”)مزمور ۳۲: 1(�
از چند بچه خواسته شد تا تصویری از خدا را ترسیم کنند. هر کدام بدون استثنا، در جایی از 
نقاشی خود، قلبی را ترسیم کرده بودند. وقتی علت را پرسیدند، همگی به اتفاق اذعان داشتند 

که خدا محبت است. به همین سادگی! 
وقتی همه چیز خوب به پیش می رود، نسبت به خدا و اهداف او خوب اظهار نظر کردن 
آسان است. اما در حینی که پا به سن می گذاریم زندگی سخت تر و پیچیده تر می شود، و 
دیدگاه ما نسبت به خدا اغلب تغییر می یابد. البته خدا تغییر منی کند )عربانیان ۱۳: ۸، یعقوب 

۱: ۱۷(؛ ولی ما تغییر می کنیم.
به دلیل سبک زندگی شبانی مردم در دوران عهد عتیق، مزمور ۲۳ از نقش و تصویر یک 
شبان برای توصیف نحوه مراقبت خدا از ما استفاده می کند. در عهد عتیق و عهد جدید، مناد 
شبان برای خدا به کار می رود. این یک وصف فوق العاده و همچنین بدون تغییر است. قبل از 
اینکه به مزمور ۲۳ نگاه کنیم، بیایید بررسی کنیم که نویسندگان مختلف کتاب مقدس وظیفه 

و شخصیت یک شبان را در رسارس کتاب مقدس چگونه درک می کردند.

از هر یک از آیات زیر در مورد شبان چه می آموزید؟
اشعیا ۴۰: ۱۱ 
ارمیا ۲۳: ۳، ۴ 

حزقیال ۳۴: ۱۲ 
یوحنا ۱۰: ۱۴ تا ۱۶ 

اول پطرس ۲: ۲۵ 

حاال مزمور ۲۳ را باز کنید� شبان برای مراقبت از گوسفندان خود چه می کند؟
مزمور ۲۳: ۲  
مزمور ۲۳: ۳  
مزمور ۲۳: ۴  
مزمور ۲۳: ۵  
مزمور ۲۳: ۶  

این برای شما به چه معناست، که بدانید شخصی این چنینی وجود دارد که از شما مراقبت 
می کند؟ چگونه می توانید از این تصویر برای تشویق کسی استفاده کنید که دیدگاه او از 

خدا به دلیل مصائب و سختیهایش تیره و تار شده است، هر چه که باشند؟
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۶ تیر      دوشنبه      

مکان های سفر
“و به خاطر نام خود، مرا به راه  راست هدایت می مناید” )مزمور ۲۳: ۳(� 

“راه های راست” )مزمور ۳۲: ۳( را که در مقابل شام ادامه می یابد، و به دوردست می رود 
را تصور کنید. شام منی توانید پایان راه را ببینید، اما می دانید که در پایان سفر خانه ای وجود 
دارد، که خانه خداست. وقتی کمی از نزدیکرت و با دقت تر توجه و مترکز می کنید، آیا می 
توانید مسیرها را ببینید که به کجا منتهی می شوند؟ شام می توانید برخی از مکان ها را به 
وضوح ببینید، اما برخی دیگر به طور کامل توسط موانع بزرگ یا خطرناک مسدود شده اند. 
گاهی اوقات مسیر در یک رسباالیی ناپدید می شود. در حالیکه برخی از قسمت های مسیر را 
می توان به راحتی طی کرد؛ عبور از قسمت های دیگر آن سخت می باشد. دقیقاً سفر ارسائیل 
از مرص به رسزمین موعود اینگونه بود و در این مزمور نیز به همین صورت توصیف شده است.

از مزمور ۲۳ مکان هایی را مشخص کنید، که داود گوسفندانی را می بیند که هامنطور که به 
سوی خانه خداوند می روند، راه های عدالت را می پیامیند�

 

 

اما چرا این مسیرها “راه های عدالت” یا “راه های درست” نامیده می شوند؟ در اینجا به 
چهار دلیل مهم اشاره می کنیم. اوالً، آنها مسیرهای درستی هستند، زیرا به مقصد درست منتهی 
می شوند که خانه شبان است. دوم، آنها راه های درستی هستند زیرا ما را با فرد شایسته و 
مناسب یعنی شبان هامهنگ نگه می دارند. سوم، آنها مسیرهای درستی هستند، زیرا آنها به ما 
آموزش می دهند تا افراد مناسب و شایسته ای باشیم - مانند خود شبان. چهارم، آن ها راه های 
درستی هستند، زیرا به ما شهادت درست می دهند – هامنگونه که تبدیل به انسان های پارسا و 
درستی می شویم، خداوند را نیز جالل می دهیم. آنها مسیرهای “درست” یا “عادالنه” هستند، 

خواه پیمودن این راه ها آسان باشد یا سخت و دشوار.
درک این مطلب مهم است که بدانیم وقتی خدا ما را هدایت می کند، مسئله رصفاً تحویل دادن 
بسته ای در مقصد نیست. چیزی بیش از راهنامیی و محافظت است. مانند منونه های بسیاری در 
کتاب مقدس که در آن خدا قوم خود را رهربی می کند )خواه هدایت ابراهیم از طریق وعده هایش 
به او یا هدایت و راهنامیی ارسائیل با ستون آتش و ابر باشد(، هنگامی که خدا قومش را هدایت 
می کند، همیشه به خاطر اینست که قوم خود را در زمینه عدالت و راستی آموزش و تعلیم دهد.

چقدر آگاه هستید که عدالت و راستی اولویت شبان برای زندگی شماست؟ چگونه آزمایش 
ها می توانند زندگی شما را تغییر دهند تا شخصیت مسیح را بهتر منعکس کنید؟



۷

۷ تیر      سه شنبه      

مسیر انحرافی غیرمنتظره 1: دره
“حتی اگر از تاریکرتین دره نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی؛ عصا و چوبدستی 

تو قّوت قلبم می بخشند” )مزمور ۲۳: 4(� 
امتداد چمنزار و نهرهای زیبا  تنها در  اگر مسیرهای عدالت و راستی  چه خوب می شد 
باشند. اما این راهی نیست که داود آن را ترسیم می کند. همچنین در امتداد این مسیرها وادی 
سایه مرگ و تاریکی قرار دارد - نه مکانی که مشتاق بازدید از آن باشیم! در زمان های خاصی 
از سال، وادی ها و دره های موجود در ارسائیل مستعد سیل های ناگهانی هستند که ممکن است 
به طور غیرمنتظره ای جاری شده و طغیان کنند. دو طرف دره از شیب تند برخوردار است و در 
خطر القعر آن نور خورشید تابیده منی شود.  از این رو، “دره تاریک مرگ” تصویری را از “سایه 

بسیار عمیق” یا “تاریکی ژرف” بیان می کند.

به زمان هایی فکر کنید که در “دره تاریک مرگ” خودتان قرار گرفته اید� چگونه بوده است؟ 
آیا دچار ترس و وحشت شده اید، با اینکه می دانستید شبان در آنجا حضور دارد؟ کدام آیات 

کتاب مقدس در آن زمان برای شام ارزشمندتر بوده اند و چرا؟

 

 

به نظر شام چطور گوسفندان به دره راه می یابند؟ به نظر شام آیا گوسفندها خودشان به آنجا 
رفتند یا چوپان آنها را به آن سمت هدایت کرده است؟ پاسخ خود را توجیه کنید�

الیزابت الیوت می نویسد: “بره ای که خود را در دره تاریک مرگ می یابد ممکن است به 
این نتیجه برسد که او را به اشتباه به آنجا هدایت کرده اند. برای او الزم بود که از آن تاریکی 
برای  جستجو  الیوت،  الیزابت  اوست.”  با  همچنان  چوپان  نرتسد.  که  بگیرد  یاد  تا  کند  عبور 

محبت، Grand Rapids, MI: Revell Books،  ۱۹۹۶، صفحه ۲۱۸. 

آیا تا به حال احساس کرده اید که به اشتباه به وادی سختی و مصیبت هدایت شده اید؟ 
در طی آن مدت واکنش شما نسبت به خداوند چگونه بوده است؟ به نظر شما چرا شبان 
ریسک سوء تفاهم را قبول می کند و به ما اجازه می دهد تا وارد یک دره تاریک بشویم؟ 



۸

۸ تیر      چهارشنبه      

مسیر انحرافی غیرمنتظره ۲: سفره ای گسرتانیده 
“سفره ای برای من در برابر دیدگان دشمنانم می گسرتانی! رََسَم را به روغن تدهین می کنی و 

پیاله ام را لربیز می سازی” )مزمور ۲۳: ۵(�  
در طول زندگی خود بناچار با دشمنانی برخورد خواهیم کرد. چگونه با آنها کنار می آئید؟ 
آیا تا به حال شده که شب ها بیدار مبانید، بیخوابی به رستان بزند، با خواب دست و پنجه نرم 
کنید، و به راه هایی برای انتقام گرفنت از کسانی که می خواهند به شام صدمه بزنند یا نتیجه 
بدانند  که  باشد  تواند سخت  برای مسیحیان می  باشید؟  فکر کرده  بربند،  بین  از  را  کار شام 

چگونه با دشمنانشان رفتار کنند.

چه نوع دشمنانی در زندگی خود داشته اید؟ واکنش شام نسبت به کسانی که سعی دارند به 
شام یا کسانی که برای شام اهمیت دارند صدمه بزنند، چگونه بوده است؟ تا چه اندازه به 

خوبی از سخنان مسیح در متی ۵: 44، یا پولس در رومیان 1۲: 1۸ تا ۲1 پیروی کرده اید؟

 

 

در مزمور ۲۳: ۵، داود روش جالبی را برای برخورد با دشمنان به ما نشان می دهد. او حضور 
آنها را با چشم دوخنت به آنچه خداوند برای او انجام می دهد، نادیده می انگارد. و خداوند در 

آنجا ضیافتی برای او آماده می کند.
در فرهنگ داود، هنگامی که یک مهامن محرتم برای میهامنی می آمد، میزبان در حالی 
که میهامن قصد ورود به سالن ضیافت را داشت، رس او را با روغن تدهین می کرد. روغن 
مخلوطی از روغن زیتون و عطر بود. سپس میهامن بر رس سفره غذایی مینشست که به حد 

وفور در آن غذا بود.

چگونه سه چیز )سفره غذا ، روغن، پیاله( در مزمور ۲۳: ۵ می تواند به ما کمک کند تا به یاد 
داشته باشیم، که چگونه خدا حتی در زمانی که در وادی سختی و مصیبت هستیم همه چیز 

را برای ما مهیا می سازد؟

 

 

هامنطور که پولس به ما یادآوری می کند، “ زیرا جنگ ما با انسان نیست بلکه ما علیه 
فرمانروایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسامن 



۹

یا  رویت  قابل  که  هستند  کسانی  شامل  ما  دشمنان   .)۱۲  :۶ )افسسیان   ” هستیم  جنگ  در 
نامشهود هستند. چه بخواهیم چه نخواهیم، ما در محارصه هستیم. با این حال، هنگامی که 
ما با شبان هستیم، هیچ دشمنی، چه مرئی یا نامرئی، منی تواند آنچه را که او برای ما فراهم 

کرده است، از ما برباید.

به نحوه رفتار شبان با شما وقتی که توسط دشمنان محاصره شده اید، فکر کنید� در این 
مواقع چه چیزی را می توانید ببینید که می تواند شما را قادر سازد حتی در چنین مشکالتی 

شکرگزار باشید؟

۹ تیر      پنجشنبه      

وعده ای حتمی برای سفر 
“ هرآینه نیکویی و رحمت متام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانة خداوند ساکن 

خواهم بود تا ابداآلباد ” )مزمور ۲۳: ۶(.
وقتی در وادی مشکالت و سختی یا در محارصه دشمنان هستیم، گاهی اوقات این فکر 
وسوسه انگیز است که باور کنیم تنها مانده ایم. گاهی به نظر می رسد که خدا کارهای زیادی 
برای ما انجام نداده است؛ ما فکر می کنیم که اگر او از ابتدا کمک می کرد در این وضعیت 

قرار منی گرفتیم. اما بدیهی است که داود این موضوع را اینگونه ببیند. 

داود علیرغم وسوسه ها و آزمایش هایش در زندگی، در مزمور ۲۳: ۶ می گوید که از دو چیز مطمنئ 
است، آنها چه هستند؟ )افسسیان 1: 4؛ دوم پطرس 1: ۰1؛ عربانیان 11: ۳1 تا ۵1 را نیز ببینید(� 

 

برخی از ترجمه ها می گویند که نیکویی و محبت بی وقفه )تعهد خدا به عهدش( در متام 
روزهای زندگی ام “در پی” من خواهد آمد. با این حال، فعل اصلی بسیار قوی تر است، و آیه باید 
اینگونه خوانده شود که نیکویی و محبت بی پایان متام روزهای زندگی ام مرا “تعقیب” خواهند 
کرد. )در واقع، این هامن فعل عربی است که در آیاتی مانند پیدایش ۱۴: ۱۴؛ یوشع ۱۰: ۱۹؛ و 
اول سموئیل ۲۵: ۲۹ آمده است، جایی که مفهوم و منظور “تعقیب” به وضوح بیان شده است(.

اگر تصور کنید که نیکویی و محبتی بی پایان در “تعقیب” شامست، چه تصویری در ذهنتان 
به وجود می آید؟ فکر می کنید که داود با توصیف اینگونه مراقبت خدا از ما، قصد داشت تا 

چه چیزی درباره خداوند به ما بگوید؟



1۰

هر چقدر هم که دره عمیق باشد یا دشمنان در تعقیب شام باشند، اطمینان و یقین به 
نیکویی و محبت بی پایان خداوند، و اطمینان به هدایت او تا پایان سفرمان غیر قابل انکار 
است. اگر این افکار توانستند عیسی را در طی مسیر تپه جلجتا پایدار نگه دارند، ما نیز باید 

به آن اطمینان داشته باشیم و دل قوی داریم. 
با این حال، در مواقعی کسانی که برای ما اهمیت دارند سوالهای زیادی دارند. مانند داود، 
با استفاده از الهیات منی توان کارهای خدا را به  بهرتین نحو رشح داد. در عوض، هامنطور که 
داود در مزمور ۲۳: ۶ به ما نشان می دهد، بهرتین پاسخ، شهادت و به اشرتاک گذاشنت اعتقاد 

شخصی در مورد حقیقت خدای ماست. 

چه شهادتی از شناخت شخصی شما از خدا وجود دارد که می تواند این اطمینان و یقین 
را نشان دهد که نیکویی و محبت بی پایان او همیشه در پی ما خواهد بود؟ چه گواهی را 
می توانید از کتاب مقدس به آن اضافه کنید؟ چگونه می توانید این موضوع را با کسانی در 
میان بگذارید که ممکن است اطمینان از لطف و مرحمت خدا را زیر سوال ببرند؟ چگونه 

صلیب بزرگترین نمونه این “تعقیب” و حمایت خداوند است؟

۱۰ تیر      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از خانم اِلن جی وایت بخوانید، “مبرشان در خانه”، صفحه ۳۴۱، از 
کتاب شهادتهایی برای کلیسا، جلد ۴؛ “شبان الهی، صفحات ۶۷۴ تا ۴۸۴، از کتاب آرزوی اعصار. 
و  سخت  آزمایش  و  رسگشتگی   از  هایی  دوره  شوند،  می  پیروز  نهایت  در  که  “کسانی 
وحشتناک را در زندگی مذهبی خود خواهند داشت؛ اما آنها نباید اعتامد و اطمینان خود را 
از دست بدهند، زیرا این بخشی از تعالیم آنها در مدرسه مسیح است، و این سختی ها برای 
اینکه از همه ناخالصی ها پاک شوند برایشان رضوری است. خادم خداوند باید حمالت دشمن 
و مالمت های سخت و حزن آور او را با صالبت تحمل کند و بر موانعی که شیطان بر رس راه 

او قرار می دهد فائق آید.  .  .  .
“اما اگر به سختی ها و مشکالت خود از باال و از نقطه قوت نگاه کنید، نه از پایین و نقطه 
ضعف، از پا در منی آئید، به زودی عیسی را خواهید دید که دست خود را برای کمک به سوی 
شام دراز کرده است، و فقط باید با اطمینان کامل راحت دست خود را در دستش بگذارید و به 
او اجازه دهید تا شام را هدایت کند. هامنطور که اطمینان می کنید، امیدوار خواهید شد.  .  .  .
“در مسیح به شام کمک و یاری خواهد شد تا شخصیتی قوی، شایسته و نیکو برای خود 
بسازید. شیطان هیچ تأثیری منی تواند بر نوری که از چنین شخصیتی می تابد، داشته باشد.  
دادن  قرار  با  تا  است  کرده  عطا  ما  به  را  خود  یگانه  پرس  حتی  خود،  هدیه  بهرتین  خدا 
شخصیت عالی و بی نقص خود در ما، ما را برای رفنت به خانه ای که در پادشاهی خودش 
پیام هایی برای  الن جی وایت،  ارتقا داده، اصالت بخشد، و شایسته سازد.”  آماده ساخته، 

جوانان، صفحات ۳۶، ۴۶. 
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سواالتی برای بحث:

1� تا چه حد آگاه بوده اید که “سرگشتگی و آزمایش طاقت فرسا” که وارد زندگی شما شده 
ممکن است در واقع بخشی از “تعلیم و تربیت شما در مدرسه مسیح” باشد؟

۲� کمک، آرامش و تشویق ما به کسانی که در وادی سختی و مشقت هستند، چگونه 
ممکن است بخشی از طریق شبان برای عبور مردم از بحران هایشان باشد؟ شما به عنوان 
یک کلیسا چه کارهایی می توانید انجام دهید تا خداوند از آنها برای کمک به نیازمندان 

بهتر استفاده کند؟

۳� در کالس، به سوی دیگران بروید و از هر فرد بخواهید در مورد اینکه چگونه نیکویی 
از تجربیات  او بوده، صحبت کند� چه چیزی را می توانید  و رحمت خداوند در “پی” 

بیاموزید؟ یکدیگر 

4� به آخرین ساعات زندگی مسیح فکر کنید، زمانی که او به بوته آزمایش وارد شد� از 
آنچه می توانید بیان کنید، یا از کتاب مقدس یا خانم الن جی وایت )آرزوی عصرها منبع 
بزرگی است( بگویید، چگونه عیسی در انسانیت خود توانست تحمل کند؟ هر گاه که در 

بوته آزمایش قرار می گیریم، از او بعنوان یک الگو چه می توانیم بیاموزیم؟
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داستانهای ایامنداران
۱۱ تیر

دیو زدگی در 11 سالگی
نوشته   اندرو مک چسنی

داغ  در صبح  درحالیکه  بود،  ۱۱ ساله رسازیر شده  ادواردوی  از صورت  عرق 
تابستانی در خیابان بیرون از خانه اسکیت سواری میکرد.

مادرش او را صدا زد: “ادواردو فریرا دوس سانتوس! بیا و قبل از ناهار دوش بگیر”.
رفت،  آشپزخانه  سمت  به  مستقیم  زنان  نفس  نفس  و  ریزان  عرق  ادواردو 
فقط به ناهار فکر میکرد و حامم را فراموش کرد. ادواردو غریبه ای را که سالن 
و  کار  مادر  گرفت.  نادیده  بود  نشسته  هایش   ناخن  زدن  الک  منتظر  نشیمن 
حرفه خود را در خانه اداره می کرد، که یک سالن زیبایی با خدمات مانیکور و 

کوتاه کردن مو بود.  
ادواردو قبل از اینکه به آشپزخانه برسد توسط خواهر ۱۲ساله اش متوقتف شد. 

او گفت: “بشین تا تا از نفس نیفتی”. 
ادواردو مطیعانه روی صندلی راهرو ولو شد. ناگهان فریادی نامقدس از دهانش 
خارج شد. جسم نحیفش به رعشه افتاد. مادر با عجله بسوی پرس دوید. صدایی 
بم و نا متوازن از دهان ادواردو خارج شد که به مادر می گفت “یا پرسش را تسلیم 

کند و یا اینکه شاهد مرگ او باشد”.
مادر به گریه افتاد. فرد غریبه  پشت رس مادر آمد و گفت: “نگران  نباش. پرستان 
تصمیم گرفته تا به عضویت گروه ما در بیاید.  من یک رهرب کندومبل “گروه رمالی 

و جن گیری” هستم.  
مادر در مورد کندومبل، مذهبی که در اوایل قرن نوزدهم با کشتی های  حمل 
برده از آفریقا وارد برزیل شده بود، چیزهایی شنیده بود. کندومبل می آموزد که 
مردم می توانند توسط روح خدایان تسخیر شوند. با این حال آن روح ها، خدایان  
نیستند بلکه فرشته های سقوط کرده اند. ادواردو توسط یکی از آنها تسخیر شده 
بود، یک روح شیطانی از زمره یک گروه بزرگ از فرشتگان اهریمنی که غریبه را 

احاطه کرده بود. 
پس از مدتی، روح اهریمنی او را رها کرد و ادواردو به حالت طبیعی بازگشت. 
او هیچ چیز از واقعه را به یاد منی آورد اما مادر منی توانست فراموش کند و او را به 
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معبد کندومبل برد. کاهنان معبد همچون پادشاهی به ادواردو خوش آمد گفتند. 
یکی از آنها گفت: “چه افتخاری”. دیگری گفت: “تو دستچین شده ای”.

ادرواردو که فقط ۱۱ سال داشت به روحگرایی  و پرستش اهریمن معرفی شده 
بود.   او درطی هفت ساِل آینده، زمان زیادی را در معبد گذراند. ارواح شیطانی با 
او و از طریق او سخن گفتند. آنها می گفتند مهم ترین درس این است که هرگز کار 

نامتام را رها نکن. اگر  او کاری را آغاز می کرد، مجبور بود تا آن را متام کند.
او  از  که  کسانی  از  او  شد.  معبد  یک  اعظم  کاهن  بزرگسالی  در  ادواردو 
می خواستند تا دشمنانشان را نفرین کند، پول به دست می آورد. اما او منی توانست 
از نفرین کردن ادونتیست های روز  او را  هرکسی را نفرین کند. ارواح شیطانی 
آنها محافظت  گفتند:  ارواح  بودند.  منع کرده  پروتستان  و سایر مسیحیان  هفتم 
می شوند و اضافه کردند که هر تالشی برای نفرین کردن آنها ممکن است باعث 
با  ارتباط  از  را  ادواردو  ارواح همچنین  بدهد.  دست  از  را  قدرتش  ادواردو  شود 

ادونتیست ها و دیگر پروتستان ها منع کرده بودند. 
ادواردو سیدلین سیلوا د اولیویرا را بطور غیررسمی به همرسی گرفت و آنها 
صاحب پرسی بنام ادواردو جونیور شدند. زندگی آرام بود تا اینکه روزی جونیور 

گفت که می خواهد به کلیسای ادونتیست های روز هفتم بپیوندد.
هدیه  سیزدهمین سبت شام به افتتاح هشت کلیسا در بخش آمریکای جنوبی، 
از جمله چهار کلیسا در برزیل، جایی که ادواردو فریرا دوس سانتوس و خانواده اش 

زندگی می کنند، کمک خواهد کرد.
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۱۱ – ۱۷ تیر   درس دوم   

آزمون های سخت پیش رو

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: اول پطرس ۴: ۱۲ تا ۱۹؛ اول پطرس ۵: ۸ تا ۱۱؛ رومیان ۱: ۲۱ 

تا ۳۲؛ ارمیا ۹: ۷ تا۱۶؛ دوم قرنتیان ۱۲: ۷ تا ۱۰. 

آیه حفظی: “ای عزیزان، از این آتشی که برای آزمودن شام در میانتان برپاست، در شگفت 
مباشید، که گویی چیزی غریب بر شام گذشته است� بلکه شاد باشید از اینکه در رنجهای مسیح 

سهیم می شوید، تا به هنگام ظهور جالل او به غایت شادمان گردید” )اول پطرس 4: 1۲، 1۳(�

در آزمایشگاه های شیمی اغلب مواد مختلف را در ظرف های کوچکی قرار می دهند و 
آنها را تا رسیدن به دمای شدید حرارت می دهند. مواد با داغرت شدن ظرف، بسته به اینکه از 
چه چیزی ساخته شده اند، ذوب می شوند، بجوش می آیند، رَسریز می شوند، یا به شدت می 

سوزند. این ظرف را ظرف مخصوص ذوب فلز یا دیگ گداز می گویند.
دیگ گداز در فرهنگ لغت به این صورت تعریف می شود: )۱( ظرفی برای ذوب شدن ماده 

ای که به درجه باالیی از حرارت نیاز دارد، )۲( یک آزمون سخت و شدید، ]محک تجربه[ )۳(
مکان یا رشایطی که نیروهایی در آن متمرکز شده تا سبب انفعال یا تغییر حالت یا موجب 

سیری تکاملی شود. 
این تعاریف همچنین به رخدادهای زندگی ما بینشی سازنده و موثر می دهند. این هفته برخی از 
دالیلی را مشخص منوده و نشان خواهیم داد که ممکن است به طور ناگهانی در موقعیت هایی تحت 
تنش قرار بگیریم و آزمایش هایی را تجربه کنیم که آن رشایط باعث تغییر، پرورش و رشد شخصیت ما 
می شوند. این به ما کمک می کند تا از آنچه خدا در زندگی ما انجام می دهد آگاهی داشته باشیم، 
به طوری که وقتی وارد دیگ گدازه می شویم، ایده ای در مورد نحوه رویارویی با آن را داشته باشیم.
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خالصه درس این هفته: دالیل تجربه دوران سخت و دشوار در زندگی ما چه هستند؟

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۸ تیر – ۹ ژوئیه آماده شوید.

۱۲ تیر      یکشنبه      

غافلگیری ها
“ای عزیزان، از این آتشی که برای آزمودن شام در میانتان برپاست، در شگفت مباشید، که 

گویی چیزی غریب بر شام گذشته است” )اول پطرس ۴: ۱۲(.
رخ  زندگی  در  مختلفی  به طرق  توانند  دردناک می  منتظره  غیر  و  کننده  غافلگیر  وقایع 
دهند. ماشینی که از عرض جاده به سمت شام منحرف می شود. یک اعالن یا خرب ناگهانی مبنی 
بر اینکه شغل خود را از دست می دهید. نتیجه یک آزمایش پزشکی که خربهای بد غیرمنتظره 
ای را به شام می دهد. خیانت از سوی کسی که دوستش داشتید و فکر می کردید دوستتان 

دارد. هرچند درد می تواند بد باشد، اما همیشه همراه با عنرص غافلگیری بدتر می شود.
در این هفته به چند نوع خاص از موقعیت های دردناک یا دیگ های گدازه ای خواهیم 

پرداخت که نباید ما را غافلگیر کنند.
برای رشوع، اجازه دهید به اول پطرس ۴: ۱۲ برگردیم. لغت یونانی “تعجب” در اول پطرس 
۴: ۱۲ به معنای “عجیب/ناشناخته” یا “غریب” است. پطرس از خوانندگانش می خواهد که در 
دام این باور که مصائب و آزمایش هایی که مانند کوره آتش بوده وبا تجربه مسیحی بیگانه 
هستند، نیفتند. بلکه باید آنها را عادی در نظر گرفت – آنها می توانند و یا شایداتفاق بیفتند 

و باید انتظار آنها را داشت.
کلمه ای که برای “مصیبت آتشین” یا “آزمایش های سخت” استفاده می شود از یک کلمه یونانی 
دیگر می آید و به معنای “سوزاننده” است. در جاهای دیگر “کوره” ترجمه شده است. بنابراین، این 

تجربه رنج را می توان به عنوان یک “فرآیند ذوب”، فرآیند  محک ایامن در نظر گرفت.

اول پطرس باب 4: 1۲ تا 1۹ را بخوانید� پیام پطرس چیست؟

 
بسیاری از ما از رنج و عذاب پیش آمده در زندگیامن غافلگیر و متعجب می شویم ، زیرا 
اغلب دیدگاه محدودی نسبت به زندگی مسیحی داریم. می دانیم که دو جهت وجود دارد: ۱. 
خدا که نیکوئی؛ و ۲. شیطان که پلیدی است. اما اغلب ما به طور خودکار هر چیزی که به ما 
حس و درک خوبی می دهد را در کِشوی خدا، و هر چیزی که مفهوم بدی دارد را در کِشوی 
شیطان قرار می دهیم. اما زندگی به این سادگی نیست. ما منی توانیم از ادراکات خود برای 
تصمیم گیری اینکه چه چیزی باید در کشوی خدا یا کشوی شیطان قرار گیرد، استفاده کنیم. 
گاهی گام برداشنت با خدا می تواند چالش برانگیز و سخت باشد. و پیروی از شیطان می تواند 
پاداش بزرگی به همراه داشته باشد. ایوب که عادل است و در عین حال رنج می کشد، این 
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وضعیت را اینگونه به تصویر می کشد، وقتی که از خدا می پرسد: “از چه رو رشیران زنده 
می مانند، به سن پیری می رسند و در توانایی نیرومند می گردند؟” )ایوب ۲۱: ۷(.

اما دالیل  برای مسیح هستند�  او  ایستادگی  نتیجه  که  بود  آزمون هایی  به  اشاره پطرس 
دیگری نیز وجود دارند که آزمون های سخت پیش می آیند� چگونه اول پطرس 4: 1۲ تا 
1۹ می تواند به شما کمک کند تا با درایت به یک دوست توضیح دهید که چرا نباید از 

آزمایش های دردناکی که ممکن است با او روبرو شود شگفت زده شود؟

۱۳ تیر      دوشنبه      

دیگ های گدازۀ شیطان
“هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شام ابلیس همچون شیری غّران در گردش است و کسی 

را می جوید تا ببلعد” )اول پطرس ۵: ۸(� 
جدی  را  کلامت  این  “چقدر  بپرسید:  خود  از  دارد؟  ما  برای  پیامی  چه  بخوانید�  را  باال  آیه 
می گیرم؟”  چه کارهایی در زندگی خود انجام می دهید که نشان می دهد آیا آنها را جدی 

می گیرید؟

 

آیا تا به حال یک شیر گرسنه را متاشا کرده اید؟ این عالی است زیرا می دانید که می تواند 
تقریباً هر چیزی را که می خواهد بگیرد و بخورد. پطرس می گوید که شیطان به همین صورت 
در حال پرسه زدن و تالش است. وقتی به اطراف نگاه می کنیم، می توانیم نتیجه و عواقب 
متایل او به هالکت را بینیم. مرگ، رنج، گمراهی و ارتداد، انحراف اخالق و ارزش ها همه جا را 

فرا گرفته اند. ما منی توانیم از دیدن کار شیطان بگریزیم.

اول پطرس ۵: ۸ تا 11 را بخوانید� مسیحیان چگونه باید به تالش و تعقیب شیطان برای هالکت 
آنان واکنش نشان دهند؟

 

 

وعده خدا برای کسانی که در رنج و عذاب هستند، چیست؟ اول پطرس ۵: 1۰�
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پطرس این کلامت را در زمینه واکنش به حمالت شیطان به ایامن مسیحی می نویسد. اما 
هامنطور که اشاره کردیم، شیطان به طرق مختلف در کار است. و اینکه ما باید همیشه از 
واقعیت و قدرت دشمن خود آگاه باشیم، هرگز نباید ناامید شویم، زیرا همیشه باید به یاد 
داشته باشیم که عیسی شیطان را شکست داده است، و شیطان یک دشمن شکست خورده 
است، و تا زمانی که با عیسی در ارتباط باشیم، و تا زمانی که با ایامن به او بچسبیم و وفادار 

مبانیم، هرگز منی توانیم شکست بخوریم. به دلیل صلیب، پیروزی مسیح پیروزی ماست.
 

به راه های دیگری که شیطان باعث درد و رنج می شود فکر کنید� چگونه خواندن اول 
پطرس ۵: ۸ تا 11 می تواند به ما کمک کند تا با رنجی مقابله کنیم که سرنوشت شوم زندگی 

در دنیای گناه آلود و ویرانگری های شیطان است؟ 

۱۴ تیر      سه شنبه      

دیگ های گدازه گناه
“زیرا غضب خدا از آسامن به ظهور می رسد بر هر گونه بی دینی و رشارت انسانهایی که با 

رشارت خود حقیقت را رَسکوب می کنند” )رومیان 1: ۸1(�
هر کاری که انجام می دهیم نتیجه و پیامدی در بر دارد. اگر شام با در دست داشنت یک 
بستنی زیر آفتاب داغ بایستید، مطمئناً آب می شود. علت و معلول همیشه با هم هستند. 
و مهم نیست که چقدر عاجزانه بخواهیم همه چیز متفاوت باشد. در مورد گناه نیز اوضاع 
همینطور است. گناه همیشه عواقبی را در بر دارد. اینطور نیست که خدا درآسامن بنشیند و 
بیاندیشد که چه کارهای وحشتناکی را می تواند بر رس افرادی که گناه می کنند بیاورد؛ نه، خود 

گناه پیامدهای درونی خود را به همراه دارد.
مشکل اینجاست که خیلی وقت ها فکر می کنیم که می توانیم به نحوی خدا را فریب 
را تجربه کنیم، گناه  اینکه عواقب آن  باشیم و بدون  تر  با ذکاوت  او زرنگ تر و  از  دهیم و 
بورزیم. هرگز چنین اتفاقی منی افتد. پولس به وضوح بیان می کند که گناه نه تنها عواقبی برای 

ابدیت دارد، بلکه پیامدهای دردناک و ناراحت کننده ای را امروز در بر دارد.
در رومیان 1: ۲1 تا ۳۲، پولس فرآیند سقوط افراد در گناه و عواقب آن گناهان را رشح می 
دهد� این آیات را با دعا و دقت بخوانید و جوهرۀ آنچه را که پولس می گوید خالصه کنید و 

به ویژه در مورد مراحل گناه و عواقب آن بیاندیشید�

 

 

 

 



1۸

پولس در چند آیه قبل این پیامدها را به عنوان “غضب خدا” توصیف می کند )رومیان 
۱۸:۱(. خشم خدا در این قسمت رصفاً این است که خداوند به انسان ها اجازه می دهد آنچه 
را که می کارند، درو کنند. حتی برای مسیحیان، خدا همیشه فوراً مداخله منی کند تا درد ناشی 
از اعامملان را از بین بربد. او بارها به ما اجازه می دهد که عواقب اعامل خود را تجربه کنیم تا 

بفهمیم گناهامنان چقدر آسیب رسان و رنج آور هستند.
ما به عواقب و پیامدهای شکسنت قوانین اخالقی خدا توجه و آنها را در نظر گرفته ایم. اما 
در مورد زیر پا گذاشنت قوانین سالمتی خدا چطور؟ بدن ما خانه خداست. اگر با کوتاهی در 
تغذیه سامل یا ورزش کردن، یا کار بیش از حد و مداوم، به جسم خود فشار بیاوریم، این نیز 
گناهی بر ضد خداست. و این عواقبی در پی دارد که می تواند رشایط و نتایج یک دیگ گدازه 

را ایجاد کند.

در زندگی خود، چگونه به عواقب آنی گناهان خود رسیده اید؟ چه درس هایی آموخته اید؟ 
چه تغییراتی را باید انجام دهید تا دوباره دچار چیزی مشابه آن نشوید؟

۱۵ تیر      چهارشنبه      

دیگ گدازۀ پاالیش کننده
“به همین خاطر، خداوند متعال می گوید: من قوم خود را مثل فلز پاالیش می دهم، و با سنگ محک 

آنها را خواهم آزمود� قوم من مرتکب رشارت شده اند� با آنها دیگر چه می توانم بکنم؟” )ارمیا ۹: ۷(�
“اگر روح خدا کالمی از خداوند را به ذهن شام آورد که شام را آزار می دهد، مطمنئ باشید 
که چیزی ]گناهی[ در شام وجود دارد که خدا می خواهد تا حد مرگ و نابودی، به آن صدمه 
باربور و  اوهایو:  )اوهریچسویل،  او  تعالی دادن  برای  نهایت تالش من  آزوالد چمربز،  بزند”. 

کمپانی، ۱۹۶۳(، ص.۲۷۱.
نقل قول و آیه کتاب مقدس ذکر شده باال را چگونه درک می کنید؟ تجربه خود شام در مورد 

دردهای مربوط به فرآیند پاالیش و خالص سازی چه بوده است؟

 

 
ارمیا باب ۹: ۷ تا 1۶ را بخوانید� خداوند می گوید که او “پاالیش می کند و می آزماید”، یا یهودا 
و اورشلیم را “ذوب و تصفیه می کند”، )ارمیا ۹: ۷(� دو دلیلی که خداوند برای این موضوع می 

آورد، چه می باشند؟ )ارمیا ۹: 1۳، 14(� پاالیش چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ )ارمیا ۹: 1۵، 1۶(�

 

 



1۹

پاالیش و آزمون خدا مستلزم اقدامی شدید بود. شاید سه دلیل وجود داشته باشد که چرا 
پاالیش و آزمون ممکن است شبیه یک دیگ گدازه باشند. نخست، ما درد را تجربه می کنیم، 
زیرا خداوند اجازه می دهد بوسیله رشایط پیش آمده توجه ما به گناهامنان جلب شود. کمی 
پیشرت، ارمیا با ناراحتی می نویسد: “َدِم کوره به شدت می دمد، رسب در آتش محو می شود؛ ولی 
تصفیه بیهوده ادامه می یابد، زیرا رشیران زدوده منی شوند” )ارمیا ۶: ۲۹(. بنابراین، گاهی اوقات 
برای جلب توجه ما نیاز به اقدام شدید است. دوم، زمانی که برای گناهی که اکنون به وضوح 
می بینیم غمگین می شویم، اندوه را تجربه می کنیم. سوم، زمانی که سعی می کنیم متفاوت 
زندگی کنیم، ناامیدی را تجربه می کنیم. این می تواند بسیار ناراحت کننده و دشوار باشد که 

همچنان انتخاب کنیم از چیزهایی که بخش بزرگی از ما بوده اند دست بکشیم.

به گناهانی که با آنها در تقال هستید بیندیشید� اگر قرار بود خدا امروز شما را پاالیش 
نموده و محک بزند، چگونه این کار را انجام می کرد؟ در حال حاضر چه اقدامی می توانید 
انجام دهید تا این مسئله را حل کنید، قبل از اینکه خدا بخواهد با شما برخورد جدی تری 

کند، همانطور که با اسرائیل کرد؟

۱۶ تیر      پنجشنبه      

دیگ های گدازه برای پختگی در عقل و حکمت
“و برای اینکه به خاطر مكاشفات فوق العاده ای كه دیده ام مغرور نشوم، ناخوشی جسامنی 
دردناكی به من داده شد كه مانند قاصدی از طرف شیطان مرا بكوبد تا زیاد مغرور نشوم” 

)دوم قرنتیان ۲1: ۷(�
بین قطع کردن و هرس تفاوت زیادی وجود دارد. ما گیاهانی را که دیگر منی خواهیم قطع 
می کنیم؛ ما گیاهانی را هرس می کنیم که می خواهیم باروری و مثربخشی بیشرتی داشته 
باشند. با این حال، هر دو فرآیند نیازمند یک چاقوی تیز هستند. در واقع، هرس کردن مستلزم 
بریدن قسمت هایی از گیاه است که ممکن است برای باغبان مبتدی ]نوایامن[ اینگونه به نظر 
برسد که دارد آنرا از بین می برد. بروس ویلکینسون در زمینه ای روحانی می نویسد: “آیا برای 

بارش وفور برکات خدا دعا می کنید و درخواست می کنید که شام را بیشرت شبیه پرسش کند؟
“اگر پاسخ شام مثبت است، پس شام درخواست قیچی باغبانی می کنید” بروس ویلکینسون، 

ارسار تاک )سیسرتز، اورگان: انتشارات مولت نوما،  ۲۰۰۱(، صفحه ۶۰.
مردم در شگفتی هستند که منظور پولس واقعاً از “خاری در جسمم” چیست )دوم قرنتیان 
۱۲: ۷(، دامنه سخنان او از حمالت مداوم دشمنان پولس تا مشکل گفتاری اوست. به نظر می 
رسد که این در واقع مشکل بینایی او بوده است )نگاه کنید به نظرات الن جی وایت، تفسیر 
کتاب مقدس SDA، جلد ۶، صفحه ۱۱۰۷(. به طرز شگفت انگیزی، پولس معتقد بود که “خار” 

او “به من داده شد”.



۲۰

به نظر شام منظور پولس از “به من داده شد” چه بود؟ چه کسی خار را به او داده است؟ 
خدا چگونه توانست از آن ]خار[ به نفع پولس استفاده کند؟

 

 

توجه داشته باشید که “خار پولس” هدف مشخصی داشت: “من را از غرور باز دارد” )دوم 
قرنتیان ۱۲: ۷(. این به خاطر گناه خاصی نبود که مرتکب شده باشد، بلکه برای جلوگیری از 
ارتکاب گناه در آینده بود. پولس دریافت که ذاتاً در گناه ضعف دارد و این “خار” می تواند از 

او در برابر آن محافظت کند.

دوم قرنتیان 1۲: ۷ تا 1۰ را بخوانید� پولس چگونه با “خار” خود برخورد می کند؟ آیا فکر 
می کنید که ضعف پولس فواید روحانی دیگری برای او داشت؟ نحوه واکنش پولس چگونه 
می تواند به شام کمک کند تا با “خارهایی” که ممکن است مجبور باشید متحمل آنان باشید، 

کنار بیایید؟

 

 

از چه جهاتی ممکن است نقشه های خدا برای رشد روحانی شما، بسیار متفاوت از برنامه 
ها و ایده های خود شما باشد؟ در مورد زمینه هایی در زندگی خود فکر کنید که در آنها 
باید در عدالت و راستی پربارتر شوید� چه ویژگی های روحانی را مایلید از خدا بخواهید 

که از طریق شیوه “هرس” خودش در شما ایجاد کند؟

۱۷ تیر      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از نوشته های خانم اِلن جی وایت بخوانید، “دعای مؤثر”، در نشانه 
های زمان آخر، ۱۸ نوامرب ۱۹۰۳; تفاسیر الن جی وایت، صفحه ۱۱۸۲، از کتاب مقدس تفسیری 
SDA، جلد ۴؛  “خداوند به آزمایش و مصیبت اجازه می دهد تا من را پاک کند”، ص. ۹۲، از 

کتاب زندگی امروز من.
“کسی که قلب انسان ها را می خواند، شخصیت آنها را بهرت از خودشان می شناسد. او می 
بیند که برخی دارای توانایی ها و استعدادهایی هستند که اگر به درستی هدایت شوند، ممکن 
است در جهت پیشربد مقاصد او استفاده شوند. او در مشیت خود این افراد را در مناسب و 
موقعیت های گوناگون قرار می دهد تا عیوب شخصیت خود که از دید و اطالع خودشان پنهان 
مانده است را کشف کنند. او به آنها فرصت می دهد تا این عیوب را اصالح و خود را شایسته 
خدمت کردن به او گردانند. غالباً او اجازه می دهد که آتش مصیبت آنها را فرا گیرد تا پاک و 

تطهیر شوند” الن جی. وایت، خدمات شفا، ص. ۴۷۱.
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سواالتی برای بحث:
1� هنگامی که ما عواقب گناهان خود را درو می کنیم، واقعاً می تواند سخت باشد� ما 
از خود میپرسیم “آیا هرگز می توانم دوباره با کمک خدا اصالح شوم؟”� خدا چه وعده 
هایی می دهد که می تواند ما را تشویق کند که در چنین مواقعی استقامت کنیم و تسلیم 
نشویم؟ )ببینید پولس بعداً در رومیان ۵: 1 تا 11 چه نوشته است( به کسی که دقیقاً این 

سؤال را می پرسد، چه می توانید بگویید؟

۲� منظور خانم الن جی وایت از “مشیت او” چیست؟ چگونه این کار می کند؟ از کجا می 
دانید وقتی اتفاقی می افتد براساس مشیت الهی بوده است؟ چه اعمالی در اثر “مشیت” 
خدا منجر به آزمایش شما در زندگی شده است؟ به عنوان یک کالس، در مورد آنچه در 
این دوران آموخته اید صحبت کنید� چگونه می توانید به شخص دیگری که در حیرت و 

شگفتی است که آیا رویدادی که در زندگی اوست واقعاً “مشیت او” است، کمک کنید؟

این  آیا  تجربه می کند،  را  آزمون سختی  در حال حاضر  که  را می شناسید  اگر کسی   �۳
باید  باید مهم باشد، چه چیزی باعث آن شده است؟ یعنی چه واکنشی  یا  مهم است، 
اینکه چه چیزی باعث  او داشته باشید، بدون در نظر گرفتن  این فرد و رنج  نسبت به 

آن شده است؟

4� یک جوان مسیحی که در آمریکای جنوبی زندگی می کرد، آزمایشی تلخ را پشت سر 
گذاشت� پس از آن دوران سخت، او به اروپا نقل مکان کرد و بعداً به کسی اظهار کرد: “من 
جسد خود را در آمریکای جنوبی رها کردم”� معنی آن چیست؟ چرا همه ما به یک معنا 

باید جسد خود را در جایی رها کنیم؟ آزمون ها چه نقشی در این فرآیند دارند؟

۵� به عنوان یک کالس، مالقات از یک بیمارستان یا جایی را برنامه ریزی کنید که بتوانید 
کسانی را که به هر دلیلی در یک بوته آزمایش هستند کمک، تسکین، و تشویق کنید�
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داستانهای ایامنداران
۱۸ تیر

در مدرسه تحت زورگوئی قرار گرفت
نوشته   اندرو مک چسنی

مادر نگران جونیور بود. پرس ۱۵ ساله  که معموال شاد بود، در خانه شان در 
مانائوس برزیل،  تبدیل به فردیتندخو و ستیزه جو شده بود.او برخالف میل مادرش، 

در رشته کاپوئرا که یک هرن رزمی آفریقایی- برزیلی است، ثبت نام کرده بود.
ندارم جونیور هرن های رزمی  “ادواردو، من دوست  به شوهرش گفت:  او 

بگیرد”. یاد 
شوهرش پاسخ داد: “برای من مشکلی نیست که او را با خودم بربم. کالس ها 

ُدرست در باالی خیابان معبد کندومبل است که در آن کار می کنم”. 
به  مادر گفت: “این هم مرا آزار می دهد. من منیدانستم کاپوئرا و کندومبل 

نوعی باهم مرتبط هستند یا نه اما منیخواستم پرسم هیچکدام را انجام دهد”. 
پدر اخم کرد و گفت: “جونیور به من گفت در مدرسه بعضی از پرسها به او 

زورگوئی می کنند، برای همین تصمیم گرفت هرن های رزمی را انتخاب کند”.
روز بعد در حالیکه مادر در مدرسه منتظر بود تا جونیور را به خانه بربد، با 
دیلام آرائوخوس دوس سانتوس، مادر یکی از همکالسی های جونیور، کلیفرسون، با 

او درد و دل کرد و گفت: “پرس من هیچ دوست خوبی ندارد”.
چند روز بعد کلیفرسون، جونیور را به کلوب بازی های ویدیویی در خانه خود 
دعوت کرد. مادر خوشحال از این که جونیور دوستی پیدا کرده، به او اجازه داد 

تا برود. 
ویدیویی  بازی  در حال   که  کرد  پیدا  را  کلیفرسون، جونیور پرسانی  در خانه 
ورزشی بودند. پس از چند دقیقه، کلیفرسون بازی را خاموش کرد و پرسان را دعوت 
کرد تا درباره عیسی مطالعه کنند. سپس پرسها کتاب مقدس را باز کردند و در 
مورد معنای عیسی برای آنها صحبت کردند. جونیور پرسید: “شام مسیحی هستید؟ 
کلیفرسون گفت: بله. ما در کلومبان بازی های ورزشی انجام می دهیم و در مورد 

عیسی صحبت می کنیم”.
از  را  هیچ جلسه ای  آن  از  پس  داشت،  دوست  را  دوستان جدیدش  جونیور 

دست نداد.
یک روز مادر کلیفرسون، جونیور را دعوت کرد تا با خانواده به کلیسا برود. 
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جونیور خوشحال بود که زمان بیشرتی را با کلیفرسون می گذراند و دیگر به کالس 
هرن های رزمی منی رفت. او به مادر نگفت که به کلیسای محلی ادونتیست روز 

هفتم آلفا می رود. او فقط گفت که بیرون می رود. 
مادر به زودی متوجه شد که جونیور مشتاق است تا شنبه  خانه را ترک کند و 
پرسید او چکار می کند. جونیور کانال یوتیوب را به او نشان داد که کلیسا مراسم 

سبت خود را بصورت زنده پخش می کند. مادر رشوع به متاشا کرد. 
یک روز سبت، جونیور به مادر گفت که مردی در کلیسا قلب خود را به عیسی 

داده و تعمید گرفته است و گفت: “من می خواهم تعمید بگیرم”.
چند سبت بعد، مادر، جونیور را در کلیسا همراهی کرد. او به سخنان معلم 
مدرسه سبت که از راهنامی مطالعه کتاب مقدس بزرگساالن درس می داد، گوش 
می کرد. شخصی به او کتاب مقدس داد و او آیاتی که معلم از مکاشفه می خواند 
را جست و جو کرد. او با خواندن این آیه ستون بدنش لرزید: “اما نصیب بزدالن 
و بی ایامنان و مفسدان و آدمکشان و بی عفتان و جادوگران و بت پرستان و همه  
دروغگویان، دریاچه مشتعل به آتش و گوگرد خواهد بود. این مرگ دوم است ” 

)مکاشفه ۲۱: ۸(.
مادر اندیشید: “این رسنوشت شوهرم است. او در دریاچه آتش هالک خواهد 

شد”. از آن روز، او رشوع به دعا برای پدر کرد.
هدیه  سیزدهمین سبت شام به افتتاح هشت کلیسا در بخش آمریکای جنوبی، 
و  سانتوس(  فریرا دوس  )ادواردو  پدر  که  برزیل، جایی  در  کلیسا  از جمله چهار 

خانواده اش زندگی می کنند، کمک خواهد کرد. 



۲4

۱۸ – ۲۴ تیر   درس سوم   

قفس پرنده

بعدازظهر سبت
برای مطالعه هفته: خروج ۱۴؛ خروج ۱۵: ۲۲ تا ۲۷؛ خروج ۱۷: ۱ تا ۷؛ امثال ۳؛ لوقا ۴: 

۱ تا ۱۳؛ اول پطرس ۱: ۶ تا ۹.

بـه  بنـا  کوتـاه  زمانـی  اکنـون  شـادمانید، هرچنـد  بسـیار  ایـن  در  “و  آیـه حفظـی: 
�)۶  :1 پطـرس  )اول  شـده اید”  غمگیـن  گوناگـون  آزمایشـهای  در  رضورت 

در روشنایی کامل روز و با شنیده شدن موسیقی  های دیگر، پرندۀ در قفس، آوازی را که 
صاحبش در پی آن است تا به او بیاموزد را نخواهد خواند. پرنده تنها می تواند کمی یاد بگیرد، 
و هرگز منی تواند یک ملودی مجزا و کامل را یاد بگیرد. اما صاحب پرنده روی قفس را می 
پوشاند و آن را در جایی می گذارد تا پرنده فقط به آهنگی که قرار است یاد بگیرد و بخواند 
گوش دهد. پرنده در تاریکی بارها سعی و تالش می کند تا آهنگی را که قرار است بخواند 
یاد بگیرد و او موفق به خواندن کامل آهنگ می شود. سپس پرنده بیرون آورده می شود و 
از آن به بعد همیشه می تواند آن آهنگ را در روشنایی بخواند. بنابراین خداوند با فرزندان 
خود اینگونه رفتار می کند. او آهنگی دارد که به ما بیاموزد، و وقتی آن را در میان سایه های 
مصیبت و سختی یاد گرفتیم، می توانیم آن را همیشه بخوانیم.” - الن جی وایت، خدمت شفا، 

صفحه ۴۷۲.
توجه کنید که کسی که پرنده را به تاریکی می برد خوِد مالک پرنده است.

به راحتی می توان درک کرد که شیطان باعث درد و رنج است، اما آیا خود خدا به طور 
فعال در هدایت ما به داخل دیگ های گذاره ای که در آن دچار رسدرگمی یا صدمه می شویم، 

دست دارد؟



۲۵

خالصه درس این هفته: فکر می کنید که در کتاب مقدس چه مثالهایی وجود دارد که به 
موجب آن خدا خودش مردم را به تجربیاتی هدایت می کند که می داند دچار رنج و 
آنرا  مردم  تا  خواهد  می  او  که  جدیدی  های  آهنگ  کنید  می  فکر  شد؟  خواهند  اندوه 

بخوانند چه هستند؟

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۵ تیر – ۱۶ ژوئیه آماده شوید. 

۱۹ تیر      یکشنبه      

به سوی رَسزمین موعود از مسیر یک بن بست
“همچنانکه فرعون نزدیکرت می شد، بنی ارَسائیل چشامن خود را باال کرده، مرصیان را دیدند که 

از پی ایشان می آیند� پس هراسان به درگاه خداوند فریاد برآوردند” )خروج 1۲: 1۰(�

آیا تا به حال شده که گیر افتاده باشید یا به بن بست کشیده شده باشید؟ گاهی اوقات 
ممکن است خوب باشد، مانند ورود غیرمنتظره به اتاقی که دوستان منتظر شام هستند و همه 
فریاد می زنند “سورپرایز! تولدت مبارک!” در مواقع دیگر می تواند کامالً شوکه شده باشید، 
حتی بصورت بسیار ناخوشایند. ممکن است زمانی که در مدرسه بوده اید تحت زورگویی و 
قلدری دیگران قرار گرفته باشید، یا به دور از انتظار شام یکی از همکارانتان سعی کرده شام 

را بد جلوه دهد.
از روزی که بنی ارسائیل مرص را ترک کردند تا به رسزمین موعود رسیدند، “خداوند روزهنگام 
در ستونی از ابر پیش روی ایشان حرکت می کرد تا راه را بدیشان نشان دهد، و شب هنگام در 
ستونی از آتش تا ایشان را روشنایی بخشد. این گونه می توانستند روز و شب در سفر باشند” 
)خروج ۱۳: ۲۱(. آنها در هر مرحله از سفر توسط خود خدا هدایت می شد. اما بنگرید که 
خداوند ابتدا آنها را به کجا می برد: به جایی که دریا در مقابل آنها بود، کوهها در دو طرف آن 

قرار داشتند، و لشکر فرعون دقیقا پشت رس آنها و در دیدرس بودند!

خروج باب 14 را بخوانید� چرا خدا بنی ارَسائیل را به جایی آورد که می دانست آنها وحشت زده شوند؟

 

پیروی از “ستون” به ما اطمینان منی دهد که همیشه خوشحال و خرسند باشیم. همچنین 
می تواند تجربه ای سخت باشد، زیرا مسیر آموزش درستکاری ما را به مکان ها و موقعیت هایی 
می برد که قلب های ما در آنجا امتحان می شوند، که به طور طبیعی بسیار فریبنده هستند 
)ارمیا ۱۷: ۹(. در طول این مشکالت و سختیها، کلید دانسنت اینکه چه زمانی واقعاً از خدا پیروی 
می کنیم، لزوماً فقدان درد و آزمایش نیست، بلکه، در عوض گشاده رویی و پذیرش راهنامیی 

ها و فرامین خدا و تسلیم مداوم ذهن و قلب خود در برابر رهربی اوست.



۲۶

ارَسائیلیان از این تجربه چه درسی گرفتند؟ خروج 14: ۳1� 

 

است  ممکن  اینکه  وجود  با  است، حتی  اینقدر سخت  خدا  به  اعتماد  اوقات  گاهی  چرا 
از  برخی  باشیم؟  داشته  اطالع  خودمان  برای  او  انگیز  شگفت  های  وعده  از  بسیاری  از 
به شما  که  است  داده  آن سوق  به  را  معتقدید خداوند شما  که  را  موقعیت های دشوار 

بیاموزد تا “ایمان” داشته و از او “بترسیم” را تعریف کنید�

۲۰ تیر      دوشنبه      

آب های تلخ
خداوند طی  فرمان  به  و  کردند  عزیمت  سینا  از صحرای  جملگی  بنی ارَسائیل  “جامعت 
منازل مختلف به سفر خود ادامه دادند� آنان در رِفیدیم اردو زدند، ولی در آنجا آب نبود تا 

قوم بنوشند” )خروج ۱۷: ۱(.
شاید نتوانیم هر آنچه را که  از خدا می خواهیم دریافت کنیم، اما آیا منی توانیم انتظار 
داشته باشیم که نیازهایامن برآورده شود؟ نه آنچه که خیال می کنیم به آن نیاز داریم، نه آن 

چیزی که واقعا به آن نیاز داریم؟
بنی  آنکه خدا  از  بود. درست پس  آن آب  و  داشتند  نیاز  به یک چیز  ارسائیلی ها  قطعاً 
ارسائیل را با ستون ابر تا دریای رسخ هدایت کرد، آنها به مدت سه روز او را در صحرای داغ و 
بی آب دنبال کردند. به خصوص در بیابان، جایی که یافنت آب بسیار حیاتی است، ناامیدی آنها 

قابل درک است. آنها چه زمانی آب مورد نیاز خود را دریافت می کنند؟
بنابراین، خدا آنها را به کجا هدایت می کند؟ ستون ابر به سوی ماره می رود، جایی که 
در آخر در آنجا آب وجود دارد. حتام هیجان زده بودند. اما چون طعم آب را چشیدند، فوراً 
آب را به دلیل تلخ بودن از دهان بیرون انداختند. “پس قوم شکوه کنان به موسی گفتند: چه 

بنوشیم؟” )خروج ۱۵: ۲۴(.
سپس، چند روز بعد خدا دوباره این کار را می کند. با این حال، این بار، ستون ابر در واقع 

در جایی متوقف می شود که اصالً آب وجود ندارد )خروج ۱۷: ۱(. 

خروج 1۵: ۲۲ تا ۲۷ و خروج 1۷: 1 تا ۷ را بخوانید� خدا در ماره و رفیدیم درباره خود به 
ارَسائیل چه گفت؟ چه درس هایی باید می آموختند؟

 

 



۲۷

در رفیدیم بنی ارَسائیل چه سؤالی پرسیدند؟ خروج 1۷: ۷� آیا تا به حال شام همین سوال را 
پرسیده اید؟ اگر چنین است، چرا؟ پس از دریافت پاسخ آن چه احساسی شام داشتید، و چه 
درس هایی آموختید؟ چند بار باید پاسخ آنرا را دریافت کنیم، قبل از اینکه کالً از پرسیدن آن 

دست برداریم؟

 

 

 

۲۱ تیر      سه شنبه      

جنجال بزرگ در صحرا
“عیسی پر از روح القدس، از رود اردن بازگشت و روح، او را در بیابان هدایت می کرد� در 
آنجا ابلیس چهل روز او را وسوسه کرد� در آن روزها چیزی نخورد، و در پایان آن مدت، گرسنه 

شد” )لوقا 4: 1، ۲(�
لوقا 4: 1 تا 1۳ را بخوانید� از این رشح چه درس هایی را در مورد اینکه چگونه بر وسوسه 

غلبه کنید و تسلیم گناه نشوید، می توانید بیاموزید؟

 

 

وسوسه ها می توانند بسیار سخت باشند، زیرا با آن چیزهایی می آیند که به واقع آرزوی آن 
را داریم و آنها همیشه در شکننده ترین لحظات می آیند. 

لوقا ۴ آغاز داستان وسوسه عیسی توسط شیطان است و برخی از مسائل دشوار را مورد 
توجه ما قرار می دهد. در نگاه اول به نظر می رسد که روح القدس عیسی را به وسوسه می 
کشاند. با این حال، خدا هرگز ما را وسوسه منی کند )یعقوب ۱: ۱۳(. در عوض، هامنطور که 
می بینیم، خدا ما را به بوته های آزمایش هدایت می کند.  آنچه در لوقا ۴ قابل توجه است 
این است که روح القدس می تواند ما را به دوران های آزمایش هدایت کند که شامل قرار 
گرفنت ما در معرض وسوسه های شدید شیطان است. در چنین مواقعی که این وسوسه ها را به 
شدت احساس می کنیم، ممکن است دچار سوء تفاهم شویم و فکر کنیم که به درستی از خدا 
پیروی نکرده ایم. اما این لزوما درست نیست. “غالب اوقات، وقتی که در موقعیت دشواری 
قرار می گیریم، تردید می کنیم که روح خداست که ما را هدایت کرده است. در حالی که این 
هدایت روح بود که عیسی را به بیابان برد تا توسط شیطان مورد وسوسه قرار گیرد. هنگامی 
که خداوند ما را در موقعیت دشواری قرار می دهد، هدفی را دنبال می کند که تحقق آن برای 
خیریت ما خواهد بود. عیسی چنین فرض نکرد که توسط خدا، بطور ناخوانده و دعوت نشده 



۲۸

برای آزمایش ]به بیابان[ نرفت و و هنگامی که مورد وسوسه قرارگرفت، دچار یأس و دلرسدی 
نگردید. ما نیز باید هامنطور رفتار کنیم” )اِلن جی وایت، آرزوی اعصار، صفحات ۱۲۶، ۱۲۹(. 
گاهی اوقات، زمانی که در بوته آزمایش هستیم، به جای تطهیر شدن، می سوزیم. بنابراین 
بسیار آرامش بخش است که بدانیم وقتی در اثر وسوسه تحت فشار هستیم، می توانیم دوباره 
امیدوار باشیم زیرا عیسی ثابت قدم و استوار ماند. خرب خوب این است که چون عیسی حامل 
گناهان ما است، پس او تاوان شکست ما در تحمل آن وسوسه را پرداخت کرده است )هر چه 
که بوده باشد(، او بوته آزمایشی بدتر از آن چیزی که هر یک از ما با آن روبه رو می شویم را 
متحمل شد، پس ما توسط خداوند طرد یا رها منی شویم. امیدی وجود دارد، حتی برای “رئیس” 

گناهکاران )اول تیموتائوس ۱: ۱۵(. 

اکنون با چه وسوسه هایی روبرو هستید؟ مدتی را به دعا اختصاص دهید و از خداوند 
بخواهید که به شما بیاموزد که چگونه درس هایی که از عیسی آموخته اید را در زندگی 
خود به کار ببرید� به یاد داشته باشید، هرگز مجبور نیستید تسلیم وسوسه شوید! همچنین 

به یاد داشته باشید که اگر تسلیم شوید، یک منجی دارید�

۲۲ تیر      چهارشنبه      

یک میراث ماندگار
اول پطرس 1: ۶، ۷ را بخوانید� در اینجا پطرس چه می گوید؟ 

 

 

پطرس برای افرادی می نویسد که با مشکالت دست و پنجه نرم می کردند و اغلب احساس 
تنهایی و غربت می کردند. او “به برگزیدگان خدا، تبعیدیانی که در استان های پونتوس، غالطیه، 
کاپادوکیه، آسیا و بیطینیه پراکنده شده اند” می نوشت )اول پطرس ۱: ۱(. این منطقه ای است 
که  می گوید  پطرس  بعد،  آیه  چند  در  شناسیم.  می  ترکیه  غربی  بخش  عنوان  به  امروزه  که 

می داند آنها در حال تجربه “غم و اندوه در انواع آزمایش ها” هستند.

منظور پطرس از گفنت اینکه آنها “تبعیدی” و “پراکنده” هستند چیست؟ چگونه ممکن است 
این موضوع به مشقات آنها بیفزاید؟

 

 

 



۲۹

بود و در  ایامنداران کم  تعداد مؤمنان و  بود؛  مسیحی بودن در آن دوران چیز جدیدی 
مکان های مختلف، اقلیتی مشخص بودند که اغلب در بهرتین حالت درست درک منی شدند و 
در مورد آنها سوء تعبیر می شد، و در بدترین حالت مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند. با این 
حال، پطرس به آنها اطمینان می دهد که این آزمایشات تصادفی یا همینطوری نیستند )اول 
پطرس ۱: ۶، ۷(. ایامن واقعی مقصد و هدف کسانی است که در “هر نوع آزمایش” استقامت 

و پایداری می کنند.

اول پطرس 1: ۶ تا ۹ را بخوانید� پطرس در میان آزمونهای آنان در پی چه ضامنت نهایی بود 
تا به این مردم بدهد؟ این امید برای ما نیز چه معنی می دهد؟

 

 

آزمونها هرچه که بودند، هر عذابی که کشیدند، چگونه می توان آن را با ابدیتی که در 
بازگشت مسیح در انتظار آنهاست مقایسه کرد؟ سخنان پطرس به آنها، سخنان خدا به ماست، 
رصف نظر از هر چیزی که با آن روبرو هستیم. هر چقدر هم که آزمایشاتی که ما در معرض 
آنها قرار می گیریم سخت یا دردناک باشند، هرگز نباید دیدگاه و امید به پایان نهایی، زندگی 
چنین  با وجود  بدهیم.  از دست  را  مرگ  یا  رنج  درد،  بدون  زمین جدید،  و  آسامن  در  ابدی 
وعده ای که پیش روی ماست و از طریق مرگ عیسی برای ما تضمین شده است، چقدر مهم 
از خداوند  آزمایش هایامن،  میان  در  عوض،  در  اما  ندهیم،  از دست  را  ایامن خود  که  است 

بخواهیم که ما را از همه چیز و هر چیزی که مانع ایامن ما می شود پاک کند.

۲۳ تیر      پنجشنبه      

آزمایش بوسیله آتش 
مرد جوانی بود که ما او را الکس خطاب می کنیم. او یک دوران جوانی بسیار پر دردرس 
و آشفته را پشت رس گذاشته بود: مواد مخدر، خشونت، حتی مدتی در زندان. اما پس از آن، 
از طریق محبت و  مهربانی یکی از اعضای کلیسای محلی )که الکس از او دزدی کرده بود(، 
الکس در مورد خدا آموخت و قلب خود را به عیسی داد. اگرچه او هنوز درگیر مشکالت خود 
و مبارزه با آنها بود، و اگرچه عنارصی از شخصیت گذشته او هنوز در او باقی مانده بودند، 
الکس یک شخص جدید در عیسی بود. او خدا را دوست داشت و سعی داشت با اطاعت از 
احکام او این محبت را ابراز کند )اول یوحنا ۵: ۱، ۲(. الکس در یک نقطه از زندگیش، احساس 
کرد که باید خادم مسیح بشود. همه چیز به انجام این خدمت اشاره می کرد. او بدون هیچ 

شک و تردیدی دعوت خداوند را اجابت کرد.
در ابتدا همه چیز در کالج به خوبی پیش  می رفت. سپس همه چیز یکی پس از دیگری 



۳۰

خراب شد و زندگی او رشوع به از هم پاشیدن کرد. موجودی او به تدریج متام شد؛ یکی از 
اما  بود  نادرست  که  او مطرح کرد  علیه  بر  را  اتهاماتی  و  او دشمن شد  با  نزدیکش  دوستان 
بیامری  او مریض شد؛ هیچ کس منی دانست  رفته  رفته  بعد،  وارد ساخت.  لطمه  او  اعتبار  به 
درس  شود  مجبور  که  می ترسید  او  که  گذاشت  تأثیر  تحصیالتش  روی  آنقدر  اما  چیست،  او 
و تحصیل را به طور کامل رها کند. عالوه بر همه اینها، او با وسوسه های شدیدی در مورد 
استفاده از مواد مخدر مبارزه می کرد که به راحتی در جامعه محلی در دسرتس او بود. حتی 
در یک نقطه از این دوران او در دام این وسوسه افتاد. الکس منی توانست علت این اتفاقات را 
در زندگیش بفهمد، به خصوص به این دلیل که مطمنئ بود که خداوند او را برای رشوع خدمتش 
به این کالج هدایت کرده است. آیا الکس در این مورد اشتباه می کرد؟ اگر چنین است، آیا 
متام تجربه و زندگی او با خدا یک اشتباه بزرگ بود؟ حتی اکرث عنارص اساسی ایامن او نیز در 

معرض تردید قرار گرفته بودند. 

تصور کنید که در میان این بحران، الکس نزد شام بیاید و از شام راهنامیی بخواهد� شام به او 
چه می گفتید؟ چه تجربیاتی در زندگی خودتان داشته اید که می تواند به کسی مثل او کمک 
کند؟ از کدام آیات کتاب مقدس استفاده می کنید؟ آیات زیر در چنین رشایطی چقدر می 
تواند مفید باشند؟ امثال ۳، ارمیا ۲۹: 1۳، رومیان ۸: ۲۸، دوم قرنتیان 1۲: ۹، عربانیان 1۳: ۵� 

 

 

 

تقریباً همه کسانی که از خداوند پیروی می کنند، دچار بحران هایی شده اند که در طی آن 
وسوسه شده اند که به رهبری خداوند شک کنند� نکته مهم در چنین مواقع اینست که محکم 
به وعده های خداوند بچسبیم، سابقه رهبری خداوند در گذشته را برای خود تکرار کنیم و 
برای ایمان و پایداری دعا کنیم� خداوند هرگز از ما دست نخواهد کشید� سوالی که برای ما 

پیش می آید این است: چگونه تسلیم وسوسه ناامیدی و دست کشیدن از خداوند نشویم؟

۲۴ تیر      جمعه      

اندیشه ای فراتر:  از خانم اِلن جی وایت بخوانید، “خروج”، صفحات ۲۹۱ تا ۳۰۲، از 
کتاب مشایخ و انبیاء؛ “وسوسه”، صفحات ۱۱۴ تا ۱۲۳، از کتاب آرزوی اعصار.

“اما در گذشته خداوند قوم خود را به رفیدیم هدایت کرد، و ممکن است ما را نیز به آنجا 
هدایت کند تا وفاداری ما را بیازماید. او همیشه ما را به مکان های دلپذیر منی آورد. اگر می 
کرد، در بی نیازی و خودکفایی باید فراموش می کردیم که او یاور ماست. او مشتاق است که 
خود را بر ما ظاهر کند، و منابع فراوانی که در اختیار ماست را آشکار کند، پس اجازه می دهد 
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که سختی ها و ناامیدی به رساغ ما بیایند تا به درماندگی خود پی بربیم و یاد بگیریم که از 
از صخره سخت جاری کند. ما هرگز  را  تواند نهرهای های خنک  او می  او کمک بخواهیم. 
نخواهیم فهمید، تا زمانی که با خدا رو در رو نشویم، خواهیم دید، هنگامی که آنطور که دیده 
می شویم، خواهیم شناخت، هنگامی که آنطور که شناخته می شویم، چقدر مصائب ما را به 
دوش کشیده است، و اگر با ایامن کودکانه آنها را برای او می آوردیم، چقدر خوشحال می شد 
 ،Advent Review and Sabbath Herald  ،”که آنها را تحمل کند”. الن جی وایت، “رفیدیم

۷ آوریل ۱۹۰۳.

سواالتی برای بحث:

1� ما اغلب از وسوسه به عنوان یک چیز فردی صحبت می کنیم که البته همینطور است� 
در عین حال، آیا وسوسه های مشترک وجود دارند، چیزهایی که ما به عنوان یک کلیسا یا 
یک خانواده کلیسایی محلی ممکن است مجبور باشیم به عنوان یک گروه در مقابل آنها 

از خودمان محافظت کنیم؟ اگر چنین است، چه هستند؟

۲� از کسانی که مایلند در مورد هر یک از “موقعیت های ناخوشایند” که به آنجا آورده 
امروز مجبور  اگر  اند صحبت کنند بپرسید، چرا آن موقعیت ها ناخوشایند بودند؟  شده 

بودند آن تجربیات را مجدداً تجربه کنند، آیا آنها را با دیدگاه متفاوتی می بینند؟

۳� همه ما این اصل را درک می کنیم که خدا به ما اجازه می دهد پاالیش و با سختی ها 
خالص شویم� با این حال، چگونه می توانیم موقعیتی را درک کنیم که در آن آزمایش ها 
هیچ ارزش و بهره وری وجود ندارند، مثالً کسی در یک لحظه در تصادف رانندگی کشته 

شود؟ به عنوان یک کالس، به دنبال پاسخ های احتمالی باشید�

4� به عنوان یک کالس، با هم، زمانی را برای دعا برای یکدیگر اختصاص دهید، تا هر یک 
برای تحمل آزمایشات و وفاداری به خداوند و ماندن در ایمان تقویت شوید�

۵� آیا کالس شما کسی را می شناسد که پس از آزمایشات، گمراه شده باشد؟ اگر چنین است، 
به عنوان یک کالس چه کاری می توانید انجام دهید تا آن شخص را به مسیر درست برگردانید؟
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داستانهای ایامنداران
۲۵ تیر

رها شده توسط پدر
نوشته   اندرو مک چسنی

به  که  گفت  او  به  مادر  اینکه  از  پس  رسید،  می  بنظر  عصبانی  پدر همیشه 
کلیسای ادونتیست می رود. هر چیز کوچکی او را تحریک می کرد. یک شب وقتی 

مادر دیر از مراسم کلیسا به خانه رسید، از عصبانیت منفجر شد.
صبح روز بعد، مادر به درمانگاه دندان پزشکی رسید، جایی که بعنوان منشی 
در مانائوس، برزیل کار می کرد و متوجه شد که دیگر شغلی ندارد. درمانگاه بسته 
شده بود . متام مسیر خانه را فکر می کرد که چگونه این خرب را به پدر بگوید . اما او 
خانه نبود و به متاس های تلفنی پاسخی نداد. سپس مادر متوجه  نبود لباس هایش 

در کمد شد. او خانه را ترک کرده بود.  
مادر هیچ حرفی به پرسشان جونیور نزد. پرس که در مدرسه و باشگاه بازی 
تلفن  روی  اپ  واتس  ویدیویی  پیام  یک  که  وقتی  بعد  روز  سه  بود،  مشغول 
همراهش پیدا کرد، متوجه شد که پدرش رفته است. پدر گفت ادونتیسم و ایامن 

او، کندومبل، منی توانند در یک خانه همزیستی داشته باشند. 
مادر نیز پیامی در واتس اپ دریافت کرد. پدر گفت او به معبد کندومبل رفته 

است، جایی که بعنوان کاهن اعظم ارواح شیطانی را می پرستد. 
او گفت: “من هرگز از مذهبم دست نخواهم کشید، این موضوع را بپذیرید”. 
مادر هرگز درباره جدال بزرگ بین شیطان و عیسی نشنیده بود. اما او نگران 
مالقات  هفتم  روز  ادونتیست  محلی  کلیسای  کشیش  کوئیلو،  ریکاردو  با  و  بود 
کرد. او با گریه گفت که پدر بعنوان کاهن اعظم در معبد کندومبل کار می کند و 

خانواده را ترک کرده است. 
کشیش ریکاردو به مادر دلداری داد و در حالیکه کتاب مقدس خود را باز می کرد 
با مهربانی گفت: اجازه دهید پندهایی را با شام درمیان بگذارم. او از اول قرنتیان ۷: 
۳ چنین خواند: “مرد باید ِدین خود را نسبت به زنش ادا کند و زن نیز ِدین خود را 
نسبت به شوهرش”.  از امثال سلیامن ۱۴: ۱ چنین خواند: “زن حکیم خانه خویش را 
بنا می کند، اما زن نادان به دست خود آن را ویران می سازد”.  او در حالیکه به مادر 

نگاه می کرد،  گفت: “همرس خوبی برای شوهرت، ادواردو، باش و برایش دعا کن”.
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آیات کتاب مقدس مادر را تشویق کرد و او تصمیم گرفت تا بیشرت دعا کند. 
یافت و وعده  کتاب مقدس قوت  از  او  مادر بی پول شد.  هفته ها گذشت و 
یوشع ۱: ۹ را دعا می کرد که می گفت: “آیا تو را امر نکردم؟ قوی و دلیر باش . مرتس 

و هراسان مباش، زیرا هرجا که بروی، یهوه خدایت با تو خواهد بود”.
وقتی مادربزرگ، مادِر پدر، متوجه شد که خانواده غذای کمی دارد، به پدر 
زنگ زد و او مواد غذایی فرستاد. روزی مادربزرگ به مادر گفت که ارواح، او و 
جونیور را به معبد احضار کرده اند. وقتی آن دو رسیدند، پدر توسط روح شیطانی 
که از طریق او با صدای بم و نامتوازن صحبت می کرد، تسخیر شد. روح گفت پدر 
یا جونیور سعی کنند در مورد  اگر مادر  اما تهدید کرد  می تواند به خانه برگردد 
مذهب خود به او آموزش دهند یا او را به کلیسا دعوت کنند، او را خواهند کشت. 
پدر آن روز به خانه بازگشت. دو ماه بود که رفته بود. مادر بیش از پیش 

دعا کرد.
آمریکای  بخش  در  کلیسا  هشت  افتتاح  به  شام  سبت  سیزدهمین  هدیه ی 
جنوبی، از جمله چهار کلیسا در برزیل، جایی که پدر )ادواردو فریرا دوس سانتوس( 

و خانواده اش زندگی می کنند، کمک خواهد کرد.
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۲۵ – ۳۱ تیر   درس چهارم   

دیدن چهره زرگر

بعدازظهر سبت

برای مطالع این هفته: متی ۵: ۱۶؛ اول قرنتیان ۴: ۹؛ افسسیان ۳: ۱۰؛ ایوب ۲۳: ۱ تا ۱۰؛ 
متی ۲۵: ۱ تا ۱۲؛ دانیال ۱۲: ۱ تا ۱۰؛ افسسیان ۴: ۱۱ تا ۱۶. 

آیه حفظی: “و همۀ ما که با چهرۀ بی نقاب، جالل خداوند را، چنانکه در آینه ای، می نگریم، 
به صورت هامن تصویر، از جالل به جاللی فزونرت دگرگون می شویم؛ و این از خداوند رَسچشمه 

می گیرد که روح است” )دوم قرنتیان ۳: 1۸(�

اِمی کارمایکل گروهی از کودکان را به یک زرگری سنتی در هند برد. در وسط آتش زغال، 
یک ظرف سفالی لوله ای شکل قرار داشت. درون آن مخلوطی از منک، میوه متر هندی و خاک 
آجر بود. در این مخلوط، طال ریخته شده بود. هامنطور که آتش آن مخلوط را ذوب می کرد، 
طالی موجود در آن پاالیش و خالص تر می شد. زرگر، طال را با انرب بیرون می آورد و اگر به 
اندازه کافی خالص نبود، آن را با مخلوط جدیدی ترکیب و دوباره در آتش می گذاشت. اما هر 
بار که طال جابجا می شد، حرارت زیر آن بیشرت می شد. گروه از او پرسیدند: “از کجا می  فهمی 
که طال خالص شده است؟” او پاسخ داد: “وقتی بتوانم صورتم را در آن ببینم”. امی کارمایکل، 

شناخت خدا )فورت واشنگنت، پنسیلوانیا: نهضت ادبیات مسیحی، ۱۹۸۹(، ص. ۵۰.
خدا می خواهد ما را پاالیش کند، ما را مانند طالی ناب کند، تا ما را به صورت خود تبدیل 
این یک هدف حیرت انگیز است، و حتی شگفت انگیزتر به نظر می رسد، که شخصیتی  کند. 

مسیح وار تنها زمانی که از بوته های آزمایش زندگی عبور می کنیم در ما شکل می گیرد.

خالصه درس این هفته: رنج و عذاب چه نقشی در فرآیند خلوص دارد؟ چگونه همه اینها را 
در چارچوب جدال عظیم  ]نبرد بزرگ[ درک کنیم؟

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱ مرداد – ۲۳ ژوئیه آماده شوید. 
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۲۶ تیر      یکشنبه      

“به شکل او”
“زیرا آنان را که از پیش شناخت، ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پرسش 

درآیند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد” )رومیان ۸: ۲۹(.
در آغاز، خدا ما را به صورت خود آفرید )پیدایش ۱: ۲۷( اما این تصویر توسط گناه خراب 

شده است.

خدشه دار شدن تصویر خدا را در برشیت به چه طُرُقی می توانیم ببینیم؟

 

 
بدیهی است که همه ما توسط گناه فاسد شده ایم )رومیان ۳: ۱۰ تا ۱۹(. با این حال، اشتیاق 
خدا این است که ما را به هامن شکلی که در ابتدا بودیم بازگرداند. این هامن جایگاهی است که 
آیه امروز، در باره آن سخن می گوید. این نقشه خدا را آشکار می کند که کسانی که زندگی خود 

را تسلیم روح القدس می کنند، می توانند “به شکل پرس او درآیند” )رومیان ۸: ۲۹(.
اما بُعد دیگری نیز وجود دارد. “شباهت كامل به خدا می بایستی مجدداً در برشیت خلق 
شود. عظمت خداوند، عظمت مسیح در كامل كردن شخصیت قوم خدا، دخیل است”، اِلن جی 

وایت، آرزوی اعصار، صفحه ۸۲۰.

آنچه که در نقل قول باال توسط الن جی وایت گفته شده است را چگونه درک می کنید؟ به 
ایوب 1؛ متی ۵: 1۶؛ اول قرنتیان 4: ۹؛ افسسیان ۳: 1۰ نگاه کنید�

 

 

کیهانی  میانه یک منایش  در  که  کنیم  فراموش  نباید  به مسیح، هرگز  معتقدان  عنوان  به 
هستیم. جدال بزرگ بین مسیح و شیطان در اطراف ما برمال می شود. نربد اَشکال مختلفی 
به خود می گیرد و به طُرُق مختلفی تجلی می یابد. و اگرچه مسائل زیادی پنهان است، اما 
می توانیم درک کنیم که به عنوان پیروان مسیح، نقشی در این منایش داریم که باید آنرا ایفا 

کنیم و می تواند از طریق زندگی ما، مسیح حرمت داده می شود.

تصور کنید که در زمین یک استادیوم بزرگ هستید� در یک سمت جایگاه ملکوتیان وفادار 
به خداوند نشسته اند؛ و در سمت دیگر فرشتگانی هستند که همراه با لوسیفر در گناه 
سقوط کرده اند� اگر زندگی شما در ۲4 ساعت گذشته در آن زمین بازی می شد، تماشاچیان 
کدام طرف زمین زندگی شما را بیشتر تشویق می کردند؟ پاسخ شما چه چیزی را در مورد 

خودتان به شما می گوید؟
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۲۷ تیر      دوشنبه      

ایامن در میان آتش تهذیب
حضور در نربد یک چیز است؛ و اینکه، حتی ندیدن قوائی که در آنجا آرایش جنگی گرفته 
اند ، چیز دیگری است. به یک معنا، این هامن چیزی است که ما مسیحیان با آن رسوکار داریم. 
ما می دانیم که نیروهایی آنجا هستند، می توانیم آنها را در زندگی خود احساس کنیم، و با این 
حال، باید با ایامن به پیش برویم و به او که “نادیدنی است” اعتامد کنیم )عربانیان ۱۱: ۲۷(. 

ایوب ۲۳: 1 تا 1۰ را بخوانید� ماهیت کشمکش ایوب چیست؟ او چه چیزی را منی بیند؟ در 
عین حال، او با وجود متام مشقاتش چه چیزی را با ایامن خود می پذیرد؟

 

 

ایوب حتی در میان آزمایش های سخت و وحشتناک خود به خداوند اعتامد کرد. با وجود 
همه چیز، ایوب مصمم بود تا تحمل کند. و یکی از چیزهایی که او را حفظ کرد، طال بود. نه 
مدال طال؛ او بیشرت به آینده می نگریست و متوجه شد که اگر به خدا متوسل شود، بهرت می 
تواند از آن آزمون ها بیرون می آید، همچون طالی خالص. به ما گفته نشده است که ایوب 
چقدر از آنچه در پشت صحنه اتفاق می افتد اطالع داشته است. رصف نظر از اینکه چقدر از 

او پنهان بود، به هر حال آتش تهذیب را تا به آخر با بردباری تحمل کرد.
آیا از آتش می ترسید؟ آیا نگران گرما و حرارتی هستید که رشایط ایجاد می کند؟ شاید 
مانند ایوب، شدت حرارت خدا غیرقابل توضیح به نظر برسد. این ممکن است سختی سازگاری 
با شغل جدید یا خانه جدید باشد. ممکن است مجبور باشید در برابر بدرفتاری در محل کار یا 
حتی در خانواده خود تاب بیاورید و سعی کنید رسپا مبانید. ممکن است بیامری یا رضر مالی 
باشد. هر چقدر هم که درکش سخت باشد، خداوند می تواند از این آزمایشات برای تهذیب و 

پاکسازی شام استفاده کند و تصویر خود را در شخصیت شام منایان سازد.
به نظر می رسد اثبات طال بودن انگیزه ای برای ایوب در اینجا باشد، چیزی که باید به آن 
چشم بدوزد، و این به او کمک می کند تا از مشکالتش عبور کند. اکنون،این شهادتی قدرمتند 
در مورد شخصیت اوست که در میان متام دردها و رنج ها، او قادر به درک واقعیت فرآیند 
پاکسازی بود. گذشته از این، هرچند زیاد درک منی کرد، ولی می دانست که این آزمایش ها او 

را تهذیب و اصالح می کند.

با توجه به تجربه شخصی خودتان، آزمایش ها چگونه موجب پاالیش و تهذیب می شوند؟ 
به جز رنج کشیدن، از چه راه های دیگری می توانید اصالح شوید؟



۳۷

۲۸ تیر      سه شنبه      

آخرین سخنان مسیح
عیسی در اورشلیم و در آستانه مرگ قرار داشت. طبق انجیل متی، آخرین ساعت تعلیم 
عیسی قبل از عید ِپَسح به حواریون به گفنت متثیل هایی از جمله ده باکره، گوسفندان، و بزها 
انتظار برای آمدن عیسی است.  این داستان ها مربوط به نحوه زندگی ما در زمان  می گذرد. 
بنابراین، ارتباط آنها با امروز - با وجود نشانه های بازگشت قریب الوقوع عیسی در اطراف 

ما - هرگز مهمرت و بارزتر از این نبوده است.
در متثیل ده باکره )متی ۲۵: ۱ تا ۱۲(، بسیاری از مفرسان اشاره می کنند که روغن، منادی 
برای روح القدس است. خانم الن جی وایت موافق این تفسیر است، اما همچنین می گوید 
که این روغن منادی برای شخصیت است و چیزی است که هیچ کس منی تواند آنرا برای ما به 

دست آورد.

متثیل را بخوانید� بسته به اینکه روغن را مناد روح القدس می بینید یا برای داشنت شخصیت، 
معنای داستان از چه جهاتی تغییر می کند؟ اگر روغن نشان دهنده روح القدس یا شخصیتی 

شبیه مسیح باشد، این داستان چه مفاهیم یا تاثیری  برای شام دارد؟

روح القدس:  
شخصیت/ویژگی:  

َمَثل گوسفندان و بزها را در متی ۲۵: ۳1 تا 4۶ بخوانید� برای جداسازی گوسفندها و بزها از 
چه معیارهایی استفاده شده است؟

 

 

توجه کنید که پادشاه گوسفندها و بزها را بر اساس اعاملشان و شخصیتشان جدا می کند. 
با اینکه عیسی در اینجا، رستگاری از طریق اعامل را آموزش منی دهد، می توانیم ببینیم که رشد 
توسط مسیح نجات  برنامه نجات چقدر مهم است و چگونه کسانی که واقعاً  شخصیت در 

یافته اند، این نجات را از طریق زندگی و شخصیت های خود منعکس خواهند کرد.

اینکه گاهی  یا  بیند”�  آنرا منی  گفته شده است که “شخصیت هامن چیزی است که کسی 
آدمی  جور  چه  کند  منی  نگاه  شام  به  کسی  وقتی  است�  پنهان  نقابی  در  شخصیت  اوقات 

هستید؟ پاسخ به این سوال در مورد تغییراتی که باید انجام دهید به شام چه می گوید؟



۳۸

۲۹ تیر      چهارشنبه      

“خردمندی”
دیروز به موضوع اهمیت شخصیت برای کسانی که منتظر ظهور ثانوی هستند نگاه کردیم. 
امروز به طور خاص به اهمیت شخصیت برای کسانی که در آمدن دوم عیسی، زنده هستند 

نگاه خواهیم کرد.

دانیال 1۲: 1 تا 1۰ را بخوانید� در چه زمینه ای است؟ این آیات به چه زمانی در تاریخ زمین 
اشاره می کند؟ مهمرت از همه، با بهره گرفنت از این آیات در مورد شخصیت قوم خدا در این 
دوران چه می توانیم بگوییم؟ در مقایسه با رشیران چه ویژگی هایی به آنها نسبت داده شده 

است؟ همچنین به مکاشفه ۲۲: ۱۱ مراجعه کنید.

 

 

به دانیال گفته شده است که درست قبل از آمدن عیسی، زمان سختی و پریشانی خواهد 
 ،۱۰  ،۳  :۱۲ دانیال  در  است.  نداشته  آن وجود  نظیر  تاریخ  از  دیگری  زمان  در هیچ  که  بود 
تصویری از عادالن و رشیران در این دوران به ما داده شده است. توجه داشته باشید که چگونه 
رشیران “رشارت خواهند کرد” )دانیال ۱۲: ۱۰( در مقایسه با عادالن، که در آیه ۳ مانند نور می 
درخشند، شاید به این دلیل که آنان در طول این “ایام مصیبت، که نظیر آن از زمانی که قومی 
به وجود آمد تا آن روز نبوده است” )دانیال ۱۲: ۱(، “تطهیر، پاک و تصفیه شده اند” )دانیال 
۱۲: ۱۰(. در مقابل، همچنین، رشیران و بدکاران چیزی نخواهند فهمید، اما صالحان “خردمند” 

هستند و همه چیز را درک خواهند کرد.
فهمیدن چه چیزی؟ ریاضی، علوم، نقدهای عالی؟ متثیل ها می گویند که “ترس از خداوند 
رسآغاز دانش است” )امثال ۱: ۷(. شاید در این زمینه، “خردمندان” خردمند باشند، زیرا از این 
رویدادهای نهایی، یعنی زمان دشواری، آگاهی و درکی دارند. آنها غافلگیر منی شوند؛ آنها از طریق 
مطالعه در مورد کالم خدا می دانند که این دوران مصیبت در حال آمدن است. و مهمرت از همه، 
آنها به اندازه کافی می دانند که اجازه دهند این زمان سختی آنها را خالص و تهذیب کند. از سوی 

دیگر، رشیران در طغیان گری خود لجبازتر می شوند و بنابراین به رشارت خود ادامه می دهند.
نکته مهم این است که در اینجا به ما تصویری از مردمی ارائه می شود که فرآیند پاالیش 

و تطهیر را طی کرده اند.

اینجا  در  را  اصولی  اما چه  نگاه کرده ایم،  آخر  زمینه روزهای  آیات در  این  به  ما  اگرچه 
می بینیم که می تواند به ما کمک کند تا اکنون بهتر بفهمیم فرآیند تهذیب و پاالیش، حتی 

برای ما امروز چیست؟



۳۹

۳۰ تیر      پنجشنبه      

شخصیت و جامعه
تا  آیا  این منت آغاز می شود: “من یک صخره هستم، من یک جزیره هستم”.   با  آوازی 
به حال چنین احساسی داشته اید که بخواهید مستقل، تنها، و جدا از دیگران بایستید؟ حتی 
ممکن است شنیده باشید که مردم می گویند: “خوب، راه رفنت من با خدا یک امر خصوصی 

است. این چیزی نیست که بخواهم در مورد آن صحبت کنم”.

افسسیان 4: 11 تا 1۶ را بخوانید� نکته ای که پولس در اینجا مطرح می کند چیست؟ او در 
اینجا چه نقشی برای جامعه قائل است؟

 

 
وقتی پولس به افسسیان نامه می نویسد، کلیسا را به عنوان یک بدن توصیف می کند. 
عیسی رس است و قوم او بقیه بدن را تشکیل می دهند. اگر به افسسیان ۴: ۱۳ نگاه کنید، 
متوجه هدف نهایی زندگی در چنین جامعه ای خواهید شد – این تجربه و رشد کامل همه 

جامعه  “به بلندای کامل قامت مسیح” است. و به همین دلیل ما به یکدیگر نیاز داریم!
مطمئناً می توان به تنهایی یک مسیحی بود. در واقع، مانند بسیاری از افرادی که در طول 
قرن ها مورد متسخر یا آزار و اذیت قرار گرفته اند، به تنهایی ایستادن و پایداری کردن اغلب 
تحت  زنان  و  مردان  که  است  خداوند  قدرت  بر  قدرمتند  شاهدی  این  است.  ناپذیر  اجتناب 
فشارهایی که آنها را احاطه کرده است زانو خم نکرده اند. با این حال، در حالی که این درست 
است، پولس می خواهد بر یک حقیقت مهم و رضوری تأکید کند: زمانی که با هم در مشارکت 

با یکدیگر کار می کنیم، رس انجام، پری مسیح را تجربه کرده و آشکار می کنیم.

در افسسیان 4: 11 تا 1۶، پولس می گوید، قبل از آشکار شدن پُری  مسیح در جامعه مسیحی 
ما، چه اتفاقی باید بیفتد؟

 

شهادت جامعه ای که پُری مسیح را آشکار می کند با فردی که پُری مسیح را آشکار منی کند از 
چه جهت متفاوت است؟ پیامدهای این موضوع در چارچوب نربد بزرگ چیست؟ رجوع کنید 

به افسسسیان ۳: 1۰�

وقتی خودتان تنها هستید یا با غریبه ها هستید، خوب بودن آسان است، اما مهربانی با 
افرادی که واقعاً آنها را نمی شناسید یا آنها را دوست ندارید، بسیار سخت تر است� این بدان 
معنی است که وقتی ما هنوز به این افراد لطف و مهربانی نشان می دهیم، ما شاهدی 

معتبر و قوی برای حقیقت خدا هستیم�



4۰

۳۱ تیر      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از خانم اِلن جی وایت بخوانید، “خدا به ما قلبی جدید از بدن]جسم[ 
را وعده می دهد”، ص. ۱۰۰، از کتاب پرسان و دخرتان خدا; “برای مالقات با داماد”، صفحات 
۴۰۵ تا ۴۲۱، از کتاب درس های پندآموز مسیح؛ “زمان سختی”، صفحات ۶۱۳ تا ۶۳۴، از کتاب 

نربد عظیم.
“شخصیت سازی مهمرتین وظیفه ای است که تا به حال به انسان سپرده شده است؛ و 
هرگز پیش از این جدیت مطالعه آن به اندازه اکنون مهم نبوده است. هرگز هیچ نسل قبلی 
با  جوان  زنان  و  مردان  هرگز  اند؛  نشده  فراخوانده  جدی  بطور  مسائل  حل  و  مواجهه  برای 

خطراتی به اندازه امروز مواجه نشده بودند”. الن جی وایت، آموزش، ص. ۲۲۵. 
که  می شوند  داده  نشان  روغن  گدایان  به عنوان  نادان  باکره های  ها،  باکره  متثیل  “در 
درخواست آنها رد می شود. این مناد کسانی است که خود را با پرورش شخصیتی مناسب برای 
باید پیش همسایه ها بروند و بگویند  اند. گویی آنها  مقاومت در زمان بحران آماده نکرده 
شخصیتت را به من بده وگرنه از دست می روم. آنهایی که عاقل و دانا بودند منی توانستند 
روغن خود را به فانوس های کم نور باکره های نادان منتقل کنند. شخصیت قابل انتقال نیست. 
قرار نیست خرید و فروش شود؛ باید اکتساب شود. خداوند به هر فردی فرصتی داده است تا 
از طریق ساعات آزمایش، شخصیتی عادل حاصل کند؛ او راهی مهیا نکرده است که به وسیله 
از معلم  با گذراندن تجربیات سخت و آموخنت  بتواند شخصیتی را که  انسانی  آن یک عامل 
بزرگ برای خود ساخته را به شخص دیگری منتقل کند تا بتواند در برابر آزمایش شکیبایی از 
خود نشان دهد، و ایامن بیاورد تا بتواند کار غیرممکن جابجای کوه ها را انجام دهد”. الن جی 

وایت، مربی/راهنامی جوانان، ۱۶ ژانویه ۱۸۹۶. 

سواالتی برای بحث:
1� “شخصیت سازی” به چه معناست؟ چطور می توانید این کار را بکنید؟ بنای شخصیت 

در زندگی شما و جامعه کلیسایی شما به چه اندازه یک اولویت مشهود و آشکار است؟

۲� مطالعه روز پنجشنبه در مورد اهمیت نقش جامعه در زندگی یک مسیحی صحبت 
کرد� کلیسای محلی شما به عنوان بدن مسیح تا چه حد خوب عمل می کند؟ شما به عنوان 
یک جامعه چقدر خوب معرف خداوند هستید؟ به عنوان یک کالس، در مورد آنچه که می 

توانید برای بهبود آن انجام دهید، صحبت کنید�

۳� به عنوان یک کالس، در مورد این سوال صحبت کنید که چرا ساختن شخصیت مهم 
است، ولو آنکه تنها با ایمان به عیسی نجات پیدا کردیم� اگر پارسایی او و شخصیت کامل 

او چیزی است که ما را نجات می دهد، پس چرا ما باید شخصیت خود را رشد دهیم؟

4� هلن کلر، که از سنین کودکی ناشنوا و نابینا بود، نوشته است: “شخصیت را نمی توان 
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در آسودگی و آرامش پرورش و ارتقا داد� تنها از طریق تجربۀ سختی و مصیبت روح را 
تقویت می کند، دیدگاه را شفاف می کند، و بلندهمتی را الهام می متد و موفقیت حاصل 
می شود”� رهبری، جلد 1۷ شماره 4� موافقید؟ در مورد ارتباط بین شخصیت، رنج، و نبرد 

عظیم بحث کنید�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4۲

داستانهای ایامنداران
۱ مرداد

توطئه با ارواح
نوشته  اندرو مک چسنی

ماه ها گذشت تا  اینکه مادر و جونیور متوجه شدند چرا پدر آنها را دوماه رها 
کرده و در معبد کندومبل در مانائوس، برزیل زندگی کرده است. علت این بود که 

جونیور می خواست ادونتیست روز هفتم بشود. 
آلفا  ادونتیست روز هفتم  از دیدن مردی که در کلیسای محلی  جونیور پس 
تعمید می گرفت، به مادر گفت که او نیز میخواهد تعمید بگیرد. مادر به پدر گفت 

و در معبد ارواح شیطانی به پدر دستور دادند تا این نقشه را متوقف کند. 
در خانه پدر تالش کرد تا جونیور را متقاعد کند که تجدید نظر کند اما پرس 
قاطعانه ایستادگی کرد. ارواح شیطانی فشار خود را افزایش داده، به پدر گفتند که 
اگر جلوب جونیور را نگیرد، نابود خواهد شد. پدر منی دانست که تعمید چگونه 
می تواند جونیور را نابود کند اما با نقشه ارواح شیطانی برای ترک خانه موافق 
بود. ارواح گفتند مادر، شوهر و کارش را در یک روز از دست می دهد و منی تواند 
جونیور را به کلیسا بربد . پدر منی خواست خانه را ترک کند و او متام روز نگران 
برنامه بود . اما وقتی آن شب مادر از یک مراسم کلیسا دیر به خانه بازگشت، او با 

عصبانیت تصمیم گرفت خانه را ترک کند. 
پدر  بعد،  روز  رفت.  جلو  بود،  شده  بینی  پیش  که  برنامه هامنطور  ابتدا  در 
خانه را ترک کرد و مادر شغلش را از دست داد. اما بقیه برنامه شکست خورد. 
ارواح امید داشتند که پول مادر متام شود و جونیور را به کلیسا نربد. اما وقتی مادر 
توانایی خرید بنزین نداشت، اعضای کلیسا پیشنهاد دادند او را برسانند. پس از دو 
ماه، ارواح اعالم کردند برنامه جدیدی خواهند داشت تا تعمید گرفنت جونیور را 

متوقف کنند. آنها به پدر گفتند به خانه برگردد.
برای  آمادگی  جهت  مقدس  کتاب  تعلیمی  جلسات  جونیور  حال،  همین  در 
تعمید را آغاز کرده بود. او به پیشاهنگان پیوست، در برنامه موسیقی کلیسا رشکت 
قول  ارواح شیطانی  که  اگرچه  کلیسا کمک  کرد.   اداره سیستم صوتی  به  و  کرد 
داده بودند که تعمید جونیور را متوقف کنند، اشتیاق این پرس بیشرت شد. با وجود 

ناراحتی پدر، مادر نیز در مورد تعمید گرفنت صحبت کرد. 
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کشیش ریکاردو تاریخ ۲۹ اکترب را برای تعمید جونیور تعیین کرد، یک سال پس 
از اینکه این پرس برای اولین بار در خانه دوست خود کلیفرسون در مورد کلیسای 
ادونتیست شنیده بود. مادر آرزو داشت در هامن روز تعمید بگیرد. زمانیکه او 
به کشیش ریکاردو گفت، او با جدیت به او خیره شد و گفت: “منی توانید تعمید 
بگیرید زیرا طبق احکام ازدواج رسمی نکرده اید”.  کلامت همچون مشتی به مادر 
شد.  جونیور  با  گرفنت  تعمید  برای  متایلش  مانع  او،  غیررسمی  ازدواج  زد.  رضبه 
کشیش ریکاردو ناامیدی اورا دید و گفت: “نگران نباش، از ادواردو بخواه تا با تو 

ازدواج کند”. 
وقتی مادر کلیسا را ترک کرد، اشک بر گونه هاش جاری شد. او شک داشت 
که پدر موافق باشد. با این وجود، به دنبال او بود و گفت: “من  سوالی دارم. مهم 
نیست چطوری پاسخ بدی، رابطه ما تغییری نخواهد کرد. با من ازدواج می کنی؟”

پدر لب هایش را با ناراحتی جمع کرد. سپس چهره  اش جدی شد و گفت: “نه، 
من هرگز با تو ازدواج نخواهم کرد”

هدیه   سیزدهمین سبت شام به افتتاح هشت کلیسا در بخش آمریکای جنوبی، 
و  سانتوس(  فریرا دوس  )ادواردو  پدر  که  برزیل، جایی  در  کلیسا  از جمله چهار 

خانواده اش زندگی می کنند، کمک خواهد کرد.
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۱ – ۷ مرداد   درس پنجم   

حرارت شدید

بعدازظهر سبت
برای مطالعه هفته: پیدایش ۲۲؛ هوشع ۲: ۱ تا ۱۲؛ ایوب ۱: ۶ - ۲: ۱۰؛ دوم قرنتیان ۱۱: 

۲۳ تا ۲۹؛ اشعیا ۴۳: ۱ تا ۷

آیه حفظی: “اما خواست خداوند این بود که او را لِه کرده، به دردها مبتال سازد� چون 
جان خود را قربانی گناه ساخت، نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد، و ارادۀ 

خداوند به دست وی به انجام خواهد رسید” )اشعیا ۵۳: 1۰(�

در حالی که همرس نویسنده مشهور مسیحی سی.اس. لوئیس در حال مرگ بود، لوئیس 
دادن  از دست  بزرگ  باشد که در معرض خطر  این  نوشت، “من فکر منی کنم خطر واقعی 
ایامنم به خدا باشم. خطر واقعی اینست که چنین چیزهای وحشتناکی را در مورد او باور کنم. 
نتیجه گیری که از آن وحشت دارم این نیست که “در کل خدایی وجود ندارد”؛ بلکه این است 
اندوه  که خیال کنم که “]مرگ[ چیزی است که خدا دوست دارد”. چگونگی نگاه کردن به 

)نیویورک: انتشارات هارپر کالینز، رشکت، ۱۹۶۱(، صفحات ۶ و ۷.
وقتی همه چیز در زندگی واقعاً سخت و دردناک می شود، برخی از ما خدا را کامالً رد 
می کنیم. برای برخی دیگر مانند لوئیس، این وسوسه وجود دارد که دیدگاه خود را نسبت به 
خدا تغییر دهند و انواع اندیشه های بد را در مورد او تصور کنند. سوال این است که چقدر 
فشار ]حرارت[ ازدیاد می یابد؟ خدا چقدر مایل است که برای تحقق هدف نهایی خود، برای 
شکل دادن ما به “شکل پرسش” خطر کند و قوم خود را تحت حرارت ذوب شدن قرار دهد؟ 

)رومیان ۸: ۲۹(. 

خالصه درس این هفته: به نظر شما چرا خدا حاضر است در معرض خطر سوء تعبیر و درک 
اشتباهی توسط کسانی باشد که می خواهد او را بشناسند و دوستش داشته باشند؟ فکر 
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می کنید تا چه حد خدا مایل است که در خطر اشتباهی درک شدن ]سوءتعبیر[ قرار گیرد تا 
شما را به “شکل پسرش” درآورد؟

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۸ مرداد – ۳۰ ژوئیه آماده شوید. 

۲ مرداد      یکشنبه      

ابراهیم در بوته آزمایش
تا  را فرا می خواند  ابراهیم  ناگهان  را بخوانید. خداوند بدون هیچ توضیحی،  پیدایش ۲۲ 
فرزند خود را به عنوان قربانی سوختنی تقدیم کند. آیا می توانید تصور کنید که ابراهیم باید چه 
احساسی داشته باشد؟ این یک اندیشه کامالً ناخوشایند بود که یک خدای مقدس باید از شام 
بخواهد که پرس خود را قربانی کنید. حتی اگر ابراهیم فکر می کرد که این امر قابل قبول است، 

پس وعده های خدا در مورد وارث او چه می شود؟ بدون پرسش، این وعده از بین می رفت.

چرا خداوند از ابراهیم خواست چنین قربانی را تقدیم کند؟ اگر خدا همه چیز را می دانست، 
پس هدف و مقصود او چه بود؟ 

 

 

درخواست خداوند از ابراهیم و زمان آن تصادفی نبود. در واقع، همه چیز محاسبه شده 
بود که عمیق ترین و بیشرتین رنج ممکن را به دنبال داشته باشد، زیرا “خداوند قصد داشت تا 
ابراهیم را در انتهای زندگی اش با سخت ترین آزمایش مواجه سازد” )الن جی. وایت، مشایخ 
و انبیاء، صفحه ۱۶۳(. آیا این آزمون از سوی خدائی دیوانه بود؟ به هیچ وجه، زیرا “رنج و 
اندوهی را که او در طی روزهای وحشتناک آزمایش تحمل کرد برای این بود که از طریق تجربه 
آن، تا اندازه ای به عظمت قربانی که از سوی خدای متعال برای نجات انسان گذرانده می شد، 

پی بربد”. مشایخ و انبیاء، صفحه ۱۵۴. 
این فقط یک آزمایش بود، خدا هرگز قصد نداشت که ابراهیم پرسش را قربانی کند. این 
نکته بسیار مهمی را در مورد روشهایی مشخص می کند که خدا گهگاهی بکار می گیرد.  خدا 
ممکن است از ما بخواهد کاری را انجام دهیم که هرگز قصد ندارد آنرا کامل کرده و به امتام 
برسانیم. او ممکن است از ما بخواهد به جایی برویم که هرگز قصد ندارد به آنجا برسیم. چیزی 
که برای خدا مهم است لزوماً پایان و به انجام رساندن آن نیست، بلکه آن چیزی است که ما 

در طی فرآیند تغییر و تحول یاد می گیریم. 
عیسی ممکن است در مورد تجربه ابراهیم فکر می کرده است، وقتی که به یهودیان گفت: 
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“پدر شام ابراهیم شادی می کرد که روز مرا ببیند؛ و آن را دید و شادمان شد” )یوحنا ۸: ۵۶(. 
ابراهیم ممکن بود فراست خود را از دست داده و خیال کند که این دستورات از جانب شیطان 

بوده باشد. کلید بقا و یادگیری ابراهیم در کل این فرآیند، شناخت صدای خدا بود.

با شما  از کجا متوجه می شوید که خدا  شما صدای خدا را چگونه تشخیص می دهید؟ 
صحبت می کند؟ از چه راه هایی او اراده خود را به شما می گوید؟

۳ مرداد      دوشنبه      

ارَسائیل متمرد
داستان هوشع درس های قدرمتندی دارد که به ما بیاموزد. وضعیت هوشع قابل توجه است. 
همرس او، جومر، فرار می کند و از مردان دیگر صاحب فرزندانی می شود. اگرچه او از نظر 
روابط زناشویی وفادار نبوده است، اما خداوند هوشع را فرا می خواند تا همرسش را پس بگیرد 
و دوباره عشق و محبت خود را به طور کامل به او نشان دهد. این داستان به منزله متثیلی 
درباره خدا و ارسائیل است. بنی ارسائیل خدا را ترک کرده بودند و فاحشه خدایان دیگر شده 
بودند، اما خدا همچنان آنها را دوست داشت و می خواست محبت خود را به آنها نشان دهد. 

اما فقط به روش های خدا نگاه کنید!

هوشع ۲: 1 تا 1۲ را بخوانید� خدا می گوید از چه روش هایی برای برگرداندن ارَسائیل به سوی 
خود استفاده خواهد کرد؟ این تجربیات چگونه می توانست باشد؟

هوشع ۲: ۲، ۳  
هوشع ۲: ۵ تا ۷  

هوشع ۲: ۸،۹  
هوشع ۲: ۱۰  

این داستان در مورد نحوه تجربه ما از خدا هنگامی که او ما را به سمت توبه هدایت می 
کند، دو موضوع مهم را مطرح می کند. اول، ما در این خطر هستیم که تشخیص ندهیم خدا 
در کار است. وقتی ارسائیل چنین تجربیات سخت و دردناکی را پشت رس گذاشت، شاید برای 
آنها سخت بود که تشخیص دهند خدایشان برای نجات آنها کار می کند. هنگامی که راه ما 
توسط خارهای تیز مسدود می شود یا ما به مانعی بر رس راهامن روبرو می شویم، بطوریکه 
منی دانیم به کجا می رویم )هوشع ۲: ۶( - آیا این کار خداست؟ هنگامی که نیازهای اولیه ما 
نابود می شوند یا دچار آشفتگی می شویم )هوشع ۲: ۹، ۱۰( - آیا پدر ما می تواند در همه 
چیز دست داشته باشد؟ حقیقت آنچه است که احساس کنیم، خداوند همیشه در تالش است 

تا ما را به سوی توبه هدایت کند، زیرا او ما را بسیار دوست دارد.
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دوم، زمانی که خدا در کار است، ما در خطر درک نادرستی از خدا هستیم. ممکن است 
تشخیص دهیم که خدا در کار است، اما کاری که او انجام می دهد را دوست نداریم. در حالی 
که ما احساس آزردگی و آشفتگی می کنیم، به راحتی می توان خدا را به خاطر ظامل بودن، 
دخالت نکردن یا بی توجهی مورد عتاب قرار داد. اما خدا همیشه در تالش است تا ما را از 

طریق عهد محبت و عشق خود احیا کند.

هوشع ۲: 14 تا ۲۳ را بخوانید� این آیات چه چیزی را در مورد خدا آشکار می کنند؟ از روح 
القدس بخواهید که به شما نشان دهد آیا در زمینه ای از زندگی خود از خدا فرار کرده اید 
یا خیر� اگر متقاعد شدید که گریخته اید، چرا منتظر می مانید تا از طریق بوته آزمایش 

گذر کنید؟ چه چیزی شما را از تسلیم همه چیز به خداوند باز می دارد؟

۴ مرداد      سه شنبه      

نجات از طریق عبادت
ایوب 1: ۶ - ۲: 1۰ را بخوانید� چه چیزی دلیل رنج ایوب بود؟

دراینجا چیز شگفت انگیزی وجود دارد. فرشتگان به دیدن خدا می آیند و شیطان نیز با 
آنها می آید. خداوند از شیطان می پرسد که کجا بوده است و شیطان پاسخ می دهد که او 
“… از گشت و گذار در زمین و سیر کردن در آن می آید ….” ایوب ۱: ۷(. سپس خدا این 
سؤال را مطرح می کند: “آیا خادم من ایوب را مالحظه کرده ای؟” )ایوب ۱: ۸(. این سؤال به 
خودی خود قابل توجه نیست؛ آنچه مهم و قابل توجه است، کسی است که آن را می پرسد. 
این شیطان نیست که به ایوب به عنوان شخص مورد نظر برای محک و آزمایش اشاره می کند، 
بلکه خداست. خدا با دانسنت اینکه دقیقاً چه چیزی قرار است اتفاق بیافتد، ایوب را در دستان 
شیطان قرار می دهد. بر روی زمین، ایوب مطلقاً منی داند که بوته آزمایش او چقدر سخت 
خواهد بود. و گرچه بسیار واضح است که این شیطان است، نه خدا، که باعث رنج ایوب می 
شود، همچنین واضح است که این خداوند است که به رصاحت به شیطان اجازه می دهد تا 
دارایی ها، فرزندان و سالمت جسامنی او را از بین بربد. اگر خداوند به ایوب اجازه می دهد 
که رنج بکشد، چه فرقی می کند که خدا یا شیطان شخصاً این رنج را به او تحمیل می کنند؟ 
چگونه خدا می تواند عادل و مقدس باشد، وقتی که به طور آشکار به شیطان اجازه می دهد 
که باعث ایجاد چنین درد و عذابی برای ایوب شود؟ آیا این وضعیت یک مورد خاص است یا 

این ویژگی رفتاری است که خداوند هنوز با ما امروز آنگونه رفتار می کند؟

در ایوب باب 1: ۲۰، ۲1، ایوب چگونه به آزمایشات عکس العمل نشان می دهد؟
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پاسخ به چنین رنجی از دو طریق امکان پذیر است. می توانیم تندخو، کینه جو، و عصبانی 
شویم، نسبت به خدایی که معتقدیم ظامل است یا وجود ندارد، به او پشت کنیم، یا می توانیم 
محکم تر به خدا بچسبیم. ایوب با ماندن در حضور خدا و پرستش او با رسنوشت و مصیبتی که 

بر رسش می آمد کنار می آید.
در ایوب ۱: ۲۰، ۲۱، ما سه جنبه از عبادت را می بینیم که ممکن است در زمان سختی 
کمک کننده باشند. اول، ایوب درماندگی خود را می پذیرد و قبول می کند که هیچ ادعایی 
ندارد: “عریان از رَِحم مادرم بیرون آمدم و عریان باز خواهم گشت” )ایوب ۱: ۲۱(. دوم، ایوب 
تصدیق می کند که خدا هنوز همه چیز را تحت کنرتل کامل خود دارد: “خداوند داد و خداوند 
گرفت” )ایوب ۱: ۲۱(. ثالثاً، ایوب با تأکید مجدد بر ایامن و اعتقاد خود به عدالت خدا به ختم 

ماجرا می رسد. “نام خداوند متبارک باد!” )ایوب ۱: ۲۱(. 

آیا در حال گذار از سختی ها و بوته آزمایش هستید؟ مراحلی که ایوب استفاده کرد را 
دنبال کنید� چگونه ممکن است به شما نیز کمک کنند؟

۵ مرداد      چهارشنبه      

نجات و بقا از طریق امید
“بارهایی كه بر دوش ما گذاشته شد آن قدر گران و سنگین بود كه امید خود را به زندگی 
از دست دادیم� احساس می کردیم كه حكم اعدام ما صادر شده بود� چنین اتّفاقی افتاد تا به 

خدایی كه مردگان را زنده می کند مّتکی باشیم نه به خودمان” )دوم قرنتیان ۱: ۸، ۹(. 

پولس به عنوان رسول برگزیده خدا، بیش از دیگران متحمل رنج و زحمت شد. با اینحال 
شکست نخورد و از پا نیافتاد. بلکه در ستایش و عبادت خداوند رشد کرد. لیست سختی های 

او در دوم قرنتیان ۱۱: ۲۳ تا ۲۹ آمده است. اکنون دوم قرنتیان ۱: ۳ تا ۱۱ را بخوانید.

در دوم قرنتیان 1: 4، پولس بیان می کند دلیل اینکه خدا نسبت به ما دلسوز است و به ما 
تسلی می دهد این است که “ بتوانیم با استفاده از هامن آسایشی كه خدا به ما عطا فرمود، 
كسانی را كه به انواع سختی ها گرفتار هستند، آسودگی بخشیم”� رنج تا چه حد ممکن است 

فراخوانی برای خدمت باشد؟ چگونه می توانیم نسبت به این احتامل هوشیارتر شویم؟

 

 
خدا می خواهد از طریق ما به لطمه دیدگان و رنج کشیدگان خدمت کند. این بدان معناست 
که او ممکن است ابتدا به ما اجازه دهد که همین نوع مصیبت ها و آسیب ها را تجربه کنیم. 
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سپس ما نه بصورت تئوری، بلکه به خاطر تجربه خودمان از مهربانی و آسایش خداوند تشویق 
به خدمت خواهیم شد. این یک اصل از زندگی عیسی است )عربانیان ۴: ۱۵ را ببینید(.

تاسف  احساس  او  برای  ما  که  نیست  این  برای  از سختی هایش  پولس  واضح  توضیحات 
کنیم. این توضیحات برای ما هستند که بدانیم حتی وقتی در قعر سختیها و مصیبت هستیم، 
پدر همچنان می تواند مداخله کند تا شفقت و آسایش خود را برای ما به ارمغان بیاورد. ممکن 
است حتی از زندگی خود ناامید و مایوس شویم و حتی کشته شویم، اما نرتسید، خدا به ما یاد 
می دهد که به او تکیه کنیم. ما می توانیم به او اعتامد کنیم، زیرا خدای ما “مردگان را زنده 

می کند” )دوم قرنتیان ۱: ۹(.
در حالی که اعالم خرب خوش انجیل در مد نظر پول است، می داند که خدا او را در آینده 
نیز نجات خواهد داد. توانایی پولس برای پایداری و استوار ماندن بوسیله سه چیز حامیت و 
پشتیبانی می شود که او آنها را در دوم قرنتیان ۱: ۱۰، ۱۱ ذکر می کند. اول، سابقه اثبات شده 
خدا: “او ما را از چنین خطر مهلکی رهانید و باز خواهد رهانید” )دوم قرنتیان ۱: ۱۰(. دوم، 
عزم پولس برای مترکز و توکّل بر خود خدا: “بر اوست که ما امید بسته ایم که همچنان ما را 
خواهد رهانید” )دوم قرنتیان ۱: ۱۰(. سوم، شفاعت مستمر مقدسین: “شام نیز با دعای خود 

یاری مان دهید” )دوم قرنتیان ۱: ۱۱(.

چه چیزی می توانید از پولس بیاموزید که می تواند به شما کمک کند در میان کشمکش 
های خود دچار ترحم و تاسف نسبت به خود نشوید؟

۶ مرداد      پنجشنبه      

گرمای شدید
تا اینجای دروس این سه ماهه، منونه های زیادی از بوته های آزمایشی را که خداوند برای 
خالص کردن و آوردن مسیحیت به زندگی ما استفاده می کند مورد توجه قرار دادیم. با این حال، 
برخی از مردم ممکن است با مشاهده این مثال ها به این نتیجه برسند که خداوند یک جبار 
سختگیر و طلبکار است. مطمئناً، برخی ممکن است بگویند: “ما می دانیم که خدا خیریت ما 
را می خواهد، اما این منونه ها توجه و محبت زیادی را از سوی او نشان منی دهند. در عوض، 
خدا بیشرت شبیه یک قلدر به نظر می رسد. او هدفی را دنبال می کند که باعث دوران سختی 

برای ما می شود، و هیچ کاری منی توانیم برای آن انجام دهیم”. 
از گناه زندگی می کنیم، فقط قسمت  این زمین پر  درست است که در حالی که ما در 
اندکی از علل اتفاقات را خواهیم فهمید. در ملکوت، چیزهای بیشرتی را درک خواهیم کرد )اول 
قرنتیان ۴: ۵؛ اول قرنتیان ۱۳: ۱۲(، اما در حال حارض باید با این تنش زندگی کنیم که باور کنیم 
خدا حضور دارد و از ما مراقبت می کند، حتی اگر اوضاع همیشه خیلی خوب نباشد. اشعیا این 

بحران را به خوبی توصیف می کند.
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اشعیا باب ۴۳: ۱ تا ۷ را بخوانید. در آیه ۲ خداوند می فرماید که قومش از آبها و آتش 
خواهند گذشت. اینها منادی از خطرات شدید هستند، اما شاید آنها اشاره ای به عبور از دریای 
رسخ و اردن داشته باشند، هر دو، دورانی ترسناک، اما زمان هایی هستند که راه را برای زندگی 
جدید هموار کردند. ممکن است انتظار داشته باشید که خدا بگوید که از مردمش در برابر این 
خطرات محافظت خواهد کرد و آنها را در مسیر آسان تری هدایت خواهد کرد. اما مانند شبان 
در مزمور ۲۳، او بیشرت می گوید که وقتی زمان های سخت فرا می رسد، قوم خدا نباید رساسیمه 

شوند، زیرا او با آنهاست.

به اشعیا 4۳: 1 تا ۷ نگاه کنید� راه های مختلفی را بنویسید که از طریق آنها خداوند به 
مردم خود در زمان گذر از آب و آتش اطمینان خاطر می دهد� این چه تصویری از خدا در 

ذهن شام ترسیم می کند؟ کدام وعده ها را می توانید برای خودتان طلب کنید؟

 

 

ما می توانیم آنچه را که در مورد بوته های آزمایش خدا آموخته ایم به سه طریق خالصه 
کنیم. اوالً، حرارت شدید خدا به این خاطر است که نه ما، بلکه گناه را در ما نابود کند. ثانیاً، 
حرارت شدید خداوند به این خاطر نیست که ما را بدبخت کند، بلکه برای این است که ما را 
هامنطور که در ابتدا آفریده شده ایم، پاکیزه و تطهیر کند. ثالثاً، توجه و مراقبت خدا از ما 
همواره و در همه حال ثابت و محبت آمیز است - او هرگز ما را تنها نخواهد گذاشت، مهم 

نیست که چه اتفاقی برای ما بیفتد.

این آیات در مورد اعمال و شخصیت خداوند به شما چه می آموزند؟ مزمور 1۰۳: 1۳، 14؛ 
متی ۲۸: ۲۰؛ اول قرنتیان 1۰: 1۳؛ اول پطرس 1: ۷� چگونه واقعیت این آیات را در زندگی 

خود تجربه کرده اید؟

۷ مرداد      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از خانم اِلن جی وایت بخوانید، “آزمایش ایامن” صفحات ۱۴۵ تا 
۱۵۵ از کتاب مشایخ و انبیاء؛ “عبادت خداوند”، صفحات ۳۱۵ تا ۳۱۹ از کتاب شهادت هایی 

برای کلیسا، جلد ۵. 
“خداوند، همواره قوم خویش را در کورۀ سختی ها آزمایش کرده است. در گرمای کوره 
عیسی  شود.  می  جدا  است،  مسیحی  سیرت  که هامن  ناب  طالی  از  ها  ناخالصی  که  است 
آزمایش را نظاره می کند و می داند که چه چیزی برای خالص کردن فلز گرانبها رضوری است 
او را منعکس کند. خداوند از طریق آزمایشات سخت و طاقت فرسا،  انوار محبت  تا بتواند 
خادمین خود را تربیت می کند. او در بعضی ها، قدرتی را می بیند که می تواند برای پیشربد 
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اهداف او به کار گرفته شود. و به همین دلیل، این اشخاص را با آزمایش مواجه می کند و 
با آینده نگری خود، ایشان را در موقعیتی قرار می دهد تا شخصیت ایشان امتحان شود و 
کمبود ها و ضعفهایشان را که از نظر مخفی بود، آشکار کند. او به آنان فرصت می دهد تا این 
ضعفها را اصالح کرده و خود را برای خدمت به خداوند آماده کنند. او با نشان دادن ضعفهای 
ایشان، به آنان تعلیم می دهد که به او توکل کنند،…. هدف خداوند، این چنین تحقق می 
یابد. افرادی که این چنین تعلیم یافته و تربیت می شوند، آماده اند تا نقشه خداوند را تحقق 
بخشند، هنگامی که ایشان را فرا خواند”. اِلن جی وایت، مشایخ و انبیاء، صفحات ۱۲۹، ۱۳۰. 

“اگر با مشیت خداوند برای تحمل آزمایش فراخوانده شدیم، بیایید صلیب را بپذیریم و جام 
تلخ را بنوشیم، به یاد داشته باشیم که دست پدر است که آن را بر لبان ما می گذارد. بیایید 
در تاریکی و همچنین در روشنایی به او اعتامد کنیم. آیا منی توانیم باور کنیم که او هر چیزی 
را که به نفع و برای خیریت ماست به ما خواهد داد؟  .  .  .  حتی در شب مصیبت، چگونه 
می توانیم از بلند کردن قلب و صدای خود در ستایش و قدردانی اجتناب کنیم، وقتی که محبتی 
را که از طریق صلیب جلجتا نسبت به ما ابراز شد را به یاد می آوریم؟” اِلن جی وایت، شهادت 

هایی برای کلیسا، جلد ۵، صفحه ۳۱۶. 

سواالتی برای بحث:

1� در کالس، از کسی بخواهید آزمایش ایمان خود را بازگو کند که اگر به اندازه آزمایش 
ایمان ابراهیم سخت نبوده، اما باز هم به اندازه کافی سخت بوده است� چه چیزی می 

توانید از تجربه آن شخص، از موفقیت ها یا شکست های او بیاموزید؟

۲� ۲4 ساعت آخر زندگی مسیح قبل از مصلوب شدن او را مرور کنید�  با چه سختی های 
شدیدی روبرو شد؟ چگونه تحمل کرد؟ چه اصولی را می توانیم از نمونه او یاد بگیریم و 

برای خودمان در زندگی  به کار ببریم، وقتی که در میان بوته های آزمایش خود هستیم؟

۳� درباره این ایده که در این هفته به آن اشاره شد، و درباره اینکه چگونه از طریق رنج 
خود می توانیم به دیگرانی که رنج می برند خدمت کنیم، بحث کنید� مهم نیست که چقدر 
ممکن است درست باشد، برخی از مشکالتی که ممکن است در هنگام عمل به این ایده 

با آنها مواجه شویم، چه هستند؟

4� خانم الن جی وایت در متن فوق نوشته است: “بیایید در تاریکی و همچنین در روز به 
او اعتماد کنیم”� گفتنش از انجام دادنش آسانتر است� چگونه می توانیم به یکدیگر کمک 
کنیم تا نوعی از ایمان را توسعه دهیم که ما را قادر به انجام این کار می کند؟  چرا مهم 

است که در دوران سختی و ناگواری به خدا اعتماد کنیم؟
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داستانهای ایامنداران
۸ مرداد

به هم خوردن تعمید
نوشته  اندرو مک چسنی

روز تعمید جونیور فرارسید. پنج نفر، از جمله جونیور قرار بود در ساعت ۴ 
بعد از ظهر در کلیسای جامعه ادونتیست روز هفتم آلفا در مانائوس، برزیل، عسل 

تعمید بگیرند. پدر گفت: “من منی روم. مرا به معبد برسانید”.  
در راه کلیسا، مادر افکار خود را بر زبان راند و گفت  نگرانم که پدرت همچنان 
در لباس کهانت معبد کندومبل ظاهر شود؟ جونیور گفت: “مهم نیست که پدر با 

رداهایش لباس هایش بیاید. من او را می پذیرم”.
از  و  می گیرد  تعمید  جونیور  ابتدا  که  کرد  اعالم  ریکاردو  کشیش  کلیسا،  در 
او دعوت کرد تا داستان خود را در حالیکه نزدیک حوض تعمید ایستاده بود به 
اشرتاک بگذارد. جونیور گفت که چگونه در مدرسه تحت زورگوئی قرار می گرفت و 
همکالسی اش کلیفرسون او را به  کلوب بازی های ویدیویی دعوت کرده بود که در 
آنجا درباره عیسی مطالعه و درمورد کتاب مقدس بحث  و گفتگومی کردند. وقتی 
جونیور صحبت  هایش را متام کرد، وارد حوض تعمید شد و برگشت تا به جامعت 
حارض در کلیسا نگاه کند.  در هامن لحظه، پدر درحالیکه لباس های کاهنی خود 
را به تن داشت، وارد مکان مقدس شد. مادر به گریه افتاد و گفت: “او اینجاست. 

او گفت منی آید اما او اینجاست”.
و  می کرد  دعا  سکوت  در  مادر  کنند.  نگاه  سالن  عقب  به  تا  برگشتند  رسها 
اعضای کلیسا که با کار پدر آشنا بودند نیز دعا کردند. دیگران با تعجب به لباس 

های گشاد پدر خیره شدند. همه با او با احرتام رفتار می کردند. 
یک شامس کلیسا به نام روبرتو فرناندز در کنار پدر ایستاد و با او احوال پرسی 
به حوض  را  پدر  او  بیا!  بودیم.  تو  منتظر  ما  ادواردو.  آمدی  و گفت: خوش  کرد 

تعمید، جایی ک جونیور منتظر تعمید بود، هدایت کرد. 
میلیون ها فکر در ذهن جونیور خطور کرد. او فکر کرد: خدا همه چیز را برنامه 
ریزی کرده است. هیچکس از قبل منی دانست که من اول تعمید می گیرم و پدر به 

محض ورودم  به حوض رسید. نقشه های خداوند بی نقص هستند. 
تعمید جونیور یک  اما  بکشد  دقیقه طول  ده  تعمید ،   ۵ از  بود هر یک  قرار 
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ساعت طول کشید. دوستان بسیاری از کلوب بازی های ویودیویی بلند شدند تا خدا 
را برای تصمیم جونیور ستایش کنند و او را تشویق کنند تا وفادار باشد. کشیش 

ریکاردو از پیشاهنگان خواست تا رسود بخوانند و همه به آنها پیوستند. 
با شادمانی شال های زرد  از آب بیرون آمد، پیشاهنگ ها  وقتی که جونیور 
خود را تکان می دادند. جونیور در حالیکه خیس بود پدر را در آغوش گرفت و 
گفت: “بابا، با وجود دینت، من تورا خیلی دوست دارم”. در حالیکه به جمعیت 
نگاه می کرد اضافه کرد: “برای حضورتان متشکرم. اما بیشرتاز همه از پدرم برای 

حضورش ممنونم”.
سپس پدر جونیور را خطاب قرار داد و گفت: “پرسم، من دین تو را می پذیرم 
زیرا بسیاری از چیزهای ماوراء طبیعی رخ داده است. من متام این مدت تو را از 
دین خودم دور کرده ام و نخواستم هیچ دینی داشته باشی. با این حال، من دین 
تورا می پذیرم زیرا هم اکنون انرژی ماوراء طبیعی احساس می کنم. فقط امیدوارم 

راه من تا عیسی دردناک نباشد” 
پس از آن، وقتی خانواده سوار ماشین شدند، پدر گفت: “اینجا جای قشنگی 

است و مردم خیلی خوب هستند. او از خوشحالی می درخشید”. 
آمریکای  بخش  در  کلیسا  هشت  افتتاح  به  شام  سبت  سیزدهمین  هدیه ی 
جنوبی، از جمله چهار کلیسا در برزیل، جایی که پدر )ادواردو فریرا دوس سانتوس( 

و خانواده اش زندگی می کنند، کمک خواهد کرد.
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۸ – ۱۴ مرداد   درس ششم   

تقال با متام قدرت

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: یوحنا ۱۶: ۵ تا ۱۵؛ کولسیان ۱: ۲۸، ۲۹؛ اول پطرس ۱: ۱۳؛ متی 

۵: ۲۹؛ پیدایش ۳۲. 

قدرت  از  و  می کنم  کوشش  و  می کشم  زحمت  من  كار،  این  انجام  “برای  حفظی:  آیه 
عظیمی كه مسیح به من می دهد و در من كار می کند، استفاده می منایم” )کولسیان 1: ۲۹(�

زن و مردی در یک برنامه گفتگوی تلویزیونی با هم رشکت کردند. هر دو تجربه از دست 
دادن فرزند در اثر قتل را تجربه کرده بودند. پرس این زن ۲۰ سال قبل به قتل رسیده بود و 
عصبانیت و اندوه او بدون هیچ تغییر همچنان شدید بود. مرد کامالً متفاوت بود. دخرت او چند 
سال قبل توسط تروریست ها به قتل رسیده بود. او درباره بخشش نسبت به قاتالن صحبت 
کرد و در مورد اینکه چگونه خداوند اندوه و جراحت او را تغییر داده است. با این که درد و 
اندوهش بسیار بزرگ بود، این مرد به مثالی تبدیل شده بود از اینکه چگونه خدا می تواند شفا 

و التیام را وارد تاریک ترین لحظات زندگی ما بکند.
چگونه دو نفر می توانند اینقدر متفاوت پاسخ دهند؟ چگونه تغییر روحانی در زندگی یک 
مسیحی رخ می دهد و به آن فرد امکان می دهد تا از طریق دیگ گداز در زندگی به بلوغ و 

رشد روحانی برسد به جای اینکه کامالً تحت تأثیر آنها قرار گیرد؟

خالصه درس این هفته: نقش امیال ما و نیروی اراده در نبرد با نفس و گناه چیست؟ چگونه 
می توانیم از اشتباهاتی که در اثر تاثیر احساساتمان بر تصمیماتمان پیش می آیند، جلوگیری 

کنیم؟ چرا باید در زمانی که در دیگ گدازه هستیم، مقاومت کنیم و تسلیم نشویم؟

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۵ مرداد – ۶ اوت آماده شوید. 
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۹ مرداد      یکشنبه      

روح راستی
آیا تا به حال دعا کرده اید که “خدایا، مرا نیکو ساز!” اما ظاهراً تغییر کمی در شام اتفاق 
بیافتد؟ چگونه می توانیم دعا کنیم که قدرت تغییر دهنده عظیم خدا در درون ما کار کند، اما 
ظاهراً زندگی ما به هامن شکل باقی مباند؟ ما می دانیم که خدا منابع خارق العاده نامحدودی 
دارد که مشتاقانه و بطور رایگان در اختیار ما قرار می دهد. ما واقعاً می خواهیم که از همه 
اینها بهره بربیم، و با این حال، به نظر منی رسد زندگی ما به گونه ای تغییر کند که با آنچه خدا 

در اختیار ما می گذارد مطابقت داشته باشد.
چرا؟ دلیل آن ساده ولی نگران کننده است: در حالی که روح القدس دارای قدرت نامحدودی 
برای متحول کردن ما دارد، ما با انتخاب خودمان می توانیم کاری را که خدا می تواند در ما انجام 

دهد محدود و مانع کار او شویم.

یوحنا 1۶: ۵ تا 1۵ را بخوانید� در این آیات، عیسی روح القدس را “روح راستی” می نامد 
)یوحنا 1۶: 1۳(� این که روح القدس کاری برای ما انجام می دهد، به چه معناست؟

 

در حالی که روح القدس می تواند حقیقت گناهکار ما را برای ما آشکار سازد، او منی تواند 
ما را وادار به توبه کند. او همچنین می تواند بزرگ ترین حقیقت را درباره خدا به ما نشان 
دهد، اما منی تواند ما را مجبور به ایامن یا اطاعت از آن کند. اگر خدا حتی به کوچکرتین شکلی 
ما را مجبور می کرد، ما امتیاز اختیار آزادی و عملکرد خود را از دست می دادیم و شیطان 
می توانست خدا را به در اختیار داشنت عملکرد ذهن و قلب ما متهم می کند و در نتیجه 
می توانست در نربد بزرگ، خدا را به فریبکاری متهم کند. هنگامی که جدال عظیم در آسامن   
رشوع شد، پدر آسامنی، شیطان یا هیچ یک از فرشتگان را مجبور نکرد که باور کنند که او نیکو 
و عادل است یا اینکه فرشتگان را مجبور به توبه نکرد. و در باغ عدن، هنگامی که همه چیز 
دوباره در خطر بود، خداوند، حقیقت درخت وسط باغ را کامالً روشن کرد، اما حوا و آدم را از 
بهره گرفنت از اختیار آزادی خود برای نافرمانی منع نکرد. خدا امروز با ما متفاوت عمل نخواهد 
کرد. بنابراین، روح القدس حقیقت را در مورد خدا و گناه آشکار می سازد و سپس می گوید: 

“با توجه به آنچه به شام نشان دادم، اکنون چه خواهید کرد؟”
گرفنت  قرار  اوقات  گاهی  است.  اینگونه  نیز  آزمایش هستیم  بوته های  در  ما  که  زمانی 
در دیگ گدازه دقیقاً به این دلیل است که ما اطاعت نکرده ایم یا از گناهان خود پشیامن 
نشده و توبه نکرده ایم. برای اینکه پدر آسامنی ما در چنین مواردی در ما کار کند، ما باید 
آگاهانه انتخاب کنیم که درهای توبه و اطاعت را باز بگذاریم تا قدرت خدا وارد شود و ما 

را متحول سازد.
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اخیراً “روح راستی” شما را به چه چیزهایی متقاعد کرده است؟ چقدر خوب به صدای او 
گوش می دهید؟ و مهمتر از همه، با اختیار آزادی خود چه انتخاب هایی می کنید؟

۱۰ مرداد      دوشنبه      

ترکیب الوهیت و انسان
بزرگرتین دستاورد و پیشرتفت شام تا به حال چیست؟ به احتامل زیاد، هر چیزی که به 
دست آوردید و به آن نائل شده اید، رصفاً یک شِبه و ناگهانی اتفاق نیفتاده است. اگر بخواهیم 
در این زندگی به چیزی با ارزش برسیم، به رصف زمان و تالش نیاز دارد. شاگردی و پیروی ما از 

مسیح هم از این قانون مستثنا نیست.
 

کولسیان 1: ۲۸، ۲۹ را بخوانید� اگرچه پولس در مورد کار خدا در او صحبت می کند، از چه 
طریق هایی تالش انسان را نیز نشان می دهد؟  همچنین نگاه کنید به تثنیه 4: 4؛ لوقا 1۳: 

۲4؛ اول قرنتیان ۹: ۲۵؛ عربانیان 1۲: 4�

 

 

بدان  پولس  ای که  نحوه  بسیار جالبی در طریقه  ادراک و شناخت   ۲۹  :۱ در کولسیان 
دست یافته، مبنی بر اینکه این کار با خدا مرتبط است. او می گوید که او در تقالست - اما 

با قدرت خدا.
لغت “کار” به معنای “خسته شدن”، “کار تا حد خستگی” است. این کلمه به ویژه در 
مورد ورزشکاران هنگام مترین استفاده می شد.  کلمه “کوشش” ]“تقال”[ که بعد از آن می 
آید، می تواند در برخی از زبان ها به معنای “محنت کشیدن” باشد. بنابراین، ما تصویر کلمه 
یک ورزشکار را داریم که با همه توان برای پیروزی تالش می کند. اما سپس پولس تغییری 
به این ایده می افزاید، زیرا پولس نه با هر آنچه که دارد، بلکه با آنچه که خدا به او می دهد 
سعی و تالش می کند. بنابراین ما را با یک نتیجه گیری ساده در مورد خدمت پولس تنها می 
گذارد - این خدمتی بود که با سعی و تالش بسیار شخصی و نظم، اما با قدرت خدا انجام شده 
بود. هامنطور که ما به دنبال رشد شخصیت مسیح در خود هستیم، این رابطه دقیقاً به هامن 

شیوه در ما عمل می کند.
این مسئله مهم است که به خاطر بسپاریم، ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن خواهان 
بدست آوردن بیشرتین بهره با رصف کمرتین سعی و تالش هستیم. این ایده در مسیحیت نیز 
رخنه کرده است. برخی از مبرشین مسیحی قول می دهند که اگر فقط ایامن داشته باشید، 
روح القدس با نیروی خارق العاده شگفت انگیزش بر شام نازل می شود و معجزات بزرگی را در 
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شام انجام می دهد. اما این می تواند نیمه خطرناک حقیقت باشد، زیرا می تواند مردم را به 
این نتیجه برساند که ما فقط باید منتظر باشیم تا قدرت خدا بیاید در حالی که راحت روی 

صندلی خود می نشینیم!

تجربه شخصی خود شما از نوع تالش و مجاهدتی که پولس درباره آن صحبت کرد، چیست؟ 
خدا چه چیزهایی را در قلب شما گذاشته است که با آن دست و پنجه نرم کنید؟ چگونه 

می توانید بیاموزید که تسلیم اراده خدا بشوید؟

۱۱ مرداد      سه شنبه      

اراده منضبط شده
یکی از بزرگرتین دشمنان امیال و خواسته های ما، احساسات خودمان است. ما به طور 
فزاینده ای در فرهنگی زندگی می کنیم که با تصاویر و موسیقی مبباران شده است که می 
توانند مستقیامً هوش و حواس ما را به خود جذب کنند، و بدون اینکه متوجه شویم احساسات 
ما - خشم، ترس یا شهوت – را در ما تحریک کنند. هر چند وقت یکبار ما به چیزهایی مانند، 
“ برای شام چه چیزی دوست دارم بخورم ” فکر می کنیم؟ یا “امروز متایل به انجام چه کاری 
را دارم؟” “آیا از خرید این کاال احساس خوبی دارم؟”  بنابراین احساسات به طور مستقیم در 
تصمیم گیری ما دخیل شده اند. احساسات لزوما بد نیستند، اما چگونگی احساس من نسبت به 
چیزی ممکن است ارتباطی به آنچه درست یا بهرتین است نداشته باشد. در واقع، احساسات ما 
می توانند به ما دروغ بگویند )“دل از همه چیز فریبنده تر است” ]ارمیا ۱۷: ۹[( و می تواند 
تصویری نادرست از واقعیت ایجاد کند، ما را وادار به انتخاب های بد کند، و ما را در دیگ 

گدازه ای که خودمان موجب آن شده ایم گیر بیاندازد.

چه منونه هایی از کتاب مقدس می توانید بیابید که در آن مردم بر اساس احساسات و نه بر 
اساس کالم خدا تصمیم گرفته اند؟ عواقب آن چه بود؟ برای منونه نگاه کنید به، پیدایش ۳: ۶؛ 

دوم سموئیل 11: ۲ تا 4؛ غالطیان ۲: 11، 1۲� 

 

 
اول پطرس 1: 1۳ را بخوانید� پطرس در مورد چه چیزی نگران است، و او واقعاً از خوانندگانش 

می خواهد که چه کاری انجام دهند؟
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پطرس فهمید که ذهن، سکان جسم است که ما آن را کنرتل می کنیم. اگر کنرتل ذهن را کنار 
بگذارید، آنگاه هر احساسی که بر رس راه ما قرار گیرد، ما را کنرتل خواهد کرد.

تصور کنید در امتداد یک مسیر باریک به سمت خانه شبان قدم می زنید. در طول راه 
مسیرهای زیادی وجود دارند که به مسیرهای مختلف منتهی می شوند. برخی از این مسیرها 
به مکان هایی می روند که ما دوست نداریم از آنها بازدید کنیم. دیگر مسیرها وسوسه انگیز 
به نظر می رسند؛ آنها برای تحریک ما به احساسات، عواطف، و خواسته های ما متوسل می 
شوند. با این حال، اگر یکی از آنها را انتخاب کنیم، از مسیر درست خارج می شویم و راهی را 

می رویم که ممکن است خارج شدن و برگشنت از آن مسیر بسیار دشوار باشد.

با چه تصمیمات مهمی روبرو هستید؟ صادقانه از خود بپرسید: “چگونه می توانم بفهمم 
که بر خالف کالم خدا بر اساس احساس، عواطف، میل و خواسته هایم تصمیم گرفته ام؟”

۱۲ اوت      چهارشنبه      

تعهدی افراطی و بنیادین
“پس اگر چشم راستت تو را می لغزاند، آن را به در آر و دور افکن، زیرا تو را بهرت آن است 

که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آن که متام بدنت به دوزخ افکنده شود” )متی ۵: ۲۹(�
به سخنان عیسی در آیه فوق توجه کنید� آیا شام سخنان او را افراطی می دانید؟ اگر چنین 

است، چرا؟

 

 
اقدام افراطی نه به این دلیل رضوری است که خداوند زندگی مسیحی را دشوار کرده است، 
بلکه به این دلیل است که ما و فرهنگ مان از نقشه ای که خدا برایامن دارد بسیار دور شده 
ایم. مردم اغلب از خواب غفلت بیدار می شوند و از خود می پرسند: “چطور توانستم اینقدر 

از خدا دور شوم؟” پاسخ همیشه یکسان است: فقط بتدریج و کم کم.
متی ۵: ۲۹ و ۳۰ را بخوانید. عیسی در زمینه گناهان جنسی صحبت می کند. با این حال، 
اصول اساسی و بنیادین در مورد برخورد با گناهان دیگر نیز صدق می کنند. در واقع، اصول 

اعتقادی می توانند به طور کلی برای رشد ما در مسیح اعامل شوند.

عیسی در سخنان خود در متی ۵: ۲۹ و ۳۰ چه نکته مهمی را می خواهد به ما بگوید؟ آیا 
واقعاً به معنای واقعی کلمه به ما گفته می شود که خودمان را معیوب کنیم؟
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عیسی از ما منی خواهد که به جسم خودمان لطمه وارد کنیم - اصالً! در عوض، او ما را فرا 
می خواند تا ذهن و در نتیجه جسم خود را بدون توجه به هزینه ای که برای ما در بر خواهد 
داشت، کنرتل کنیم. توجه داشته باشید که این آیات منی گویند که ما باید دعا کنیم و خداوند 
فوراً متایالت گناه آلود را از زندگی ما حذف و دور می کند. گاهی ممکن است خدا با مهربانی 
و از روی بخشندگی این کار را برای ما انجام دهد، اما اغلب او از ما می خواهد که تعهدی 
بنیادین و ریشه ای داشته باشیم که از کاری دست بر داریم، یا رشوع به انجام کاری کنیم، که 
ممکن است اصالً متایلی به انجام آن نداشته باشیم. این کار چه بوته آزمایشی می تواند باشد! 
هرچه بیشرت انتخاب های درست داشته باشیم، قوی تر می شویم و قدرت وسوسه در زندگی 

مان ضعیف تر می شود.
خدا گاهی اوقات از دیگ گدازه برای جلب توجه ما استفاده می کند، زمانی که عوامل 
جذاب زیادی در اطراف ما برای حواس پرتی ما و دوری از خدا وجود دارند. در بوته آزمایش 
است که می فهمیم چقدر از خدا دور شده ایم. بوته آزمایش ممکن است دعوتی از سوی 
ما  برای  ما  ِآسامنی  پدر  که  ای  برنامه  و  نقشه  به  تا  بگیریم  اساسی  تصمیمی  تا  باشد  خدا 

دارد بازگردیم.

۱۳ مرداد      پنجشنبه      

نیاز به استقامت و پشتکار به خرج دادن
داستان کُشتی گرفنت یعقوب با خدا را بخوانید )پیدایش ۳۲(� این داستان در مورد استقامت و 
سامجت، حتی در میان ناامیدی و یاس زیاد، چه می گوید؟ )قبل از پاسخ دادن، وضعیتی را 

که یعقوب را آن قرار داشت را در نظر داشته باشید(�

 

 

بکار  انجام کار درست  برای  را  اراده خود  بدانیم چه چیزی درست است و  ما می توانیم 
گیریم؛ اما زمانی که تحت فشار هستیم، اعتامد به خدا و وعده های او می تواند بسیار دشوار 
باشد. این به این دلیل است که ما ضعیف و بیمناک هستیم. بنابراین، یکی از نقاط قوت مهم 

مسیحی استقامت و پایداری است، یعنی توانایی ادامه دادن علیرغم متایل به تسلیم شدن.
یکی از بزرگرتین اسوه های استقامت در کتاب مقدس، یعقوب است.  سال ها قبل، یعقوب، 
برادرش، عیسو، و پدرش را فریب داده بود تا به او حق نخست زادگی را بدهند )پیدایش ۲۷(، 
و از آن زمان به بعد، از ترس عیسو برای کشتنش در حال فرار بود. حتی با وجود اینکه از 
طریق رؤیای نردبانی که به آسامن می رسد به او وعده های شگفت انگیزی از هدایت و برکت 
خداوند داده شده بود )پیدایش ۲۸(، او همچنان می ترسید. یعقوب از اطمینان و تعهد خدا 
مبنی بر پذیرفته شدنش و وعده هایی که سال ها قبل به او داده شده بود، ناامید شده بود. 
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وقتی یعقوب با کسی که در واقع عیسی بود مبارزه کرد، ران او از جا در رفت و صدمه دید. 
از آنجا به بعد، مبارزه امکانپذیر نبود، زیرا درد بسیار طاقت فرسا بود. باید تغییر ماهرانه ای 
در مبارزه او از جنگیدن به آویزان شدن صورت گرفته باشد. یعقوب با درد غیرقابل تحملی به 
عیسی آویزان است تا زمانیکه از برکت یافنت خود اطمینان حاصل کند. پس عیسی به او گفت: 

“بگذار بروم، زیرا سپیده بردمیده است” )پیدایش ۳۲: ۲۶(.
برکت یعقوب به این دلیل به او رسید که او در برابر درد مقاومت و ایستادگی کرد. در 
مورد ما هم همینطور است. خدا همچنین ممکن است “لگن ” ما را جابجا کند و سپس از ما 
بخواهد که با وجود درد به او بچسبیم. در واقع، خدا اجازه داد که این جراحت دردناک ادامه 
پیدا کند - یعقوب وقتی برادرش را مالقات می کند همچنان علیل است. از نظر ظاهری این 

یک نقطه ضعف بود، اما برای یعقوب این نشان دهنده قدرت او بود.

برخی از انتخاب های عملی که می توانید انجام دهید )معاشرت ها، سبک زندگی، مطالب 
خواندنی، عادات سالمتی و بهداشت، زندگی روحانی( چه هستند که به شما کمک می 

کنند تا در میان یاس و ناامیدی و وسوسه بهتر در کنار خداوند بمانید و مقاومت کنید؟

۱۴ مرداد      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از خانم اِلن جی وایت بخوانید، “شب کُشتی”، صفحات ۱۹۵ تا ۲۰۳، از 
کتاب مشایخ و انبیاء؛ “تقدیس”، صفحات ۴۳ تا ۴۸، از کتاب گامهایی به سوی نور. 

“این اراده، که عامل بسیار مهمی در شخصیت انسان است، در زمان سقوط تحت کنرتل 
شیطان قرار گرفت؛ و از آن زمان تاکنون در انسان کار می کند تا با خواست های خود برسد، اما به 
قیمت تباهی و بدبختی کامل انسان”. اِلن جی وایت، شهادتهایی برای کلیسا، جلد ۵، صفحه ۵۱۵. 
کمبودهای  و  به ضعفها  باید  نخست  کند،  دریافت  را  اینکه کمک خداوند  برای  “انسان 
خود پی بربد و ذهن خویش را برای تغییر مهّمی که در درون وی اتفاق می افتد، آماده کند؛ 
و برای این کار، باید با دعا و مراقبت خالصانه از خداوند درخواست کند؛ عادات و رسوم غلط 
باید کنار گذاشته شود و تنها با تالش پی گیر برای تصحیح این اشتباهات و سازگاری با اصول 
صحیح است که پیروزی می تواند کسب شود؛ بسیاری افراد هرگز مقام و موقعیتی را که می 
توانند داشته باشند، کسب منی کنند، زیرا از خدا انتظار دارند کاری را برایشان انجام دهد که 
او قدرت و توانایی انجام آن را به خود ایشان عطا کرده است. همه آنانی که برای انجام اعامل 
مفید، شایستگی دارند، باید با سخت ترین مقررات اخالقی و ذهنی تربیت شوند و خداوند با 
یکی کردن قدرت الهی با تالش انسانی، ایشان را یاری خواهد کرد” اِلن جی وایت، مشایخ و 

انبیاء، صفحه ۲۴۸. 

سواالتی برای بحث:
درآمده  کنترل شیطان”  تحت  زمان سقوط  “در  ما  اراده  که  بدهیم  تشخیص  1� چگونه 
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است؟ چگونه با تمرکز بر شخصیت عیسی می توانیم بهتر درک کنیم که تا چه میزان در 
گناه افتاده ایم و فیض و رحمت خدا نسبت به ما چقدر بزرگ است؟

ــا 4۲(� احساســات و  ــاغ جتســیمانی بخوانیــد )متــی ۲۶: ۳۶ ت ۲� داســتان عیســی را در ب
خواســته هــای خــود عیســی  در مقابــل اراده خداونــد چــه بودنــد؟ چــه چیــزی مــی توانیــم 

از ایــن مثــال بیاموزیــم؟

۳� به عنوان یک کالس، در مورد چیزهای متمایز در فرهنگ خود صحبت کنید که می تواند 
برای شکستن سپر دفاعی و مقاومت ما و آسیب پذیری بیشتر ما در برابر حمالت شیطان 
مٔوثر باشند� چه کاری می توانیم انجام دهیم تا به سایر اعضای کلیسا کمک کنیم از این 

خطرات آگاه شوند و همچنین به کسانی که احساس نیاز به کمک دارند کمک کنیم؟

4� آیا کسی را در کلیسای خود می شناسید که مدت کمی است که در کلیسای شما بوده 
است، و ممکن است آماده منصرف شدن باشد یا در حال حاضر از مسیحیت ناامید شده 
باشد؟ چه کاری می توانید به عنوان یک گروه انجام دهید تا این شخص را تشویق کنید 
و به او کمک کنید تا از عیسی دور نگردد؟ چه کارهای عملی می توانید برای کمک به او 

انجام دهید؟
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داستانهای ایامنداران
۱۵ مرداد

توطئه معبد خنثی شد
نوشته  اندرو مک چسنی

ماه ها گذشت تا جونیور و مادر فهمیدند چرا پدر نظرش را تغییر داد و برای 
تعمید جونیور آمد. ارواح شیطانی پدر را از رفنت برای تعمید بعد از ظهر سبت 
منع کرده بودند، به همین جهت او دعوت پرسش برای رشکت در آن را رد کرد. در 
روز تعمید، پدر احساس بی قراری و اضطراب کرد  و از مادر خواست تا او را به 
معبد کندومبل در مانائوس، برزیل برساند  . نزدیک ۵ بعدازظهر، ارواح در معبد به 
پدر گفتند تا لباس های کهانت اعظم را بپوشد و به   کلیسای محلی ادونتیست روز 
هفتم آلفا برود. آنها قول دادند که مردم را در کلیسا به تسخیر خود در آورند تا 

مانع تعمید جونیور شوند. 
بزرگ  او می توانست صدای گروه  تاکسی گرفت.  و  پوشید  را  پدر ردای خود 
نامرئی از ارواح شیطانی که اورا احاطه کرده بودند را بشنود. در ورودی کلیسا، 

ناگهان ارواح اعالم کردند که آنها منی توانند وارد شوند. 
پدر مهم ترین درسی که سال های قبل ارواح به او یاد داده بودند را به یاد آورد: 
هیچ کاری را نامتام نگذار. اگر کاری را رشوع می کرد، باید آن را متام می کرد. پدر 
با جسارت وارد کلیسا شد. وقتی که وارد سالن اصلی شلوغ شد، یک انرژی مقدس 
و شیرینی بر او جاری شد. آن شبیه هیچ چیزی که قبال تجربه کرده بود، نبود و 
خیلی حس خوبی داشت. بعدها او فهمید که حتام حضور روح القدس بوده است. 
عصبانیت پدر در مورد تعمید از بین رفت. یک خادم بنام روبرتو فرناندز او را 
در عقب مالقات کرد، در آغوش گرفت و او را به سمت حوض تعمید هدایت کرد. 
پدر برگشت و به جمعیت، جایی که مردم با رسهای خمیده بودند نگاه کرد. او 
فکر کرد ترسیده اند اما بعدا فهمید که آنها دعا می کردند . وقتی جونیور را در حوض 
تعمید دید، متوجه شد که ارواح به او دروغ گفته اند. جونیور مجبور نشده است 

که به کلیسای ادونتیست بپیوندد. این تصمیم خود او بوده است.  
پس از یک  رسود، کشیش ریکاردو دستش را باال آورد و گفت: “به عنوان سفیر 
او  سپس  آمین”.  می دهم.  تعمید  القدس  روح  و  پرس  پدر،  نام  در  را  تو  انجیل، 

جونیور را به زیر آب فرو برد. 



۶۳

پس از تعمید، جونیور میکروفون را گرفت، به پدر نگاه کرد و گفت: “بابا، با 
وجود دینت، من تو را خیلی دوست دارم”.  

او پدر را در آغوش گرفت و گریه کرد. سخنانش قلب پدر را ذوب کرد. 
وقتی مراسم به پایان رسید، اعضای کلیسا پدر را در آغوش گرفتند  . او شوکه 
وقتی سوار  رفتار شود.  با چنین محبتی  او  با  نداشت  انتظار  او هرگز  بود.  شده 

ماشین شد، گفت: “اینجا جای خوبی است و مردم خیلی خوب هستند”. 
پس از بازگشت به خانه، پدر به هرکسی که می شناخت زنگ زد تا با افتخار 

اعالم کند پرسش تعمید گرفته است. او این تجربه را باورنکردنی توصیف کرد. 
مادر متوجه شد که روح القدس در قلب او رشوع به کار کرده است. به مدت 
چهار روز، آرامشی باورنکردنی خانه  آنها را پر کرده بود. سپس ارواح شیطانی به 

پدر دستور دادند تا مادر و جونیور را بکشد  . 
آمریکای  بخش  در  کلیسا  هشت  افتتاح  به  شام  سبت  سیزدهمین  هدیه ی 
جنوبی، از جمله چهار کلیسا در برزیل، جایی که پدر )ادواردو فریرا دوس سانتوس( 

و خانواده اش زندگی می کنند، کمک خواهد کرد.
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۱۵ – ۲۱ مرداد   درس هفتم   

امید الیزال

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: عربانیان ۱: ۱ تا ۴؛ ایوب ۳۸ تا ۴۱؛ اشعیا ۴۱: ۸ تا ۱۴؛ ارمیا ۲۹: 

۱ تا ۱۰؛ عربانیان ۱۲: ۱ تا ۱۳. 

آیه حفظی: “این امید هیچ وقت ما را مأیوس منی  سازد، زیرا محّبت خدا به وسیلٔه روح القدس 
كه به ما عطا شد، قلبهای ما را فراگرفته است” )رومیان ۵: ۵(�

رسود خوانی و سخن گفنت از امید در فضای کلیسا که لبخند بر لبان مردم است آسان است.  
اما وقتی خود را در دیگ گدازه می یابیم، امید داشنت همیشه به این راحتی به نظر منی رسد. 
هامنطور که رشایط پیرامونی بر ما فشار می آورند، ما رشوع به زیر سوال بردن همه چیز، به 

ویژه حکمت خدا می کنیم.
سی. اس. لوئیس در یکی از کتاب های خود درباره یک شیر خیالی می نویسد. کسی می 
پرسد اگر این شیر بی خطر است، می خواهد که با شیر مالقات کند. به فرد گفته می شود که 

به این شیر منی توان اعتامد و اطمینان داشت، “اما شیر خوبی است”.  
حتی اگر چه ما همیشه کارهای خدا را درک نکنیم و به نظر برسد که او کارهای غیر از 
این به سادگی به این  این بدین معنا نیست که خدا بر ضد ماست.  انجام می دهد،  انتظار 
معناست که ما هنوز تصویر کاملی از کار و هدف نهایی او را نداریم. اما ما با این اندیشه در 
ذهن خود در کشمکش هستیم که برای داشنت آرامش، اطمینان و امید، اعامل خدا باید قابل 
درک و انتظار باشد. او باید از نظر ما “قابل اعتامد ” باشد. به این ترتیب، ما خود را در معرض 

ناامیدی قرار می دهیم.
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بوته  تا در  ما کمک می کند  به  از شخصیت خدا  ما  چگونه درک  این هفته:  خالصه درس 
آزمایش امیدوار باشیم؟

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۲ مرداد – ۱۳ آگوست آماده شوید. 

۱۶ مرداد      یکشنبه      

تصویری بزرگرت
قضیه  اما  است.   افتاده  که  است  اتفاقی  این  گوئیم  بینیم، می  می  لطمه  ما  که  زمانی 
تصویری  بزرگرت از چیزی است که به “من” مربوط می شود )به مکاشفه ۱۲: ۷؛ رومیان ۸: 

۲۲ مراجعه کنید(.
حبقوق باب 1: 1 تا 4 را بخوانید� حبقوق با چه چیزی مواجه بود؟

 

 

ممکن است انتظار داشته باشید که خدا چنین چیزی بگوید: “این واقعاً وحشتناک است، 
حبقوق؛ بگذار فوراً بیایم و به تو کمک کنم”. اما پاسخ خدا برعکس است. او به حبقوق می 

گوید که اوضاع بدتر خواهد شد. این را در حبقوق باب ۱: ۵ تا ۱۱ بخوانید.
ارسائیل توسط آشوری ها به اسارت گرفته شده بود، اما خدا وعده می دهد که بدتر از این 
در راه است: اکنون مردم یهودا گرفتار بابلی ها خواهند شد. حبقوق دوباره در آیات ۱۲ تا ۱۷ 

نزد خدا فریاد بر می آورد و سپس منتظر می ماند تا ببیند خدا چه خواهد گفت.

اظهارات خدا در مورد نابودی وعده داده شده در خصوص بابل در حبقوق ۲: ۲، ۳، چگونه 
باعث امیدواری می شود؟

 

 

حبقوق باب ۲ وعده خدا در مورد نابودی بابلیان است. عربانیان ۱۰: ۳۷ به نقل از حبقوق 
۲: ۳، به به وعده مرتبط با مسیح موعود در آینده اشاره می کند. با هامن اطمینان و یقینی که 

نابودی بابل وعده داده شد، ما نیز از نابودی “بابل بزرگ” اطمینان داریم )مکاشفه ۱۸: ۲(. 
حبقوق بین رشارت عظیمی که او را احاطه کرده بود و وعده خدا برای آینده ای بدتر از 
آن گرفتار شده بود. در عین حال، این دقیقاً نقطه ای از تاریخ نجات است که ما جایگاه خود 
را می توانیم ببینیم. رشارت عظیمی در اطراف ما وجود دارد، اما کتاب مقدس پیش بینی می 
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کند که خیلی بدتر از آن در راه است. کلید نجات و بقای حبقوق این بود که او را آورده بودند 
تا کل تصویر برنامه نجات را ببیند. بنابراین، در فصل ۳ او می تواند به خاطر کاری که خداوند 

در آینده انجام خواهد داد، بی اندازه شکرگزار باشد.

حبقوق ۳: 1۶ تا 1۹ را بخوانید� حبقوق دالیل امیدواری خود را چه تشخیص می دهد؟ امید 
قوم خدا در حالی که ما منتظر اجرای آخرین صحنه های پیش بینی های نبوی هستیم، 

چیست؟ چگونه می توانید این امید را از آن خود کنید؟

۱۷ مرداد      دوشنبه      

پدر ما کیست 
آزوالد چمربز می نویسد: “آیا از خدا پرسیده اید که قرار است چه کار کند؟ او هرگز به 
شام نخواهد گفت. خدا به شام منی گوید که قرار است چه کار کند؛ او بر شام آشکار می کند 

که او کیست”.

فکر می کنید منظور چمربز از این ایده چیست؟

 
هامنطور که می دانیم، کتاب ایوب با یک تراژدی بزرگ شخصی برای ایوب آغاز می شود. 
او همه چیز را از دست می دهد، به جز جانش و همرسش، و همرسش به او پیشنهاد می 
کند که “خدا را لعن کند و مبیرد!” )ایوب ۲: ۹(. آنچه در ادامه می آید بحثی است که در آن 
اتفاقات افتاده است. در متام این بحث ها،  دوستان او سعی می کنند بفهمند چرا همه این 

خداوند ساکت می ماند.
سپس ناگهان در ایوب باب ۳۸ خدا ظاهر می شود و می گوید: “این کیست که با سخنان 
پوچ و بی معنی خود حکمت مرا انکار می کند؟” )ایوب ۳۸: ۲(. بدون معطلی، خداوند از ایوب 
حدود ۶۰ سوال شگفت انگیز می پرسد. کتاب مقدس خود را باز کنید و این موارد را در ایوب 

باب های ۳۸ و ۳۹ بررسی کنید.
بعد از آخرین سوال، ایوب پاسخ می دهد، “من كوچكرت از آنم كه بتوانم به تو جواب دهم. 
دست بر دهانم می گذارم و ديگر سخن منی گويم” )ایوب ۴۰: ۴، ۵(. اما سخنان خدا متام نشده 
است. سپس دوباره رشوع می کند و مجموعه دیگری از سؤاالت “مهم و بزرگ” را پشت رس 

هم می پرسد.

پاسخ نهایی ایوب را در کتاب ایوب باب 4۲: 1 تا ۶ بخوانید� خدا می خواست به ایوب چه 
بگوید، و چه تأثیری بر او داشت؟
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خداوند هرگز به هیچ یک از “چرا”های دوستان ایوب پاسخ منی دهد. اما خداوند تصویری 
از عظمت بی نظیر خود را که از طریق اعامل شگفت انگیز خلقت آشکار شده است را ترسیم 
ایوب به هیچ پاسخی نیاز ندارد. نیاز به توضیح با وصف کامل  می کند. پس از این، مطمئناً 

شکوه و عظمت خداوند تحت الشعاع قرار گرفته است.
این داستان تناقض مسحور کننده ای را آشکار می کند. امید و دلگرمی می تواند ناشی از 
درک این مطلب باشد که ما خیلی کم می دانیم و اطالعات ما محدود است. ما به طور غریزی 
سعی می کنیم با دانسنت همه چیز آرامش پیدا کنیم و بنابراین وقتی منی توانیم بدانیم دلرسد 
و مایوس می شویم. اما گاهی خداوند جهل ما را برجسته و به ما نشان می دهد تا متوجه 
شویم که امید برش می تواند اطمینان و آسایش خاطر را تنها در موجودی بسیار بزرگرت از خود 

پیدا کند.

آیا چیزهایی هستند که اکنون اتفاق می افتند و شما نمی توانید علت آنها را درک کنید؟ 
اگر چنین است، بر روی شخصیت خدا تمرکز و توکّل کنید� چگونه انجام این کار می تواند 
به شما این امید را بدهد که باید در موردی که در حال حاضر برای شما غیرقابل درک است، 

متین و استوار بمانیم؟

۱۸ مرداد      سه شنبه      

حضور پدر ما
“من كه خداوند، خدای تو هستم دست راستت را گرفته ام و می گويم نرتس، زيرا تو را ياری 

خواهم داد” )اشعیا 41: 1۳(�
روزی شخصی گفت: “وقتی که خدا دور به نظر می رسد، چه کسی از چه کسی دور شده 
است؟” وقتی مشکالت پیش می آید، تصور می کنیم که خدا ما را رها کرده است. حقیقت این 

است که او جایی نرفته است.
با این حال، از طریق  برای یهودیان در تبعید، حضور خدا بسیار دور به نظر می رسید. 
اشعیا، خدا آنها را از نجات و رهایی در آینده مطمنئ می سازد. در حالی که هنوز سال های 
زیادی به بازگشت واقعی به اورشلیم باقی مانده بود، خدا می خواست قومش بدانند که او از 

آنها دور نشده است و دلیلی برای امیدواری آنها وجود دارد.

اشعیا 41: ۸ تا 14 را بخوانید� چه دالیلی را می توانید برای امیدواری افرادی که مشتاقانه 
منتظر رهایی در آینده هستند، شناسایی کنید؟ در عین حال که منتظر پایان تبعیدمان بر روی 

زمین هستیم، این وعده چگونه به ما کمک می کند؟
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یکی از قوی ترین توصیفات در این آیات در اشعیا باب ۴۱: ۱۳ یافت می شود. خداوند 
مقتدر جهان می گوید که قوم او نیازی ندارد که برتسد، زیرا او کسی است که “دست راست تو 
را می گیرد”. یک طرز تفکر اینست که تصور کنیم خدا وقایع روی زمین را از روی تخت بزرگ 
سلطنت خود در فاصله سال های نوری از زمین ما کنرتل و هدایت می کند. اما یک تصویر 
کامالً متفاوت نیز وجود دارد که متوجه شوید او آنقدر نزدیک است که می تواند دستان قوم 

محبوب خود را بگیرد.
وقتی ما رس گرم و درگیر هستیم، این ممکن است سخت باشد به یاد داشته باشیم که خدا 
خیلی به ما نزدیک است. اما وقتی به یاد می آوریم که او عامنوئیل یعنی “خدا با ماست”، 
یک تفاوت مهم ایجاد می شود. وقتی حضور خدا با ما باشد، اهداف، وعده های او و قدرت 

دگرگون کننده اش نیز همچنین همراه ماست.

در چند روز آینده، تجربه ای را امتحان کنید� در هر لحظه ممکن، سعی کنید به خود 
یادآوری کنید که خدای جهان آنقدر به شما نزدیک است که بتواند دست شما را بگیرد و 
شخصاً به شما قول کمک می دهد� یادداشت کنید که چگونه این روش زندگی شما را تغییر 

می دهد� برای بحث در مورد تجربه خود در کالس در روز شنبه آماده شوید�

۱۹ مرداد      چهارشنبه      

برنامه های پدرمان برای ما
همه به دنبال امید هستند� اما کجا پیدا می شود؟ برای برخی افراد، امید در لبخند یک دوست 
یافت می شود� برای برخی دیگر، امیدشان در اثر امنیت مالی یا یک ازدواج پایدار رشد می 

کند� به طور معمول شام در کجا به دنبال امید و تشویق و دلگرمی هستید؟

 

 

در کتاب ارمیا، نبی خدا به افرادی که در دوران تبعید خود امید خود را از دست داده 
بودند، می نویسد. “کنار نهرهای باِبل، آنجا نشستیم و گریستیم، چون َصهیون را به یاد آوردیم” 
)مزمور ۱۳۷: ۱(. اما با وجود اینکه آنها دلشان شکسته است، ارمیا دالیلی را بیان می کند که 

نباید امیدشان را از دست بدهند.

چه دالیلی برای امید در ارمیا ۲۹: 1 تا 1۰ آورده شده است؟
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در این آیه، سه رسچشمه مهم امید وجود دارند که ارزش توجه و بررسی کردن را دارند.
نخست، خدا به قوم خود می گوید که نباید امیدشان را از دست بدهند، زیرا وضعیت آنها 
در اثر رشارت تصادفی یا غیرقابل پیش بینی نیست. زیرا خود خدا می گوید: “من ]یهودا[ را از 
اورشلیم به بابل به تبعید فرستادم” )ارمیا ۲۹: ۴(. اگرچه به نظر می رسد رشیر آنها را احاطه 

کرده است، اما یهودا هنوز در دستان خداوند است.
ثانیاً، خدا به قومش می گوید که نباید امیدشان را از دست بدهند، زیرا او می تواند حتی 
در مشکالت کنونی آنها مداخله کند. “جویای سعادت شهری باشید که شام را بدان جا به تبعید 
فرستاده ام، و برای آن به درگاه خداوند دعا کنید، چراکه سعادت شام در گرو سعادت آن شهر 

است” )ارمیا ۲۹: ۷(. 
ثالثاً، خداوند به قوم خود می گوید که امید خود را از دست ندهند، زیرا او در یک زمان 
خاص به تبعید آنها پایان می دهد: “خداوند چنین می فرماید: چون هفتاد ساِل باِبل به رس آید، 
من به یاری شام خواهم آمد و با بازگردانیدن شام بدین مکان، وعدۀ خود را برای شام تحقق 

خواهم بخشید” )ارمیا ۲۹: ۱۰(. 
پس از اینکه خدا توضیح می دهد که چگونه در گذشته حامی آنها بوده، مراقب و پشتیبان 
آنها در حال، و حامی آنها در آینده خواهد بود، سپس او به زیبایی توجه و حامیت محبانه خود 

را نسبت به قومش بیان می کند )ارمیا ۲۹: ۱۱ تا ۱۴ را ببینید(.

ارمیا ۲۹: 11 تا 14 را بخوانید و نام خود را بعد از کلمه شما تکرار کنید، گویی خدا شخصاً 
این وعده ها را به شما می دهد� این وعده ها را برای خود در هر موضوعی که ممکن 

است با آن کلنجار می روید، در نظر بگیرید�

۲ مرداد      پنجشنبه      

تادیب پدر ما
عربانیان 1۲: ۵ تا 1۳ را بخوانید� پیامی که در اینجا برای ما وجود دارد چیست و چگونه با 

آنچه در این دروس سه ماهه مطالعه کرده ایم مطابقت دارد؟

 

 

در عربانیان ۱۲: ۵ تا ۱۳، پولس سختی ها را در چارچوب تأدیب و منضبط کردن توصیف 
می کند. در ترجمه کتاب مقدس NIV از این آیه، اشکال مختلف کلمه تادیب ده بار به چشم 
می خورد. در زبان و فرهنگ یونانی، این کلمه اساسی ترین کلمه برای “آموزش” بود. بنابراین 
درک کلمه “تادیب” به معنای درک اینست که چگونه خداوند ما را در مکتب ایامنی که پولس 

قبالً در عربانیان ۱۱ توصیف کرده است، تربیت و آموزش  می دهد.
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در رسارس عربانیان ۱۱، پولس تصاویر مردان و زنان با ایامن را به تصویر کشیده است. ایامن 
آنها چیزی بود که آنها را در مواجهه با انواع رشایط سخت، مقاوم و پایدار نگه می داشت. 
با ورود به فصل ۱۲، پولس به ما، خوانندگان، روی می آورد و می گوید که از آنجایی که افراد 
این  در  نیز می توانیم  ما  کرده اند،  استقامت  باورنکردنی  برابر مشکالت  در  ما  از  قبل  زیادی 
مسابقه رشکت کنیم و زندگی ایامنی خود را به پایان برسانیم. نکته کلیدی اینست که چشامن 
خود را به عیسی دوخته باشیم )عربانیان ۱۲: ۲(، تا در مواقع دشوار الگو و منونه ای برای ما 
باشد )عربانیان ۱۲: ۳(. خواندن فصل ۱۲ مثل این است که یک عینک مطالعه به شام بدهند. 
بدون این عینک دید یا درک ما از مشقت و سختی همیشه تیره و تار خواهد بود. اما نگاه 
کردن از طریق این عینک توضیح ]دیدگاه[ مبهم و نامشخص سختی و رنج را که فرهنگ ما بر 
ما تحمیل می کند، اصالح می کند. سپس ما قادر خواهیم بود به وضوح درک کنیم و بتوانیم 

به آزمایشات از روی بصیرت و آگاهی عکس العمل نشان دهیم.

عربانیان باب 1۲: 1 تا 1۳ را بخوانید� اکنون روی آیات ۵ تا 1۳ مترکز کنید و به این سؤاالت 
پاسخ دهید:

منشاء تادیب چیست؟  

 

عکس العمل ما به تادیب چگونه است؟  

 

هدف از تادیب چیست؟  

 

سراسر عبرانیان 1۲ :1 تا 1۳ را دوباره بخوانید� فهرستی از تمام دالیلی که می توانید آنها را 
به عنوان زمینه های امید شناسایی کنید، تهیه کنید� چگونه این امید را در دوران “آموزش” 

روحانی خود تجربه کرده اید؟

۲۱ مرداد      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از خانم اِلن جی وایت بخوانید، “مدرسه آخرت”، صفحات ۳۰۱ تا 
۳۰۹، از کتاب آموزش; “کمک در زندگی روزانه، صفحات ۴۷۰، ۴۷۱، از کتاب خدمت شفا.

“در میان این رویدادها زمان نومیدی شدید و دلرسدی مطلق رسیده بود – روزهایی که غم 
و غصه نصیب انسان میشود و باور آن مشکل است که خدا همچنان ولینعمت مهربان فرزندان 
خاکی خود باشد – روزهایی که رنجها جان را بستوه می آورد – تا اینکه مرگ بنظر بر زندگی 
ارجح است. و بدین سبب است که بسیاری توکل خود را بخدا از دست میدهند و اسیر و برده 
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شک و تردید میشوند و بنده بی ایامنی میگردند. اگر بتوانیم در این قبیل زمانها با بصیرت 
روحانی معنی مشیت و تقدیر خدا را تشخیص دهیم باید فرشتگان را ببینیم که در پی نجات 
دادن ما از خودمان هستند و کوشش میکنند تا پاهای ما را بر شالوده ای بگذارند که استوارتر 
از تپه های جاودانی است و ایامن جدید، زندگی تازه، از چشمه هستی خواهد جوشید” )اِلن 

جی وایت، انبیاء و پادشاهان، صفحه ۱۳۰(. 

سواالتی برای بحث:
1� خانم الن جی وایت می گوید که “همه” ما اوقات “ناامیدی شدید و دلسردی مطلق” 
را تجربه می کنیم� در چنین مواقعی چقدر به یکدیگر توجه می کنیم؟ وقتی چنین ناامیدی 
های تلخی را تجربه می کنیم، چگونه می توانیم بهتر یاد بگیریم که عامل و باعث امید 

یکدیگر باشیم؟

بپردازید�  شنبه  سه  روز  سؤال  آخرین  به  خود  های  پاسخ  به  کالس،  یک  عنوان  به   �۲
همانطور که واقعیت نزدیکی خدا را به خود همیشه در نظر داشتید، چه تفاوتی در زندگی 

شما ایجاد شد؟

۳� در کالس، ایوب باب های ۳۸ تا 41 را با صدای بلند بخوانید� این آیات چه نوع تصویری 
از خدا را نشان می دهند؟ چه چیزی یاد می گیرید که به شما امید و دلگرمی می دهد؟ 
چگونه سبت در این تصویر جای دارد؟ چگونه به حفظ و یادآوری ماهیت و شخصیت خدا 

در نزد ما کمک می کند؟

4� امیدی که متحول می کند از آسمان   می آید� این به این معنی است که ما می توانیم دعا 
کنیم تا امید به زندگی هر یک از ما آورده شود� مدت زمانی را برای کسانی صرف دعا کنید 
که اخیراً امیدشان سست شده است تا امید در آنها احیا شود� عالوه بر آن، برای دیگرانی که 

در تالششان برای یافتن امید شکسته خورده اند، چه کاری می توانید انجام دهید؟

۵� اگر کسی مایل است، از او بخواهید در مورد زمانی که ناامیدی و آزمایش باعث از 
دست دادن امید و ایمانش شده بود، صحبت کند� چه چیزی آن شخص را به ایمان باز 
گردانده است؟ در مواقع تردید و ناامیدی، چه چیزی را می توانیم با یکدیگر به اشتراک 

بگذاریم که بتواند به ما کمک کند؟
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داستانهای ایامنداران
۲۲ مرداد

پدر تسلیم می شود
نوشته   اندرو مک چسنی

چهار روز پس از غسل تعمید جونیور، ارواح شیطانی به پدر دستور دادند که 
خانواده اش را بکشد. آنها هشدار دادند در غیر این صورت، جونیور و مادر او را 
نابود خواهند کرد زیرا برای او دعا می کردند. برای اولین بار پدر شجاعت بدست 

آورد و گفت: چطور؟ آیا دعا های ما قوی تر نیست؟ 
را  برزیل  مانائوس  در  تا خانه اش  گفتند  پدر  به  و  کردند  نشینی  ارواح عقب 
ترک  کند. آنها به او گفتند با قایق به یکی از پنج شهری که کاهنان معبد کندومبل 
منتظر او بودند، برود. اما وقتی پدر دنبال خرید بلیط قایق بود، هیچ بلیطی برای 
آن شهرها وجود نداشت. بلیط ها فقط به مقصد کواری بودند. پدر یکی از عموها 

را در کواری به یاد آورد و تصمیم گرفت تا از طریق دریا به آنجا سفر کند. 
گردهامیی  ضیافت  یک  و  شد  زده  هیجان  پدر  دیدن  از  فریرا  سزاریو  عمو 
خانوادگی ترتیب داد. پدر اقوام را به خوبی منی شناخت اما مطمنئ بود هلهله ای 
روحانی در خانهبپا شده است. خاله ترزای ۹۲ ساله به شانه ی او زد و گفت: “پرسم، 
وقت آن است که تسلیم شوی. متام زندگی ات به ارواح شیطانی خدمت کرده ای، 

اکنون زمان خدمت به خداست”. 
پدر شوکه بنظر می رسید و پرسید : “آیا شام یک مسیحی پروتستان هستید؟” و 

به یاد آورد که ارواح شیطانی به او گفته بودند از آنها دوری کند . 
خاله ترزا لبخندی زد و به بقیه اقوام که آنها نیز لبخند می زدند اشاره کرد و 

گفت: “پرسم، ما همه مسیحی پروتستان هستیم”. 
روز بعد، پدر با نگرانی برای مشورت به کاهنی در معبد زنگ زد. عمو سزاریو 
که در حال آماده کردن صبحانه بود، مکامله را شنید. وقتی پدر تلفن را قطع کرد، 

عمو گفت: “پرسم، آیا می دانستی عیسی ارواح شیطانی را بیرون می کرد؟”
پدر پرسید: “چگونه این کار را می کرد؟”

طی سه روز بعد، عمو سزاریو داستان های کتاب مقدس درباره چگونگی بیرون 
راندن ارواح شیطانی توسط عیسی را خواند. در روز چهارم، در مرقس ۵: ۱-۱۹ او 
درباره مردی که توسط  دسته ای از ارواح شیطانی تسخیر شده بود، گفت. پدر 
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تعجب کرده بود که ارواح به عیسی گفتند: “نامم لجعون ]دسته ای از اهریمنان[ 
است، زیرا ما بسیاریم. او گفت: “درست است. وقتی برای غسل تعنید جونیور به 

کلیسا رفتم، با لژیونی از ارواح شیطانی رفتم”. 
روز پنجم، عمو سزاریو هیچ داستانی تعریف نکرد . متاسفانه پدر نپرسید چرا 
و به پیاده روی ای طوالنی رفت. عرص آن روز، وقتی که کاهنی از معبد به او زنگ 

زد تا از حیوانات برای قربانی کردن کمک بخواهد، ناراحت شد. 
او ناگهان گفت: “بگذار ارواح قربانی شوند. آنها به من دستور دادند پرسم را 

بکشم. مشکالت خودتان را بدون من حل کنید” 
“آیا  گفت:  سزاریو  عمو  نشست.  شام  میز  رس  بود،  ناراحت  هنوز  که  پدر 
می دانستی که شیطان پرس ایوب  و دیگر فرزندانش را کشت؟”  پدر هرگز درباره 
پایان  از کتاب مقدس شنید، گریه کرد. در  را  بود و وقتی داستان  ایوب نشنیده 
پدر گفت: “تصمیمی گرفته ام. من معبد کندومبل را ترک خواهم کرد و با خدای 

ادونتیست ها آشنا خواهم شد. لطفا دعا کنید. شیطان سعی می کند مرا بکشد” 
روز بعد، پدر به خانه بازگشت و تصمیمش را به مادر اعالم کرد و گفت: “من 

می خواهم از خدای تو پیروی کنم”. 
آمریکای  بخش  در  کلیسا  هشت  افتتاح  به  شام  سبت  سیزدهمین  هدیه ی 
جنوبی، از جمله چهار کلیسا در برزیل، جایی که پدر )ادواردو فریرا دوس سانتوس( 

و خانواده اش زندگی می کنند، کمک خواهد کرد.
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۲۲ تا ۲۸ مرداد   درس هشتم   

دیدن نادیدنی

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: رومیان ۸: ۲۸ تا ۳۹؛ یوحنا ۱۴: ۱ تا ۱۴؛ افسسسیان ۱: ۱۸ تا 

۲۳؛ اشعیا ۴۰: ۲۷ تا ۳۱. 

آیه حفظی: “به ایامن بود که او بی آنکه از خشم پادشاه بهراسد مرص را ترک گفت، زیرا 
آن نادیدنی را همواره در برابر چشامن خود داشت” )عربانیان 11: ۲۷(�

تعریف ایامن در کتاب عربانیان همیشه چالش برانگیز است. “ایامن، اطمینانی است به 
چیزهایی كه به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی كه منی بینیم” )عربانیان ۱۱: ۱(. 
چگونه می توانیم در مورد آنچه منی بینیم مطمنئ باشیم؟ با این حال، این دقیقاً هامن چیزی 
است که موسی در آیه حفظی درس این هفته ما به تصویر می کشد: “زیرا که چون آن نادیده 

را بدید، استوار ماند” )عربانیان ۱۱: ۲۷(. 
توجه به این امر حتی چالش برانگیزتر است که فراخوانده شده ایم تا “کسی که نادیدنی 
است” را ببینیم نه فقط در زمان های خوشی و راحتی، بلکه به ویژه زمانی که همه چیز به 
خوبی به پیش منی رود. برای این ما به ایامن نیاز داریم، ایامن مسیحی که باید با حقیقت در 
مورد خدا و ملکوت خدا شکل بگیرد. حقیقت در مورد نیکویی پدر آسامنیامن، قدرت به نام 
عیسی، قدرت قیام، و شفقت خدا، حقایقی اساسی هستند که ما را قادر می سازند زمانی که 
در دیگ گدازه قرار می گیریم محکم و استوار بایستیم، زیرا ممکن است وسوسه شویم که به 

همه چیز شک کنیم.

خالصه درس این هفته: چه حقایقی در مورد خدا می تواند به ما کمک کند حتی در بدترین 
موقعیت ها پایدار بمانیم؟

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت در ۲۹ مرداد – ۲۰ اوت آماده شوید. 
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۲۳ مرداد      یکشنبه      

کارهای عجیب و غریب پدر ما
“اگر خدا واقعاً مرا دوست داشت، قطعاً ]چنین کاری[ را برای من انجام می داد!”  منی 
دانم چند بار این فکر از افکار ما گذشته است. ما به رشایط خود نگاه می کنیم و سپس تردید 
می کنیم که آیا خدا واقعاً ما را دوست دارد یا خیر، زیرا اگر واقعاً این کار را می کرد، اوضاع 

متفاوت می شد.
نیکویی خداوند می  به  ما نسبت  تردید  و  به شک  اغلب منجر  دارد که  دلیل وجود  دو 
شوند. اوالً، وقتی در قلب و ذهنامن میل شدیدی به چیزی داریم که معتقدیم خوب است، این 
اندیشه که ممکن است خدا چیزی متفاوت برای ما بخواهد ممکن است مضحک به نظر برسد. 
دوماً، ممکن است به نیکویی خدا شک کنیم، زیرا تجربه ما با آنچه باور داریم در تضاد است. 
اگر چیزی خوب به نظر می رسد یا حس خوبی دارد یا آوای خوشی دارد یا طعم خوبی دارد، 
پس باید خوب باشد. و بنابراین زمانی که منی توانیم آن را داشته باشیم از دست خدا عصبانی 

و رنجیده خاطر می شویم.
اینجاست که ایامن وارد عمل می شود. ایامن دقیقاً در آن مواقعی وارد عمل می شود که 

ما وسوسه می شویم تا به خدا و نیکویی او شک کنیم.

رومیان ۸: ۲۸ تا ۳۹ آیات قدرمتندی هستند که نیکویی خدا را نسبت به ما توصیف می کنند� 
چه چیزی را در آیات می توانید بیابید که به حفظ افکار ما در برابر شک در نیکویی خدا 

کمک می کند؟

 

 

برابر  در  ما  از  محافظت  در  که  دارد  وجود  مهمی  استدالل  و  منطق   ،۳۲  :۸ رومیان  در 
تأثیرپذیری از اطراف بسیار مفید و کمک کننده است. 

با  و  پذیرفت  را  ما  ننمود، وضعیت  درنگ  ما  برای  اوضاع  کردن  مرتب  برای  که  “خدایی 
فرستادن پرس خویش خود را در معرض خطر قرار داد، آیا با خوشی و بطور رایگان هر کار 

دیگری برای ما نخواهد کرد؟” )پیام(
چگونه ممکن است فکر کنیم که خدا عیسی را می فرستد تا برای ما مبیرد و سپس نامهربان 

و بخیل شود؟
این بدان معناست که حقیقت سخاومتندی خدا نسبت به ما، که در مرگ مسیح دیده شده 
است، باید بیش از تردیدهایی که دیگ گدازه ممکن است در ما ایجاد کند، تأثیر قوی تری در 

افکار ما داشته باشد.
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تأثیری قوی تر از شک و تردید بر شما  چگونه ممکن است، حقیقت )نیکویی خداوند( 
بگذارد؟ مدتی را صرف تفکر در این حقیقت کنید که خدا عیسی را به جای شما فرستاد 
تا بمیرد و این سخاوت و خیرخواهی باورنکردنی امروز به هزاران روش مختلف برای شما 

ادامه دارد� این حقیقت چه تاثیری بر ایمان شما می گذارد؟

۲۴ مرداد      دوشنبه      

به نام مسیح
“اگر چیزی به نام من از من بخواهید، آن را انجام خواهم داد” )یوحنا 14: 14(�

عیسی قرار نبود زمان خیلی زیادی با شاگردان باشد. کسی که حامی و مشوق آنها بود به 
ملکوت می رفت و حسی از رسدرگمی و ناتوانی در شاگردان بوجود آمد. اما اگرچه شاگردان 

دیگر منی توانستند او را با چشم ببینند، لیکن عیسی به آنها وعده ای قابل توجه داد.
یوحنا ۱۴: ۱ تا ۱۴ را بخوانید. طبق آیات ۱۳، ۱۴، عیسی وعده می دهد که “هر چیزی” را 
که به نام او بخواهیم برای ما انجام دهد. به همین دلیل، ما تقریباً همیشه به پایان دعاهای 

خود اضافه می کنیم: “به نام عیسی، آمین”.

وقتی این را می گوییم، آیا معموالً فکر می کنیم به چه معناست؟ وقتی عیسی ما را تشویق 
می کند که اینگونه دعا کنیم، منظورش چیست؟ چه نشانه هایی در این آیات وجود دارد که 

به ما کمک می کند تا نکته ای را که او بیان می کند درک کنیم؟

 

 

 

وقتی درخواست ما “به نام عیسی” است، می توانیم مطمنئ باشیم که متام عوامل آسامنی   
بخاطر ما در کار هستند. شاید نبینیم که فرشتگان در اطراف ما کار می کنند. اما آنها - از 
سوی تخت پادشاهی مسیح در آسامن به نام عیسی فرستاده شده اند تا خواسته های ما را 

برآورده سازند.
گاهی اوقات وقتی به نام عیسی دعا می کنیم، چشاممنان را باز می کنیم و انتظار داریم 
همه چیز در اطرافامن متفاوت باشد - اما همه چیز یکسان به نظر می رسد. با این حال، در 
که عیسی  زمانی  مانند  باشد،  نتیجه چشمگیری همراه  با  است  قدرت خدا ممکن  که  حالی 
طوفان را آرام کرد، همچنین ممکن است در سکوت و به آرامی، بدون جلب توجه، مانند زمانی 
چیز چشمگیر  یک  است  ممکن  بیاید.  کرد،  در جتسیامنی حامیت  را  عیسی  قدرت خدا  که 

ناگهان اتفاق نیفتد، اما این بدان معنا نیست که خدا برای ما کاری منی کند.
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یوحنا باب 14: 1 تا 14 را دوباره بخوانید� در حین خواندن، تصور کنید که عیسی مستقیماً 
رو در رو با شما صحبت می کند� چه امید و دلگرمی می توانید از این وعده ها بگیرید؟ 
در عین حال از خود بپرسید، “چه چیزهایی در زندگی من می تواند مانع تحقق این وعده 

ها برای من باشد؟ چه تغییراتی باید در قلبم ایجاد کنم؟”

۲۵ مرداد      سه شنبه      

قدرت قیام
قیام به مشکل ناتوانی و ضعف انسان اشاره دارد. وقتی به زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی 
فکر می کنیم، اغلب به این فکر می کنیم که چگونه مرگ عیسی هامن رویدادی بود که رابطه 

ما با خدا را از منظر رشیعت درست کرد. و البته، این حقیقت دارد.
 با این حال، رستاخیز مسیح بُعد خاصی را به رستگاری می افزاید. قیام عیسی نه تنها به 
این دلیل معنادار است که به ما نشان می دهد روزی ما نیز زنده خواهیم شد. رستاخیز عیسی، 
او را در سمت راست پدر، در مقام قدرت و اقتدار قرار داد. این قدرت قیام از مردگان هامن 

قدرتی است که خداوند امروز در دسرتس ما قرار می دهد!

در افسسیان 1: 1۸ تا ۲۳، پولس در مورد قدرت خدا صحبت می کند� این آیات در مورد قدرت 
قیام به ما چه می آموزند؟ در این آیات چه امید و وعده هایی برای خود می توانید بیابید؟

 

 

 

به  آنها را  الهی می توان  با کمک  پولس دعا می کند که افسسیان چند چیز را که فقط 
درستی درک کرد، درک کنند: )۱( اینکه، امید تحول و آینده ابدی وجود دارد که عیسی ما را به 

آن دعوت کرده است؛ )۲( اینکه، ما قدرتی را درک کنیم که بخاطر ما آشکار شد. 
سپس پولس سعی می کند توصیف کند که این قدرت چقدر شگفت انگیز است. قدرتی که 
امروز در دسرتس ماست، هامن قدرتی است که عیسی را نه تنها از میان مردگان زنده کرد و به 

حیات بازگرداند، بلکه او را در جایگاه قدرت، در کنار دست راست پدر قرار داد.
اما پولس به همین بسنده منی کند. رستاخیز فقط نوعی از قدرت را به عیسی نداد، بلکه 
به عیسی اقتدار و قدرتی داد تا حکومت کند و هر چیز ممکن را که مردمش می توانستند به 

آن نیاز داشته باشند، تا ابد برای آنان فراهم کند!

فهرستی از زمینه هایی در زندگی خود تهیه کنید که به قدرت عیسای قیام کرده از مردگان 
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نیاز دارید� وقتی کارتان تمام شد، دعا کنید که این قدرت در تمام این حوزه های نیاز 
اعمال شود� در عین حال، چه کار بهتری می توانید انجام دهید، چه تصمیم هایی می توانید 

بگیرید، که به این قدرت اجازه دهد آزادانه تر در زندگی شما کار کند؟

 

 

۲۶ مرداد      چهارشنبه      

بر دوش گرفنت متامی نگرانی های ما
یک پالک در خانه  برخی افراد وجود دارد که روی آن نوشته شده است: “ وقتی می توانی 
نگران باشی چرا دعا می کنی؟” این جمله باعث خنده ما می شود زیرا می دانیم که بیشرت 

نگران هستیم تا اینکه به نزد خدا بیاییم و نگرانی های خود را به او بدهیم.
بار شخصی گفت: وقتی زندگی ما به هم گره می خورد، آن را به خدا بسپارید و  یک 
بگذارید او گره ها را باز کند. خداوند بسیار مشتاق است که این کار را برای ما انجام دهد. 
با این حال، ما می توانیم به طرز شگفت انگیزی به مشکالت خود ادامه دهیم تا زمانی که 
در آستانه شکست قرار گیریم. چرا منتظر می مانیم تا ناامید شویم و بعد به سوی خداوند 

می رویم؟

اول پطرس ۵: ۷ را بخوانید� پطرس از مزمور ۵۵: ۲۲ نقل می کند� پیام اصلی در اینجا برای ما 
چیست؟  همچنین نگاه کنید به متی ۶: ۲۵ تا ۳۳�  

 

 

اول پطرس ۵: ۷ آیه بسیار ساده ای است. هیچ رازی در آن پنهان نیست و دقیقاً هامن 
چیزی است که آنرا بیان می کند. واگذارید در آیه، به معنای همین است که، بیندازید، بدهید 
یا دور کنید، به طوری که آن چیزی که باعث درد و نگرانی است دیگر به شام ارتباطی نداشته 
باشد. اما، البته، بار نگرانی های ما به هیچ وجه رها منی شود. نگرانی ما در خأل ناپدید منی 
شود. به پدر ما در آسامن داده می شود، که قول می دهد آن را حل کند. این چیزی است که 
عیسی در آیات متی به ما می گوید. مشکل انجام اینکار سخت بودن آن نیست؛ بلکه مشکل 
اینست که خیلی آسان به نظر می رسد، آنقدر اینکار آسان و خوب است که سخت است باور 

داشت حقیقت داشته باشد.
اضطراب می تواند ناشی از هر چیزی باشد. ممکن است ناشی از فشار کار باشد. نکوهش 
و انتقاد غیر انتظار باشد. احساس کنیم که ما مورد توجه و عالقه و محبت نیستیم. نگرانی های 
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سالمتی یا مالی باشد. احساس کنیم اینکه ما به اندازه کافی در برابر خداوند الیق و شایسته 
نیستیم. معتقد باشیم که ما بخشیده منی شویم.

هر چه که باشند، یکی از دالیلی که ما دست از مشکالت خود بر منی داریم اینست که فکر 
می کنیم بهرت از هر کس دیگری می توانیم آنها را حل کنیم. اما پطرس از ما می خواهد که در 
مورد چنین ایده ای تجدید نظر کنیم. دلیل اینکه ما نباید نگران باشیم این است که خدا به 
آن اهمیت می دهد. اما آیا خدا هنوز آنقدر به ما اهمیت می دهد که وقتی طالقی در رشف 
وقوع است یا ما احساس می کنیم کامالً عاطل و بیهوده هستیم، در حل مشکالت ما مداخله 
کند؟ کتاب مقدس می گوید که او به اندازه کافی برای تغییر هر وضعیتی اهمیت قائل است.

حاال چه چیزهایی باعث نگرانی شما می شوند؟ هر چقدر هم که آنها برحق باشند، هر 
چقدر هم که مشکل و سخت باشند، آیا برای خداوند بسیار دشوار خواهند بود؟ شاید 
بزرگترین مشکل ما این باشد که حتی با وجود اینکه معتقدیم خدا از آن خبر دارد و می 
تواند آن را برطرف کند، باور نداریم که مشکالتمان را آنطور  که ما دوست داریم رفع 
نماید� روی آخرین نکته تمرکز کنید و از خود بپرسید که چقدر در زندگی شما این موضوع 

حقیقت دارد� 

۲۷ مرداد      پنجشنبه      

هنوز وفادار وقتی خدا منی تواند دیده شود
این مسئله که تصور کنیم هیچ کس به آنچه برای ما اتفاق می افتد اهمیت منی دهد بسیار 
ناخوشایند است. اما این که فکر کنیم خدا ما را منی شناسد یا به ما اهمیت منی دهد می تواند 

بسیار ناراحت کننده باشد.
از نظر یهودیانی که به بابل تبعید شده بودند، به نظر می رسید که خدا چندان به وضعیت 
آنها اهمیت منی دهد. آنها هنوز در تبعید بودند و هنوز هم احساس می کردند که خدا آنها را به 
خاطر گناهشان رها کرده است. اما اشعیا کلامت آرامش بخشی را برای آنها بیان می کند. در اشعیا 
باب ۴۰ آیه زیبایی وجود دارد که در آن اشعیا با مهربانی با مردم در مورد خدایشان صحبت می 
کند: “او همچون شباْن گوسفندان خود را خواهد چرانید، و بره ها را میان بازوانش گرد خواهد 
آورد؛ آنها را در آغوش خود حمل خواهد کرد، و شیردهندگان را با مالیمت رهربی خواهد منود” 
)اشعیا ۴۰: ۱۱(. اما پس از مدتی طوالنی، تبعیدیان به این فکر می کردند که کجایی ای خداوند؟ 

ما منی توانیم هیچ شواهدی را ببینیم که هنوز آنجا هستی - یا به ما اهمیت می دهی!

اشعیا باب 4۰: ۲۷ تا ۳1 را بخوانید� اشعیا خدا را چگونه توصیف می کند؟ این توصیف خدا 
چگونه به این باور آنها پاسخ می دهد که “خداوند رنجهای  مرا منی بیند و با من  به  انصاف  

رفتار منی کند” )اشعیا ۴۰: ۲۷(؟
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گروه دیگری از مردم که ممکن است تصور کنند راهشان از خدا پنهان است در کتاب اسرت 
یافت می شوند. در این کتاب حتی یک بار هم به خدا اشاره نشده است. با این حال، کل 
داستان درام آشکاری از مداخله خدا برای نجات قومش از حکمی غیرقابل فسخ برای نابودی 
و هالکت کردن آنهاست. این داستان نه تنها رویدادهای گذشته را توصیف می کند، بلکه مناد 
زمانی در آینده است که قوم خدا دوباره مورد آزار و اذیت قرار خواهند گرفت و دوباره حکمی 
برای نابودی آنها وضع خواهد شد )مکاشفه ۱۳: ۱۵(. آیا می توانید تصور کنید که چقدر آسان 
می توان نتیجه گرفت که اگر چنین رشایط وحشتناکی وجود داشت، قطعاً خدا قوم خود را 
ترک می کرد؟ اما ما نباید برتسیم. هامن خدایی که برگزیدگانش را در داستان اسرت نجات داد، 

در بحران نهایی دوباره آنها را نجات خواهد داد.

ما خوانده ایم که اشعیا چگونه خدا را برای تبعیدیان توصیف می کند� چگونه شما خدا را 
برای افرادی که احساس می کردند خدا ناپدید شده و آنها را رها کرده است توصیف می 
کنید؟ چگونه به آنها یاد می دهید که با چشم ایمان ببینند و به آنچه که در اطراف خود 

با چشمان انسانی خود می بینند وابسته نباشند؟

۲۸ مرداد      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از خانم اِلن جی وایت بخوانید، “ایام ملکه اسرت”، صفحات ۸۹۵ تا 
۶۰۶، از کتاب انبیاء و پادشاهان.

“آیا خدا نگفته است که روح القدس را به کسانی که او را بطلبند عطا خواهد کرد؟ و آیا 
این روح یک راهنامی واقعی و حقیقی نیست؟ برخی از انسان ها به نظر می رسد که از قبول 
کالم خدا می ترسند، گویی این امر در آنها فرضی است. آنها به درگاه خداوند دعا می کنند که 
به ما بیاموز و با این حال می ترسند به قول ]کالم وعده داده شده[ خدا اعتامد کنند و باور 
دارند که ما از او آموخته ایم. تا زمانی که ما متواضعانه و با روحیه ای برای تعلیم، مایل و 
مشتاق به یادگیری نزد پدر آسامنی خود می آییم، چرا باید در تحقق وعده خدا شک کنیم؟ شام 
نباید یک لحظه به او شک کنید و به این وسیله به او بی احرتامی کنید. هنگامی که به دنبال 
شناخت اراده او هستید، سهم شام در عملکرد با خدا اینست که ایامن داشته باشید که در 
انجام اراده و خواست او هدایت و راهنامیی خواهید شد و برکت خواهید یافت. ممکن است 
به خودمان بدگامن باشیم که تعالیم او را نادرست تفسیر می کنیم، اما حتی برای این موضوع 
نیز دعا کنید، و به او اعتامد کنید، همچنان به او کامالً اطمینان داشته باشید، روح القدس او 
شام را راهنامیی می کند تا نقشه های او و اعامل مشیت الهی او را درست تفسیر کنید” الن 

جی وایت، نسخه های دست نویس، جلد ۶، صفحه ۹۵۲. 
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“ایامن با مبارزه با شک و تردیدها و جریانات مخالف قوی می شود. تجربه به دست آمده 
از این آزمایش ها ارزش بیشرتی از گران ترین جواهرات دارد”. اِلن جی وایت، شهادتهایی برای 

کلیسا، جلد ۳، صفحه ۵۵۵. 

سواالتی برای بحث:

1� به عنوان یک کالس، در مورد چیزهایی صحبت کنید که ما به آنها اعتقاد داریم و نمی 
بینیم، چیزهایی که می دانیم واقعی هستند، اما خارج از دید ما هستند� این چگونه می 

تواند به ما کمک کند تا بفهمیم که دیدن “آن که نادیدنی است” به چه معناست؟

۲� در مورد آخرین سؤالی که در پایان مطالعه چهارشنبه آمده است، بحث کنید� هر چند وقت 
یک بار در آن موقعیت قرار می گیریم؟ چه کاری می توانیم انجام دهیم که ما را قادر سازد بهتر 

اعتماد کنیم که راه خداوند بهترین است، حتی اگر آن چیزی که ما می خواهیم نباشد؟

۳� اگر “ایمان با مبارزه با شک و تردیدها و تأثیرات مخالف قوی می شود” و این منجر به 
چیزی فوق العاده ارزشمند، “با ارزش تر از گران ترین جواهرات” می شود، این چگونه باید 

طرز نگاه ما را به این گونه مناقشات تغییر دهد؟

ما  دیدگاه  از  که حداقل  دیده ایم  شرایطی  در  را،  مسیحیان  را، حتی  افرادی  ما  اکثر   �4
ما  بدترین چیزی که  بوده است� علیرغم دعا و تالش،  آنها  انتظار  عاقبتی وحشتناک در 
بتوانیم تصور کنیم، اتفاق افتاده است� چگونه این را با توجه به آنچه مطالعه کرده ایم 

درک کنیم؟
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داستانهای ایامنداران
۲۹ مرداد

با مسیح ازدواج کرد
نوشته   اندرو مک چسنی

یک هفته پس از تقدیم قلب خود به عیسی، پدر رشوع به پاکسازی معبد در 
مانائوس، برزیل کرد. او تصاویر و مذبح های سنگی را که در آن حیوانات را قربانی 
و به ارواح شیطانی تقدیم کرده بود، جمع آوری کرد . به در خواست ارواح، پدر 

متعلقات معبد را برای دو خانم در شهری دیگر فرستاد. 
شیطانی  ارواح  شد،  ماشینش  سوار  وقتی  کرد.  متام  جمعه  روز  در  را  کار  او 
غریدند که می خواهند اورا بکشند . ناگهان سایه تاریکی شبیه انسان و متشکل از 
سه روح وارد ماشین شدند. ارواح نوری در دوردست به پدر نشان دادند. از نور، 
صلیب پر از گل بیرون آمد. ارواح متسخر کردند که این پایان کار پدر است . پدر 
پرسید : “بعنوان یک مرد مرده می توانم آخرین حرفم را بزنم؟” و بدون اینکه منتظر 
پاسخی باشد، گفت: “عیسی لطفا در ماشین کنارم بنشین و مرا به خانه برب”. سایه  
تاریک محو شد . این اولین باری بود که پدر نام عیسی صدا زده بود و احساس 

امنیت می کرد .  
صبح روز بعد، پدر برای اولین بار در مراسم پرستشی سبت رشکت کرد. روز 
تعمید  غسل  در  که  آنچه  مشابه  الطبیعی  ماوراء  انرژی  او  و  بود  ربانی  عشای 
جونیور تجربه کرده بود، احساس کرد. وقتی کسی پاهای او را می شست گناهان 
پدر از مقابل چشامنش گذشت. وقتی از خداوند طلب بخشش می کرد، اشک هایش 

جاری شد. او احساس می کرد روح القدس او را پاک می کند. 
اندک زمانی بعد، پدر به مادر پیشنهاد ازدواج داد و آنها بصورت رسمی ازدواج 

کردند. مادر بطور خاص خوشحال بود. او اکنون می توانست غسل تعمید بگیرد. 
یک روز قبل از غسل تعمید، پدر و جونیور به کلیسای محلی ادونتیست روز 
هفتم آلفا رفتند تا به مترین مادر با گروه کر گوش دهند. ناگهان نردبانی که برای 
تزئین کلیسا استفاده می شد، واژگون شد و مردی که روی آن ایستاده بود به پدر 

کوبید و او را نقش زمین کرد.
پدر اطمینان داد  که حالش خوب است اما لحظه ای بعد رشوع به جیغ زدن 

کرد. دو روح شیطانی او را تسخیر کرده بودند. 
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از  روحی  می لرزید.  بدنش  و  کشید  دراز  زمین  روی  دوید  .  پدر  نزد  جونیور 
دهانش غرید که او می خواست پدر را با نردبان بکشد . 

جونیور درباره جدال عظیم بین مسیح و شیطان شنیده بود اما هرگز در زندگی 
خواندند:  بصورت خودجوش رسود  کر  گروه  کرد.  دعا  او  نبود .  آن  شاهد  واقعی 
“عیسی مسیح، تو داماد، برزگر، پدر و شبان من، مروارید گرانبها هستی. مسیح تو 

همه چیز هستی”. 
مادر دست پیچ خورده  پدر را گرفت و تالش کرد تا آن را صاف کند. دستهایش 

به شدت رسد بودند. روحی نفرت را به سمت مادر پرتاب می کرد. 
سپس پدر با صدایی نحیف  که گویی از دوردستها می آید صحبت کرد و گفت: 

“درد می کند”. 
بعد از حدود یک ساعت دعا و رسود، پدر به حالت عادی بازگشت. 

برای تعمید مادر در صبح روز سبت به جونیور در کلیسا  با وجود درد  پدر 
پیوست. مادر با خوشحالی در آب فرو رفت. 

آمریکای  بخش  در  کلیسا  هشت  افتتاح  به  شام  سبت  سیزدهمین  هدیه ی 
جنوبی، از جمله چهار کلیسا در برزیل، جایی که پدر )ادواردو فریرا دوس سانتوس( 

و خانواده اش زندگی می کنند، کمک خواهد کرد.
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  درس نهم    ۲۹ مرداد – ۴ شهریور

زندگی شکرگزارانه

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: فیلیپیان ۴: ۴ تا ۷؛ یوشع ۵: ۱۳ تا ۶: ۲۰؛ مزمور ۱۴۵؛ اعامل ۱۶: 

۱۶ تا ۳۴؛ دوم تواریخ ۲۰: ۱ تا ۳۰. 

آیه حفظی: “همیشه در خداوند شاد باشید؛ باز هم می گویم: شاد باشید” )فیلیپیان 4: 4(�

وقتی احساس خوشحالی می کنیم، با شادی برای خداوند فریاد شادی بر می آوریم. اما، 
زمانی که اوضاع بر وفق مراد نیست، زمانی که در بدترین رشایط قرار می گیریم، زمانی که در 
دیگ گدازه خشمگین و عصبانی می شویم، شادی برای خداوند کار چندان آسانی نیست. با این 
حال، دقیقاً در آن زمان است که ما نیاز داریم - شاید بیشرت از همیشه - شکرگزار خدا باشیم، 

زیرا شکرگزاری وسیله ای برای کمک به ما برای حفظ و تقویت ایاممنان است.
در واقع، شکرگزاری می تواند حتی سخت ترین و ظلامنی  ترین رشایط ما را تغییر دهد، 
شاید نه به این معنا که واقعیت های اطراف ما را تغییر می دهد، بلکه به این معنا که می تواند 

ما و اطرافیامنان را به گونه ای تغییر دهد که به ما در مواجهه با چالش ها کمک کند.
وقتی  اما  نباشد،  عادی  امر  یک  ما  برای  همیشه  شاید  است.  عملی  ایامِن  شکرگزاری، 
شکرگزاری را مترین می کنیم، بطوریکه بطور طبیعی به بخشی از زندگی ما تبدیل می شود، 

هم قدرت متحول کننده و هم قدرت پیروزی را به همراه می آورد.

خالصه درس این هفته: شکرگزاری چیست؟ چگونه شکرگزاری در شرایط سخت می تواند 
چنین سالح روحانی قدرتمندی باشد؟ چگونه شکرگزاری می تواند ما و وضعیت اطراف ما 

را تغییر دهد؟

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۵ شهریور – ۲۷ اوت آماده شوید. 
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۳۰ مرداد      یکشنبه      

چارچوبی برای شکرگزاری
تئودور داستایوفسکی، نویسنده بزرگ روسی، به اعدام محکوم شده بود، اما در آخرین لحظه 
این حکم تخفیف یافت. در عوض، او سال های زیادی را در زندان گذراند. او درباره تجربه زندان 
خود نوشت: “تا به آخر در ایامن مبان، حتی اگر همه مردم به گمراهی بروند ولی تو تنها وفادار 
باقی مانده  باشی؛ حتی در آن زمان نیز هدایای خود را بیاور و در تنهایی خود خدا را پرستش کن”. 
در دروس قبالً دیدیم که چگونه پولس ضدیت ها، آزار، و شکنجه های غیر قابل تصوری را 
تحمل کرد. اما اکنون در زندان روم نشسته و دربند است. و با این حال او افرسده نیست. در 

عوض، او مشتاقانه برای تشویق ایامنداران فیلیپی نامه می نویسد!

می  بود چگونه  زندان  در  پولس خودش  وقتی  نظر شام  به  بخوانید�  را   ۷ تا   4  :4 فیلیپیان 
توانست چنین چیزهایی بنویسد؟ در این قسمت، کلیدهای کسب “آرامش خدا” چیست؟

 

 

وقتی همه چیز خوب پیش می رود شادی و خوشحالی طبیعی است. اما پولس ما را تشویق 
می کند که همیشه شاد باشیم. شاید عجیب به نظر برسد. اگر آنچه را پولس می نویسد به 

معنای واقعی کلمه در نظر بگیریم، دو مفهوم مهم در آن برای ما وجود دارد.
اوالً، اگر قرار است همیشه شادی کنیم، باید به این معنا باشد که حتی زمانی که به نظر منی 
رسد رشایط و اوضاع زمینه ای را برای شادی فراهم کنند، باید شاد باشیم. دوماً، اگر قرار است همیشه 

شادی کنیم، باید به این معنا باشد که باید یاد بگیریم در مواقعی که مایل نیستیم شادی کنیم.
پولس ما را فرا می خواند تا خدا را پرستش کنیم، حتی اگر خیلی اوقات برای ما غیر طبیعی 
دید،  خواهیم  که  اما هامنطور  برسد.  نظر  به  منطقی  غیر  است  ممکن  حتی  برسد.  نظر  به 
دقیقاً به این دلیل که مواقعی وجود دارند که غیر معقول به نظر می رسند، ما به شادی کردن 
فراخوانده شده ایم. به عبارت دیگر، شکرگزاری یک کردار ایامنی است. هامنطور که ایامن بر 
اساس رشایط ما نیست، بلکه بر اساس حقیقت در مورد خدا است، پس شکرگزاری نیز چیزی 
نیست که ما به خاطر دریافت احساس خوب انجام دهیم، بلکه به دلیل این حقیقت که خدا 
کیست و چه چیزی به ما وعده داده است. و به طرز شگفت انگیزی، این چنین ایامنی رشوع 

به شکل دادن افکار، احساسات و رشایط ما می کند.

حقیقتی که پولس در آیات امروز در مورد خدا شناسایی می کند، چیست – حقیقتی که 
او را قادر می سازد حتی در زندان شادی کند؟  فهرست کوتاهی از آنچه را که حقیقت در 
مورد خدا می دانید، بنویسید� این فهرست را مرور کنید و برای هر مورد، خدا را شکرگزار 

باشید� این کار چگونه احساس شما را نسبت به شرایط خودتان تغییر می دهد؟
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۳۱ مرداد      دوشنبه      

دعا برای فرو ریخنت دیوارها
اصطالحی در زبان انگلیسی وجود دارد که می گوید خودتان را در گوشه اتاق، در احاطه 
رنگ قرار داده اید. شاید به زبان فارسی آن را بتوان به دردرس افتادن و یا خود را در بن بست 
قرار دادن معنی کرد.  تصور کنید که کف اتاقی را رنگ آمیزی می کنید، اما بعد متوجه می 
شوید که در گوشه ای گیر افتاده اید و منی توانید بیرون بیایید - مگر با قدم زدن از روی رنگی 

که تازه زده اید. پس باید در آنجا آنقدر مبانید تا رنگ خشک شود!
گاهی به نظر می رسد ایامن، ما را به بن بستی می کشاند. ما به موقعیتی می رسیم و مانند 
رنگ خیس روی زمین، ایاممنان ، ما را به “دام” می اندازد. ما به موقعیت خود نگاه می کنیم 
و باید یا خدا، ایامن، و هر آنچه را که به آن ایامن داشته ایم طرد کنیم، یا ایاممنان ما را وادار 

می کند که آنچه را غیرممکن به نظر می رسد باور کنیم.
خداوند بنی ارسائیل را به گوشه ای می کشاند. پس از ۴۰ سال رسگردانی آنها در بیابان، خدا 
قوم خود را به چمنزارهای ساکت و آرام هدایت نکرد. خداوند آنها را به یکی از مستحکم ترین 
شهرهای کل منطقه هدایت کرد. سپس مجبور شدند شش روز در سکوت در اطراف اریحا قدم 
بزنند. در روز هفتم خدا به آنها گفت که فریاد بزنند - و این فریاد همراه با صدای شیپورها، 

پیروزی را برای آنان به ارمغان خواهد آورد.

یوشع ۵: 1۳ تا ۶: ۲۰ بخوانید� خدا چه چیزی را می خواهد به بنی ارَسائیل بیاموزد؟

 

 

فریادهای بلند آنها باعث منی شد که در اثر ارتعاش، دیوارها فرو ریزند. هنگامی که خدا 
بنی ارسائیل را به “فریاد زدن” فراخواند، این هامن فریادهایی بود که داود در مزمور ۶۶ درباره 
آن می نویسد: “ای متامی زمین، برای خدا بانگ شادمانی بزنید! جالل نام او رابرسایید! و در 
تسبیح او جالل او را توصیف منایید!” )مزامیر ۶۶: ۱، ۲(. این فریاد ستایش و تسبیح بود! پس 
از شش روز نگاه کردن به دیوارهای بلند، آنها باید به این نتیجه رسیده باشند که آنها شانسی 

برای شکسنت این دیوارهای مستحکم و بلند ندارند.

چگونه این ایده به ما در درک معنا و منظور عربانیان 11: ۳۰ کمک می کند؟

 

هنگامی که خدا در آستانه انجام کاری جدید در زندگی ما باشد، ممکن است ما را به یک 
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اریحا برساند، زیرا ممکن است نیاز داشته باشد که به ما بیاموزد که قدرت پیروزی با توان 
و استراتژی های خود ما حاصل نمی شود� هر چیزی که ما به آن نیاز داریم از طرف قدرتی 
خارج از خودمان برایمان مهیا میشود� بنابراین، مهم نیست که چه چیزی در برابر ما قرار 
دارد، مهم نیست که چقدر غیرقابل حل به نظر می رسد، نقش و وظیفه ما پرستش خداوند 
است – سرچشمه و مرجع  تمامی چیزهایی که نیاز داریم� این را ایمان عملی می گویند� 

۱ شهریور      سه شنبه      

زندگی شکرگزارنه
ستایش خداوند ممکن است امر عادی در زندگی ما نباشد، حتی در رشایط خوب. بنابراین، 
چقدر انجام آن در دوران سخت و دشوار می تواند دشوارتر باشد؟ با این حال، این چیزی است 
که ما برای انجام آن فراخوانده شده ایم. ستایش چیزی است که باید آن را مترین کنیم تا زمانی 
که از یک وظیفه که باید در یک زمان خاص انجام شود به بخشی از زندگی ما تبدیل شده و 
به فضایی که در آن زندگی می کنیم تغییر کند. پرستش نباید یک عمل خاص باشد، بلکه باید 

یک سبک خاص زندگی باشد.

مزمور 14۵ را بخوانید� دالیل داود برای پرستش خدا چیست؟ از چه جهت کلامت این مزمور 
باید حرف شام باشد؟

 

 

 

این  نوشت.  پرستش  مترین  نام  به  کتابی  بریتانیایی،  بزرگ  واعظ  اسپورجن  چارلز هادون 
کتاب بر اساس آیه ۷ مزمور امروز است. در این آیه کوتاه، اسپورجن توجه ما را به سه چیز مهم 

جلب می کند که می تواند به رشد پرستش خداوند در زندگی ما کمک کند.

به  اگر  کنیم.  مترین  را  خداوند  پرستش  کنیم،  می  نگاه  خود  اطراف  به  که  هامنطور   �1
پیرامون خود نگاه نکنیم تا عظمت خداوند را ببینیم، دلیلی برای پرستش او نخواهیم داشت. 
در عامل خلقت چه چیزی می توانید ببینید که هامنند زیبایی خلقت خداوند قابل ستایش باشد؟ 
چه چیزی را می توانید در دنیای روحانی ببینید که هامنند ایامن رو به رشد در یک جوان 

مسیحی قابل ستایش باشد؟
اگر  را پرستش کنیم.  به خاطر می آوریم، خداوند  ایم  را که دیده  هامنطور که آنچه   �۲
بیاوریم.  یاد  به  را  آن  دلیل  بتوانیم  باید  کنیم،  زندگی  پرستش  از  مملو  فضایی  در  بخواهیم 
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از چه راه هایی می توانیم موضاعات مهم در مورد خدا به یاد داشته باشیم )مانند ایجاد و 
گسرتش آیین های عبادی جدید یا منادهایی که نیکی او را به ما یادآوری می کنند(، تا نیکویی 

و حقیقت او از اذهان ما دور نشود؟
۳� هامنطور که در مورد آن صحبت می کنیم پرستش خداوند مترین می شود. شکرگزاری 
چیزی نیست که در ذهنامن انجام دهیم. بلکه باید ستایش کالمی باشد که از دهان ما خارج 
شود و به گوش اطرافیان ما برسد. برای اینکه خداوند را با کالم خود ستایش کنید، به چه دالیلی 

می توانید بیاندیشید؟ تأثیر چنین ستایشی چه و بر چه کسانی خواهد بود؟

یک قلم و کاغذ بردارید و مدتی را صرف بررسی این سه نکته کنید� برای ایجاد عادت 
شکرگزاری در زندگی خود چه کاری می توانید انجام دهید؟

۲ شهریور      چهارشنبه      

شاهدی که متقاعد می کند
در کتاب اعامل رسوالن آمده است، پرستش خداوند بر کسانی که آن را می شنیدند تأثیر 
شگفت انگیزی داشت. اعامل رسوالن ۱۶: ۱۶ تا ۳۴ را بخوانید. پولس و سیالس پس از برهنه 
شدن و رضب و شتم سخت به زندان انداخته شدند. هیچ کس آنجا نبود که بر روی کمر به 
شدت بریده و کبود آنها مرهم بگذارد. با درد شدید جسمی و با پاهای در کُنده در تاریکی 
در سلول زندان انداخته شدند. اما در حالی که سایر زندانیان گوش می دادند، پولس و سیالس 

رشوع به دعا و رسود خواندن کردند.
پس از زلزله، و پس از اینکه زندانبان متوجه شد که نه پولس، نه سیالس، و نه هیچ یک از 
زندانیان دیگر فرار نکرده اند، او “چراغ خواست و رساسیمه به درون زندان رفت و در حالی که 
می لرزید به پای پولس و سیالس افتاد. سپس، ایشان را بیرون آورد و پرسید: “ای رسوران، چه 

کنم تا نجات یابم؟” )اعامل ۱۶: ۲۹، ۳۰(.

چرا این رویداد باعث شد زندانبان به نیاز خود به رستگاری و نجات توجه کند؟ فکر می کنید 
دعاها و رَسودهای پولس و سیالس چه نقشی در فرار نکردن زندانیان و در تحول این مرد و 

متام خانواده اش داشت؟

 

 

شگفت انگیز است که به این موضوع فکر کنیم که پرستش ما می تواند رسنوشت ابدی 
تاریکی زندان نشسته بودند و مثل دیگر  اگر پولس و سیالس در  تغییر دهد.  را  اطرافیامنان 

زندانیان غرغر و شکایت می کردند، آیا فکر می کنید کسی در آن شب نجات می یافت؟
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ما منی دانیم که بعداً برای زندانبان و خانواده اش چه اتفاقی افتاد، اما می توانید تصور 
از زندان دیگری در روم نوشت:  کنید که آنها در حال خواندن کلامتی بودند که پولس بعداً 
“زیرا این افتخار نصیب شام شده که نه تنها به مسیح ایامن آورید، بلکه در راه او رنج هم 
بربید. چراکه شام را هامن مجاهده است که مرا مشغول به آن دیدید و اکنون می شنوید که 
هنوز هم بدان مشغومل”  )فیلیپیان ۱: ۲۹، ۳۰(. اگر آن ها این کلامت را می خواندند و به این 
مسئله فکر می کردند که چگونه رنج پولس شادی را برای آنها به ارمغان آورده است، مطمئناً 
باید آهنگ و چالشی تازه برای وفادار ماندن در دل آنها آورده شده باشد، هر هزینه ای که 

در بر داشته باشد. 

فکر می کنید چه کسی می تواند تحت تأثیر سرود پرستشی که می تواند از قلب شما برای 
خدا برآید، قرار گیرد؟ تالش کنید تا با پرستش خداوند بطور آشکارتر و پرشورتری بر اطرافیان 

خود تاثیر بگذارید� شاید تاثیر مثبتی که می تواند داشته باشد را ندانید�

۳ شهریور      پنجشنبه      

سالحی که فتح می کند
دوم تواریخ ۲۰: ۱ تا ۳۰ را بخوانید. هامنطور که یهوشافاط کشف کرد، شکرگزاری یک سالح 
قدرمتند است. یهوشافاط پس از دریافت گزارش مبنی بر آمدن “سپاهی عظیم” به سوی او، 
فوراً به اقدام نظامی نپرداخت، اما “به طلبیدن خداوند عزم منود و در متامی یهودا به روزه 
اعالم کرد” )دوم تواریخ ۲۰: ۳(. هنگامی که مردم یهودا برای روزه گرفنت به اورشلیم آمدند، 
یهوشافاط واقعیت این وضعیت را پذیرفت و گفت: “زیرا که ما را به مقابل این گروه عظیمی 
که بر ما می آیند، هیچ قوتی نیست و ما منی دانیم چه بکنیم اما چشامن ما به سوی تو است” 

)دوم تواریخ ۲۰: ۱۲(. 

وقتی می بینید که یک “سپاه عظیم” نزدیک می شود، واکنش غریزی شام چیست؟ از پاسخ 
یهوشافاط در دوم تواریخ ۲۰: ۳ تا 1۲ در مورد برخورد با مخالفت های شدید چه می توانید 

بیاموزید؟

 

 

“بر  اعالم کرد:  با شجاعت و جسارت  او  نازل شد،  بر یحزیئیل  هنگامی که روح خداوند 
شام نخواهد بود که در این جنگ نربد کنید، بلکه موضع خود را نگاه داشته، استوار بایستید و 
نجاِت خداوند را که با شام خواهد بود، مشاهده کنید. ای یهودا و ای اورشلیم، ترسان و هراسان 
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مباشید. فردا به مقابله با ایشان بیرون روید، و خداوند همراه شام خواهد بود” )دوم تواریخ 
۲۰: ۱۷(. و بعد از آن، آنها “به پا خاستند و یهوه خدای ارسائیل را به آواز بسیار بلند ستایش 
کردند” )دوم تواریخ ۲۰: ۱۹(. با اینکه قرار بود خدا برای آنها بجنگد، با اینحال آنها باید برای 

مقابله با دشمن بیرون می رفتند.
اما این یک راهپیامیی معمولی به سمت جبهه جنگ نبود. یهوشافاط گروه همرسایان را 
تعیین کرد تا هنگام خروج، خداوند را ستایش کنند. “ به گفته مولف، در هامن لحظه که آنان 
ایامن خود را در وعده او عملی ساختند و “او را برای جالل قدوسیت وی حمد گفتند” ، خداوند 

مداخله منود )دوم تواریخ ۲۰: ۲۱(.
ون  و موآب  و  “و چون  ایشان  به  رساییدن  و حمد گفنت  رشوع  منودند، خداوند به  ضد بنی َعمُّ
سکنه  جبل  َسِعیر که  بر یهودا هجوم  آورده  بودند، کمین  گذاشت  و ایشان  ُمْنَکرِس شدند” )دوم 

تواریخ ۲۰: ۲۲(.

دوم تواریخ ۲۰: 1 تا ۳۰ را دوباره بخوانید� در هنگام گام برداشنت با خدا، چه اصول روحانی 
را می توانید بیابید که می تواند به طور ویژه در مواقع آزمایش و اسرتس، بکار برده شود؟

 

 

۵ شهریور      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از خانم اِلن جی وایت بخوانید، “یهوشافاط”، صفحات ۱۹۰ تا ۲۰۳، 
از کتاب انبیاء و پادشاهان؛ “سقوط اریحا”، صفحات ۴۸۷ تا ۴۹۸، از کتاب مشایخ و انبیاء. 

او  تا خدا را به خاطر محبت بی همتای  لبهای خود را تربیت کنیم  بیایید قلبها و  “پس 
ستایش کنیم. بیایید روح خود را  تعلیم دهیم تا امیدوار و در پرتو نوری که از صلیب جلجتا 
می درخشد پایدار و وفاودار مبانیم. هرگز نباید فراموش کنیم که ما فرزندان پادشاه آسامنی، 
پرسان و دخرتان خداوند صبایوت هستیم. این افتخار و امتیاز ماست که با آسودگی در خدا 

آرام گیریم” الن جی وایت، خدمات شفا، صفحه ۲۵۳. 
“و در حالی که من او را ستایش و تکریم می کنم، می خواهم او را با من رفیع گردانی. حتی 
زمانی که در تاریکی فرو می روید، خداوند را ستایش کنید. او را حتی در زمان وسوسه ستایش 
کنید. نبی خدا می گوید: “همیشه در خداوند شاد باشید. “و باز هم می گویم، شاد باشید”. 
آیا این باعث تاریکی و تیرگی در خانواده شام خواهد شد؟ نه، در واقع؛ پرتو خورشید را به 
ارمغان خواهد آورد. بدین ترتیب پرتوهای نور ابدی را از عرش جالل جمع خواهید کرد و آنها 
را در پیرامون خود پراکنده خواهید کرد. بگذار شام را پندی دهم که به این کار متعهد شوید، 
این نور و حیات را در پیرامون خود ساطع کنید، نه تنها در مسیر خود، بلکه در مسیر کسانی 
که با آنها معارشت می کنید. بگذارید هدف شام این باشد که اطرافیانتان را نیکوتر کنید، ارتقا 
بخشید، و آنها را به ملکوت ، جالل و شکوه راهنامیی کنید، و آنها را هدایت کنید تا بیش از 
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همه چیزهای زمینی، جوهر ابدی، میراث جاودانه، ثروت های فنا ناپذیر را جستجو کنند” الن 
جی. وایت، شهادتهایی برای کلیسا، جلد ۲، صفحات ۵۹۳، ۵۹۴. 

سواالتی برای بحث: 
1� پرستش جمعی چه نقشی در زندگی مسیحیان دارد؟ پرستش در مراسم روز سبت خود 
را چگونه توصیف می کنید؟ آیا نشاط آور است؟ آیا اعضا را به حفظ وفاداری در میان 

آزمایش ها و آسیب ها تشویق می کند؟ اگر نه، چه کاری می توان انجام داد؟

۲� “ستایش خداوند حتی زمانی که در تاریکی فرو می روید” یا “او را حتی در وسوسه 
ستایش کنید” به چه معناست؟ چگونه پرستش و تمجید می تواند به ما در این شرایط 

کمک کند؟

۳� اجازه دهید اعضا کلیسا شهادت دهند که چگونه ستایش خداوند بر زندگی آنها تأثیر 
گذاشته است� چه چیزی را می توانید از تجربیات یکدیگر بیاموزید؟

4� به عنوان یک کالس، یک مزمور پرستشی را انتخاب کنید و زمانی را صرف خواندن آن 
کنید� در مورد پرستش به شما چه می آموزد؟ پرستش چه تأثیری بر ایمان شما دارد؟
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داستانهای ایامنداران
۶ شهریور

رشد در مسیح
نوشته   اندرو مک چسنی

پس از تعمید مادر، پدر با جنگ  روحانی شدیدی روبرو شد. ارواح شیطانی در 
شب او را تسخیر می کردند و او به سختی می خوابید . هرزمانی که تسخیر می شد 

و مادر را می دید، ارواح به او نفرت می پراکندند. 
پدر و مادر هر روز با دعا و مطالعه درس مدرسه سبت، ایامنشان را تقویت 
خدا  با  را  خصوصی  زمانی  و  بزند  زانو  دعا  برای  که  گرفت  یاد  پدر  می کردند. 
بگذراند. این زوج به دعا کردن، پرستش شخصی و مطالعه روزانه درس مدرسه 

سبت عادت کردند. 
مادر به خدا اعتامد داشت و محافظت دامئی او را احساس می کرد. او ایامن 
و اطمینان به کتاب مقدس پیدا کرد و آیات بسیاری به او در زمان درگیری پدر با 
ارواح شیطانی، بطور خاص کمک کردند. مادر در یعقوب ۴: ۷ خواند: “پس تسلیم 
خدا باشید. در برابر ابلیس ایستادگی کنید، که از شام خواهد گریخت”. او در ۲ 
تسالونیکیان ۳: ۳ خواند: “اما خداوند امین است ، او شام را نیرو می بخشد و از 
آن رشیر حفظ می کند”. مادر وعده عیسی در یوحنا ۱۰: ۱۰ را بیان می کند : “دزد 
منی آید جز برای دزدیدن و کشنت و نابود کردن؛ من آمده ام تا ایشان حیات داشته 
باشند و از آن به فراوانی بهره مند شوند”. وقتی او آیات را که به او کمک کرد یا 
امید داد پیدا کرد، آنها را در یک دفرت کپی کرد و آن آیات را در هنگام رازگاهان ۵ 

صبح خود با خدا خواند. 
مادر همچنین دعای مخصوصی برای پدر نوشت که به مدت یکسال هر روز 
صبح برای او دعا می کرد. او دعا کرد: “خداوندا، از تو می خواهم برای شوهرم، 
تا او را دوست داشته  با متام قلبش به سمت تو برگردد. کمکم کن  تا  ادواردو، 
باشم و عشقم به او را تجدید کنم. خداوندا تسلیم تو می شوم و از تو می خواهم 
او  اورا تربیت کن.  نیاز دارد  اورا برکت دهی زیرا دنبال جالل توست. هرزمان 
را تبدیل به مردی کن که آرزو دارد تو را پیروی کند. کمکم کن تا او را تشویق 
کنم و به او احرتام بگذارم. کمکم کن او را دوست بدارم. در نام عیسی مسیح 

دعا می کنم، آمین”. 
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در همین زمان، پدر مطالعه کتاب مقدس جهت آمادگی برای تعمید را آغاز 
جونیور،  تعمید  روز  از  پس  سال  یک  دقیقا  اکترب،   ۲۹ در  می خواست  او  کرد. 

بگیرد.  تعمید 
درحالیکه پدر کتاب مقدس می خواند، کنجکاوانه موعظه های یوتیوب واعظان 
های  فرقه  سایر  های  موعظه  همچنین  او  می کرد.  متاشا  را  ادونتیست  کلیسای 
مسیحیت را متاشا می کرد و می خواست آموزه های مخالف کتاب مقدس را بیازماید. 
در کامل تعجب، ارواح شیطانی هنگام گوش دادن به سایر واعظان، او را مسخره 
بجای  است،  عالقه مند  واعظان  آن  به  او  می دانستند  اگر  می گفتند  و  می کردند 

کلیسای ادونتیست او را به یکی از کلیسا های خود می فرستادند. 
پدر دیگر سایر موعظه ها را متاشا نکرد و فکر کرد: “حال می دانم در کلیسای 

مناسب هستم”.
آمریکای  بخش  در  کلیسا  هشت  افتتاح  به  شام  سبت  سیزدهمین  هدیه ی 
جنوبی، از جمله چهار کلیسا در برزیل، جایی که پدر )ادواردو فریرا دوس سانتوس( 

و خانواده اش زندگی می کنند، کمک خواهد کرد.
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۵ – ۱۱ شهریور   درس دهم   

حلیم بودن در دیگ گدازه

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: حزقیال ۲۴: ۱۵ تا ۲۷؛ خروج ۳۲: ۱ تا ۱۴؛ متی ۵: ۴۳ تا ۴۸؛ 

اول پطرس ۲: ۱۸ تا ۲۵؛ مزمور ۶۲: ۱ تا ۸. 

آیه حفظی:  “خوشا به حال حلیامن، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد” )متی ۵: ۵(�

زیاد نشنیده ایم که از واژه حلم استفاده شود ، به جز زمانی که در مورد موسی می خوانیم 
یا در مورد خوشا به حال ها که]در متی ۵: ۳ تا ۱۲[  مطالعه می کنیم. درک علت آن هم 
سخت نیست. فروتنی و حلم به عنوان “تحمل آزار و اذیت با صرب و شکیبایی و بدون رنجش” 
تعریف شده است. جای تعجب نیست که ما چیز زیادی در مورد آن منی شنویم. این ویژگی 
به سختی در فرهنگ امروزی بخوبی مورد احرتام واقع شده است. گاهی اوقات کتاب مقدس 
این کلمه را به عنوان “فروتن” ترجمه می کند. باز هم، فروتنی یک ویژگی شخصیتی نیست 

که اکرث فرهنگ ها آن را مطلوب بدانند. 
اما فروتنی، یعنی تحمل آزار و اذیت همراه با شکیبایی و بدون کینه، یکی از قدرمتندترین 
خصوصیات عیسی و پیروانش می باشد. و با این حال، این به خودی خود یک هدف نیست: 
فروتنی روح می تواند سالح قدرمتندی در دستان کسانی باشد که در میان درد و رنج هستند.  
در واقع، دیگ گدازه مکانی عالی برای آموخنت صرب و شکیبایی قلب می باشد، زیرا از طریق 

شکیبایی و آسیب ها و آزردگی های خود می توانیم شاهدان قدرمتندی برای خدا باشیم.

خالصه درس این هفته: چه رابطه ای بین رنج و شکیبایی وجود دارد؟ چگونه می توانیم در 
بردباری ها و دل شکستگی های خود شاهدی برای دیگران باشیم؟ چگونه حلم و انعطاف 

پذیری واقعاً می تواند برای مسیحی یک  نقطه قوت باشد و نه ضعف؟

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۲ شهریور – ۳ سپتامرب آماده شوید. 
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۶ شهریور      یکشنبه      

نان تکه شده و رشاب ریخته شده
آزوالد چمربز گفته است که ما باید برای دیگران “نان تکه شده و رشاب ریخته شده” شویم� 

فکر می کنید منظور او از این حرف چیست؟

 

 

در رسارس کتاب مقدس منونه هایی از افرادی وجود دارد که برای خدمت به دیگران “ُخرد” 
شده اند. موسی فراخوانده شد تا در حالی که مردم را به سوی رسزمین موعود هدایت می کند، 
امواج بی پایان شایعات و انتقادات را تحمل کند. یوسف به سفری فراخوانده شد که با تهمت 
خیانت و حبس همراه بود، هامنطور که برای خدمت به مرص آماده می شد. در هر یک از این 
موارد، خداوند اجازه داد تا این موقعیت ها پیش آیند تا زندگی قوم او نه تنها برای خود آنان، 
بلکه همچنین برای خیریت دیگران به صحنه های فیض و عنایت او تبدیل شود. ممکن است 
خداوند از ما در راه همین هدف استفاده کند. در چنین رشایطی به سادگی خشم یا آزردگی 
برای تحمل  توانایی خدادادی  اشاره کردیم، شکیبایی  دیروز  که  حس می شود.اما هامن طور 

چنین چیزهایی “با صرب و بدون خشم و رنجش” است.

حزقیال ۲4: 1۵ تا ۲۷ را بخوانید� در اینجا چه اتفاقی می افتد؟ چرا حزقیال در این دیگ گدازه 
قرار گرفت؟

 

 

مطابق  بود؛  خواهد  نشانی  شام  برای  “ِحزقیال  فرماید:  می  خداوند   ۲۴  :۲۴ حزقیال  در 
هرآنچه او کرد، شام نیز خواهید کرد. و چون این همه واقع شود، آنگاه خواهید دانست که 
من یهوه هستم”. از طریق مثال حزقیال، قرار بود قوم ارسائیل نبست به این حقیقت متقاعد 
شوند که خدا کیست، خداوند مقتدر - و آنها این حقیقت را می توانستند ببینند، در حالی 
که تحقق یافنت نبوتی را تجربه کردند که زندگی حزقیال و رنجی که او با آن مواجه بود مناد 
آن بود. چه کسی می داند که چه تعدادی نیز “خداوند مقتدر” را از طریق مصیبت های ما 

خواهند شناخت؟

دیر یا زود زندگی همه ما را ُخرد می کند� تجربه شما از ُخرد شدن چگونه بوده است؟ 
چه درس هایی آموخته اید؟ چگونه روح آسیب دیده و شکسته خود شما می تواند توسط 

خداوند برای کمک به دیگران استفاده شود؟
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۷ شهریور      دوشنبه      

شفاعت برای فیض
خروج ۳۲: 1 تا 14 را بخوانید� موسی چه نقشی را در اینجا بازی می کند؟

 

 
 
پس از آنکه مردم رشوع به پرستش گوساله طالیی کردند، خداوند دید که آنها از حد خود 
فراتر رفته اند، و اعالم کرد که مردم را نابود خواهد کرد و از موسی ملتی بزرگ بوجود خواهد 
آورد. اما موسی به جای قبول پیشنهاد خدا، از خدا درخواست کرد که به قومش ترحم کند، و 

خدا از تصمیمی که گرفته بود رصف نظر کرد.
خروج باب ۳۲: ۱ تا ۱۴، دو موضوع مهم را مطرح می کند. نخست، پیشنهاد خداوند برای 
نابودی قوم رسکش و برکت دادن موسی آزمایشی برای موسی بود. خدا از موسی می خواست 
که نشان دهد چقدر برای این مردم نافرمان و ناامید احساس شفقت و دلسوزی می کند. و 
گناهکاران درخواست رحمت و  برای  مانند عیسی  او  آمد.  بیرون  امتحان  از  بلند  موسی رس 
بخشش کرد. این امر موضوع بسیار جالبی را آشکار می کند: گاهی اوقات خدا همچنین ممکن 
است به ما اجازه دهد که با دشمنی ها و ضدیت ها روبرو شویم؛ او ممکن است به ما اجازه 
دهد که در یک دیگ گدازه قرار بگیریم تا او، ما، و جهان ناظر همه بتوانیم ببینیم که چقدر 

برای کسانی که رسکش هستند، شفقت و دلسوزی داریم.

موسی برای درخواست خود مبنی بر اینکه خداوند قوم ارَسائیل را نابود نکند چه دالیلی را 
عنوان کرد؟

 

 

ثانیاً، این آیات نشان می دهد که مخالفت و نافرمانی فراخوانی برای آشکار شدن فیض 
و  سزاوار  آنها  که  زمانی  اما  نباشند.  آن  سزاوار  مردم  که  است  نیاز  مورد  زمانی  فیض  است. 
شایسته دریافت فیض نباشند، زمانی است که احساس می کنیم کمرتین متایل را برای شفاعت 
انتقاد می کرد، موسی نزد  فیض برای آنها داریم. اما هنگامی که مریم، خواهر موسی از او 
خداوند استغاثه منود تا او را از جذام شفا دهد )اعداد ۱۲(. هنگامی که خداوند بر قورح و 
پیروانش خشمگین شد و همه آنها را تهدید به نابودی کرد، موسی برای حفظ جان آنها صورت 
بر زمین نهاد تا از جان آنها در برابر خدا دفاع کند. روز بعد، هنگامی که ارسائیل به خاطر مرگ 
شورشیان علیه موسی گالیه کرد و خداوند دوباره همه آنها را تهدید به نابودی کرد، موسی در 
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برابر او به خاک افتاد و از هارون خواست که به رسعت برای همه آنها کفاره بدهد )اعداد ۱۶(. 
موسی با شکیبایی و حلم خویش، در میان این دیگ گدازه با فداکاری و از خودگذشتگی، بخاطر 

کسانی که یقیناً سزاوار فیض نبودند، از خداوند طلب فیض و رحمت کرد.

به افرادی در پیرامون خود که شما فکر می کنید سزاوار لطف و رحمت خداوند نیستند، 
بیاندیشید� چگونه می توانید با شکیبایی و فروتنی فداکارانه، مکاشفه ای از فیض و رحمت 

خداوند برای آنان باشید؟

۸ شهریور      سه شنبه      

دوست داشنت کسانی که ما را آزرده می کنند
یک بار شخصی گفت: “پس، دوست داشنت دشمنان به این معنا نیست که قرار است خاکی 
را که مروارید در آن دفن شده است دوست داشته باشیم؛ بلکه به این معناست که ما عاشق 
مرواریدی هستیم که در خاک نهفته است …. عالقه و محبت خدا به ما نیز بخاطر این نیست 

که ذاتی دوست داشتنی داریم. 
ولی ما دوست داشتنی می شویم زیرا که او ما را دوست دارد”.

وقتی به “دشمنان” خود نگاه می کنید، معموالً چه چیزی را می بینید - مروارید یا خاک 
اطراف آن؟

 

 

متی ۵: 4۳ تا 4۸ را بخوانید� این آیان ما را به دوست داشنت و دعا برای دشمنان خود فرا می 
خواند� عیسی چه مثالی از طبیعت به ما می دهد که به ما کمک می کند بفهمیم چرا باید 

دشمنان خود را دوست داشته باشیم؟ او چه چیزی را به ما آموزش می دهد؟

 

 

در متی ۵: ۴۵، عیسی برای مثال زدن از پدر آسامنی خود استفاده می کند تا نشان دهد که 
چگونه باید با کسانی که به ما آزار و آسیب  می  رسانند، که شاید ما را در بدترین نوع دیگ 
های گدازه قرار می دهند، رفتار کنیم. عیسی می گوید که پدرش باران برکت خویش را هم بر 
خوبان و هم بر بدان می بارد؛ حتی اگر خداوند باران بی عدالتی بباراند آنوقت چگونه با آنان 

رفتار خواهیم کرد؟
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عیسی سعی منی کند بگوید که ما همیشه باید نسبت به هر کسی که ما را به سختی و دردرس 
باشد.  نیز ممکن است وجود داشته  این  اگرچه  باشیم،  می اندازد، مالیمت و مالطفت داشته 
اساساً، محبت به دشمنان به معنای احساسی نیست که نسبت به آنها داریم، بلکه اقدامات و 

اعامل خاصی نسبت به آنها است که نشان دهنده اهمیت قائل شدن و دلسوزی است.
عیسی این بخش را با آیه ای به پایان می رساند که اغلب باعث بحث های زیادی می شود: 
“پس شام کامل باشید چنانکه پدر شام که در آسامن است کامل است” )متی ۵: ۴۸(. اما معنا و 
مفهوم آن در زمینه بسیار روشن است: آن دسته از افرادی که می خواهند کامل باشند، هامنطور 
که خدا کامل است، باید به دشمنان خود محبت کنند هامنطور که خدا به دشمنانش محبت 
می کند. کامل بودن در نزد خدا به معنای دوست داشنت مخالفان است؛ و برای انجام این کار 

نیاز به قلبی حلیم و صبور است که فقط خدا می تواند عطا کند.

با در نظر گرفتن تعریف ما از شکیبایی و حلم )“تحمل آزردگی با صبر و بدون رنجش”(، 
تغییراتی را که باید انجام دهید فهرست کنید تا به خداوند اجازه دهید که به شما قلبی 
شکیبا و حلیم بدهد تا به شما کمک کند نگرش درستی نسبت به “دشمنان” داشته باشید�

۹ شهریور      چهارشنبه      

یک دهان بسته
قوی ترین منونه های بردباری و حلم در دیگ گدازه از سوی عیسی آمده است. وقتی گفت 
بیا و “از من بیاموز؛ زیرا من حلیم و افتاده دل هستم” )متی ۱۱: ۲۹(، منظور او به گونه ای 

بود که ما احتامالً منی توانیم تصور کنیم.

اول پطرس ۲: 1۸ تا ۲۵ را بخوانید� پطرس توصیه های شگفت انگیزی را به بردگان ارائه می 
دهد� او توضیح می دهد که چگونه عیسی به رفتار ناعادالنه و دردناک واکنش نشان داد و به 
آنها پیشنهاد می کند که “مسیح برای شام رنج کشید و رَسمشقی گذاشت تا بر آثار قدمهای 
وی پا نهید” )اول پطرس ۲: ۲1(� چه اصول بردباری و فروتنی در دیگ گدازه را می توانیم از 

عیسی بیاموزیم، هامنطور که پطرس در اینجا بیان کرد؟

 

 

 

متاشای رفتار ناعادالنه یک فرد با فرد دیگر وحشتناک است. و زمانی که با ما چنین رفتار 
شود بشدت دردناک خواهد بود. از آنجایی که ما معموالً حسی قدی از عدالت داریم، وقتی 
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که بی عدالتی اتفاق می افتد بالفاصله می خواهیم امور را اصالح و در مسیر درست قرار دهیم 
در حالی که با عدالت و خشم عادالنه ایامن داریم.  

اینگونه زندگی کردن آسان نیست. شاید غیرممکن باشد مگر اینکه ما یک حقیقت مهم را 
بپذیریم - اینکه در همه موقعیت های ناعادالنه، باید باور داشته باشیم که پدر ما در آسامن 
همه چیز را تحت کنرتل دارد و زمانی که مطابق اراده او باشد، از جانب ما به آن عمل خواهد 
کرد. این همچنین به این معناست که ما باید این احتامل را در نظر داشته باشیم که ممکن 
است، همیشه مانند عیسی از بی عدالتی نجات نیابیم. اما ما باید همیشه به یاد داشته باشیم 

که پدر آسامنی ما همچنان با ماست و همه چیز را تحت کنرتل خود دارد. 
توصیه پطرس، که از زندگی عیسی الگوبرداری شده است، شگفت انگیز است، زیرا به نظر 
می رسد که سکوت در برابر درد و رنج ناعادالنه، گواه بزرگ تری بر جالل خداست تا “بهبود و 
اصالح وضعیت مردم”. وقتی عیسی توسط قیافا و پیالطس مورد بازجویی قرار گرفت، عیسی 
می توانست برای اصالح وضعیت و تربئه خود چیزهای زیادی بگوید، اما این کار را نکرد. سکوت 

او گواهی بر شکیبایی و حلم او بود.

چگونه با موقعیت هایی برخورد می کنید که با شما ناعادالنه رفتار شده است؟ چگونه می 
توانید برخی از اصولی که امروز در اینجا بررسی شد را بهتر در زندگی خود اعمال کنید؟

۱۰ شهریور      پنجشنبه      

صخره و پناهگاه ما
کمبود  از  که  هستند  کسانی  افراد،  زورگوترین  و  متکربترین  مغرورترین،  اغلب  بنابراین 
اعتامد به نفس رنج می برند. تکرب و غرور آنها - و فقدان کامل صرب و شکیبایی یا فروتنی - به 
عنوان پوششی، شاید حتی ناخودآگاه، برای چیزی وجود دارد که در درونشان وجود ندارد. آنچه 
آنها نیاز دارند چیزی است که همه ما به آن نیاز داریم: احساس امنیت، شایستگی، پذیرش، 
به ویژه در مواقع پریشانی و مصیبت و رنج. ما فقط از طریق خداوند می توانیم آن را پیدا 
کنیم. به طور خالصه، حلم و فروتنی، غیر از صفات ضعف، اغلب قوی ترین تجلی روحی است 

که بر صخره استوار است.

مزمور ۶۲: 1 تا ۸ بخوانید� پیشینه این مزمور چه بنظر می رسد؟ داود چه نکاتی را بیان می 
کند؟ چه اصول روحانی را می توانید از صحبت های او بیاموزید؟ مهمرت از همه، چگونه می 

توانید یاد بگیرید که این اصول را در زندگی خود به کار بربید؟
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“بدون دلیل، انسانها دشمن ما خواهند شد. انگیزه های قوم خدا، نه تنها توسط جهانیان، 
بلکه توسط برادران خود نیز درست برداشت نخواهند شد. خادمان خداوند در موقعیت های 
سختی قرار خواهند گرفت. کوهی از دالیل پوچ ساخته خواهد شد تا انسان هایی را توجیه کند 
که در مسیر خودخواهانه و ناعادالنه خود هستند .  .  .  .  با جعل واقعیت و ارائه نادرست، 
این انسان ها مبلس  به لباس های تیره نادرستی و خیانت خواهند شد، زیرا رشایط خارج از 
کنرتل آنها، کار آنها را مبهم کرده است. به آنها به عنوان انسان هایی اشاره می شود که منی توان 
به آنها اعتامد کرد. و این کار توسط اعضای کلیسا انجام خواهد شد. خادمان خدا باید خود را 
به ذهن مسیح مسلح کنند. آنها نباید انتظار داشته باشند که از توهین و قضاوت نادرست در 
مورد آنها می توانند فرار کنند و در امان باشند. آنها را هواخواه و متعصب می نامند. اما اجازه 
ندهید آنها ناامید شوند. دستان خدا مشیت الهی او را می چرخاند و برای شکوه و جالل نام 

خویش هدایت می کند” اِلن جی وایت، نگاه به باال، صفحه ۱۷۷. 

زیاد  احتمال  به  دیگران مصون هستید؟  های  زبان  زخم  و  ها  مقابل سرزنش  در  چقدر 
مصون نیستید، درست است؟ چگونه می توانید به خداوند بچسبید و لنگر حس ارزشمندی 
خود را بر کسی که آنقدر شما را دوست دارد که به خاطر گناهان شما جان خود را داده 

است، استوار سازید و بدین ترتیب از خود در برابر تحقیرهای دیگران محافظت کنید؟

۱۱ شهریور      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از خانم اِلن جی وایت بخوانید، “اهمیت جستجوی دانش واقعی”، 
صفحات ۴۵۳، ۴۵۴، از کتاب خدمت شفا. “موعظه بر رس کوه”، صفحات ۲۹۸ تا ۳۱۴، از کتاب 

آرزوی اعصار. “کارگر و شایستگی های او، صفحه ۶۳۰، از کتاب بشارت.
“مشکالتی را که با آنها مواجه می شویم به واسطه فروتنی که در مسیح نهفته است، تقلیل 
می یابد. اگر از فروتنی مسیح برخوردار شویم، خواهیم توانست بر مشکالتی نظیر تحقیر، بی 
اعتنایی و اذیت هایی که روزانه در معرض آن قرار می گیریم، غلبه کنیم و در نتیجه، چنین 
مشکالتی نخواهند توانست روح ما را افرسده و غمگین سازند. عالی ترین نشانه نجابت و 
اصالت در زندگی مسیح، خویشنت داری و کنرتل نَفس می باشد. کسی که تحت ظلم و خشونت 
منی تواند خونرسدی خود را حفظ کرده و به خداوند اعتامد کند، در حقیقت به خداوند اجازه 
منی دهد تا شخصیت عالی خویش را در او آشکار کند. فروتنی قلبی، نیرویی است که به پیروان 
مسیح پیروزی می بخشد و نشانه ارتباط ایشان با جایگاه های آسامنی است” اِلن جی وایت، 

آرزوی اعصار، صفحه ۳۰۱.

سواالتی برای بحث:

1� فروتنی چگونه به ما اجازه می دهد که در اثر آسیب ها و آزارها “رشد کنیم”؟ به نظر 
شما مهمترین ویژگی فروتنی که به ما این امکان را می دهد، چیست؟
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آنها  آیا  از ویژگی های حلم و فروتنی چگونه است؟  ۲� دیدگاه فرهنگ خاص خودتان 
مورد احترام یا تحقیر هستند یا چیز دیگری؟ با چه نوع فشارهایی در فرهنگ خود مواجه 

هستید که بر خالف ترویج و رشد این ویژگی ها هستند؟

انسان هایی که زنده هستند،  از  از شکیبایی و فروتنی  امروزه نمونه های بزرگی  آیا   �۳
وجود دارند؟ اگر چنین است، آنها چه کسانی هستند، چگونه این ویژگی ها را ابراز کرده 

اند، و شما چه چیزی را می توانید از آنها یاد بگیرید؟

4� چرا اغلب صبوری و فروتنی را با ضعف یکی می دانیم؟

۵� دیدیم که داود چگونه خداوند را به عنوان پناهگاه طلبید� اما این چگونه کار می کند؟ 
چگونه آن ملجا همیشه تجلی می یابد؟ به عبارت دیگر، ما به عنوان یک کلیسا چگونه می 
توانیم پناهگاه کسانی باشیم که نیاز به پناه دارند؟ کلیسای محلی شما چه نوع پناهگاهی 
را فراهم می کند؟ چه کاری می توانید انجام دهید تا آن را به مکانی برای پناه کسانی که 

به آن نیاز دارند تبدیل کنید؟
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داستانهای ایامنداران
۱۲ شهریور

قدرت یک اسم
نوشته  اندرو مک چسنی

شد.  بیدار  برزیل  مانائوس،  در  می فرشد  را  گلویش  که  نامرئی  دستان  با  پدر 
لطفا  “خداوندا  زد:  نفس  نفس  نهایتا  کند.  دور  را  دست ها  تا  کرد  تالش  بیهوده 
کمکم کن. اما چنگال کُشنده تنگ و سفت شد”. وقتی متام امیدها از دست رفته 
بود، صدای آرامی را شنید که می گفت: “از عیسی کمک بخواه. نام عیسی را بگو”. 
بالفاصله  نامرئی  بده”. دست های  نجات  مرا  “عیسی  گفت:  و  کرد  گریه  پدر 
چنگ خود را رها کردند. پدر در حالیکه نفس نفس می زد، برای اولین بار قدرت 
نام عیسی را درک کرد.  درحالیکه روی تخت دراز کشیده بود، با خوشحالی فریاد 
زد: “من به نام عیسی نجات یافته ام! من با خون عیسی و قربانی عیسی نجات 
یافته ام”. از آن روز به بعد، هر زمان که ارواح شیطانی او را آزار می دادند، نام 

عیسی را صدا می کرد  .
درحالیکه مطالعات برای تعمید ادامه داشت، پدر از اینکه فهمید خداوند روح 
گرایی که در معبد کندومبل انجام داده بود را محکوم می کند، شگفت زده شد. او 
در تثنیه ۱۸: ۹-۱۴ خواند: “در میان شام کسی یافت نشود... که نه فالگیر یا غیبگو، 
و نه افسونگر یا جادوگر یا ساحر، و نه مشورت کننده با ارواح، یا رمال و یا کسی که 
با مردگان گفتوگو کند، زیرا هرکه این کارها را می کند، خداوند از او کراهت دارد. 
او ده فرمان را خواند: تو را خدایاِن غیر جز من نباشد” )خروج ۲۰: ۳( او اندیشید: 
“من خدایاِن دیگر را می پرستیدم”. ادامه فصل را خواند: “هیچ متثال تراشیده ای 
برای خود مساز”. و با خود گفت: “من هر چیزی که خداوند مکروه می خواند را 
دنبال می کرده ام”. وقتی به فرمان چهارم، “روز سبت را به یاد داشته باش و آن را 
مقدس شامر”، رسید به مادر گفت: “من روز اشتباهی را در نظر گرفته بودم. ارواح 

گفته بودند روز دیگری را مقدس شامرم”. 
مکاشفه ۲۱: ۸ را خواند: “اما نصیب بزدالن و بی ایامنان و مفسدان و آدمکشان 
و بی عفتان و جادوگران و بت پرستان و همه ی دروغگویان، دریاچه مشتعل به آتش 
و گوگرد خواهد بود. این مرگ دوم است”. این هامن آیه ای بود که مادر وقتی 
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اولین بار به مدرسه سبت رفت، خواند و او را ترغیب کرد برای پدر دعا کند. وقتی 
پدر آیه را خواند، متوجه شد به سمت دریاچه آتش رفته است. 

زمانیکه مطالعه کتاب مقدس بر وضعیت مردگان متمرکز شد، پدر به پیرشفتی 
ندارند که در اطراف  از مرگ می خوابند و روحی  او خواند که مردم پس  رسید. 
پایان است”.  این  به مادر گفت: “جسم می میرد و  با تعجب  او  پرواز درآید.  به 
هدیه زندگی چیزی است که به خدا بازمی گردد . ارواح شیطانی آموخته بودند که 
ارواح مردم پس از مرگ جسم، در اطراف شناور می شوند و بعضی از آن ارواح 
جزو  جامعتی بزرگ از ارواح شیطانی بودند که رهربان معبد کندومبل را همراهی 

می کردند.  
حمله  به  بیشرت  هرچه  اما  می دادند .  آزار  را  پدر  همچنان  شیطانی  ارواح 
می کردند، پدر بیشرت نام عیسی را صدا می زد. اشتیاقی در او رشد کرد که دیگران 
را به مسیح هدایت کند . او اندیشید: “بجای آموزش راه تاریکی به مردم، باید از 

دانش و تجربه ام برای هدایت مردم به سوی نور استفاده کنم” 
آمریکای  بخش  در  کلیسا  هشت  افتتاح  به  شام  سبت  سیزدهمین  هدیه ی 
جنوبی، از جمله چهار کلیسا در برزیل، جایی که پدر )ادواردو فریرا دوس سانتوس( 

و خانواده اش زندگی می کنند، کمک خواهد کرد.
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۱۲ تا ۱۸ شهریور   درس یازدهم   

منتظر ماندن در دیگ گدازه

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: رومیان ۱۵: ۴، ۵؛ رومیان ۵: ۳ تا ۵؛ اول سموئیل ۲۶؛ مزمور ۳۷: ۱ تا ۱۱.

آیه حفظی: “اّما مثرۀ روح …�� خویشتنداری است” )غالطیان ۵: ۲۲(

دانشمندان به کودکان ۴ ساله مارشملو )نوعی راحت الحلقوم( دادند تا آزمایشی را انجام 
اتاق  از  بدهند. یکی از پژوهشگران به کودکان گفت که می توانند مارشملوها را بخورند و 
بیرون رفت؛ با این حال، ابه بچه ها گفت اگر مارشملوها را نخورند و صرب کنند که او دوباره به 
اتاق برگردد، دو تا مارشملو دریافت خواهند کرد. برخی از بچه ها به محض خروج دانشمند، 
مارشملو را در دهان خود گذاشتند؛ بقیه کودکان منتظر ماندند. تفاوت های بین دو عملکرد 

کودکان قابل توجه بودند.
سپس دانشمندان رفتار این کودکان را تا دوران نوجوانی زیر نظر گرفتند. معلوم شد آنهایی 
که صرب کرده بودند نسبت به کسانی که این کار را نکرده بودند، سازگارتر، و دانش آموزان 
بهرت و با اعتامد به نفس بیشرتی بودند. به نظر می رسید که صرب حاکی از چیزی بزرگرت و مهم 
تر در شخصیت انسان است. پس جای تعجب نیست که خداوند به ما می گوید که صرب را در 

خود پرورش دهیم.
این هفته، ما به بررسی آنچه که می تواند فراتر از  برخی از  سخت ترین دیگ های گدازه 

باشد، می پردازیم: دیگ گدازه صرب و انتظار.

خالصه درس این هفته: چرا گاهی باید مدت طوالنی در انتظار چیزهایی باشیم؟ چه درسهایی 
از صبر و شکیبایی می توانیم بیاموزیم در حالیکه در دیگ گدازه هستیم؟

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۱۹ شهریور - ۱۰ سپتامرب آماده شوید. 



1۰۵

۱۳ شهریور      یکشنبه      

خداوند صرب و شکیبایی
رومیان 1۵: 4، ۵ را بخوانید� چه مطلبی در این آیات برای ما وجود دارد؟

 

 

ما معموالً در مورد چیزهایی که واقعاً می خواهیم، یا به ما قول داده شده اند، اما هنوز 
آنها را دریافت نکرده ایم، بی تاب هستیم. ما اغلب زمانی خرسند می شویم که به چیزی که 
آرزویش را داریم برسیم. و از آنجایی که ما به ندرت در زمان مورد نظرمان آن چیز را به دست 
می آوریم، به یک معنا اغلب دچار خشم، رنجش، و ناشکیبایی می شویم. و وقتی در این حالت 

هستیم، حفظ آرامش و توکل به خدا تقریبا غیر ممکن است.
بنا به تعریف، انتظار دردناک است. در زبان عربی، یکی از واژه ها برای “انتظار صبورانه” 
)مزمور ۳۷: ۷( از یک کلمه عربی آمده است که می توان آن را به “درد شدید کشیدن”، “لرزیدن”، 
“تکان خوردن”، “زخمی شدن”، “اندوهگین شدن” ترجمه کرد. یادگیری صرب و شکیبایی آسان 

نیست؛ گاهی اوقات لُّب کالم آن چیزی است که در دیگ گدازه بودن معنا می دهد.

مزمور ۲۷: 14، مزمور ۳۷: ۷، رومیان ۵: ۳ تا ۵ را بخوانید� این آیات به ما چه می گویند؟ صرب 
و شکیبایی به چه چیزی منجر می شود؟

 

 

در حالی که منتظریم، می توانیم بر روی یکی از دو موضوع ذیل مترکز کنیم. ما می توانیم 
آن  که  کنیم  روی کسی مترکز  یا می توانیم  منتظرشان هستیم،  که  کنیم  روی چیزهایی مترکز 
چیزها را در دستانش دارد. وقتی برای رسیدن به چیزی منتظر هستیم آنچه که باعث تفاوت 
میشود، این نیست که چقدر باید منتظر مبانیم، بلکه نگرش ما در حین انتظار است. اگر به 
خداوند اعتامد کنیم، اگر زندگی مان را در دستان او قرار دهیم، اگر خواست های خود را به او 
تسلیم کنیم، می توانیم مطمنئ باشیم که او بهرتین کاری را برای ما انجام می دهد که برای ما 

بهرتین است، مهم نیست که چقدر باورش سخت باشد.

شما به شدت منتظر چه چیزهایی هستید؟ چگونه می توانید یاد بگیرید که همه چیز را 
به خدا و زمان مناسب او بسپارید؟ دعا کنید تا راه شما به نگرش تسلیم و اطاعت کامل 

در برابر خداوند تغییر کند�
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۱۴ شهریور      دوشنبه      

در زمانبندی خداوند
رومیان ۵: ۶ و غالطیان 4: 4 را بخوانید� آنها در مورد زمان بندی خدا به ما چه می گویند؟

 

 

در این آیات، پولس به ما می گوید که عیسی آمد تا دقیقاً در زمان مناسب برای ما مبیرد. 
اما پولس به ما منی گوید که چرا زمان مناسب بود. می توان از خواندن این آیات متحیر شد که، 
چرا عیسی هزاران سال برای آمدن برروی زمین منتظر ماند تا بیاید و با گناه مقابله کند - آیا 
جهانیان و کائنات مدتها قبل از آن متوجه نشده بودند که گناه چیز بسیار بدی است؟ ممکن 
است ما از خود بپرسیم که چرا عیسی برای بازگشت دوباره نیز منتظر است؟ همچنین ممکن 

است بپرسیم، چرا خداوند اینقدر منتظر می ماند تا دعایم را اجابت کند؟

به عنوان مثال، به پیشگویی ۷۰هفته دانیال باب ۹: ۲4 تا ۲۷ بیاندیشید، نبوتی که به عیسی 
به عنوان مسیح موعود اشاره می کند )اگر نیاز دارید آن را مرور کنید(� این بازه زمانی چقدر 
تا زمانبندی  یاد بگیرید برای دریافت خواسته های خود  این که  این به شام در مورد  بود؟ 

مناسب خدا صرب کنید، چه می گوید حتی اگر از نظر ما مدت زمان زیادی طول بکشد؟

 

 

دالیل روحانی بسیار مهمی برای اینکه چرا ما زمان انتظار را تجربه خواهیم کرد، وجود 
دارند. نخست، انتظار می تواند مترکز و توجه ما را از “آنچه که میخواهیم” دور کند و متوجه 
خود خدا کند. دوماً، انتظار به ما این امکان را می دهد که تصویر واضح تری از انگیزه ها 
و خواسته های خود داشته باشیم. ثالثاً، انتظار، باعث پایداری و استقامت می شود: پایداری 
روحانی. چهارم، انتظار راه را برای رشد بسیاری از نقاط قوت روحانی مانند ایامن و اعتامد باز 
می کند. پنجم، انتظار به خدا اجازه می دهد تا قطعات دیگر را در پازل تصویر بزرگرت جا دهد. 
ششم، ممکن است هرگز دلیلی را که باید منتظر مبانیم، ندانیم؛ از این رو، ما یاد می گیریم که 

با ایامن زندگی کنیم. آیا می توانید به دالیل دیگری برای منتظر ماندن فکر کنید؟

چه نمونه هایی را در کتاب مقدس می توانید از انجام کارهای خدا در زمانبندی خودش بیابید 
که می تواند به شما کمک کند تا اعتماد کنید که او در زمان خودش آنچه را که درست است 
برای شما انجام خواهد داد؟ )مثالً به ابراهیم و سارا و وعده بخشیدن پسری به آنان فکر 
کنید(� در عین حال، از خود بپرسید، “چه کاری ممکن است انجام می دهم که می تواند 
اجابت دعایی را که مدت ها پیش می توانست اجابت شده باشد را به تأخیر انداخته باشد؟”
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۱۵ شهریور      سه شنبه      

داود: منونه ای پندآموز از انتظار
در اول سموئیل ۱۶: ۱ تا ۱۳، داود، پرسک جوانی را می بینیم که توسط سموئیل به عنوان 
پادشاه مسح می شود. در حالیکه، این یک سفر طوالنی برای داود از مزارع پدرش، یسی، 
تا تاج و تخت در اورشلیم بود. بدون شک، گاهی احساس می کرد که در میان یک آزمایش 

سخت قرار دارد.
ابتدا، مرد جوان خوانده می شود تا برای آرام کردن روح آشفته شائول، موسیقی بنوازد )اول 
سموئیل ۱۶(. بعداً با کشنت جلیات، قهرمان ارسائیل می شود )اول سموئیل ۱۷(. پس از آن در 
طی سال های زیادی داود برای نجات جان خود تالش می کند. هم شائول و هم پرسش یوناتان 
می دانند که مقدر شده تا داود، پادشاه بعدی ارسائیل شود )اول سموئل ۲۳: ۱۷، اول سموئیل ۲۴: 
۲۰(. اما داود هیچ کاری برای پیشربد و عملی شدن رسنوشت خدادادی خود انجام منی دهد. در 
واقع، به نظر می رسد که او برعکس عمل می کند. حتی زمانی که شائول سعی کرد او را بکشد 
و داود یک تکه پارچه را از ردای پادشاه برید، او آرزو می کرد که ای کاش هرگز چنین کاری منی 
کرد )اول سموئیل ۲۴: ۵ تا ۷(. دوباره هنگامی که شائول در تالش برای کشنت داود است، داود از 

کشنت شائول در فرصتی که پیش می آید امتناع می ورزد )اول سموئل ۲۶: ۷ تا ۱۱(.

اول سموئیل ۲۶: 1 تا 11 را بخوانید� چرا داود از کشنت شائول خودداری می کند؟ در مورد 
روشی که خدا نقشه های خود را در زندگی ما اجرا می کند، این چه اصولی را به ما می آموزد؟

 

 

اکنون اول سموئیل ۲۶: 1۲ تا ۲۵ را بخوانید� امتناع داود از کشنت شائول چه تأثیری بر شائول 
می گذارد؟ این به ما در مورد مزایای انتظار برای خدا چه می آموزد؟

 

 

با نگاهی به کل مسیر زندگی داود در جهت رسیدن به تاج و تخت، شاید بتوانیم آن را در 
یک جمله کوتاه خالصه کنیم - آنچه را که خدا هنوز به شام نداده است، به چنگ نیاورید. 
هدایای خدا همیشه از دستان او و در زمانبندی او به بهرتین شکل داده می شوند. این ممکن 
است نیاز به زمان بسیار طوالنی انتظار داشته باشد. جوانه های لوبیا بطور لفظی ممکن است 
در عرض چند ساعت رشد کنند، در حالی که رشد و منو یک درخت بلوط سال ها طول می 

کشد. اما وقتی بادهای شدید می آیند، درخت از ریشه کنده منی شود.
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فکر کنید که داود چقدر راحت می توانست کشتن شائول را توجیه کند� )از این گذشته، 
به داود گفته شد که او تاج و تخت را بدست خواهد آورد، و به هر حال شائول بسیار 
شرور بود(� با این حال، اَعمال او حاکی از ایمان واقعی به خدا بود� در هر کاری که ممکن 
است در انتظار انجامش باشید، چه مطلبی را ممکن است بتوانید از این مثال برای خود 

برداشت کنید؟

۱۶ شهریور      چهارشنبه      

ایلیا: مشکل تعجیل و شتاب کردن
قدرت منایی بر فراز کوه کرمل به پایان رسیده بود )اول پادشاهان ۱۸(. آتش از آسامن آمده 
بود، همه مردم به وجود خدای حقیقی اعرتاف کرده بودند و انبیاء دروغین کشته شده بودند. 
وجود خدا اثبات شده بود. شاید فکر کنید که ایلیا با به پایان رسیدن روز از نظر روحی قوی 
شده بود، اما ناگهان چیزی شنید که او را چنان ترساند که می خواست مبیرد. بقیه داستان را 
در اول پادشاهان ۱۹: ۱ تا ۹ بخوانید. آخرین کلامت در این آیات نگران کننده است: “و کالم 
خداوند بر او نازل شد: ایلیا، اینجا چه می کنی؟” )اول پادشاهان ۱۹: ۹(. ظاهراً ترس ایلیا باعث 

شد که فرار کند و خود را در مکانی اشتباهی بیابد.

پس از چنین مداخله قدرمتندی توسط خداوند در کوه کرمل، ایلیا باید رَسشار از ایامن 
این مثاِل بد چه درسی می  از  از ترس جانش فرار می کند�  او  و اعتامد باشد؛ در عوض، 

بیاموزیم؟ توانیم 

 

 

این داستان چیز مهمی را نشان می دهد: عجله می تواند ما را به بیراهه بربد. در مورد ایلیا، 
این ترس او بود که باعث شد او را تحت تأثیر قرار دهد و با عجله به صحرا رو آورد و آرزو کرد 
که کاش هرگز به دنیا منی آمد. اما دالیل دیگری وجود دارند که باعث می شوند ما از برنامه 

ای که خدا برای ما دارد دور شویم.

آیات ذکر شده را بخوانید� پیدایش ۱۶: ۱ تا ۳؛ اعداد ۲۰: ۱۰ تا ۱۲؛ داوران ۱۴: ۱ تا ۳؛ متی 
۲۰: ۲۰، ۲۱؛ لوقا ۹: ۵۲ تا ۵۶؛ اعامل ۹: ۱. چه چیزهایی باعث شدند که شخصیت های به 

تصویر کشیده شده در اینجا خارج از اراده خدا عمل کنند؟
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چقدر آسان است که اجازه دهیم چیزهایی مانند جاه طلبی، خشم، اشتیاق، کمبود و ضعف 
ایامن، یا “غیرت” فرضی برای خداوند باعث شوند ما به سوی جایی که نباید باشیم، بشتابیم. 
هیچ کس از این خطر مصون نیست. مهم اینست که یک ایامن قوی و  قابل اعتامد به نیکویی 
و رحمت خدا را در خود پرورش دهیم، کسی که ما می دانیم او ما را دوست دارد و بهرتین 
ها را برای ما می خواهد. این به طور خودکار اتفاق منی افتد. ایامن ممکن است یک هدیه 

باشد، اما موهبتی است که باید رشد و پرورش داده و تقویت شود و غیورانه محافظت شود.

۱۸ شهریور      پنجشنبه      

بیاموزیم تا در خداوند شادمان باشیم
“شادمانی خود را در خداوند جستجو کن و او خواهش دلت را برآورده خواهد ساخت” )مزمور ۳۷: 4(�

مزمور ۳۷: ۴ وعده شگفت انگیزی است. تصور کنید به چیزی که همیشه می خواستید می 
رسید. اما رسیدن به آرزوها و خواسته های قلبامن در گرو داشنت قلبی است که در خداوند 

شادمان است. پس “شادمان بودن در خداوند” به چه معناست؟
مزمور ۳۷: ۱ تا ۱۱ را بخوانید. زمینه مزمور ۳۷: ۴ شاید کمی شگفت انگیز باشد. داود درباره 
احاطه شدن توسط افرادی می نویسد که علیه خدا و علیه او کار می کنند. وقتی مردم علیه ما کار 
می کنند، واکنش طبیعی، اغلب خشم یا توجیه خودمان است. اما داود چیز دیگری را توصیه می کند.

در آیات بعدی، توصیه داود به قوم خدا در این رشایط چیست؟

مزمور ۳۷: ۱  

مزمور ۳۷: ۵  

مزمور ۳۷: ۷  

مزمور ۳۷: ۸  

مزمور ۳۷: 4 دوباره بخوانید� در زمینه آیاتی که اخیراً در مورد آنها اظهار نظر کردید، “شادمان 
بودن در خداوند” به چه معناست؟

 

داود بارها و بارها به روش های مختلف تکرار می کند: “به خدا اعتامد کنید”. به او اعتامد 
کنید تا عمل کند. ناراحت و نگران نباشید، زیرا خداوند، خدای شامست و او برای شام در کار 
است - حتی همین حاال. شام مجبور نیستید که همه چیز را تحت کنرتل خود درآورید و سعی 
کنید همه چیز را خودتان اصالح و درست کنید. پدر شام در آسامن همه چیز را تحت کنرتل 

دارد. فقط به او اعتامد کنید. به او کامالً اعتامد کنید.
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در این زمینه است که داود در مورد شادمان بودن در خداوند می نویسد. لذت بردن از خدا 
به این معنی است که ما در اعتامد کامل به او زندگی کنیم. هیچ چیز منی تواند آرامش ما را بر 
هم بزند، زیرا خدا اینجاست و در کار است. ما می توانیم او را ستایش کنیم، حتی می توانیم 
لبخند بزنیم، زیرا هیچ کس منی تواند خدای ما را فریب دهد! وقتی بتوانیم این کار را بیاموزیم، 
واقعاً آنچه را که آرزو داریم دریافت خواهیم کرد، زیرا آنچه را که پدر مهربامنان می خواهد 

به ما بدهد، در زمانی که بیشرتین منفعت را برای ما و ملکوتش دارد، دریافت خواهیم کرد.

اختصاص  به دعا  را  باشید”؟ مدتی  بیاموزید که “در خداوند شادمان  توانید  چگونه می 
دهید و به دنبال راهنمایی خداوند باشید که چگونه ممکن است این امر در زندگی شما 

به واقعیت تبدیل شود�

۱۸ شهریور      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از خانم اِلن جی وایت بخوانید، “مسح شدن داود”، صفحات ۶۳۷ تا 
۶۴۲، از کتاب مشایخ و انبیاء. 

برنامه خدا برای ما ممکن است مستلزم انجام کارهای زیادی باشد. انتظار، واقعاً می تواند 
مانند یک دیگ گدازه احساس شود. یادگیری صرب در طی این دوران می تواند اتفاق بیفتد، زیرا 
ما برروی خود خداوند مترکز می کنیم و اعتامد می کنیم که او از جانب ما وارد عمل خواهد 
شد. دالیل زیادی برای صرب و انتظار وجود دارد، اما همه مرتبط با تحقق برنامه های خدا برای 
از برنامه های خداوند حرکت کنیم، می توانیم چیزهای  ما و ملکوت او هستند. اگر جلوتر 
زیادی را از دست بدهیم، اما ما می توانیم با حفظ دیدگاِه اعتامد خود به خداوند و شادمان 

بودن در او چیزهای زیادی را به دست آوریم.
خداوند هر گونه تالش و سختی را سنجیده و سبک و سنگین می کند. “ به این دلیل متام 
اّما از آن خجل نیستم زیرا می دانم به چه کسی ایامن آورده ام و  رنجها را متحّمل می شوم، 
یقین دارم که او قادر است تا روز آخر آنچه را به من سپرده شد، حفظ کند ” )دوم تیموتائوس 
۱: ۱۲(. اگر جان خود را طوری تربیت می کردیم که ایامن بیشرت، عشق و محبت بیشرت، صرب 
بیشرت و اعتامد کامل تری به پدر آسامنی خود داشته باشیم، می دانم که با عبور از مناقشات 

این زندگی، روز به روز آرامش و شادی بیشرتی خواهیم داشت.
“خداوند از اینکه از آغوش عیسی دور بوده و ناراحت و نگران باشیم، نگران است. بیشرت 
به ترکیب انتظار با متاشای آرام اوضاع نیاز است. ما می اندیشیم، مگر اینکه احساس کنیم در 
مسیر درستی نیستیم، و مدام به دنبال یافنت نشانه ای متناسب با موقعیت پیش آمده هستیم؛ 
اما این پیش فرض بر اساس احساس نیست، بلکه براساس ایامن است”. اِلن جی وایت، پیامهای 

برگزیده، جلد دوم، صفحه ۲۴۲. 

سواالتی برای بحث:
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1� این که عیسی هر سختی و تالشی را “می سنجد و سبک و سنگین می کند” به چه 
معناست؟ دانستن این موضوع چگونه می تواند به ما در زمانی که منتظریم کمک کند؟

شهادت  چیست،  صبورانه  انتظار  اینکه  مورد  در  بخواهید  کالس  در  حاضر  افراد  از   �۲
شخصی بدهند� ترس ها و شادی هایشان چه بوده است؟ چگونه از عهده آنها بر آمدند؟ 

چه چیزی یاد گرفتند؟ به چه وعده هایی پایبند بودند؟

۳� به عنوان یک کلیسا یا یک کالس برای کمک به دیگرانی که منتظر زمانبندی خداوند 
برای چیزی هستند، چه کاری می توانید انجام دهید؟  

4� نقش دعا در تقویت صبر و تحمل چیست؟ آیا افراد دیگری وجود دارند که بتوانید برای 
آنها دعا کنید تا روح خدا در زندگی آنها صبر و شکیبایی ایجاد کند؟
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داستانهای ایامنداران
۱۹ شهریور

حمله نهایی
نوشته   اندرو مک چسنی

دو هفته قبل از تعمید پدر، بعد از اینکه مهامنان عرص جمعه پس از مطالعه 

گروهی کوچک کتاب مقدس در مانائوس، برزیل خانه را ترک کردند، به طرز غیر 

قابل وصفی خشمگین شد. او اعالم کرد که در اتاق نشیمن خواهد خوابید. 

شب تاریک تر از همیشه بود. برق در محله قطع شده بود و خانه ها و خیابان ها 

در تاریکی مطلق فرورفت . 

حدود ساعت ۱ بامداد، جونیور با صدایی که می گفت پدر قرار نیست تعمید 

بگیرد، از خواب بیدار شد . 

ببیند چه  تا  ماند  اتاقش  در  او  کند.  و منی دانست چه  بود  ترسیده  جونیور 

اتفاقی می افتد. 

صدا دوباره فریاد کشید و گفت پدر قرار نیست تعمید بگیرد. 

جونیور صرب کرد. 

او شنید کسی وارد اتاقش شد. 

پدر گفت: “پرسم لطفا برایم دعا کن. دوباره دشمن دارد حمله می کند”. 

اتاق  از  را  فریاد  صدای  که  زمانی  می کنی؟”  کار  “چه  گفت:  دیگری  صدای 

پذیرایی شنید، زانو زد و دعا کرد . اکنون او پدر و جونیور را دعوت کرد تا به او 

بپیوندند و از عیسی بخواهند ارواح شیطانی را دور کند. 

پس از چند دقیقه، مادر پیشنهاد کرد به بیرون خانه بروند تا بتوانند یکدیگر 

را زیر نور ماه ببینند  . 

و  برگردد  به داخل  تا  تشنه است. جونیور داوطلب شد  پدر گفت که  بیرون 

لیوانی آب بیاورد. در آشپزخانه او نقطه ای تاریک مرموز روی زمین مشاهده کرد. 

درحالیکه مادر را صدا میززد به نقطه اشاره کرد و پرسید: “این چیست؟” مادر از 

نزدیک به زمین نگاه کرد و گفت: “این مو هست!”

جونیور و مادر به بیرون برگشتند و نگاه دقیق تری به پدر انداختند. دسته های 
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بزرگ مو از رسش کم شده بود. بنظر می رسید که کسی قیچی را برداشته و موهایش 

را بطور تصادفی کنده است. 

پدر دستانش را روی رسش گذاشت و اخم کرد و گفت: 

“باید رسم را برتاشم، برایم مهم نیست کچل باشم”

احساس خستگی وحشتناکی  پدر  کرد،  روز سبت طلوع  وقتی خورشید صبح 

می کرد. او پس از حمله شبانه ارواح شیطانی، بطور غیرعادی ضعیف بود، گویی که 

شدیدا کتک خورده بود. او تصمیم گرفت بجای رفنت به کلیسا، در خانه دعا کند. 

پس از رفنت مادر و جونیور، او دعا کرد: “عیسی، اجازه نده آنها بر بدن من 

مسلط شوند. لطفا نزدیک من باش. من دیگر منی خواهم تسخیر شوم” 

درحالیکه کتاب مقدس را باز می کرد، مزامیر ۳۷: ۵ را خواند: “راه خود را به 

خداوند بسپار، و بر او توکل کن، که او عمل خواهد کرد”. 

پدر فهمید عیسی به او می گوید که نرتسد. عیسی او را به تعمیدش هدایت 

را تسخیر  پدر  ارواح شیطانی دیکر هرگز  از جمعه شب،  یقینا پس  خواهد کرد. 

نکردند. اما او هنوز می توانست صدای آنها را بشنود. 

آمریکای  بخش  در  کلیسا  هشت  افتتاح  به  شام  سبت  سیزدهمین  هدیه ی 

جنوبی، از جمله چهار کلیسا در برزیل، جایی که پدر )ادواردو فریرا دوس سانتوس( 

و خانواده اش زندگی می کنند، کمک خواهد کرد.
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۱۹ – ۲۵ شهریور   درس دوازدهم   

مردن مانند یک بذر

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: فیلیپیان ۲: ۵ تا ۹؛ رومیان ۱۲: ۱، ۲؛ اول سموئیل ۲: ۱۲ – ۳ تا 

۱۸؛ اول سموئیل ۱۳: ۱ تا ۱۴؛ زکریا ۴: ۱ تا ۱۴.

آیه حفظی: “آمین، آمین، به شام می گویم، اگر دانۀ گندم در خاک نیفتد و منیرد، تنها 
می ماند؛ اّما اگر مبیرد باِر بسیار می آورد” )یوحنا: 1۲: ۲4(�

متثیل عیسی از یک دانه گندم در حال مرگ، تشبیهی مجذوب کننده از تسلیم شدن ما در 
برابر اراده خداست. نخست، افتادن وجود دارد. دانه ای که از ساقه گندم می افتد، هیچ کنرتلی 
روی مکان یا نحوه افتادن بر روی زمین ندارد. هیچ انتخاب و کنرتلی بر زمینی که آن را احاطه 

کرده و سپس بر آن فشار می آورد، ندارد.
دوم، زمان انتظار وجود دارد. از آنجایی که دانه در زمین قرار دارد، منی داند در آینده چه 
چیزی در انتظارش است. منی تواند “تصور کند” زندگی در آینده چگونه خواهد بود، زیرا فقط 

یک دانه گندم است.
از  اینکه  تبدیل شود مگر  به ساقه گندم  تواند  احتامالً منی  دانه  دارد.  سوم، مرگی وجود 
وضعیت امن و راحت خود به عنوان یک دانه دست بکشد. باید “مبیرد”؛ یعنی باید آنچه را که 

همیشه بوده است رها کند تا از دانه به گیاهی مثمر مثر تبدیل شود.

خالصه درس این هفته: اگر می دانیم که اراده خدا برای ما بهترین است، چرا پذیرش آن 
برایمان سخت است؟ مسیح چه نمونه ای از تسلیم شدن در برابر اراده خداوند را برای ما 

به جا گذاشته است؟ تشبیه دانه گندم را در زندگی خود چگونه می بینید؟

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۶ شهریور – ۱۷ سپتامرب آماده شوید. 
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۲۰ شهریور      یکشنبه      

فرمانربدار بودن برای خدمت
فیلیپیان ۲: ۵ تا ۹ را بخوانید� چه پیام مهمی در این آیات برای ما وجود دارد؟

 

 

فرهنگ معارص همه ما را به مطالبه و احقاق حقوق خود ترغیب می کند. و همه اینها 
خوب است و اغلب آنگونه که باید می باشد. اما هامنند عیسی، ممکن است اراده پدر اینگونه 
باشد که از ما خواسته شود تا با اختیار از حق و حقوق خود به منظور خدمت به پدر به گونه 
ای که تأثیری ابدی بر ملکوت خدا بگذارد، رصف نظر کنیم. این روند کنار گذاشنت آنها ممکن 

است دشوار و ناراحت کننده باشد و رشایط یک دیگ گدازه را ایجاد کند.
بنگرید که عیسی چگونه این کار را کرد )فیلیپیان ۲: ۵ تا ۸(. این آیات سه گامی را که 
عیسی در تسلیم کردن خود به اراده پدر برداشت، توصیف می کند. و در آغاز، پولس به طرز 
هشدار دهنده ای به ما یادآوری می کند: “هامن طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی 

داشت” )فیلیپیان ۲: ۵(. 
عیسی برای اینکه در مقامی باشد که بتواند ما را نجات دهد، برابری خود با پدر را رها 
نقل مکان کرد  به زمین  انسان  با محدودیت ها و ضعف های یک  انسان  کرد و در شکل 

)فیلیپیان ۲: ۶، ۷(.
عیسی به عنوان یک انسان بزرگ و با شکوه نیامد، بلکه به عنوان خادم سایر انسان ها آمد 

)فیلیپیان ۲: ۷(.
“تا رس حد مرگ  بلکه  نداشت،  و طوالنی  آرام  زندگی  انسان،  یک غالم  عنوان  به  عیسی 
مطیع” شد. اما او حتی به شیوه ای رشیف و باشکوه منرد. او “خود را خوار ساخت و تا به 

مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید” )فیلیپیان ۲: ۸(.

این مثال از زندگی عیسی در چه زمینه هایی از زندگی می تواند برای ما الگو باشد؟ اگر حقوق 
و برابری خوب است و باید از آنها محافظت شود، چگونه این منطق که گاهی اوقات نیاز 
است آنها را کنار گذاشت را توضیح می دهید؟ اکنون فیلیپیان ۲: ۹ را بخوانید� این آیه چگونه 

به ما کمک می کند تا منطق تسلیم شدن در برابر اراده پدر را درک کنیم؟

 

 

برای دریافت حکمت از روح القدس دعا کنید و از خود بپرسید: “در حال حاضر چه حق 
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و حقوقی را برای خود محفوظ می داریم که در واقع می تواند مانعی برای تسلیم شدن 
در برابر اراده عیسی در خدمت به خانواده، کلیسا و اطرافیانم باشد؟” تا چه حد حاضرم 

سختی را برای خدمت مؤثرتر به دیگران تحمل کنم؟”

۲۱ شهریور      دوشنبه      

مردن پیش از شناخت اراده خدا می آید
بسیاری از مسیحیان صادقانه به دنبال دانسنت اراده خدا برای زندگی خود هستند. “اگر 
فقط می توانستم اراده خدا را برای زندگی خود بدانم، همه چیز را فدای او می کردم”. اما حتی 
پس از این که به خدا این وعده را می دهیم، هنوز ممکن است در مورد اینکه اراده او چیست 
رسدرگم باشیم. دلیل این رسدرگمی را می توان در رومیان ۱۲: ۱، ۲ یافت. پولس توضیح می دهد 
که چگونه می توانیم اراده خدا را بدانیم، و به نکته مهمی اشاره می کند: اگر می خواهید بدانید 

اراده خدا چیست، ابتدا باید ایثار کنید!
رومیان ۱۲: ۱، ۲ را بخوانید. پولس می نویسد که ما قادر خواهیم بود “اراده خدا را آزمایش 

و تأیید کنیم” )رومیان ۱۲: ۲( زمانی که:
درک درستی از “رحمت های خدا” داشته باشیم)رومیان ۱۲: ۱(. . 	
بدن های خود را همچون قربانی زنده تقدیم خدا کنیم)رومیان ۱۲: ۱(.. 	
افکار و اذهان خود را نو سازیم)رومیان ۱۲: ۲(.. 	

این ذهن احیا شده است که می تواند خواست و اراده خدا را درک کند. اما این احیا شدگی 
در ابتدا، به مرگ نفس بستگی دارد. این کافی نبود که مسیح فقط برای ما رنج بکشد - او باید 

برای ما می مرد.

از روح القدس بخواهید مناطقی را که در آنها کامالً “منرده اید” به شام نشان دهد� روح القدس به 
چه چیزهایی نیاز دارد که شام آنها را رها کنید تا بتوانید “قربانی زنده” برای خدا شوید؟

 

 

وقتی بخش هایی از زندگی ما کامالً در خود منرده اند، خدا به دیگ گدازه اجازه می دهد 
تا آن مناطق را در معرض توجه و دید ما قرار دهند. با این حال، رنج و مصیبت ما نه تنها به 
ما کمک می کند تا با گناهان خود رو در رو شویم، بلکه به ما این بصیرت را می دهد تا درک 
الیوت می نویسد: “تسلیم  الیزابت  برای ما تسلیم کرده است.  را  کنیم که عیسی جان خود 
عمیق ترین آرزوهای قلبی ما شاید به هامن اندازه ما را به درک مفهوم صلیب نزدیک کنند 
…. تجربه ما از مصلوب شدن، اگرچه بسیار کمرت از تجربه منجی مان است، با این وجود این 
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فرصت را به ما می دهد که در مشارکت در رنج هایش، او را بشناسیم. در هر شکل و نوع از 
 Grand( مصائب ما، او ما را به مشارکت در آن فرا می خواند”. الیزابت الیوت، طلب محبت

Rapids, MI: Fleming H. Revell, ۱۹۹۶(، صفحه ۱۸۲. 

رومیان 1۲: 1، ۲ را بخوانید و دعا کنید� به چیزهایی فکر کنید که باید از آنها صرف نظر 
کنید تا بتوانید قربانی شوید�این چگونه به شما کمک می کند تا رنج هایی را که عیسی 
برای شما روی صلیب متحمل شد، درک کنید؟ چگونه این آگاهی می تواند به شما کمک 

کند تا با عیسی و مصائب او همراه شوید؟

۲۲ شهریور      سه شنبه      

متایل به شنیدن
سموئیل!”  “سموئیل!  گفت:  کرده،  ندا  پیش  دفعات  همچون  و  بایستاد  آمده،  خداوند  “و 

سموئیل پاسخ داد: “بفرما که خدمتگزارت می شنود” )اول سموئیل ۳: 1۰(�

آیا تا به حال آن صدای ظریف روح القدس را شنیده اید اما به آن بی اعتنایی باشید؟ در 
نتیجه، همه چیز خراب شده باشد، و شام بعداً با خود فکر کرده باشید، وای نه، چرا گوش ندادم؟
ابتدا سموئیل داستانی از یک پیرمرد و دو پرس رشور که به خداوند گوش ندادند و پرس 
کوچکی که گوش داد را رشح می دهد. با اینکه هشدارهای قوی از جانب خدا وجود داشت، 

کسانی که نیاز به تغییر طریق خود داشتند این کار را نکردند.

در اول سموئیل ۲: 1۲ تا ۳: 1۸ داستان آنها را بخوانید� در اینجا چه تضاد آشکاری بین کسانی 
که به خدا گوش می دهند و کسانی که گوش منی دهند وجود دارد؟

 

 

پرسان عیلی افکار دیگری به غیر از افکار خداوند در ذهن داشتند. و حتی زمانی که عیلی، 
پس از شنیدن خواسته های خدا، با پرسانش صحبت کرد، به نظر منی رسید کار دیگری برای 
اصالح آنها از دستش برآید. و پرسان او بدیهی است که آماده نبودند تا متام زندگی خود را 

تسلیم اراده خداوند بکنند. تضاد شگفت انگیزی میان آنها با سموئیل جوان بود!
چارلز استنلی که یک واعظ بود، توضیح می دهد که تقویت آمادگی برای شنیدن صدای 
خدا در چیزی که او آنرا “گوش به زنگ بودن” می نامد، بسیار رضوریست. او می گوید: “روح 
القدس .  .  .  فقط به خاطر اینکه ما را آگاه سازد، صحبت منی کند. او صحبت می کند تا پاسخ 
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و عکس العمل شام را دریافت کند. و او می داند زمانی که برنامه های ما در زندگی به شدت 
توجه ما را به خود جلب کرده اند، پیشنهاد دادن چیزی خالف آنها اتالف وقت است. وقتی 
چنین است، او اغلب ساکت است. او منتظر است تا به اندازه کافی گوش به زنگ باشیم تا 
بتوانیم صدای او را بشنویم و در نهایت اطاعت کنیم”. چارلز استنلی، زندگی شگفت انگیز پر 

از روح، )نشویل، تنسی: انتشارات توماس نلسون، ۱۹۹۲(، صفحات ۱۷۹، ۱۸۰.

فکر می کنید منظور استنلی از “گوش به زنگ بودن” چیست؟ وقتی به آمادگی خود برای 
شنیدن صدای خدا فکر می کنید، چه چیزهایی اغلب شما را از “به اندازه کافی برای گوش 
به زنگ بودن و در نهایت اطاعت ” باز می دارند؟ برای اینکه آآماده شنیدن صدای خدا 

بوده و در اطاعت از دستور او در زندگی خود قاطع باشید چه باید بکنید؟

۲۳ شهریور      چهارشنبه      

خود اتکایی
وقتی حوا در باغ عدن گناه کرد، فقط به این دلیل نبود که به کالم خدا شک داشت. مشکل 
اصلی این بود که او باور داشت که به اندازه کافی عاقل است تا خودش تصمیم بگیرد چه 
چیزی خوب و درست است. او به تصمیم و داوری خودش اعتامد کرد. وقتی به جای اعتامد 
به کالم خدا به قضاوت خودمان تکیه می کنیم، راه را برای مواجه شدن با انواع مشکالت  باز 

می گذاریم.
داستان شائول مراحل اتکا به خود و فاجعه ای را که به رسعت در پی دارد را رشح می دهد. 
سموئیل، شائول را به عنوان پادشاه خدا مسح کرد )اول سموئیل ۱۰: ۱(. سپس دستورات خاصی 

به شائول داد )اول سموئیل ۱۰: ۸(، اما شائول نافرمانی کرد.

قسمت بعدی داستان را در اول سموئیل 1۳: 1 تا 14 بخوانید� چه کاری شائول انجام داد که 
منجر به سقوط خودش شد؟

 

 

شائول به محض اینکه به پادشاهی رسید طی سه مرحله به سمت سقوط پیش رفت. مشکل 
بذر های  آنها حاوی  این حال،  با  نبودند.  بد  به خودی خود  از مراحل  اینست که هیچ یک 
مصیبت بودند، زیرا هر کدام از این تصمیامت رسخود و مستقل از خدا گرفته شدند. به ترتیب 

مراحل سقوط شائول توجه کنید. 
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شائول گفت: “من دیدم” - پراکندگی رسبازان او و غیبت سموئیل )اول سموئیل ۱۳: ۱۱(. . 	
شائول تحت فشار بود و با چشامن خود آنچه را که در حال رخ دادن بود ارزیابی کرد.

شائول پس از گفنت “دیدم” می گوید “گفتم”  - که فلسطینیان بر آنها غلبه خواهند . 	
کرد )اول سموئیل ۱۳: ۱۲(. آنچه او با چشامن خود می دید، آنچه که در مورد آن 

وضعیت می گفت یا حدس می زد را شکل می داد.
شائول از “گفتم” به “احساس کردم” پیش می رود - مجبور به قربانی کردن شد )اول . 	

سموئیل ۱۳: ۱۲(. آنچه شائول فکر می کرد، اکنون احساسات او را شکل می دهد.

همه ما همین کار را کرده ایم: به دید انسانی خود تکیه می کنیم، که ما را به تفکر انسانی 
خود متکی می کند، و ما را به سوی تکیه بر احساسات انسانی خود سوق می دهد. و سپس بر 

اساس این احساسات عمل می کنیم.

اینکه  با  کند،  پیروی  از قضاوت خود  که  بود  آسان  اینقدر  برای شائول  نظر شما چرا  به 
دستورات صریح خدا هنوز در گوشش زنگ می زند؟ اگر می دانیم که اینقدر شکننده و 
ضعیف هستیم و اطالعات و دانش ناقصی داریم، چرا هنوز سعی می کنیم به خودمان 
تکیه کنیم؟ چه کنیم تا یاد بگیریم که به دستورات خداوند بیشتر از خودمان اعتماد کنیم؟

۲۴ شهریور      پنجشنبه      

جایگزین ها
هامنطور که دیروز دیدیم، تسلیم شدن در برابر اراده خدا می تواند تضعیف شود زیرا ما به 
نیروی خود متکی هستیم. همچنین می توان به جانشین های دیگری به جای خدا تکیه کرد. وقتی 
برخی از افراد احساس افرسدگی می کنند، برای خوشحال کردن خود به خرید می روند. وقتی بعضی 
ها احساس بی کفایتی می کنند، دنبال شهرت می روند. وقتی برخی دیگر با همرسشان مشکل 

دارند، به دنبال شخص دیگری می گردند تا رابط نامرشوع داشته تا به آنها هیجان جنسی بدهد.
بسیاری از چیزهایی که استفاده می کنیم می توانند فشاری که بر ما وارد می شود را از 
بین بربند،اما لزوماً مشکل را حل منی کنند و به ما منی آموزند که دفعه بعد چگونه وضعیت 
را بهرت مدیریت کنیم. فقط کمک ماوراطبیعی از جانب خدا می تواند این کار را انجام دهد. 
مشکل این است که بسیاری از اوقات ما به جانشین های خدا وابسته هستیم تا به خود خدا.

در اینجا سه   جایگزین وجود دارند که ممکن است به جای خدا از آنها استفاده کنیم:

زمانی که به مکاشفه تازه الهی نیاز داریم، از منطق انسانی یا تجربیات گذشته استفاده کنیم.. 	
زمانی که به راه حل های الهی نیاز داریم، مانع ورود مشکالت به ذهنامن می شویم.. 	
زمانی که برای قدرت الهی نیاز به ارتباط با خدا داریم، از واقعیت فرار و از خدا دوری کنیم.. 	
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روی  می کند  کمک  ما  به  زکریا  کنیم،  استفاده  جایگزین ها  از  تا  می شویم  وسوسه  وقتی 
چیزهایی که واقعاً اهمیت دارند مترکز کنیم.  پس از سالها دوری، رسانجام تبعیدیان از بابل 
بازگشتند و بالفاصله رشوع به بازسازی معبد کردند. اما بطور باورنکردنی مخالفان زیادی با 
اینکار وجود داشت )برخی از سوابق این موضوع را می توان در عزرا ۴ تا ۶ یافت(. پس زکریا 

با این پیاِم تشویقی نزد زروبابل که رهربی کار بازسازی را بر عهده داشت آمد.

این پیام را در زکریا باب 4 بخوانید� منظور خدا در زکریا باب 4: ۶ چیست؟ چگونه ممکن 
است تکمیل یک پروژه ساختامنی تحت تأثیر روح القدس قرار گیرد؟ این در مورد رابطه بین 

روح القدس و کارهای عملی که انجام می دهیم چه چیزی به ما می آموزد؟

 

آن  با  رویارویی  اسرتس  از  را  زروبابل  یا  و  نکرد،  جلوگیری  معبد  با  مخالفت  از  خداوند 
محافظت نکرد. و خداوند همیشه ما را از مخالفت در امان نگه نخواهد داشت. اما هنگامی 
که مخالفت پیش می آید، ممکن است خدا از آن به عنوان بوته آزمایشی استفاده کند تا به ما 

بیاموزد که به او وابسته باشیم.

وقتی استرس پیش می آید، اولین واکنش شما چیست؟ غذا؟ تلویزیون؟ دعا؟ توکّل و تسلیم 
در برابر خدا؟ پاسخ شما در مورد خودتان و چیزهایی که باید یاد بگیرید یا تغییر دهید 

به شما چه می گوید؟

۲۵ شهریور      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از خانم اِلن جی وایت بخوانید، “عیلی و پرسانش”، صفحات ۵۷۵ تا 
۵۸۰، و “گستاخی شائول”، صفحات ۶۱۶ تا ۶۲۶، از کتاب مشایخ و انبیاء. 

تسلیم شدن در برابر اراده خدا زمانی حاصل می شود که ما در آرزوها و جاه طلبی های 
خود می میریم و آنها را هیچ می شامریم. این حالت، راه را برای خدمت واقعی به دیگران می 
گشاید. ما منی توانیم برای خدا زندگی کنیم بدون اینکه قربانی شویم و پیوسته آماده بوده و 
برای شنیدن صدای خدا در زندگی گوش بزنگ باشیم. برای اینکه ما واقعاً خواست های خود 
را تسلیم اراده پدرمان کنیم، باید خطرات تکیه بر خود و جایگزین های کالم و قدرت خدا را 
بشناسیم. از آنجایی که تسلیم شدن در برابر اراده خدا در کانون یک زندگی مسیحوار قرار 

دارد، ممکن است خدا اجازه دهد که دیگ های گدازه درسهایی را به ما بیاموزند.
“غفلت و سهل انگاری عیلی آشکارا در پیش روی همه پدران و مادران در این زمین قرار 
داده شده است. عیلی در نتیجه محبت نامقدسش یا عدم متایل به انجام وظیفه ای که موافق 
آن نبود ، محصولی از گناه را از پرسان رشور و منحرف خود درو کرد. هم والدینی که رشارت 
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را مجاز می دانستند و هم فرزندانی که این رشارت را انجام می دادند، در برابر خدا گناهکار 
بودند، و او هیچ قربانی یا پیشکشی را برای عفو گناهان آنها منی پذیرفت”. اِلن جی وایت، 

راهنامی کودکان، صفحه ۲۷۶.

سواالتی برای بحث: 

1� به عنوان یک کالس، در مورد تمکین باورنکردنی پسر خدا در آمدن به زمین به عنوان یک 
انسان و مردن برای گناهانمان صحبت کنید� این به هر یک از ما در مورد اینکه ایثار و از خود 
گذشتگی برای خیر و صالح دیگران چیست، چه می گوید؟ اگرچه ما مطمئناً نمی توانیم کاری 
مانند آنچه عیسی انجام داد را انجام دهیم، اما این حقیقت وجود دارد و باید همیشه پیش روی 
ما باشد�  از چه راه هایی می توانیم، در محیط خود، از نوعی تسلیم و از خود گذشتگی که 

عیسی به ما در صلیب نشان داد، تقلید کنیم؟

۲� برای بسیاری از مردم، تسلیم شدن در برابر خدا بدون اینکه بدانند در آینده چه اتفاقی خواهد 
افتاد، می تواند یک مسئله وحشتناک باشد� چگونه این امر را به افرادی که به جای خدا به خود 
متکی هستند، توصیه می کنید؟ برای کمک به رفع ترس آنها از بی اطالعی، یا عدم توانایی در 

کنترل آینده، چه می توانید به آنها بگویید؟

۳� به عنوان یک کالس، مدتی را صرف دعا برای افرادی کنید که می دانید در تسلیم شدن 
به خواست خدا مشکل دارند، تا آنها ببینند که اعتماد به اراده خدا تنها راه رسیدن به صلح 
پایدار است� در عین حال، چه کارهایی می توانید برای این افراد انجام دهید تا به آنها 
کمک کنید تا عمال ببینند که می توانند تسلیم خدا شوند و راه او بهترین راه است؟ به 
عبارت دیگر، چگونه خداوند می تواند از شما برای کمک به دیگران برای آگاهی از محبت 

و تمایل او نسبت به آنان استفاده کند؟
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داستانهای ایامنداران
۲۶ شهریور

پدر تعمید گرفت!
نوشته   اندرو مک چسنی

رسانجام روز تعمید پدر فرا رسید و او به همراه مادر و جونیور به کلیسای 
مرکزی ادونتیستهای روز هفتم مانائوس رسیدند، کلیسایی بزرگرت که مراسم تعمید 
در آنجا برگزار می شد. در حدود ۴۰۰ نفر در صحن اصلی کلیسا نشسته بودند. 
کشیش رسجیو آلن ای کاکزتا، رئیس کنفرانس کلیسای  ادونتیست مرکزی آمازون، 
که قلمرو آن شامل مانائوس می شد از مادر پرسید که او و جونیور که در صندلی 

های ردیف جلو  نشسته اند چه احساسی دارند. 
او با لبخندی از روی شادی گفت ما حس خوبی داریم. 

کشیش اذعان کرد تا بعد از ظهر احساس ناراحتی می کرد. سپس او دعا کرد: 
“خداوندا، لطفا کمکم کن. از قوت خود اطمینان ندارم. آرامش تورا می خواهم تا 
مطمنئ باشم زمانی که ادواردو را تعمید می دهم، قدرت تو در اینجاست”. بعد از 

دعا، متام شبهه ها از بین  رفته بود . 
دوم  طبقه  به  را  پدر   ، آلفا  خانواده  محلی  کلیسای  کشیش  کوئیلو،  ریکاردو 
راهنامیی کرد، جایی که صندلی برای ۳۰۰ عضو خانواده آلفا رزرو شده بود. پدر 
به دیلام آرائوخوس دوس سانتوس و پرسش کلیفرسون که برای اولین بار خانواده 
را به کلیسای ادونتیست معرفی کرد و دیگران سالم کرد. سپس کشیش ریکاردو از 

پدر خواست برای پوشیدن لباس غسل تعمید، به طبقه پایین برگردد. 
و  به رسعت حرکت کرد  ناگهان مردی  پایین می آمد،  پله ها  از  پدر  درحالیکه 
بهم رسید،  نگاهشان  نگاه کند و وقتی  به مرد  تا  برگشت  پدر  برد.  او هجوم  به 
مردمک های مرد به سمت باال چرخید و چشامنش سفید شد. سپس مرد به زمین 

افتاد و روی پله ها رس خورد و فریاد زد: “به من دستور داده اند او را بکشم”.
خنجر کوچکی که مرد حمل می  کرد، در جیبش پنهان شده بود، خنجری که پدر 
زمانی برای قربانی کردن حیوانات در معبد  استفاده می کرد. اما پیش از آنکه مرد 
بتواند خنجر را بیرون آورد، کشیش ریکاردو و چند مرد دیگر او را بلند کردند و به 

اتاق پشتی بردند و در آنجا اسلحه را پیدا کردند. 
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اندک زمانی بعد، پدر داخل حوض تعمید رفت. اعضای کلیسای آلفا درحالیکه 
او زیر آب می رفت، از طبقه دوم رسود خواندند. 

پس از آن کشیش ریکاردو درباره تالش برای حمله، به جامعت گفت و از یک 
تا جلوی همه صحبت کند. لوئیز که مهاجم را در  بنام لوئیز دعوت کرد  پزشک 
اتاق پشتی معاینه کرده بود، مهامن مکرر کلیسا بود اما هرگز زندگی خود را به 
عیسی نسپرده بود. درحالیکه صدایش می لرزید گفت: “تا به امروز واقعیت جدال 
بزرگ مسیح و شیطان را درک نکرده بودم. من آن را همینجا دیدم. خدا را شکر 
که اتفاق بدی نیفتاد. این قدرت خدا بود”. او رشوع به گریه کرد و گفت: “بعنوان 
یک متخصص قلب، نبض مهاجم را چک کردم. هرگز چنین چیز غیرعادی ندیده 
بودم. نبضش خیلی تند بود . هیچ انسانی منی تواند چنین رضبان نبضی داشته و 
زنده مباند”.این تجربه، زندگی لوئیز را تغییر داد و او تصمیم گرفت تعمید بگیرد. 
مشخص شد که مهاجم با چاقو، مدتی با تسخیر شیطانی دست و پنجه نرم 
کرده است. ارواح شیطانی زمانی که کشیش چندین ماه بعد به او آموزش کتاب 
به سوی  روح  دو  پدر، حداقل  تعمید  از طریق  کردند.  ترک  را  آنجا  داد،  مقدس 

عیسی هدایت شدند. 
آمریکای  بخش  در  کلیسا  هشت  افتتاح  به  شام  سبت  سیزدهمین  هدیه ی 
جنوبی، از جمله چهار کلیسا در برزیل، جایی که پدر )ادواردو فریرا دوس سانتوس( 

و خانواده اش زندگی می کنند، کمک خواهد کرد.
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۲۶ شهریور – ۱ مهر   درس سیزدهم   

عیسی در دیگ گدازه

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: لوقا ۲: ۷، ۲۲ تا ۲۴؛ متی ۲: ۱ تا ۱۸؛ یوحنا ۸: ۵۸، ۵۹؛ لوقا ۲۲: 

۴۱ تا ۴۴؛ متی ۲۷: ۵۱، ۵۲؛ رومیان ۶: ۲۳؛ تیطس ۱: ۲.

لَاّم  ایلی،  “ایلی،  برآورد:  فریاد  بلند  صدای  با  عیسی  نهم،  ساعت  “نزدیک  حفظی:  آیه 
َسَبْقَتنی؟” یعنی “ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟” )متی ۲۷: 4۶(�

هر گاه به مسئله رنج نگاه می کنیم، این سؤال پیش می آید که گناه و رنج چگونه در ابتدا 
به وجود آمد؟ از طریق وحی الهی پاسخ های خوبی برای این سوال داریم: آنها به وجود آمدند 
زیرا موجودات آزاد از اختیاری که خدا به آنها داده بود سوء استفاده کردند. این منجر به سؤال 
دیگری می شود: آیا خدا از قبل می دانست که این موجودات سقوط خواهند کرد؟ بله، اما 
بدیهی است که او فکر می کرد، هامنطور که سی. اس. لوئیس نوشت، “ارزش ریسک را دارد”.
ارزش ریسک را دارد؟ برای چه کسی؟ برای ما، در حالی که خدا در ملکوت بر تخت خود 
نشسته است؟ نه دقیقا. آزادی همه مخلوقات هوشمند او به قدری مقدس بود که به جای 
اینکه آزادی را از ما سلب کند، خدا انتخاب کرد که بار سنگین رنج ناشی از سوء استفاده ما از 
این آزادی را تحمل کند و بر دوش کشد. و ما این رنج را در زندگی و مرگ عیسی می بینیم، 
که از طریق رنج در جسم ما، پیوندهایی بین آسامن و زمین ایجاد کرده است که تا ابد باقی 

خواهد ماند.

خالصه درس این هفته: مسیح بخاطر ما متحمل چه رنجی شد؟ از رنجی که او متحمل شد 
چه می توانیم بیاموزیم؟

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲ مهر – ۲۴ سپتامرب آماده شوید. 
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۲۷ شهریور      یکشنبه      

ایام اولیه
کتاب مقدس اطالعات کمی در مورد سالهای اولیه زندگی عیسی به ما می دهد. اما آیات 
کمی وجود دارند که چیزهایی را در مورد رشایط و نوع دنیایی که منجی وارد آن شد به ما 

می گویند.

لوقا باب ۲: ۷، ۲۲ تا ۲4 )همچنین به الویان 1۲: ۶ تا ۸ مراجعه کنید( و متی ۲: 1 تا 1۸ را 
بخوانید� چه چیزی در این آیات می بینیم که نشانه ای از نوع زندگی که عیسی از هامن ابتدا 

با آن روبرو شد، به ما می دهد؟

 

 

با  اوان زندگی خود  یا در  نبود که بخواهد در فقر زندگی کند  اولین کسی  البته، عیسی 
کسانی روبرو شود که می خواستند او را بکشند. با این حال، عنرص دیگری وجود دارد که به ما 
کمک می کند منحرص به فرد بودن آنچه را که مسیح از هامن ابتدا متحمل شد را درک کنیم.

یوحنا 1: 4۶ را بخوانید� این آیه چه عنرصی را برای کمک به فهم ما اضافه می کند تا درک 
کنیم که عیسای جوان با چه رنج هایی روبرو بوده است؟

 

 

به استثنای آدم و حوا قبل از سقوط، عیسی تنها فرد بی گناهی بود که روی زمین زندگی 
کرد. او در پاکی و بی گناهی اش، در دنیای گناه غوطه ور شد. حتی به عنوان یک کودک چه 
عذابی باید بوده باشد که روح پاک او دامئاً با گناه در متاس باشد. حتی خود ما در سختی هایامن 
به دلیل گناه، اغلب از قرار گرفنت در معرض گناهان و رشارت هایی که به نظرمان نفرت انگیز 
است دوری می کنیم. تصور کنید که برای مسیح که روحش پاک بود و ذره ای به گناه آلوده 
نبود چگونه باید بوده باشد. به تضاد شدید بین او و اطرافیانش در این زمینه فکر کنید. باید 

برای او بسیار دردناک بوده باشد.

از خود بپرسید: “من چقدر نسبت به گناهانی که در اطراف ما وجود دارد حساس هستم؟ 
آنها  به  نسبت  اگر  ام؟”  آنها سختگیر شده  به  نسبت  من  یا  دهند  می  آزار  مرا  آنها  آیا 
سختگیر شده اید، ممکن است به خاطر چیزهایی باشد که می خوانید، تماشا می کنید یا 

حتی انجام می دهید؟ به آنها بیندیشید�
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۲۸ شهریور      دوشنبه      

خوار و طرد شده از طرف مردم
آیات زیر را بخوانید و در عین حال این حقیقت را به خاطر داشته باشید که عیسای خداوند، 
خالق آسامن و زمین آمد تا جان خود را به عنوان قربانی برای گناهان متام جهان تقدیم کند 
)متی 1۲: ۲۲ تا ۲4؛ لوقا 4: ۲1 تا ۳۰؛ یوحنا ۸: ۵۸، ۵۹(� چگونه این آیات به ما کمک می 

کنند تا رنج هایی را که عیسی بر روی زمین با آن روبرو شد، درک کنیم؟

 

 

چه توسط رهربان و چه توسط مردم عادی، زندگی عیسی، کردار و تعالیم او دامئاً به اشتباه 
فهمیده می شد و مطرود و منفور مردمی واقع می گردید که او برای نجات آنان آمده بود. به 
تعبیری باید مانند پدر یا مادری باشد که می بیند کودک رسکشش نیاز به کمک دارد، و با آنکه 
حارضند همه چیز را در راه کمک به او فدا کنند، اما کودک والدین خود را که می توانند او را از 
تباهی مطلق رهایی ببخشند، طرد منوده و مورد رسزنش قرار می دهد. این هامن چیزی است که 
عیسی در زمانی که در اینجا روی زمین بود با آن روبرو شد. چقدر باید برای او دردناک بوده باشد.

متی ۲۳: ۳۷ را بخوانید� این آیه درباره چگونگی احساس مسیح از طرد شدن به ما چه می 
گوید؟ هامنطور که می خوانید، از خود نیز بپرسید: “آیا او نسبت به خودش احساس بدی 
یا دلیل دیگری  با طرد شدن احساس می کنیم(  اغلب در مواجهه  ما  داشت )هامنطور که 

داشت؟” اگر به دلیل دیگری بوده، آن چه بوده است؟

 

 

همه ما درد مطرد شدن را احساس کرده ایم، و شاید درد ما شبیه درد مسیح از این جهت بوده باشد 
که علت این درد به خاطر خودمان نبوده است: ما درد می کشیدیم، نه به این دلیل که طرد شده ایم، 
بلکه برای آنچه که برای ما مفهوم طرد شدن بوده، به خاطر کسی که ما را طرد کرده است، )شاید کسی 
که برای ما مهم است از پذیرش نجات در مسیح امتناع می ورزد(. با این حال، تصور کنید که عیسی 
چه احساسی باید داشته باشد، عیسی کامالً از آنچه در راه نجات آنان با آن روبرو خواهد شد آگاه 
بود و در عین حال کامالً از عواقب طرد شدن توسط آنها نیز آگاه بود. “به دلیل بی گناهی مسیح بود 
که او به شدت حمالت شیطان را احساس کرد”. اِلن جی وایت، پیامهای برگزیده، جلد ۳، صفحه ۱۲۹. 

چه چیزی می توانید از مسیح بیاموزید که می تواند به شما کمک کند تا با اندوه و درد 
طرد شدن بهتر کنار بیایید؟ مثال او به شما چه چیزی را نشان می دهد؟ چگونه می توانید 

آن را در زندگی خود اِعمال کنید؟
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۲۹ شهریور      سه شنبه      

عیسی در باغ جتسیامنی
“از فرط اندوه، به حال مرگ افتاده ام� در اینجا مبانید و بیدار باشید” )مرقس 14: ۳4(�

هر آنچه که عیسی در طی ۳۳ سال زندگی خود بر روی زمین متحمل شد، در مقایسه با 
آنچه که در آخرین ساعات قبل از صلیب با آن روبه رو شد، هیچ بود. از ازل )افسسیان ۱: ۱ تا 
۴؛ دوم تیموتائوس ۱: ۸، ۹؛ تیتوس ۱: ۱، ۲( قربانی شدن عیسی به عنوان قربانی برای متام گناه 

جهان برنامه ریزی شده بود، و اکنون همه چیز در حال تحقق یافنت بود. 

آیات زیر در مورد رنج مسیح در باغ جتسیامنی به ما چه می گویند؟ متی ۲۶: ۳۹؛ مرقس 14: 
۳۳ تا ۳۶؛ لوقا ۲۲: 41 تا 44� 

 

 

“سپس قدری پیش رفته و از ایشان فاصله گرفت، نه آنقدر که نتوانند او را دیده و صدای او 
را بشنوند – و آنگاه برخاک افتاد. او متوجه شده بود که به واسطه گناه، از پدر جدا می شود. 
شکاِف عمیق میان او و پدر آنچنان وسیع، تاریک و عمیق بود که لرزه بر اندام وی افتاده بود. 
او نباید قدرت الهی خویش را برای خالصی از این مصیبت به کار بگیرد. او به عنوان انسان، 
می بایستی نتایج گناه انسان را تحمل کند. و به عنوان یک انسان می بایستی خشم و غضب 
خداوند بر علیه گناه و عصیان را بپذیرد. مسیح اکنون در وضعیت بسیار متفاوتی قرارداشت که 
قبالً هرگز در چنین وضعیتی قرار نگرفته بود. رنج و مصیبت او درکالم نبوت به بهرتین شکلی 
توضیح داده شده است، “خداوند می گوید: ای شمشیر به ّضد شبان من و به ّضد آن مردی که 
همدوش من است برخیز! شبان را بزن وگوسفندان پراکنده خواهند شد و من دست خود را بر 
کوچکان خواهم برگردانید” )زکریا ۱۳ آیه ٧(. مسیح به عنوان جایگزین و ضامن گناه انسان، 
گرفتار کیفر و مجازات الهی می شد. او تا کنون در مقام میانجی دیگران بود، اّما اکنون آرزو 

می کرد که کسی برای وی شفاعت کند”. اِلن جی وایت، آرزوی اعصار، صفحه ۶۸۶. 

در مورد آنچه برای عیسی در جتسیمانی رخ داد صحبت کنید� گناهان جهان شروع به 
افتادن بر شانه های او کرده بودند� سعی کنید تصور کنید که چگونه بوده است� هیچ 
انسانی تا به حال هرگز فراخوانده نشده است که چنین چیزی را پشت سر بگذارد� این به 
ما در مورد محبت خدا به ما چه می گوید؟ از این موضوع چه امیدی برای خود استنباط 

می کنید؟
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۳۰ شهریور      چهارشنبه      

خدای مصلوب
مرگ برروی صلیب یکی از سخت ترین مجازات هایی بود که رومیان برای کسی در نظر 
می گرفتند. این بدترین راه برای مردن محسوب می شد. بنابراین، چه وحشتناک است که کسی 
به این طریق کشته شود، به ویژه پرس خدا! همیشه باید به خاطر داشته باشیم که عیسی مانند 
ما با جسم انسانی به این دنیا آمد. بین رضبات، تازیانه ها، میخ هایی که دست ها و پاهایش را 
سفته بودند، تحمل درد شدید جسمی از بار وزن بدن که باعث بازشدن جراحت ها می شد 
باید وحشتناک بوده باشد. این سخت بود، حتی برای بدترین جنایتکاران؛ پس چقدر ناعادالنه 

است که عیسای بی گناه و مربا از هر چیز، با چنین رسنوشتی روبرو شود.

اتفاق  واقعاً  آنچه  بر خالف  مسیح  رنج های جسمی  می دانیم،  که  حال، هامنطور  این  با 
می افتاد، خفیف بودند. این چیزی بیش از کشنت یک مرد بیگناه بود.

چه رویدادهایی در پیرامون مرگ عیسی نشان دادند که چیزی بیش از آنچه اکرثیت مردم 
آنجا در آن زمان از آن آگاه بودند، در جریان بوده است؟ در هر یک از این رویدادها چه امر 
مهمی را می توانیم پیدا کنیم که بتواند به آشکار شدن آنچه در آنجا اتفاق افتاده کمک کند؟

متی ۲۷: ۴۵  

متی ۲۷: ۵۱، ۵۲  

مرقس ۱۵: ۳۸  

واضح است که در اینجا اتفاقی بسیار بیش از مرگ، هر چند ناعادالنه، برای یک فرد بی 
گناه در حال رخ دادن بود. طبق کتاب مقدس، خشم خدا بر گناه، یعنی گناه ما، متوجه عیسی 
شد. عیسی بر روی صلیب خشم عادالنه خدای عادل را بر علیه گناه، گناهان متام جهان را 
متحمل شد. به این ترتیب، عیسی چیزی عمیق تر، تاریک تر و دردناک تر از آنچه که هر انسانی 

تا به حال می توانست بداند یا تجربه کند را متحمل شد.

با هر چالش و تقالیی که دست بگریبان باشید، چه امید و آرامشی را می توانید از واقعیت 
رنجی که مسیح برای شما بر روی صلیب متحمل شد، کسب کنید؟
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۳۱ شهریور      پنجشنبه      

خدای رنجدیده
ما همچنین ممکن است به این مسئله عادت کنیم: تا زمانی که ما در اینجا، در این دنیا 
هستیم، رنج خواهیم برد. به عنوان موجودات سقوط کرده در گناه، این رسنوشت ماست. هیچ 

چیز در کتاب مقدس به ما وعده متفاوتی منی دهد.  برعکس .  .  .

آیات زیر در مورد موضوع مورد بحث چه می گویند؟ اعامل 14: ۲۲؛ فیلیپیان 1: ۲۹؛ دوم 
تیموتائوس ۳: 1۲� 

 

 

با این حال، در میان رنج هایامن، دو چیز را باید در نظر داشته باشیم.
نخست، مسیح، خداوند ما، بیشرت از هر یک از ما رنج کشیده است.  بر روی صلیب، او “غم 
و اندوه ما را به دوش کشید” )اشعیا ۵۳: ۴(؛ تنها چیزی که هر یک از ما می دانیم اینست که او 
برای همه ما به طور مشرتک رنج کشید. کسی که بی گناه بود “در راه ما گناه شد” )دوم قرنتیان 

۵: ۲۱(، و به گونه ای رنج برد که ما، به عنوان موجودات گناهکار، منی توانیم تصور کنیم.
اما ثانیاً، هامنطور که در درد و رنج هستیم، باید نتایج رنج مسیح را به یاد بیاوریم، یعنی 

آنچه را که مسیح برای ما انجام داده به ما وعده داده شده است.

یوحنا 1۰: ۲۸، رومیان ۶: ۲۳، تیطس 1: ۲، و اول یوحنا ۲: ۲۵ را بخوانید� چه قولی به ما داده شده است؟

 

 

با وجود هر رنجی که در اینجا متحمل می شویم، به لطف عیسی، به لطف او که مجازات 
گناه ما را بر دوش خود حمل کرد، به لطف راه عالی که انجیل برایامن مهیا ساخت - که از 
طریق ایامن می توانیم در حال حارض در عیسی کامل باشیم - ما وعده زندگی ابدی را داریم. ما 
این وعده را به خاطر کاری که مسیح انجام داده است و به دلیل کامل بودن او، درستی زندگی 
کامل و فداکاری کامل او داریم، وجود ما در اینجا، پر از درد، ناامیدی، فقدان، لحظه ای بیش 
نیست، یک آن، بودن و رفنت، برخالف ابدیتی که در انتظار ماست، ابدیتی در آسامنی جدید 
و زمینی جدید، بدون گناه، رنج و مرگ. و همه اینها فقط به خاطر مسیح و بوته آزمایشی که 
متحمل شد به ما وعده داده شده و برای ما قطعی شده است بنابراین، روزی، به زودی، او 

“مثرۀ مشقت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد” )اشعیا ۵۳: ۱۱(.
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۱ مهر      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از خانم اِلن جی وایت بخوانید، “باغ جستیامنی”، صفحات ۶۸۵ تا 
۶۹۷، و “جلجتا”، صفحه ۷۴۱ تا ۷۵۷، از کتاب آرزوی اعصار. 

“مسیح سه بار، این دعا را بر زبان آورد. و هر سه بار طبیعت برشی ِاو، خود را از قربانی 
شدن عقب کشیده بود. اّما اکنون، رسنوشت نژاد برش، پیش روی منجی جهان نهاده شده بود. 
او می دید که متجاوزان به احکام، اگر به حال خود رها شوند، هالک خواهند شد. او متوجه 
عجز و درماندگی برش شده بود. او متوجه قدرت گناه شده بود. فریاد اندوه و ماتم دنیای 
محکوم و در حال نابودی، در مقابل او سفیر می کشید. و مسیح با مشاهده نابودی قریب 
الوقوع جهان، تصمیم به نجات آن گرفت. او انسان را به قیمت جان خویش نجات خواهد 
داد. او تعمید خون را می پذیرد تا به واسطه او، میلیونها جان در حال هالکت، حیات جاودانی 
یابند. او جایگاه های آسامنی را با همه پاکی، شادی و جاللش، ترک کرده بود تا تنها گوسفند 
گمشده، و جهان سقوط کرده در گناه و عصیان را نجات بخشد. و بدین ترتیب از ماموریت 
خویش رویگردان نخواهد شد. وکفاره گناهان نسلی خواهد شد که مشتاق گناه کردن بود. و 
اکنون دعاهای او تنها با اطاعت و تسلیم بر زبان آورده می شود، “اگر ممکن نیست این جام 
از من بگذرد، مگر اینکه آن را بنوشم، پس آنچه اراده توست انجام شود”. اِلن جی وایت، آرزوی 

اعصار، صفحه ۸۴۲. 

سواالتی برای بحث: 

کنون متحمل  تا  ما  از  از هر یک  بیش  که خود خدا، در شخص مسیح،  آگاهی  این   �1
رنج شده است، چگونه در رنج هایمان به ما کمک می کند؟ رنج های مسیح چه معنایی 
باید برای ما داشته باشد؟ چه آرامشی می توانیم از این حقیقت شگفت انگیز بگیریم؟ 
همانطور که در مورد پاسخ خود فکر می کنید، جمله زیر را از خانم الن جی وایت به خاطر 
بسپارید: “تمام رنجی که نتیجه گناه است در سینه پسر بی گناه خدا ریخته شد” )پیامهای 

برگزیده، جلد ۳، صفحه ۹۲1(�

۲� به عنوان یک کالس، به مصائب مسیح که در درس این هفته به آن پرداختیم، بپردازید� 
بوته های آزمایشی که مسیح با آنها روبرو شد چه بودند؟ آنها از چه نظر شبیه دیگ گدازه 
این چالش ها چه  با  او  از نحوه مدیریت  آنها هستند؟  با  از چه نظر متفاوت  خود ما و 

می توانیم یاد بگیریم که می تواند در میان دیگ گدازه خودمان به ما کمک کند؟

۳� برخی از وعده های مورد عالقه شما در کتاب مقدس، که می توانید در میان اندوه و 
درد به آنها متمسک شوید کدامند؟ آنها را بنویسید، آنها را برای خودتان بطلبید و در کالس 

به اشتراک بگذارید�

اید،  این فصل آموخته  از درس های  پاراگراف مختصر در مورد نکات اصلی که  4� یک 
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بنویسید و آنها را مشخص کنید� چه سواالتی برای شما حل شده است؟ چه مسائلی هنوز 
بی پاسخ مانده است؟ چگونه می توانیم به یکدیگر کمک کنیم تا برروی مسائلی که هنوز 

به شدت برای ما گیج کننده هستند و ما را آزار می دهند کار کنیم؟
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داستانهای ایامنداران
۲ مهر

آماده شدن برای دیدن عیسی
نوشته   اندرو مک چسنی

ارواح شیطانی ساکت شده اند. پدر معتقد است که مسیح با تعمید بر شیطان 
پیروز شد، برای همین است که شیطان تالش زیادی برای جلوگیری از آن کرد . 

آرامش، خانه خانواده را پر کرده است. مادر شامس کلیسا است و هنوز در 
گروه کر رسود می خواند. جونیور ۱۷ ساله است و دبیرستان را متام کرده است . 

پدر که ۴۳ ساله است، داستان باورنکردنی اش را در کلیساهای اطراف برزیل به 
اشرتاک گذاشته است و بسیاری از کسانی که شنیده اند، زندگی خود را به عیسی 
سپرده اند. در کوآری که پدر تصمیم گرفت از عیسی پیروی کند، ۱۶ نفر پس از 

شنیدن شهادت او، قلبشان را به مسیح دادند. 
پدر تغییر دل ها را به روح القدس نسبت می دهد و نه به داستان خودش. 

او گفت: “تجربه من تکان دهنده است اما من می بینم که زمانی که می شنوند، 
روح القدس در قلب هایشان کار می کند”. 

پدر عالوه بر به اشرتاک گذاشنت داستانش، انجیل را می فروشد و آن را به مادر، 
خواهر بزرگرت و دو برادر کوچکرتش تقدیم کرده است. او برای آنها دعا می کند.  
مادرش مدت ها قبل از تعمید او، از عبادت در معبد کندومبل دست کشید. وقتی 
مادرش فهمید که ارواح شیطانی قصد کشنت او را داشتند، تصمیم گرفت که دیگر 

کاری با آنها نداشته باشد. 
با دعا  با زندگی جدید خود در مسیح شادی می کند، هر روز  درحالیکه پدر 
که  می آورد  یاد  به  را   ۸  :۵ پطرس  اول  او  است.  مراقب  مقدس  کتاب  مطالعه  و 
غران  ابلیس همچون شیری  زیرا دشمن شام  باشید،  مراقب  و  می گوید: “هشیار 
در گردش است و کسی را می جوید تا ببلعد”. او همچنین هشداری که در متی 
۱۲: ۴۳-۴۵ وجود دارد، یادآوری می کند، جایی که عیسی می گوید: “هنگامی که 
روح پلید از کسی بیرون می آید، به مکان های خشک و بایر می رود تا جایی برای 
اسرتاحت بیابد، اما منی یابد. پس می گوید: به خانه ای که از آن آمدم، باز می گردم. 
اما چون به آنجا می رسد و خانه را خالی و رُفته و آراسته می یابد، می رود و هفت 



1۳۳

سکونت  آنجا  در  و  می شوند  داخل  همگی  و  می آورد  نیز  را  خود  از  بدتر  روح 
می گزینند. در نتیجه رسانجام آن شخص بدتر از حالت نخست او می شود”. 

اما پدر منی ترسد. او گفت: “االن هم شیطان بر من قدرتی ندارد. این چیزی 
است که من در هر کلیسایی که بازدید می کنم، موعظه می کنم”. 

او آرزو دارد که عیسی را رو در رو مالقات کند. او گفت: “من دعا می کنم که 
خداوند هرگز از من دست نکشد. من هم دعا می کنم که او را رها نکنم. من دعا 
می کنم که وفادار مبانم و تا آخر استقامت کنم. من امید دارم که او را ببینم. این 

امید من است”. 
هدیه ی سیزدهمین سبت شام به افتتاح هشت کلیسا در بخش آمریکای جنوبی، 
از جمله چهار کلیسا در برزیل، جایی که پدر )ادواردو فریرا دوس سانتوس( با مادر 

و جونیور زندگی می کنند، کمک خواهد کرد.  


