ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺰرگ
"ﭘﺲ ﻋﯿﺴـﯽ ﭘﯿـﺶ آﻣـﺪه ،ﺑﺪﯾﺸـﺎن ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ’ :متﺎﻣﯽ ﻗﺪرت درآﺳامن و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﻪ
اﻣﺖﻫـﺎ را ﺷﺎﮔـﺮد ﺳﺎزﯾـﺪ و اﯾﺸـﺎن را ﺑـﻪ اﺳﻢِ اب و اﺑﻦ و روحاﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﯿﺪ .و اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿـﻢ دﻫﯿـﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻣـﻮری را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷام ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهام ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻨﮏ ﻣـﻦ ﻫـﺮ روزه ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻋﺎمل ﻫﻤﺮاه ﺷام ﻣﯽﺑﺎﺷـﻢ‘" )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۸آﯾﺎت 1۱۸ﺗﺎ.(۲۰
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آﺷﮑﺎرﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﯾﻦ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ،ﻋﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ )آﯾﻪ  ،(۱۷ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
روزﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭘﯿﺮواﻧﺶ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﯽدﻫﺪ :ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫـﺎ را ﺷﺎﮔـﺮد ﺳﺎزﯾـﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﺘﻢ ﮐﻼم.
درک ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎزده ﻧﻔﺮ در ﺟﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ در ﺟﺰﯾﺮه ﭘﻄﻤﺲ ﺑﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،دﺷﻮار
ﻧﯿﺴﺖ" :و ﻓﺮﺷﺘﻪای دﯾﮕﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪ در وﺳﻂ آﺳامن ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺠﯿﻞ ﺟﺎوداﻧﯽ را دارد ﺗﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را از ﻫﺮ اﻣﺖ و ﻗﺒﯿﻠﻪ و
زﺑﺎن و ﻗﻮم ﺑﺸﺎرت دﻫﺪ ،و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ’ :از ﺧﺪا ﺑﱰﺳﯿﺪ و او را متﺠﯿﺪ منﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﺎن داوری او رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ او را
ﮐﻪ آﺳامن و زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب را آﻓﺮﯾﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ‘" )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۶و ۷؛ آﯾﺎت  ۸ﺗﺎ  ۱۲را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  ۱۴ﻣﻌﺮف ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ :ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻗﻮﻣﺶ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﴎﺗﺎﴎ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ .اﻧﺘﺸﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﯿﺴﯽ و ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم داده )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  ،(۱۶ﻣﯽدﻫﺪ )روﻣﯿﺎن
ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ  (۳۴و ﺧﻮاﻫﺪ داد )ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن اول ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ،(۱۶ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎﺳﺖ.
واژه ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺘﯽ" اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺰرگ ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه آﺗﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای اﺑﻼغ ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﯽﺧﱪﻧﺪ،
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮاﻓﺘﺪار ﺧﺪا در روﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﴩﯾﺖ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﻪ ﻫﺪف
اﺑﺪی ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا از اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده منﻮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ از آن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺪاﺳﺖ .از ﻗﻠﺐ ﺧﺪا ﴎﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺒﺖ اوﺳﺖ .و
ﺑﺎ اراده ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮای درک ﺑﻬﱰ اﻟﺰام و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺪا ،درسﻫﺎی اﯾﻦ دوره ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ذﯾﻞ از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد:
 -۱ﺧﺪا ﻣﺮدان و زﻧﺎن را آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺧﺘﯿﺎر داد.
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 -۲ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮد و زن از اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺑﻬﺸﺖ راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
 -۳ﺧﺪا منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
 -۴ﺧﺪا ﭘﴪش را ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺠﺎی اﯾﺸﺎن مبﯿﺮد و آنﻫﺎ را ﺑﺎ وی آﺷﺘﯽ دﻫﺪ.
 -۵ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻋﺪه ﻧﺠﺎت را ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ راه را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ.

اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻋﯿﺴﯽ ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺎ اﻧﺠﺎم داده و وﻋﺪه آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﻣﺎ ﮐﻪ از آن وﻋﺪهﻫﺎ آﮔﺎﻫﯿﻢ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ درﺑﺎره آنﻫﺎ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.
دﮐﱰ ﺑﻮرگ ﺷﺎﻧﺘﺰ ) ،(Børge Schantzاﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮﻣﺎ ﻟﯿﻨﺪا ) (Loma Lindaدر ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﺳﺖ .او و ﻫﻤﴪش آﯾﺮﯾﺲ ) (Irisﺑﺮای ﻣﺪت ۱۴
ﺳﺎل در آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﯿﻮن وﯾﻦ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن ) (Steven Wayne Thompsonﭘﯿﺶ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،رﺋﯿﺲ ) ۱۹۸۴ﺗﺎ  (۱۹۹۰ﮐﺎﻟﺞ ﻧﯿﻮﺑﻠﺪ ) (Newboldدر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و
ﻣﺪﯾﺮ دروس داﻧﺸﮑﺪه اﻟﻬﯿﺎت و ﻣﺪرس ﮐﺎﻟﺞ آوﻧﺪﯾﻞ ) (Avondaleدر اﺳﱰاﻟﯿﺎ ﺑﻮد.

 ۲۷ژوﺋﻦ ﺗﺎ  ۳ژوﺋﯿﻪ

درس اول

ﴎﺷﺖ ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﺧﺪا
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۲۶ﺗﺎ  ،۲۸ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۵ﺗﺎ ۱۷؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ ۱۶؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱۴و
۱۵؛ رﺳﺎﻟﻪ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ ۲۱؛ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۳و .۱۴

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ" :اﯾﻨﻚ ﻣﻦ او را ﺑﺮای ﻃﻮاﯾﻒ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪم .رﺋﯿﺲ و ﺣﺎﻛﻢ ﻃﻮاﯾﻒ" )اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۵۵آﯾﻪ .(۴

دﻧﯿﺎی ﻣﺎ آﺷﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﴩ دﻟﯿﻞ ﺑﺰرگ اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻮداﺗﯽ ﺳﻘﻮط
ﮐﺮده ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ذاﺗﯽﻣﺎن ﴍﯾﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮد را در ﺣﺎل ﭘﯿﴩﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭼﻨﺪان دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .و اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺣﺘﯽ رﺑﻌﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮن ﺣﺎﴐ را ﺳﭙﺮی ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ،ﴍاﯾﻄامن ﭼﻨﺎن روﺷﻦ و
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ منﯽرﺳﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﯿﻌﻪدار آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ" ،ﺧﻮن،
رﻧﺞ ،اﺷﮏ و ﻋﺮق" ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎرش را داﺷﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از دﺳﺖ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺟﺎن داده اﺳﺖ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺮگ او ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه ﻧﺠﺎت و ﻧﻮ
ﺷﺪن دوﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ داده ﺷﺪه اﺳﺖ" .و دﯾﺪم آﺳامﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و زﻣﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ آﺳامن اول و زﻣﯿﻦ اول درﮔﺬﺷﺖ و درﯾﺎ دﯾﮕﺮ
منﯽﺑﺎﺷﺪ" )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲۱آﯾﻪ .(۱
ﻣﺎ در ﮔﺴﱰه ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻋﺎمل ﴎد و ﻇﺎﻫﺮا ً ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻧﺸﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ از ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ؛ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﺎ ﻗﻮیﺗﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻬﺎن
ﻫﺴﺘﯽ ،ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺠﺎت را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎد ﺗﺎ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻣﺎ منﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ او ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۴ژوﺋﯿﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

 ۲۸ژوﺋﻦ

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

ﺧﺪا ﻣﺮد و زن را آﻓﺮﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺑﴩ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ام؟ در دو ﺑﺎب ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس )و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً در
ﴎﺗﺎﴎ آن( ﺑﻪ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺴنت
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اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهاﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد ،دﻟﯿﻞ وﺟﻮدﻣﺎن ،ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ را درک
ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺎب  ۱و  ۲ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ را ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ متﺮﮐﺰﺗﺎن را ﺑﺮ آﯾﺎت  ۲۶ﺗﺎ  ۲۸ﺑﺎب  ۱اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﺎت،
ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯿﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت وﺟﻮد دارد؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺳﺎزد؟

 -۱ﻣﺮد و زن ﭘﺲ از ﺧﻠﻘﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻘﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن منﺎﯾﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

 -۲ﺳﺒﮏ ﺧﺪا در آﻓﺮﯾﻨﺶ آدم و ﺣ ّﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬﯽ ״ﺑﺎﺷﺪ״ ﺑﻮد )روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﻓﻠﮏ،
آبﻫﺎ ،ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت و  .(...و در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺷﺪ :״اﯾﻨﮏ اﻧﺴﺎن را ﺑﺴﺎزﯾﻢ...״ ﺳﻪ اﻗﻨﻮم
اﻟﻮﻫﯿﺖ – ﭘﺪر ،ﭘﴪ و روحاﻟﻘﺪس – در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺎب درﺑﺎره ﺧﻠﻘﺖ زﻣﯿﻦ و ﻣﻮﺟﻮدات
روی آن اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﻪ متﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

 -۳ﻣﺮد و زن ﺑﺼﻮرت ﺧﺪا و ﺷﺒﯿﻪ او ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم
ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪن ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ منﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﴩ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎﻟﻘﺶ
اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻼوﻗﺎت از آن ﺑﯽﺑﻬﺮهاﻧﺪ )ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﯾﺒﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی اﻫﻤﯿﺖ منﯽدﻫﻨﺪ( ،آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪن ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺪا ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۴ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺮد و زن دارای اﻗﺘﺪار ،منﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ.

4

اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎب ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ در اﻧﺰوا .ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دارﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ
درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﺪون او ״ﮐﺎﻣﻞ״ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﻪ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ؟ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۷آﯾﻪ  ۲۸را ﻧﯿﺰ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

 ۲۹ژوﺋﻦ

دوﺷﻨﺒﻪ

اراده آزاد
ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﮔﺰاره آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﺸﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا داد ﺗﺎ از درﺧﺖ ״ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ״ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  (۹ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرﻧﺪ .ﭘﺲ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻫامن اﺑﺘﺪا اﺻﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﴩ اﻋﻄﺎ ﮔﺮدﯾﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت زﻧﺪه دﯾﺪه منﯽﺷﻮد.
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺮوز ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﻀﺎوت اﺧﻼﻗﯽ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺷﺒﺎﻫﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا را ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

آﯾﺎت  ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺑﺎب  ۲ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ درﺑﺎره ﺣﻘﯿﻘﺖ اراده آزاد در ﺑﴩﯾﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﴩ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺎر اراده او را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻫامنﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮر،
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اراده ﺧﺪا را ﺑﻮاﺳﻄﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﺮد و زن ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺑﻮد .ﺧﺪا آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮدش آﻓﺮﯾﺪ .ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺘﻪ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و
ﻧﻪ از روی اﺟﺒﺎر او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت منﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ آزاداﻧﻪ اﺑﺮاز
ﺷﻮد.
اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻬﯿﺶ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺣﱰام اﺳﺖ .ﺧﺎﻟﻖ در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﴫ ﻣﺮدان و زﻧﺎن
دﺧﺎﻟﺘﯽ منﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﻋﻮاﻗﺒﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺮت
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺎﺳﺖ.
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اﺻﻞ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢ دارد:
ﺑﺮای دﯾﻦ :ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اراده و اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﺪاﯾﺖ منﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ :اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﻋامل ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻋﻠﻢ :اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋامل ﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎﯾامن ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب دارﯾﻢ.

در ﺳﺎﻋﺎت ،روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی آزاد اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از آن ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.

 ۳۰ژوﺋﻦ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻘﻮط در متﺮد
״زن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و دﯾﺪ آن درﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻣﯿﻮه آن ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺧﻮب اﺳﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﭼﻘﺪر ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺎ ﺑﺸﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﯿﻮه آن درﺧﺖ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮرد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ داد و او ﻫﻢ ﺧﻮرد .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ آن را ﺧﻮردﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داﻧﺸﯽ
داده ﺷﺪ و ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﻬﺎی درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ را ﺑﻪ ﻫﻢ دوﺧﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ.״ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت ۶
و .(۷

ﺧﻮردن ﮐﻤﯽ از ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﻧﺒﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﴍاﯾﻄﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در آنﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .آدم
و ﺣ ّﻮا منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎماﻻﺧﺘﯿﺎر ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت و ﺷﺒﯿﻪ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ آزادی – و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ – ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی
از اراده ﻣﮑﺸﻮف ﺧﺪاﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻣﯿﻮه را ﻧﻪ از روی ﻧﯿﺎز ﻣﱪم ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺧﻮردﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ آدم و ﺣ ّﻮا از روی اراده آزاد
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ واﺿﺢ و ﺧﺎص ﺧﺪا ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﻼوه ،ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﮐﻼﻣﺶ را ﺑﺴﺘﺎﺋﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺪا ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﺑﻪ ﺑﺎور
ﮐﺮدن ﮐﻼﻣﺶ ﻣﺠﺒﻮر منﯽﮐﻨﺪ .او ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر منﯽﮐﻨﺪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ و منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را وادارد ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺧﺪا
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺨﺼﺎً راﻫامن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدهی ﭘﺬﯾﺮﻓنت ﻋﻮاﻗﺐ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾامن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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آدم و ﺣ ّﻮا در ﺧﻮردن از ﻣﯿﻮه ﻣﻤﻨﻮع در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪ .آنﻫﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯿﺸﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻨﺎه و ﻣﺮگ را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﴩ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آوردﻧﺪ.
״ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﺑﺎغ ﻋﺪن ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ﺗﺎ در روی زﻣﯿﻦ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر زراﻋﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ،
آدم را از ﺑﺎغ ﻋﺪن ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ در ﻃﺮف ﴍق ﺑﺎغ ﻋﺪن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮ آﺗﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ در
آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺧﺖ ﺣﯿﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد.״ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۲۳و .(۲۴
آدم و ﺣ ّﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎغ ﻓﺮدوس را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﺣﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد .ﭘﺮوردﮔﺎر منﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺟﺎزه
دﻫﺪ ﺑﴩ ﴎﮐﺶ ﺑﻪ درﺧﺖ ﺣﯿﺎت دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او از روی ﻣﺤﺒﺖ آنﻫﺎ را از ﻣﯿﻮهای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎوداﻧﮕﯽﺷﺎن ﻣﯽﺷﺪ ،دور
ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺗﺪاوم ﴍاﯾﻂ اﺳﻔﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی منﺎﯾﺪ) .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی در
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﭘﺮ از درد ،رﻧﺞ و ﴍارت ﮐﻪ دارﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ!( آدم و ﺣ ّﻮا از ﺑﺎغ زﯾﺒﺎ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ )آﯾﺎت  ۲۳و .(۲۴

در زﻣﯿﻨﻪ درس اﻣﺮوز ،رﺳﺎﻟﻪ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  ۱۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﺸﺪار داده ﺷﺪ ،در
ﮔﺰاره ﺳﻘﻮط دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ؟

 ۱ژوﺋﯿﻪ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

اﺑﺘﮑﺎر ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺎ
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﻟﺪﯾﻨامن در متﺮد ،ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آنﻫﺎ آﻣﺪ و ﻧﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺪا.
ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﺮد و زن ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮد را از ﺣﻀﻮر ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﭼﻪ اﺳﺘﻌﺎره ﻗﺪرمتﻨﺪی ﺑﺮای ﻧﻮع ﺑﴩ ﺳﺎﻗﻂ :آنﻫﺎ از ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﺸﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن ﺑﻮد ،ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .آدم و ﺣ ّﻮا اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺑﻬﺸﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و اﻣﺮوزه ﻫﻢ ﻣﺮدم
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ دﻋﻮت روحاﻟﻘﺪس ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ را رﻫﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﺑﺎغ ﻓﺮدوس ﺑﻪ آدم و ﺣ ّﻮا ﭘﺮﺳﯿﺪ ״ﮐﺠﺎﯾﯿﺪ؟
״ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  (۹ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﺖ.
״ﺧﺪا ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﭘﴪش ،ﻓﻀﺎی زﻣﯿﻦ را از ﻓﯿﺾ ﭘﺮ ﮐﺮد درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮای واﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓامن را اﺣﺎﻃﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ،رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ منﻮد ﺗﺎ ﺑﻘﺎﻣﺖ در
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﺳﻨﺪ.״ – اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ ).Ellen G. White)، p. 68، Steps to Christ
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اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﺧﺪا را در ﺗﺠﺴﺪ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آﻣﺪ – ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺷﯿﻄﺎن ،آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧنت ﺳﯿﺮت واﻗﻌﯽ ﭘﺪر ،اﺛﺒﺎت ﻧﺎ ﺣﻖ ﺑﻮدن اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن وارد ﮐﺮد ،ﻧﺸﺎن
دادن اﻣﮑﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪا – اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺟﺎن دادن ﺑﺠﺎی ﺑﴩﯾﺖ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ را از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﻪ
ﻣﺮگ اﺳﺖ ،ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.

ﻫﺮ ﮐﺪام از آﯾﺎت زﯾﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ؟
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱۴و ۱۵

اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۵۳آﯾﺎت  ۴ﺗﺎ ۶

دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ ۲۱

ﺧﺪا ״او را ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ،در راه ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ״ .اﯾﻦ ﻫامن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻻزم دارﯾﻢ ﺗﺎ ״در وی ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﺷﻮﯾﻢ״ .اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ״ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺰرگ״ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻧﺞﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺪوش ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﯿﺴﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﻋﺎدل و درﺳﺘﮑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ.

 ۲ژوﺋﯿﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ،ﻃﺮح ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﴩ ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﺧﺪا از ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺑﺮای ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﯿﻘﱰی ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺧﺪا ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻧﺠﺎت را ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .اﻧﺠﯿﻞ
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﻣﻮرد ﺑﯿﺎن ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ) .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  ،۱۷ﺑﺎب  ۱۲آﯾﻪ ۴۷
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را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ (.ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ از ﻃﺮف ﭘﺪر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻬﺎن را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻮارﯾﻮﻧﺶ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎد ״ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪر ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷام را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ״ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲۰آﯾﻪ .(۲۱

ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۳و  ۱۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .دو اﺳﺘﻌﺎرهﺋﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ در اﯾﻦ آﯾﺎت وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ و منﺎﯾﺎنﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

اﺳﺘﻌﺎره منﮏ و ﻧﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ منﮏ از درون ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺤﻞ
متﺎس ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ،ﻧﻮر از ﺑﯿﺮون ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻫﺮآﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﺪ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .واژهی زﻣﯿﻦ در اﺳﺘﻌﺎرهی منﮏ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﯿﺰﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واژهی ﻧﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻬﺎن از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در
ﺗﺎرﯾﮑﯽاﻧﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺷﺎره دارد .ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﺑﻮد،
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر ﺟﺬاب و روﺷﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ – ﺷام ״ﻧﻮر اﻣﺖﻫﺎ״ ﻫﺴﺘﯿﺪ )اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۴۹آﯾﻪ  .(۶وﺟﻮد دﺳﺘﻪ
ﺟﻤﻌﯽ آنﻫﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎمل ،ﻣﺮﻓﻪ و وﻓﺎداری ﺑﻪ روز ﺳﺒﺖ ﺧﺪا و ﺳﺎﯾﺮ اﺣﮑﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻋامل ﭘﺮﻗﺪرت آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﺪا و ﻃﺮح
ﻧﺠﺎت او را ﺑﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎی اﻃﺮاف ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻣﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺎه ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿﻞ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و
آﻣﻮزهﻫﺎی ﺧﺪا را از اﯾﺸﺎن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺪف ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد(.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ آﻣﺪ ،او ﻧﯿﺰ درﺑﺎره منﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت دادن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮﺷﺎن ﺑﺮ
ﺟﻬﺎن از ﻓﺴﺎد در دﻧﯿﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﺑﻮاﺳﻄﻪی آﮔﺎﻫﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،از ﮐﺎر ﺑﺪ ﺑﯽاﯾامﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻓﺴﺎد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﱰاک ﮔﺬاﺷنت ﻣﮋده ﻧﺠﺎت
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﴍت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻮر و/ﯾﺎ منﮏ ،ﺷام و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮای ﺟﻬﺎن اﻃﺮاﻓﺘﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺷﺎﻫﺪان ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻮر در ﺣﺎل ﮐﻢ ﺳﻮ ﺷﺪن و منﮏ در ﺣﺎل
ازدﺳﺖ دادن ﺗﺎﺛﯿﺮش اﺳﺖ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ اﺻﻼح و اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد از ﺧﻮد ﺷام آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد؟

 ۳ژوﺋﯿﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

اﻧﺪﯾﺸﻪای ﻓﺮاﺗﺮ” :ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﺧﺪا ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺜﻠﯿﺚ در ﺧﺪا ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺴﺪش اﺳﺎس ﺑﺎورﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮﮔﺶ
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راه ﻧﺠﺎت را ﺑﺮای متﺎم ﻧﺴﻞ ﺑﴩی ﻫﻤﻮار منﻮد .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺮوان و ﻣﺒﻠﻐﺎن او ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم از آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﱪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ متﺎﯾﻞ دارد ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ متﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎ راهﻫﺎ و روشﻫﺎﯾﯽ
اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آنﻫﺎ ﻣﺮدم ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ و دونﭘﺎﯾﻪ و ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ﭘﯿﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در
ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﻋﺎ و ﻫﺪاﯾﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺎرت ﮐﻤﮏ منﺎﯾﻨﺪ – “.اﻟﻦ ﺟﯽ.
ﻫﻮاﯾﺖ ).Ellen G. White, Testimonies for the Church، vol. 6، p. 29

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 -۱ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎءﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﭼﺮا ﻣﻨﺸﺎء اﻫﻤﯿﺖ دارد؟ داﺷنت آﮔﺎﻫﯽ درﺳﺖ از ﻣﻨﺸﺎءﻫﺎﯾامن ﭼﮕﻮﻧﻪ در درک
ﺑﻬﱰ از ﻫﻮﯾﺖ و ﻫﺪف واﻗﻌﯽ از وﺟﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

 -۲ﻧﻘﻞ ﻗﻮل زﯾﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ درک وﺟﻮد آزادی اراده ،ﻣﺤﺒﺖ و ﴍارت در ﺟﻬﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ״ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ )ﺗﻘﻠﯿﺪی از ﻣﺤﺒﺖ متﺎم ﻋﯿﺎر ﺧﻮدش( ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮدات آزادی را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﻧﺞ و ﴍارت را ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ .ﭘﻮﯾﺎﮔﺎن ﻣﺤﺒﺖ و آزادی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻮاﺳﻄﻪ آزادی اﻧﺴﺎﻧﯿامن داﻣﻨﻪی رﺷﺪ در
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺪﻫﺪ.״ راﺑﺮت ﺟﯽ .اﺳﭙﺒﺘﺰر.
New Proofs for the, Robert J. Spitzer Existence of God: Contributions of Contemporary Physics and Philosophy, Kindle Edition
.(Eerdmans Publishing Co., 2010), p. 233

 -۳ﻣﺮگ ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻔﺮد ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﯿﺎن اﻣﭙﺮاﻃﻮری وﺳﯿﻊ روم در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺑﺪی دارد .ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﻨﻈﻮر از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﮑﺮان را ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺧﱪ ﺳﺎزﯾﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ منﯽداﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻫﻤﻪ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؟
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 ۴ﺗﺎ  ۱۰ژوﺋﯿﻪ

درس دوم

اﺑﺮاﻫﯿﻢ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﻋﴫ روز ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ،۳ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۸ﺗﺎ ۲۴؛ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۸ﺗﺎ ۱۹؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ ۶؛
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۶و  ،۷ﺑﺎب  ۱۸آﯾﺎت  ۱۸و .۱۹

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ” :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾامن آورد و ﺑﺮای او ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ .ﭘﺲ آﮔﺎﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ اﯾامن ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و ﮐﺘﺎب ﭼﻮن ﭘﯿﺶ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻣﺖﻫﺎ را از اﯾامن ﻋﺎدل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺮد ،ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺸﺎرت داد ﮐﻪ“ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ از ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ) “.ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۶ﺗﺎ .(۸

ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ دﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺖ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم ﮔﺎﻫﯽ ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ رد ﭘﺎی رﯾﺸﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان منﻮﻧﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ اﯾامن ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ ،درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﯾامن او را از زاوﯾﻪای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ منﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮی رﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺮدم
از ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﭘﺲ از او )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  (۲۹ﻫﺪﻓﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ داد (۱) :ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻟﻬﯽ
ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﴩﯾﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ) (۲ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ورود ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ؛ و ) (۳ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران وﻓﺎدار ﺧﺪا ،ﻧﻮری ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.

* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۱ژوﺋﯿﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
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ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن اﺑﺮاﻫﯿﻢ
”و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺮامﮔﻔﺖ :از وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ،و از ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮﯾﺶ و از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺴﻮی زﻣﯿﻨﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ ،و از ﺗﻮ
اﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﻛﻨﻢ و ﺗﻮ را ﺑﺮﻛﺖ دﻫﻢ ،و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﺰرگ ﺳﺎزم ،و ﺗﻮ ﺑﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد .و ﺑﺮﻛﺖ دﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺗﻮ را ﻣﺒﺎرك
ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و ﻟﻌﻨﺖ ﻛﻨﻢ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺗﻮ را ﻣﻠﻌﻮن ﺧﻮاﻧﺪ .و از ﺗﻮ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ“ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ .(۳

آﺑﺮام – ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ”ﭘﺪر اﻋﺘﻼء ﯾﺎﻓﺘﻪ“ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺪر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺜﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ – در اور ) (Urآﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز
ﴎزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق اﺳﺖ ،ﺑﺰرگ ﺷﺪ .ﺧﺪا از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش را از ﻣنت آﺷﻨﺎی اﺟﺘامﻋﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺟﺪا منﻮده و ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﻏﺮﯾﺐ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ او ﺑﻪ ﭘﺪر اﯾامﻧﺪاران  ۱۰۰ﺳﺎل ﻧﻮﺳﺎزی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد .اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﺸﮑﻼت
ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ منﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم و رﻫﱪی ﻣﻮرد اﻋﺘامد ﮐﻪ از اﯾامﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﻬﺎدت ﻣﯽداد،
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻامن ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺗﺠﺮﺑﻪ منﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺎت ۸
ﺗﺎ  ۱۰را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

از ﺷﯿﺦ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪاش را ﭘﺸﺖ ﴎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾامن ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎور ﮐﺮده و
ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﺑﺮای آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻓﺎداری و اﯾامن او ،متﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ اﻣﺎ او ﻣﺎ را ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی ﮐﻼم و
وﻗﺎﯾﻊ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﯿﺖاش ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﻢ ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮایﻣﺎن ﺛﺮوت و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﺗﺮک منﺎﯾﯿﻢ؛ ﺷﺎﯾﺪ
ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺎن را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ؛ در ﺣﻘﯿﻘﺖ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﻢ وارد ﻣﺴﯿﺮی ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ،ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ و ﻓﺪاﮐﺎری اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ دﻋﻮت ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ؟
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دوﺷﻨﺒﻪ

ﺷﻬﺎدت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﻟﻮط ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻫﻤﺮاه او در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد .اﻧﺘﺨﺎب دره ﭘﺮ آب اردن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﴍﯾﺮ ﺳﺪوم
ﻣﻌﺎﴍت ﮐﻨﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۳آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  .(۱۳او ﺳﭙﺲ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۱۱ﺗﺎ  (۱۶و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ دو
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب .(۱۹
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪش ﻟﻮط ﺑﻪ دردﴎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻟﻮط ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﻫﱪی
ﻟﺸﮑﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎری در ﻧﱪد ﺳﺪوم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ
و اﺑﺮاﻫﯿﻢ در اﯾﻦ ﻧﱪد ﭘﯿﺮوز ﺑﻮد.

آﯾﺎت  ۸ﺗﺎ  ۲۴ﺑﺎب  ۱۴ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از ﺷﺨﺼﯿﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾامن و ﺧﺪاﯾﺶ ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﺪرت ﺧﺪا را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ داد ،ﻧﺸﺎن داد .ﺣﺘﯽ در ﺣﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت ”ﭘﺪر وﻓﺎدار“ دﻋﻮت آﺳامﻧﯽاش ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد.
ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﻬﻮه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم داد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺠﺎع ﺛﺎﺑﺖ منﻮد .دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺰدﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ او را در ﺣﻔﻆ ﺣﻘﯿﻘﺖ و دﻓﺎع از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺷﺠﺎع ﺳﺎﺧﺖ .ﻋﻤﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ او ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮذ
ﮔﺴﱰدهاش در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻃﺮاف ﺷﺪ .در ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺪوم ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﺣﱰام ﻓﺎﺗﺢ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ آﻣﺪ .ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
داد ﮐﻪ ﻏﻨﺎﺋﻢ را ﺑﺮدارد و اﻟﺘامس ﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻨﮓ ،ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﯽرﺳﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﺪف
اﺑﺮاﻫﯿﻢ از اﯾﻦ ﻧﱪد ﮐﺴﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺒﻮد ،و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﺑﺪﺑﺨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﴫﯾﺢ منﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ
ﺣﻘﺸﺎن ﺑﻮد را درﯾﺎﻓﺖ منﺎﯾﻨﺪ – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ ).Ellen G. White، Patriarchs and Prophets، ۱۳۵ p
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ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﺗﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾامﻧﺘﺎن ،رﻓﺘﺎرﺗﺎن ﭼﻪ ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان اﺳﺖ؟

 ۷ژوﺋﯿﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﴎﻣﺸﻖ اﯾامن
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺪان ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻮد و ﮐﺮارا ً در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و ﺣﺘﯽ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان منﻮﻧﻪ
وﻓﺎداری و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓنت ﺗﻮﺳﻂ اﯾامن ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد،ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۵آﯾﻪ  ۶و ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  ۶را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۸ﺗﺎ  ۱۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﯾامﻧﺶ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺸﺎن ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ دارد؟

ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪاش را ﭘﺸﺖ ﴎ ﺑﮕﺬارد.
درﺳﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اراده و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪا دارﻧﺪ ﮐﻪ در
واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﺮک ﮐﺮد ،اﻣﺎ ”منﯽداﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود“ )ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﻪ  .(۸اﮔﺮﭼﻪ اﮐرث
ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ از روی اﯾامن
ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ و دلﻫﺎﯾامن را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺳﭙﺎرﯾﻢ واﻗﻌﺎ منﯽداﻧﯿﻢ )دﺳﺖﮐﻢ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت( ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﻫﺮﭼﻨﺪ در
درازﻣﺪت اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ( .اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ دﯾﮕﺮ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﯾامن ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﻮد؛ از اﯾﻦ رو ،ﻧﺪاﻧﺴنت ﴍط ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎ
اﯾامن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ” ﺷﻬﺮیﺑﺎﺑﻨﯿﺎد ﺑﻮد ﮐﻪﻣﻌامر و ﺳﺎزﻧﺪهآنﺧﺪاﺳﺖ“ )آﯾﻪ  .(۱۰اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺰرگ را در ذﻫﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ؛ او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎوﺟﻮد رﻧﺞﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ،در اﻧﺘﻬﺎ ارزﺷﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪای در ”ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد“ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﯿﺎری ”زاﺋﺮﯾﻦ و ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ“
ﺑﻮد )آﯾﻪ  .(۱۳اﯾﻦ ﺟﻬﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ در آن ﺑﺎ متﺎم ارزﺷﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ دارﻧﺪ )اﯾﻦ متﺎم ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ دارﯾﻢ(،
ﮐﻞ داﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دورمنﺎﯾﯽ از آن ﻧﯿﺴﺖ.
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و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ منﻮﻧﻪ اﯾامن در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﭘﴪش ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻮرﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﻗﯽ از روی اﯾامن ﻗﺪم ﺑﺮداﺷنت را در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ؟ ﭼﻪ ﺷﺎدیﻫﺎﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ اﮔﺮ در آن زﻣﺎن از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﯿﺪ آﮔﺎه ﺑﻮدﯾﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﺪ؟

 ۸ژوﺋﯿﻪ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻮﭼﮕﺮ
ﻣﺮوری ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾامﻧﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی دﺷﻮاری ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﮏ و ﺑﯽاﻋﺘامدی ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﺑﻮد.
اﺟﺪاد اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ )ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎب  ۲۴آﯾﻪ  ،(۲و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻋﺘامد ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷنت داﺋﻢ او ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا را
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ .او دوﺑﺎر از ﺧﻮد ﺑﺰدﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده و از ﺳﺎرا ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۱۱ﺗﺎ
 ۱۳و ﺑﺎب  ۲۰آﯾﻪ  .(۲ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎرا ﻓﺮزﻧﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺧﻨﺪﯾﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۷آﯾﻪ  .(۱۷ﺑﺎ وﺟﻮد
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ ،ﺧﺪا ﻫﻤﭽﻨﺎن از اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد زﯾﺮا اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ؛ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﺷﺪ ﺳﯿﺮت او را
ﺷﮑﻞ دﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﺻﻼحﮔﺮ و ﻣﺒﻠﻎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد،ﮐﻮﭼﮕﺮی ﻣﺘﻌﺪد او ﺑﻮد .ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ آﻣﻮزش
اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ را آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﯽﺳﺎزد .ﺳﻔﺮ زﯾﺎرﺗﯽ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ و ﻻزم آﺋﯿﻦ ﻋﺒﺎدت ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿﻞ
ﺑﻮد .ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ زاﺋﺮان در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎدهروﯾﺸﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻏﺮﯾﺐ ،ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﯾﺸﺎن ،اﯾامﻧﺸﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽداد.
ﻋﺒﺎدﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺎ ،رﻗﺺﻫﺎی ﻣﻘﺪس و ﺧﻮاﻧﺪن ﴎودﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﺪا ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ و رﺳﻮﻣﺸﺎن را
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺶ از زادﮔﺎﻫﺶ در اور ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻨﺶ در ﺣﱪون دﺳﺖ ﮐﻢ  ۱۵ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎزدﯾﺪ منﻮد .اﮐرث
اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﺒﺸﯿﺮ ﻣﻬﻢ دوره ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

درسﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﻣﻮره در ﺷﮑﯿﻢ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۶و (۷
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ﺣﱪون )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۳آﯾﻪ  ۱۸ﺗﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ (۲۰

ﻣﻤﺮی )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۸آﯾﻪ  ۱و آﯾﺎت  ۲۰ﺗﺎ (۳۳

ﮐﻮه ﻣﻮرﯾﺎ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲۲آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ (۱۴

 ۲ژوﺋﯿﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ :ﻣﺒﻠﻐﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ
”و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ اﻣﺘﯽ ﺑﺰرگ و زورآور ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن از او ﺑﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .زﯾﺮا او را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻔﻆ منﺎﯾﻨﺪ ،و ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف را ﺑﺠﺎ
آورﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ وی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ) “.ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۸آﯾﺎت  ۱۸و  .(۱۹ﭼﻪ درﺳﻬﺎی ﻣﻬﻤﯽ درﺑﺎره وﻓﺎداری
و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا از اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﻢ؟

”ﺧﺪا از اﺑﺮاﻫﯿﻢ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎر ﮐﻼﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،او را اﻧﺘﺨﺎب منﻮد ﺗﺎ ﭘﺪر ﻗﻮم ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪان و
ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ او آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزه ﻫﺎی اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﻧﻔﻮذ و ﺗﺎﺛﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
او ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺰرگ او ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﴎان ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﺋﯿﻦ داده
ﺑﻮدﻧﺪ – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ )(.Ellen G. White, Education ,p.187
ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫامﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺧﺪا ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮐرث ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ او را در ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﺪا را دﯾﺪ .ﻫﺪف ﺧﺪا در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫامﻧﻨﺪ ﻫﺪﻓﺶ در ﭘﯿﺎم
رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ” ،ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف را ﺑﺠﺎ آوردن“ )اﻣﺜﺎل ﺑﺎب  ۲۱آﯾﻪ .(۳
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ﭼﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻮاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﻓﺎداری اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﱪاﻧﯿﺎن
آﯾﺎت  ۱۱و  ۲۰را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس منﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺮدان ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺖ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن راه ﺧﺪا را دﻧﺒﺎل
ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻧﮑﺘﻪ آﯾﺎت اﻣﺮوز ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ :اﯾامن و اﻟﮕﻮی اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﻧﻘﺪر ﻗﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ”ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻔﻆ منﺎﯾﻨﺪ“ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۸آﯾﻪ .(۱۹

”ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻔﻆ“ منﻮدن ﺑﺮای ﺷام ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد؟ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ”ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻔﻆ“ منﺎﯾﯿﻢ؟

 ۳ژوﺋﯿﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ” :ﺧﺪا اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و او را ﮐﺎﻣﯿﺎب و ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺳﺎﺧﺖ و وﻓﺎداری او ،ﻧﻮری ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ او
در آنﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮدش را از ﻣﺮدم اﻃﺮاﻓﺶ ﺟﺪا ﻧﺴﺎﺧﺖ .او ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﻃﺮاف رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار منﻮد
و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ او اﺣﱰام ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؛ درﺳﺘﮑﺎری و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ،دﻟﯿﺮی وﺳﺨﺎومتﻨﺪی اش ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﯿﺮت ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ .در
ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،ﮐﻨﻌﺎن ،ﻣﴫ وﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﴎزﻣﯿﻦ ﺳﺪوم ﺧﺪای آﺳامﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ منﺎﯾﻨﺪه اش آﺷﮑﺎر ﺷﺪ – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ
)(.Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, p. 368

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 -۱داﺳﺘﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق در ﮐﻮه ﻣﻮرﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﺰاران ﺳﺎل اﯾامن داران را ﺑﻪ وﺟﺪ آورده و ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
متﺴﺨﺮ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻋﻤﻠﯽ ﻇﺎﳌﺎﻧﻪ و ﺑﯿﺮﺣامﻧﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺑﺎب  ۲۲ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ درسﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟ اﯾﻦ رواﯾﺖ درﺑﺎره ﺻﻠﯿﺐ و ﺑﻬﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک ﮔﻨﺎه ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد؟
درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﺑﺮای از روی اﯾامن ﮔﺎم ﺑﺮداﺷنت ﻻزم اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽآﻣﻮزد؟ ﭼﺮا اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری اﺿﻄﺮابآﻣﯿﺰ اﺳﺖ؟
 -۲ﺑﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۱۱و  ۱۳و ﺑﺎب  ۲۰آﯾﻪ  ۲از ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در ﻫﺮ دو رواﯾﺖ ﻣﺮد ﺧﺪا اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﺧﻮد ﺑﯽ اﯾامﻧﯽ ﻧﺸﺎن
داد .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ دو رواﯾﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟
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 -۳آﯾﻪ  ۶از ﺑﺎب  ۱۵ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ آﯾﺎت ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم آن ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ؟ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ)روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ،۳ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  ،۶ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  ۲۳را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(؟ اﯾﻦ
آﯾﺎت ﺑﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره اﯾامن ،اﻋامل و ﻧﺠﺎت ﭼﻪ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ؟

 -۴ﺑﺮﺧﯽ از رﻫﱪان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن راه ﺧﺪا را دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟ از رواﯾﺎﺗﺸﺎن ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﯽ آﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾامن آوردن ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻣﺸﮑﻞ دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
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 ۱۱ﺗﺎ  ۱۷ژوﺋﯿﻪ

درس ﺳﻮم

ﻣﺒﻠﻎ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب ۵؛ ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۴۰ﺗﺎ  ،۴۵دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ،۱۵ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۵آﯾﻪ ،۵
روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ  ۱و آﯾﺎت  ۴ﺗﺎ .۱۱

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ" :و ﺑﺴﺎ اﺑﺮﺻﺎن در اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﺎم اﻟﯿﺸﻊ ﻧﺒﯽ و اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن ﻃﺎﻫﺮ ﻧﮕﺸﺖ ،ﺟﺰ ﻧﻌامن ﴎﯾﺎﻧﯽ" )ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب ۴
آﯾﻪ .(۲۷

دو ﮐﺘﺎب ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﻪ درﺑﺮ دارﻧﺪه ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻞ از ﺣﺪود  ۹۷۰ﺗﺎ  ۵۶۰ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻮادث ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ و
ﻣﻬﯿﺞ و ﮔﺴﱰه ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﺪا را ﺗﻬﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد ،ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻠﯿﺎ و اﻟﯿﺸﻊ در اﯾﻦ رواﯾﺎت از ﻫﻤﻪ
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺼﻮرات ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرگ ﺳﺎﻻن از ﻫﺮ ﺳﻨﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب منﻮده
اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖ اﻟﯿﺸﻊ و ﺧﺪﻣﺖ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ .در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺮ دوی اﯾﺸﺎن ﻣﺮده ﻫﺎ زﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺟﺬاﻣﯿﺎن
ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻏﺬای ﮐﻢ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﻫﺎ ﴎ و ﮐﺎر دارد :ﺷﻔﺎی ﻧﻌامن ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺛﺮومتﻨﺪ ،ﻗﺪرمتﻨﺪ و ﻣﻐﺮور ﺑﻮد و در زﻣﺎن
ﻧﯿﺎزش ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪرت ﺧﺪای زﻧﺪه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﻦ اﺗﻔﺎق از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﺎدت ﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﺎﯾﻖ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺷﻬﺎدت ﻓﺮاز ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺗﻨﺶ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﻢ .در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ منﻮﻧﻪ ای از ﮐﺎر ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺠﺎت را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.

* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۸ژوﺋﯿﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
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 ۱۲ژوﺋﯿﻪ

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ داﺷﺖ  ...اﻣﺎ
”و ﻧُ ْﻌامن ،ﴎدار ﻟﺸﻜﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اَرام ،در ﺣﻀﻮر آﻗﺎﯾﺶ ﻣﺮدی ﺑﺰرگ و ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺎه ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﺔ او اَرام را ﻧﺠﺎت داده ﺑﻮد،
و آن ﻣﺮد ﺟ ّﺒﺎر ،ﺷﺠﺎع وﻟﯽ اﺑﺮص ﺑﻮد“ )دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ .(۱
اﯾﻦ آﯾﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺗﻮﺻﯿﻒ و اﻟﻘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻌامن را در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮرﯾﻪﺋﯽ و اراﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .او ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻋﻤﺪه ای ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ارام داﺷﺖ و ﻣﻮرد ﺗﮑﺮﯾﻢ اﻋﻼﺋﯽ ﺑﻮد و در اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺳﺖ راﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد) آﯾﻪ  .(۱۸او
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮومتﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد) آﯾﻪ .(۵
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،آﯾﻪ اول ﯾﮏ ”اﻣﺎ“ ﺑﺰرگ دارد .متﺎم ﻗﺪرت ،اﻓﺘﺨﺎر و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻧﻌامن ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻣﺨﻮف ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿامری آن زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﺬام رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺖ .و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫامن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﯿﭽﺎره داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ”اﻣﺎ“ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورده
ﺑﻮد ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺎرﯾﮏ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾامن
ﺑﯿﺎورد.

ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۴۰ﺗﺎ  ،۴۵ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت  ۴۱ﺗﺎ  ۵۶و ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۱۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ واﻗﻌﯿﺖ آﺷﮑﺎر ﮐﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻔﺎﻫﺎی ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ در اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺠﺎم داد ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﱰﮐﯽ از اﯾﻦ رواﯾﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ؟

اﺧﺘﻼﻻت زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﯿﺸﱰ آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻘﺎﯾﻖ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﺪا وادارﻧﺪ .ﺣﻮادث ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،رواﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ روی واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﺧﺪا ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .از
دﺳﺖ دادن ﻋﺰﯾﺰان ،ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻣﻠﯽ و ﺟﻨﮓ ﻫﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮدم ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺰرﮔﱰ از ﺧﻮﯾﺶ را ﺟﺴﺘﺠﻮ
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منﺎﯾﻨﺪ .از ﻣﺪتﻫﺎی ﭘﯿﺶ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ آﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺸﱰ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺟﺬب اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺶ درﮔﯿﺮ رﻧﺞ
ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘامﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻌامن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارد؛ اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ او ﻓﺮدی ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب در زﻧﺪﮔﯽ دارﯾﻢ ﻫﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺎ را در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ؟

 ۱۳ژوﺋﯿﻪ

دوﺷﻨﺒﻪ

ﺷﺎﻫﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ
آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۷ﺑﺎب  ۵از ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ؟ ﭼﺮا اﺻﻼ ﺳﻮرﯾﻪﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
آن دﺧﱰ ﺑﺮده در اﺳﺎرت ﮔﻮش داد؟ ﭼﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺿﻤﻨﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر اﯾﻦ دﺧﱰ ﺟﻮان در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ منﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺎره او
وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺟﻠﺐ منﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ :ﺑﻪ ﺣﺮف ﯾﮏ دﺧﱰ ﺑﭽﻪ اﺳﯿﺮ درﺧﺎﻧﻮادهاش ،ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺛﺮومتﻨﺪ و ﻗﺪرمتﻨﺪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺶ رﻓﺘﻪ و ﺣﺮف دﺧﱰ ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و اﺟﺎزه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮود .ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰ از آن،
ﻫﺪاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد ﻧﺒﯽ ﺑﱪد .ﺑﺪﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﱰ از آن ﭼﻪ ﺑﻄﻮر ﴏﯾﺢ در آﯾﺎت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،منﺎﯾﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﺮای رﯾﺸﻪ ﮔﺰاری داﻧﺶ ﺧﺪا در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﻮرﯾﻪ دﺧﱰ ﺑﭽﻪ ﻋﱪاﻧﯽ ،ﺑﺮده و ﺑﯽ ﻧﺎم و
ﻧﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺎﳌﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪﺋﯽ رﺑﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد .دﺧﱰ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﳌﺎﻧﻪ و ﺑﯽﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ و
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ ،اﯾامن ﺗﺰﻟﺰل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ در ﻗﺪرت ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺪا را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﯿﺸﻊ در ﺳﺎﻣﺮه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ )آﯾﻪ  .(۳از اﯾﻦ رو او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﯿﺎل و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ در ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻼﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺧﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪا اﺳﺎرت او را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷنت اﯾامﻧﺶ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ منﻮد .و ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ،
”رﻓﺘﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎر اﺳﯿﺮ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ را ﺗﺤﻤﻞ منﻮد ،ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﻗﻮی ﺑﺮ ﻗﺪرت ﭘﺮورش روزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻮد.Prophets and Kings, p. 245 – “.
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اﯾﻦ رواﯾﺖ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺬب دﯾﮕﺮان ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾامن ،ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﻫﺎﯾامن ﺑﻪ ﻣﺎ و ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻪ
ﻣﯽ آﻣﻮزد؟

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ واﮐﻨﺶ ﭘﺎدﺷﺎه اﴎاﯾﯿﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ” .آﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺟﺬام را ﺷﻔﺎ دﻫﻢ؟“
ﺳﺨﻨﺎن او اﻧﺪازه ﻣﺨﻮف ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﯿامری و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﺪ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ،
ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﯿامری را ﺷﻔﺎ دﻫﺪ .او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ
ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪی اﺳﺖ ﺗﺎ او را دﭼﺎر دردﴎ ﺳﺎزد.

 ۱۴ژوﺋﯿﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

اﻟﯿﺸﻊ ﻧﺒﯽ
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺒﯽ اﻟﯿﺸﻊ در ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی  ۱۸روﯾﺪاد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺧﺪﻣﺖ او ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺒﯿﺎء و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ منﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻋﺠﺎﯾﺐ در ﺳﻄﺢ
ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .اﻟﯿﺸﻊ ﻧﺒﯽﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن وﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻤﮏ و ﻣﺸﺎورهاش ﺑﻮدﻧﺪ.

آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۱۵ﺑﺎب  ۲ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت درﺑﺎره ﺧﺪﻣﺖ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد؛ او ﺗﺠﺎرب ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ را در ذﻫﻦ
ﺧﻮدش ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽمنﻮد .ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ او ﺑﺮای داﺷنت ”ﺳﻬﻤﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ“ از روحاﻟﻘﺪس واﻗﻒ ﺑﻮدن او ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را
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ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻗﺎدر منﯽﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺘﯽ در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﭼﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻗﺮن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺷﺪ” :ﻣﻦ ﺗﺎک ﻫﺴﺘﻢ و ﺷام ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻫﺮ ﮐﻪ در ﻣﻦ مبﺎﻧﺪ و ﻣﻦ در او ،ﻣﯿﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ آورد ﭼﻮن ﺷام منﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺪا از ﻣﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ“ ) ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ۱۵
آﯾﻪ  .(۵اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ ﴏفﻧﻈﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎن در ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ از داﺳﺘﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن اﻟﯿﺸﻊ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻗﺪرت در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد از اﯾﻦ
رو ،اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﻋﻼم منﻮد ﮐﻪ درﮐﯽ ﺳﺎمل و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ از ﻧﻘﺶ ﺧﻮﯾﺶ و اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ داﺷﺖ :ﺑﮕﺬار ﻧﻌامن ”ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ در
اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽﺋﯽ ﻫﺴﺖ“ ) دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ .(۸
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﻨﻪای ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﺎ متﺎم ﺷﮑﻮﻫﺸﺎن ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﻟﯿﺸﻊ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ
اﺣﺘامﻻ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻌامن از آن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ منﯽرﺳﯿﺪ
ﮐﻪ از ﻧﻌامن و ﺳﭙﺎﻫﺶ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ او ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آن ﻓﺮد ﻗﺪرمتﻨﺪ از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻗﺪم ﻧﮕﺬاﺷﺖ؛ در ﻋﻮض
ﭘﯿﮑﯽ ﻧﺰد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ دﻫﺪ! ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎداش ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽاش از دﻣﺸﻖ ،اﻣﺮﯾﻪای ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﻪ اردن رﻓﺘﻪ و اﺳﺘﺤامم ﮐﻨﺪ! اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎ وﻋﺪهای ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ” :ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ“ )آﯾﻪ .(۱۰
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻏﺮور اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﻬﻢ ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺪف ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

 ۱۵ژوﺋﯿﻪ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺷﻔﺎی ﻧﻌامن
دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۱ﺗﺎ  ۱۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ رواﯾﺖ درﺑﺎره ﻧﻌامن و درس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ آﻣﻮزد؟
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ رواﯾﺖ درک ﮐﻨﯿﻢ؟

اﮔﺮ ﻧﺒﯽ اﻟﯿﺸﻊ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻬامن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاش ﻧﻌامن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﺗﻄﻬﯿﺮی در ﮐﻨﺎر ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ادﯾﺎن ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ رواج داﺷﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻌامن ﺗﺮدﯾﺪ منﯽﮐﺮد .اﻣﺎ دو ﺟﻨﺒﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ او ،ﻧﻌامن
را آزرد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﯽ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻌامن از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او را ﺑﻪ رود اردن راﻫﻨامﯾﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺬاﻣﺶ درﻣﺎن ﺷﻮد.
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از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﴩﯾﻔﺎت ﺣﻖ ﺑﺎ ﻧﻌامن ﺑﻮد .اﻟﯿﺸﻊ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ او از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی دﻣﺸﻖ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻬﱰ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا آﺑﺸﺎن متﯿﺰﺗﺮ از آب ﮔﻞ آﻟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ اردن ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﯿﺸﻊ ،ﻧﻌامن را ﺑﻪ
اردن رودی در اﴎاﯾﯿﻞ راﻫﻨامﯾﯽ منﻮد .متﺎم روﻧﺪ ﺷﻔﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،اوﻻً ،ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ در اﴎاﺋﯿﻞ وﺟﻮد
دارد و ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﺧﺪا ﭘﯿﺮوی از او را ﭘﺎداش داد.
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻧﻌامن او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ”ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه“ ﺟﺪﯾﺪ و اﻟﻬﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺖ ﮐﻢ آن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﺪﻻل آنﻫﺎ ﮐﻪ
اﮔﺮ درﻣﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻌامن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺮای او ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓنت ﻏﺮورش ﺑﺎ ﮔﻮش
ﮐﺮدن ﺑﻪ دﺧﱰ ﺑﺮده ،ﻧﺒﯽ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺣﱰام ﮐﻤﯽ ﻧﺸﺎن داد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎراﻧﺶ دﺷﻮار ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮای درﻣﺎن
درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.

”ﭘﺲ ﻓﺮود ﺷﺪه ،ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ا ُ ْرد ّن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻼم ﻣﺮد ﺧﺪا ﻏﻮﻃﻪ ﺧﻮرد و ﮔﻮﺷﺖ او ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﻃﻔﻞ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻃﺎﻫﺮ
ﺷﺪ“)دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ .(۱۴
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮای درﻣﺎن ﻧﻌامن ،اﯾامن آوردن و ﭘﯿﺮوی ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻏﺮورش ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮ در
اردن ﮔﻞ آﻟﻮد از اراده ﺧﺪا ﭘﯿﺮوی منﻮد ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ.

آﯾﺎت  ۴ﺗﺎ  ۱۱ﺑﺎب  ۶از ﮐﺘﺎب روﻣﯿﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .داﺳﺘﺎن ﻧﻌامن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮﻟﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺷام ﺑﻪ ﭼﻪ روشﻫﺎﯾﯽ واﻗﻌﯿﺖ ”ﺣﯿﺎت دوﺑﺎره“ در ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟

 ۱۶ژوﺋﯿﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

اﯾامندار ﺟﺪﯾﺪ
”ﭘﺲ او ﺑﺎ متﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﺰد ﻣﺮد ﺧﺪا ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻛﺮده ،داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ویاﯾﺴﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻚ اﻻ´ن داﻧﺴﺘﻪام ﻛﻪ در
متﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ُﺟﺰ در اﴎاﺋﯿﻞ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺣﺎل مت ّﻨﺎ اﯾﻨﻜﻪ ﻫﺪﯾﻪای از ﺑﻨﺪهات ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ“ )دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  .(۱۵اﯾﻦ
آﯾﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ ۱۲؛ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  ۲و ۳؛ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ ۱
را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
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ﺑﺮای ﻧﻌامن آﺳﺎن ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺲ از درﻣﺎﻧﺶ از اردن ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺎز ﮔﺮدد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﺮ ،او و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر آنﻫﺎ اﻟﯿﺸﻊ را ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻼﻗﺎت منﻮدﻧﺪ .اﻗﺮار ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪای اﴎاﺋﯿﻞ ﻓﺮواﻧﺮوای ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن از ﻓﺮدی ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎی اﻟﻬﺎم ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾامن
آوردن ﻧﻌامن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪش ﺑﺎ ﺧﺪای اﴎاﯾﯿﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ .ﻧﺒﯽ ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮد ،رودﺧﺎﻧﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رودﻫﺎی
اﴎاﯾﯿﻞ ﺑﻮد و ﻋﺪد ﻫﻔﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻠﻘﺖ داﺷﺖ.
آن ﭼﻪ درﺑﺎره ﻧﻌامن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ منﻮﻧﻪ ای از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن اﯾامﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ :ﻧﻌامن ﭼﯿﺰی ﺑﺪﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﻫﺪاﯾﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ )دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  (۱۶راﻫﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت را منﯽﺗﻮان ﺑﺪﺳﺖ آورد ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﮐﺎﻣﻼ از ﻓﯿﺾ ﺧﺪا اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﻫامن زﻣﺎن متﺎﯾﻞ ﻧﻌامن ﺑﻪ دادن ﻫﺪﯾﻪﺋﯽ
ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ اﯾامن اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ از روی ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﺑﺮای آن ﭼﻪ ﺑﻪ او داده
ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻟﯿﺸﻊ ﻫﺪﯾﻪ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ او ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻫﺪاﯾﺎﯾﺸﺎن را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ”ﻣﻦ اﺑﺮام را دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻢ“ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ  .(۲۳اﻟﯿﺸﻊ
ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓنت ﻫﺪﯾﻪ درﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﻌامن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓنت او ﮐﺎر ﺧﺪا و ﻋﻤﻠﯽ از روی ﻓﯿﺾ ﻣﺤﻀﺶ
ﺑﻮد.
”ﺑﮕﺬارﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ آوﯾﺰه ﮔﻮش ﻫﻤﮕﺎن ﺷﻮد :اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده و از دﺳﺘﻮراﺗﺶ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،منﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘامد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ او ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ وﻓﺎدارﯾامن را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .آﻧﻮﻗﺖ ﻧﺸﺎن واﻗﻌﯽ اﯾامن را
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ،زﯾﺮا اﯾامﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ و از روی ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ )(.Ellen G. White، Faith and Works, p. 16

اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺮدم ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷام ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در آن ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺒﺖ ﺷام ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای آن ﭼﻪ در ﻣﺴﯿﺢ
ﺑﺮای ﺷام اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﺑﻮد؟

 ۱۷ژوﺋﯿﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ” :ﻗﺮن ﻫﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻧﻌامن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮرﯾﻪﺋﯽاش ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺟﺴﻤﺶ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و روﺣﺶ اﯾامن آورده ،ﻧﺠﺎت
دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان منﻮﻧﻪ ﺑﺮای متﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪا را داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾامن ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ او اﺷﺎره منﻮده و آن را ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻗﺮار داد” .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در زﻣﺎن اﻟﯿﺸﻊ ﻧﺒﯽ ،ﺟﺬاﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری در اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭽﮑﺪام از آﻧﺎن ﺟﺰ ﻧﻌامن ﺳﻮرﯾﻪﺋﯽ ﺷﻔﺎ
ﻧﯿﺎﻓﺖ“ )ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  .(۲۷ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺬاﻣﯿﺎن اﴎاﺋﯿﻞ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﺑﯽاﯾامﻧﯽ اﯾﺸﺎن در ﻧﯿﮑﯽ را ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺖ.
ﻧﺠﯿﺐزاده ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎداﺗﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﺎدق ﺑﻮد و اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا
ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿامری در اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺪادای ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﺮ و ﻣﻨﻔﻮر ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺪا ﺑﺮای
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ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪر اﻟﻄﺎف او را داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮری ﮐﻪ از آﺳامن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ
)(.Ellen G. White, Patriarchs and Prophets ،p. 368

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 -۱در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺑﺤﺚ ﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺷﻔﺎی ﻧﻌامن رخ داد ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب ۵
آﯾﺎت  ۱۷ﺗﺎ  ،۱۹ﻧﻌامن اﻋﱰاف ﻗﺪرمتﻨﺪی از روی اﯾامن ﮐﺮده ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ” ،ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺮا منﯽ ﭘﺬﯾﺮی ،اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ دو ﺑﺎر ﻗﺎﻃﺮ
از ﺧﺎک اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرم ﺑﱪم ،زﯾﺮا ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد“ )آﯾﻪ
 .(۱۷ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﭘﺲ از آن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ” ،اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه رِﻣﻮن ،ﺧﺪای ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽ روم،
ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﺪ زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﻣﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺳﺠﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺒﺨﺸﺪ“ )آﯾﻪ .(۱۸
در ﭘﺎﺳﺦ اﻟﯿﺸﻊ ﭼﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾامن آورﻧﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺻﱪ و ﺗﻔﺎﻫﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ؟
 -۲ﭘﺬﯾﺮﻓنت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﯾامنآوران ﻧﻮﭘﺎ ﭼﻘﺪر ﴎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؟ ”ﺑﯿﻮه زن اﻫﻞ ﴏﻓﻪ و ﻧﻌامن ﺳﻮرﯾﻪﺋﯽ ﺑﺎ متﺎم ﻧﻮری
ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو آنﻫﺎ از ﻗﻮم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺧﺪا ﮐﻪ از او ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و اﺻﻮل ﺧﺪا را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻓﺘﺨﺎر و راﺣﺘﯽ دﻧﯿﻮی
منﻮدﻧﺪ ،ﻋﺎدلﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ )(.Ellen G. White، The Acts of the Apostles, p. 416
 -۳ﺷﻔﺎ و ﻧﺠﺎت ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾامﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻌامن داده ﺷﺪ .درﺑﺎره راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﯾامن و اﻋامل ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺤﺚ
ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺮا درک ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﺘامﯾﺰ اﯾﻦ دو در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺠﺎت دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟
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 ۱۸ﺗﺎ  ۲۴ژوﺋﯿﻪ

درس ﭼﻬﺎرم

ﺣامﺳﻪ ﯾﻮﻧﺲ
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎب  ۱ﺗﺎ ۴؛ دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ ۲۵؛ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۵۶آﯾﻪ  ،۷اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۴۴آﯾﻪ  ۸؛ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﻪ
۴۰؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۶ﺗﺎ .۱۲

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ” :ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯽ ﺑﺮده ام ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﻗﺎﺋﻞ منﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﺮس و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺒﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ“ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۰آﯾﺎت  ۳۴و .(۳۵

ﺣامﺳﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﺒﯽ ﻋﱪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .او ﮐﻪ  ۷۵۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد و در زﻣﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺮﺑﻌﺎم دوم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد )دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ  ،(۲۵ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﯽ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿامً ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺮود .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺎت ﻋﻮام ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿﻞ در زﻣﺎن ﯾﻮﻧﺲ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد
را در ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﺪا منﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ متﺎم ﻧﮋادﻫﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻧﺠﺎت را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻗﻮم ﻣﻨﺘﺨﺒﺶ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎرﻫﺎ در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺑﺨﺼﻮص در اﺷﻌﯿﺎ و ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .درک و ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﯽ در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻬﺪ
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾامن دارن ﯾﻬﻮدی دﺷﻮار ﺑﻮد.
در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﮐﺘﺎب ﯾﻮﻧﺲ ،ﺛﺒﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﯽرﻏﺒﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻃﻠﯿﻌﻪداریاش از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺎرﺗﯽاش در ﴎزﻣﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ درون ﯾﮏ ﻓﺮد واﮐﻨﺶ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺧﺪا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ متﺎﯾﻠﯽ ﻗﺪرمتﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺷﻬﺎدت دادن ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ اﻣﺮوزی ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ،اﺷﺎره دارﻧﺪ.

* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۵ژوﺋﯿﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
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ﻧﺒﯽ ﻣﻌﯿﻮب
آﯾﻪ  ۲۵از ﺑﺎب  ۱۴ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎره ﯾﻮﻧﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻪ ﻧﻮری ﯾﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﺘﺎب ﯾﻮﻧﺲ ،در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ  ۲۵ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺒﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ
او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﯽﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﺎک اﴎاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮرﯾﻪﺋﯽﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮد ،ﻣﻮرد اﺣﱰام ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻮﻧﺲ در ﺟﺖ ﺣﺎﻓﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ) ﻣﻌﺎدل ﻋﱪی ”ﺧﻤﺮه ﴍاب در ﮔﻮدال آب“ اﺳﺖ( ،ﺷﻬﺮی در زﺑﻮﻟﻮن ﮐﻪ در ﺷامل اﴎاﺋﯿﻞ و ﺗﻨﻬﺎ در
ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻧﺎﴏه ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ و ﯾﻮﻧﺲ ﻫﺮ دو اﻧﺒﯿﺎی اﻫﻞ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  ۷۵۰ﺳﺎل از ﻫﻢ
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۳و  ۹و ،۱۲ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۳ﺗﺎ  ،۱۰ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮب و ﯾﺎ ﺑﺪی
درﺑﺎره او اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

ﯾﻮﻧﺲ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺠﯿﺒﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ منﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد :ﺧﻮدرأی و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻣﻄﯿﻊ .او ﺑﻪ ﺧﺪا
وﻓﺎدار ،ﺷﺠﺎع و در دﻋﺎﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﯾامن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻮﺗﻪﻓﮑﺮ ،ﺧﻮدﺧﻮاه و ﮐﯿﻨﻪﺟﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ در آﯾﻪ  ۲۵ﺑﺎب
 ۱۴ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎدم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻏﻤﮕﯿﻦ
و ﺣﺰناﻧﮕﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺳﺖ از اﺻﺎﻟﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻮدن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﮐﻪ او ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮه
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .متﺎﯾﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮐﻤﱰ ﭘﺬﯾﺮا از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را
ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻟﻬﺎم روحاﻟﻘﺪس ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮐﻢ
اﻫﻤﯿﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﴏﻓﻨﻈﺮ از ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ،ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﺻﻮرت
متﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ،آنﻫﺎ را ﺑﮑﺎر ﺑﱪد.
ﺧﺪا ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓنت ﻣﻌﺎﯾﺐﺷﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد؟ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا از
ﻣﺮدم ﻧﺎﻗﺺ و آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﺮای ﺟﺬب دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ اﻣﯿﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ؟
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ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﴩس
”ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا ﺑﺮو؟“ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻮد .در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮل از ﻣﻠﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ” ،ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ “.ﻧﻘﺸﻪ
اﺻﻠﯽ ﺧﺪا ﺑﺮای اﴎاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﻦ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ،ﻣﻠﺖﺷﺎن را آﻧﭽﻨﺎن ﺟﺎذب منﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﺰد
اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ) اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۵۶آﯾﻪ .(۷
از ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﴩو ﺣﻮارﯾﻮن در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ)ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۸آﯾﺎت  ۱۸ﺗﺎ  (۲۰ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا ﺑﺮود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﭘﺎک
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻮد .ﯾﻮﻧﺲ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﺮود ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﴍق ﺑﺮود .ﯾﻮﻧﺲ ،ﻧﺒﯽ ﺑﯽﻣﯿﻞ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﺮار ﮐﺮد.
آﯾﺎت  ۳ﺗﺎ  ۱۷ﺑﺎب  ۱ﮐﺘﺎب ﯾﻮﻧﺲ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .از اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﭼﻪ درسﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﺮار ﯾﻮﻧﺲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﻗﺪرمتﻨﺪ منﺎﯾﺎن ﺷﺪ .ﺑﺎدﻫﺎ از ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺒﯽاش اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮد
)ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  .(۴۱ﯾﻮﻧﺲ در ﻃﻮل ﻃﻮﻓﺎن ﺧﻮاﺑﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  .(۱۴ﯾﻮﻧﺲ در
ﺻﺪاﻗﺖ اﻋﱰاف منﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻃﻮﻓﺎن او ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺧﺎﻟﻖ ﺷﻬﺎدت داد .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ او،
”ﻣﻦ ﻋﱪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ “،ﺑﻪ دو ﺟﻨﺒﻪ دﯾﻦ و ﻣﻠﯿﺖ اﺷﺎره داﺷﺖ .ﻣﻠﻮاﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪت ﻃﻮﻓﺎن ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮد و
ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ او ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ) .ﻧﺒﯽ ﺑﯽﻣﯿﻞ آﻣﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت دﯾﮕﺮان ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ (.ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ او را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻃﻮﻓﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ و درﯾﺎ آرام ﺷﺪ)آﯾﻪ  .(۱۵ﻣﻠﻮاﻧﺎن ﺷﮕﻔﺖ زده ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﺧﺪای ﯾﻮﻧﺲ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮار
از ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﮔﯿﺶ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن از او در ﮐﺎرش اﺳﺘﻔﺎده منﻮد.
ﻧﺠﺎت ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺠﺎت ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ ﺑﻮد .ﺧﺪا "ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرﮔﯽ" ﻣﻬﯿﺎ منﻮد .در ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﱪی در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﻠﻌﯿﺪن ﯾﻮﻧﺲ ،او را ﻧﺠﺎت داد .ﺑﻮدن ﯾﻮﻧﺲ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎم ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮدم را ﻣﺤﺒﺖ منﻮده ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﻧﺠﺎت اﯾﺸﺎن اﺳﺖ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ.
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در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﺪا وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ آﺳامنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ )اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۴۸آﯾﻪ  ۸و ﺑﺎب  ۴۵آﯾﻪ  ۵و  ۶را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﭘﺮﺳﺘﺶ منﺎﯾﺪ ،ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﻫﺮ "ﺧﺪا"ی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ ﺧﯿﺎﻟﯽ و دروﻏﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا درک و
ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺸﺎرت دادن ﺑﺮای ﻣﺎ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟

 ۲۱ژوﺋﯿﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

در ﺷﮑﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻪ روزه در ﺷﮑﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺪ )ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  ۱۷ﺗﺎ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  ،۱۰ﻣﺘﯽ ﺑﺎب ۱۲
آﯾﻪ  .(۴۰ﺧﺪا ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ را ﻣﻬﯿﺎ و راﻫﻨامﯾﯽ منﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﻨﮓ در
درﯾﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﺧﺎص و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارش را
در درون ﺷﮑﻢ آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ روﯾﺪادی ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در متﺎم ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪای ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،منﺎﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪرﮐﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ”ﺳﻪ روز و ﺳﻪ ﺷﺐ“ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﻪ  Sheolﮐﻪ در ﻋﱪی ﺑﻪ
ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺮدﮔﺎن اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای او اﻓﺘﺎد ،واﻗﻌﺎً ﯾﻮﻧﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﻮﻧﺲ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﴍوع ﺑﻪ دﻋﺎ ﮐﺮدن منﻮد .ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺎﺧﺪا از ﯾﻮﻧﺲ ﮐﻪ ”ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺨﻮان“ )ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  (۶ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد.
اﮐﻨﻮن در ﴍاﯾﻄﯽ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ،ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﴍوع ﺑﻪ دﻋﺎ ﮐﺮدن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﺗﺎ او ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎری
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﯽﮐﺮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺧﻼﺻﻪای از دﻋﺎی ﯾﻮﻧﺲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺰﻣﻮر ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺰاﻣﯿﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻ
از  ۵ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد (۱) :ﻣﻘﺪﻣﻪ؛ ) (۲ﴍح ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ؛ ) (۳ﻃﻠﺐ ﮐﻤﮏ از ﺧﺪا؛ ) (۴ﮔﺰارش اﻗﺪام ﺧﺪا؛ و ) (۵ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﯿامنﻫﺎ و ﮔﻮاﻫﯽ دادن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺧﺪا .ﯾﻌﻨﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﺮا از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﯽ ،ﻗﻮل
ﻣﯽدﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮐﻨﻢ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺴﯽ را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﻋﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﻬﺪ
منﻮدﻧﺪ ،وﻓﺎ ﮐﺮدﻧﺪ؟

ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﻪ  ۴۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ داﺳﺘﺎن ﯾﻮﻧﺲ را درﺑﺎره ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۹ﺗﺎ  ۲۲را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
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ﺑﺎب  ۲ﮐﺘﺎب ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠامت ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ” :ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻫﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد و ﯾﻮﻧﺲ را ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﻗﯽ ﮐﺮد“ )ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ
 .(۱۰ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﺳﺒﺐ وﻗﻮع آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﻮاﻧﺎن ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮای ﯾﻮﻧﺲ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫامن ﺻﻮرت
ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش ﺑﻪ ﺣﻮارﯾﻮن ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﴎﺗﺎﴎ ﺟﻬﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪاش در زﯾﺮ آب ﺑﻪ
ﴎزﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد رﻓﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﺷﺪ .ﻧﺠﺎت ﯾﻮﻧﺲ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ رﺣﻤﺖ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﺧﺪا ﺑﻮد .رﺳﯿﺪن او
ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ﺑﺮ اراده ﺧﺪا در ﻧﺠﺎت آﺷﻮریﻫﺎی ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر از ﻣﺮگ اﺳﺖ.

 ۲۲ژوﺋﯿﻪ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﻧﺴﻞ ﻧﯿﻨﻮا
ﺑﺎب  ۳ﮐﺘﺎب ﯾﻮﻧﺲ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﻬﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺸﺎرت و ﺟﺬب اﻧﺴﺎنﻫﺎ در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد دارد؟

”ﭘﺲ ﻛﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر د ّوم ﺑﺮ ﯾﻮﻧُﺲ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺮو و آن وﻋﻆ را ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﻧﺪا ﻛﻦ“ )ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  ۱و  .(۲در اﯾﻦ آﯾﺎت دو ﻓﻌﻞ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اول ،اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺑﺮو! ﺧﺪا دﺳﺖ منﯽﮐﺸﺪ .او ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻓﺮﺻﺖ دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ دوﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ را
دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ رﻓنت ﻧﺰد ﻣﻠﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر آﻣﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﻓﻌﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪی ”ﻧﺪا دادن“ اﺳﺖ .ﻧﺪا دادن ﻫﻤﻮاره در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺖ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ”ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ دﻫﻢ“ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺪا داده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ از ﻃﺮف ﺧﻮدﻣﺎن و ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﻋﻤﺪﺗﺎُ ﺗﻬﺪﯾﺪ و وﻋﺪه ،داوری و ﻣﮋده اﺳﺖ .ﻧﺪای ﴏﯾﺢ او اﯾﻦ ﺑﻮد ”ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ روز ﻧﯿﻨﻮا ﴎﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ“ )ﯾﻮﻧﺲ
ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  .(۴اﯾﻦ داوری ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وﻋﺪه از اﻣﯿﺪ ،رﻫﺎﯾﯽ و ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ )ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﯿﺎم
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ(.
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ”ﻣﮋده اﺑﺪی“ در ﻗﻠﺐ آن ،آﯾﺎت  ۶ﺗﺎ  ۱۲ﺑﺎب  ۱۴ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره داوری ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺸﺎرت و داوری
در ﯾﮏ راﺳﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻣﮋده ﺑﻪ ﻣﺎ راه ﺧﺪا را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺒﺎر ﺑﯿﺎورد،
اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.
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ﻫﯿﭻ ﺑﺸﺎرت اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻋﻨﺎﴏ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ” .ﺻﺤﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ“ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻢ ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻋﻨﺎﴏ واﺿﺢ ﺷﻮد و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ
ادﯾﺎن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ ،ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎ در ﺑﺸﺎرت دادمنﺎن
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ دادن ﭘﯿﺎمﻣﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓنت ﭘﯿﺎم ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
در آﯾﺎت  ۵ﺗﺎ  ۱۰ﺑﺎب  ۳ﮐﺘﺎب ﯾﻮﻧﺲ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟ ﻧﯿﻨﻮاﯾﯽ ﻫﺎ اﯾامن آوردﻧﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورﻫﺎﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ،اﯾامﻧﺸﺎن را
ﺑﮑﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺸﺪار ﻫﺎی ﺟﺪی داده اﺳﺖ .اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﴍاﯾﻂ اﯾﻦ وﻋﺪه
ﻫﺎ و ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺂﻣﻮزد؟

 ۲۳ژوﺋﯿﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﻧﻮﺣﻪﴎاﺋﯽ ﯾﻮﻧﺲ
آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۱۱ﺑﺎب  ۴ﮐﺘﺎب ﯾﻮﻧﺲ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮای ﺧﺪا در وارد ﮐﺮدن ﻧﺒﯽ در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺼﺎﻓﺖ ،ﺑﺎد،
ﻣﻠﻮاﻧﺎن ،ﻣﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﻨﻮاﯾﯽ ﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻧﺒﯽ ﺑﻮد .اﯾامن ﻧﯿﻨﻮاﯾﯽ ﻫﺎ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺑﯽ اﯾامﻧﯽ و روح ﮐﯿﻨﻪ ﺟﻮی ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻮد .ﯾﻮﻧﺲ
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮد در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺮای ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدن ،دﯾﺮﺧﺸﻢ ﺑﻮدن ،ﭘﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮدن و ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎدن از ﻓﺮﺳﺘﺎدن
ﻓﺎﺟﻌﻪ ،ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ اﮐرث ﻣﺮدم از روی ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ اﻟﻬﯽ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ.
”ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ از ﻫﺪف ﺧﺪا در ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎوﺟﻮد ﴍارﺗﺶ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ در ﭘﻼس و ﺧﺎﮐﺴﱰ ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺧﱪ
ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻓﻀﻞ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺧﺪا ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ﻋﻮض او ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘامل ﻧﺒﯽ
دروﻏﯽ ﺑﻮدﻧﺶ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ .ﺣﺲ ﻏﯿﺮت ﺑﺮای ﺷﻬﺮﺗﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ارزش ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ زﯾﺎدﺗﺮ ﺟﺎنﻫﺎ در آن ﺷﻬﺮ ﺗﯿﺮه ﺑﺨﺖ
را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﻔﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﻨﻮاﯾﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده ﻧﺸﺎن داد ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﯾﻮﻧﺲ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و او ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ )(.Ellen G. White, Prophets and Kings, P. 271

آﯾﺎت  ۱۰و  ۱۱ﺑﺎب  ۴از ﮐﺘﺎب ﯾﻮﻧﺲ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره ﺳﯿﺮت ﺧﺪا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﴩی ﻣﯽ
آﻣﻮزﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﻮع ﻣﺎ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
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ﯾﻮﻧﺲ در ﺑﺎب  ۴ﮐﺘﺎﺑﺶ دو ﺑﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻐﯿﺮ ﻧﻈﺮ داده و ﺑﯿﺶ از ﺻﺪو
ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﯿﻨﻮاﯾﯽ را ﻧﺠﺎت داد .و دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮم ﺳﺎﻗﻪ ﮐﺪو ﺧﺸﮏ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺒﯽ در ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯿﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮادری اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺪری ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﺪ .ﯾﻮﻧﺲ ﻧﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﺸﱰک ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺘﯽ آن ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮد ﺑﻮدﻧﺪ .آﯾﺎ  ۱۲۰,۰۰۰ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن از ﯾﮏ ﻧﺮم ﺳﺎﻗﻪ ﮐﺪو ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؟

ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﴎزﻧﺶ ﯾﻮﻧﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﭼﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻧﮕﺮان ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ واﻗﻌﺎ ﺑﯽ
اﻫﻤﯿﺘﱰ از اﻓﺮاد ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾﺸﺎن رﯾﺨﺖ؟

 ۲۴ژوﺋﯿﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ” :ﮐﺘﺎب ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺮای درک اﺳﺎس ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ
درﺑﺎره ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﻮر ﺑﺸﺎرت در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .اﻣﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟامﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰار ﯾﻬﻮه در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم دادن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻧﺪازد – “.ﺟﯽ.
ورﮐﯿﻮل )،J. Verkuyl)، Contemporary Missiology
(Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Pub. Co., 1978), p. 96.

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 -۱در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﻨﻮا درﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ  ....ﺷام ﺑﺎﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن در ﮔﻤﺮاﻫﯽ و
ﭘﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺷام ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ ) (.Ellen G. White، The Southern Work, p. 80وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
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 -۲آﺷﻮر ﯾﮑﯽ از اﺑﺮ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﴍق در ﺣﺪود ﺳﺎل ﻫﺎی  ۸۸۵ﺗﺎ  ۶۲۵ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﻮد ﮐﻪ اﴎاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدﯾﻪ
ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺸﻦ آن رﻧﺞ ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه اﴎاﺋﯿﻞ ﺟﯿﻬﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺮاج ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ آﺷﻮری ﺷﻠﻤﻨﭙﺰر ﺳﻮم ﺑﻮد .اﴎاﺋﯿﻞ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۷۲۲ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﺷﻮری ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺮای رﻓنت ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا
ﺑﯽﻣﯿﻞ ﺑﻮد زﯾﺮا آن ﺟﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ اﺻﻠﯽ آﺷﻮر و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮﺳﺘﺶ اﯾﺸﺘﺎر اﻟﻬﻪ ﻋﺸﻖ و ﺟﻨﮓ ﺑﻮد .ﺧﺪا او را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻠﻤﺮو دﺷﻤﻦ را ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده و از آﺷﻮرﯾﺎن ﺟﻨﮕﺠﻮ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی
ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﭼﻪ درس ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟
 -۳ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﻪ اﻧﺪرزﻫﺎ و ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی روز ﺳﺒﺖ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺑﺮای ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼﯽﺷﺎن داده ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻠﻞ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی منﺎﯾﺪ؟ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱۷و  ۱۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

 -۴ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎم ﺳﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ در ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۶ﺗﺎ  ،۱۲ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ ﻧﯿﻨﻮا داﺷﺖ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

 -۵ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ارادی داﺳﺘﺎن ﯾﻮﻧﺲ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ او در ﺷﮑﻢ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؟ ﺷام ﺑﻪ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ؟
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درس ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺒﴩ
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۱ﺗﺎ ۱۲؛ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۳۹آﯾﺎت  ۵ﺗﺎ ۷؛ داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  ،۴۴ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۴آﯾﻪ  ۱۴؛ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب .۴۱

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ” :ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺟﻼل و ﻣﻠﻜﻮت ﺑﻪ او داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎ و ا ّﻣﺖﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎ او را ﺧﺪﻣﺖ منﺎﯾﻨﺪ .ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺟﺎوداﻧﯽ و ﺑﯽزوال اﺳﺖ و ﻣﻠﻜﻮت او زاﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ“ )داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۷آﯾﻪ .(۱۴

ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮتﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ زود ﻫﻨﮕﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎور دارﻧﺪ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ،اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻫامن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻠﮑﻮت ﺟﺎودان ﺧﺪا را ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد:
”ﻣﻠﻜﻮت و ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺣﺸﻤﺖ ﻣﻤﻠﻜﺘﯽ ﻛﻪ زﯾﺮ متﺎﻣﯽ آﺳامنﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﻘ ّﺪﺳﺎن ﺣﴬت اﻋﻠﯽ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻮت او
ﻣﻠﻜﻮت ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣامﻟﻚ او را ﻋﺒﺎدت و اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ منﻮد“ )داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۷آﯾﻪ  .(۲۷اﯾﻦ ﻣﻠﮑﻮت ﻧﻘﻄﻪ اوج اﯾامن ﻣﺎ
اﺳﺖ؛ ﻫامن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻋﱪاﻧﯿﺎن )ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﻪ  ” (۱۶وﻃﻨﯽ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ“ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﻮم ﺧﺪا در
ﻃﯽ ﻋﴫﻫﺎ اﻋﺘامد ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ”ﻣﻌامر و ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺧﺪاﺳﺖ“ )ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﻪ .(۱۰
اﻣﺎ ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ای راﻫﻨام ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﺸﯿﺮی اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن ،درس ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت دادن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﻞ ﻣﻌﻨﻮی و دﯾﻨﯽ ﻏﺮق ﺷﺪهاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده منﺎﯾﺪ ،ﺑﯽ
آﻣﻮزﯾﻢ .اﯾﻦ اﯾامن داران از ﻃﺮﯾﻖ وﻓﺎداری و ﭘﺸﺘﮑﺎر و اﯾامن ﺗﺰﻟﺰل ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺷﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺪای زﻧﺪه را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاﯾﺎن
دروﻏﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،آﺷﮑﺎر منﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت در ﻣﻠﮑﻮت اﺑﺪی ﺧﺪا را دادﻧﺪ.

* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱اوت آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
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ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

ﺗﺒﻌﯿﺪ
آﯾﺎت  ۵ﺗﺎ  ۷ﺑﺎب  ۳۹و آﯾﺎت  ۱و  ۲ﺑﺎب  ۱ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .آﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

داﻧﯿﺎل ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ”ﺧﺪا ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ“ اﺳﺖ ،از اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎﺑﻞ راﻫﭙﯿامﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺘﺎب
داﻧﯿﺎل ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟامﻟﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ او در ﺑﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺎﺑﻞ و ﻓﺎرس ﻣﯽاﻧﺪازد .داﻧﯿﺎل ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ
دوﻟﺖ و ﻣﺸﺎور ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪ .ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﻣﻘﺎم او از ﯾﮏ اﺳﯿﺮ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻣﺒﴩی ﺑﺮای دو اﺑﺮﻗﺪرت ﺗﺮﻗﯽ منﻮد.
ﮐﺘﺎی داﻧﯿﺎل ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ادﺑﯿﺎت ﻧﺒﻮی اﺳﺖ .ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ در
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣامﯾﺖ آﺷﮑﺎری از وﻓﺎداری آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ منﯽﮐﺮد و و ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﻨﺎً ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد،
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی زﯾﺒﺎ از ﻣﺮداﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻓﻘﺪان ﻣﻌﺒﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺗﻌﻬﺪﺷﺎن
ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻔﻆ منﺎﯾﺪ.

داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۸ﺗﺎ  ،۱۳ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  ،۱۲ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ  ۴و ﺑﺎب  ۹آﯾﺎت  ۳ﺗﺎ  ۱۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت از ﺷﺨﺼﯿﺖ داﻧﯿﺎل ﻧﺒﯽ ﮐﻪ او
را ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﺒﴩ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ منﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ؟

”ﻫﺮ ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﻧﺎم ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ را ﺑﺮ ﺧﻮد دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ در ﻣﴫ و داﻧﯿﺎل و ﭘﯿﺮواﻧﺶ در
ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﯽ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﻪ ﻣﻠﻞ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﮐﻪ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎزش ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻠﮑﻪ در اﯾامﻧﺸﺎن وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪه و
اﻓﺘﺨﺎر وﯾﮋه درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻘﺐ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪای ﺧﺎﻟﻖ آﺳامنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ
)(.Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 8, p. 153
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﺮای داﻧﯿﺎل آﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزش ﮐﻨﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ او داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره
اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزش ﺑﯽ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ،ﭼﻪ ﻣﯽآﻣﻮزد؟

36

 ۲۷ژوﺋﯿﻪ

دوﺷﻨﺒﻪ

ﺷﺎﻫﺪان )داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۲ﺗﺎ (۵
در ﺑﺎب دوم ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل ،او از روی اﻟﺰام ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺗﺎ از ﻗﺪرت ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاﯾﺎن دروﻏﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﺷﻬﺎدت
دﻫﺪ .او ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﴎود ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺶ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از ﺧﺪا ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ دﻋﺎﻫﺎﯾﺸﺎن )داﻧﯿﺎل ﺑﺎب ۲
آﯾﺎت  ۲۰ﺗﺎ  ،(۲۳ﺧﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻌﺒﯿﺮ منﻮده و ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا و ﺗﺴﻠﻂ او ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﮔﻮاﻫﯽ داد.
ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ او ﭼﯿﺰی از ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  ۴۷را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

در ﺑﺎب  ۲ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ داﻧﯿﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﺪارد :ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ روﺑﺮو ﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ
در ﺑﺎب  ،۳ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دوﺳﺘﺶ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از دﺳﺘﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﮐﻮره آﺗﺸﯿﻦ در اﻣﺎن مبﺎﻧﻨﺪ .در ﻋﻮض،
ﺷﻬﺎدت وﻓﺎداراﻧﻪﺷﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮔﻮاﻫﯽ دﻫﻨﺪ.
"ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﴫ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﻬﺎرم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﴪ ﺧﺪا ﺑﻮد؟ او از اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮدی در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد درﺑﺎره ﭘﴪ ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد.
آنﻫﺎ داﻧﺶ ﺧﺪای زﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ – ".اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ.
)(.Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, May 3, 1892

در ﺑﺎب  ۴ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل ،ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت داﻧﯿﺎل ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﴫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﻪ اﻋﱰاﻓﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺮد؟ داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ۳۷را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

در ﺑﺎب  ۵ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل ،ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر داﻧﯿﺎل را در ﻗﴫ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺣﻀﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﺠﯿﺐ و ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده
ﺑﺮ دﯾﻮار ﮐﺎخ ﺑﻠﺸﴫ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎدﻫﺎ و ﻓﺎرسﻫﺎ ﺑﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻠﺸﴫ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎر داﻧﯿﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد :ﴎﻧﻮﺷﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس )داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۷ﺗﺎ  ۲۳را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( ،ﺑﻠﺸﴫ ﻓﺮﺻﺖ آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻓﺮوﺗﻦ ﺷﺪن ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن را داﺷﺖ .اﻣﺎ
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ او از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮه ﺑﻮد.
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ﭼﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ :زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ؟ از ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮال ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻣﯽرﺳﯿﺪ؟

 ۲۱ژوﺋﯿﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

داﻧﯿﺎل در اﯾﺮان
”وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﴎ ﭼﺎه رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﮔﺮﻓﺘﻪ ای داﻧﯿﺎل را ﺻﺪا ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ای داﻧﯿﺎل ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪای زﻧﺪه ،آﯾﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ او را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ؟“ )داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ  .(۲۰ﭘﺎدﺷﺎه داﻧﯿﺎل را ” ﺑﻨﺪه ﺧﺪای زﻧﺪه “ ﺧﻮاﻧﺪ .در آن
ﮐﻠامت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟

در ﺑﺎب  ۶ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ،داﻧﯿﺎل ﻣﻘﺎﻣﺶ را از دﺳﺖ ﻧﺪاد و ﺣﺘﯽ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺳﻪ رﺋﯿﺴﯽ ﮐﻪ  ۱۲۰واﻟﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.
ﺑﻌﻼوه ،ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ار ﺧﺪا ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﮐﻼﻣﺶ را ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺪا ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﺑﻪ ﺑﺎور
ﮐﺮدن ﮐﻼﻣﺶ ﻣﺠﺒﻮر منﯽﮐﻨﺪ .او ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر منﯽﮐﻨﺪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ و منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را وادارد ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺧﺪا
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺨﺼﺎً راﻫامن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮﻓنت ﻋﻮاﻗﺐ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾامن ﺑﺎﺷﯿﻢ .دارﯾﻮش ﺷﺎه
ﺣﺘﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ او را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽاش ﻣﻨﺼﻮب منﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨنت ﻧﻔﺮت ﺳﺎﯾﺮ رؤﺳﺎ و واﻟﯽﻫﺎ ﺷﺪ.
آنﻫﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را وادار ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﮑﻤﯽ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﯿﺎل را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽداد .او در ﭼﺎه ﺷﯿﺮان
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻣﺪاﺧﻠﻪ منﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه دﻟﺴﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ .ﻧﺠﺎت داﻧﯿﺎل ﭼﻨﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را
ﺧﻮﺷﺤﺎل منﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﴎﺗﺎﴎ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮای ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺧﺪای داﻧﯿﺎل ﺻﺎدر منﻮد.
”ﺑﻌﺪ از آن ،دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ متﺎم ﻣﻠّﺘﻬﺎ و اﻗﻮام ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﴎاﴎ زﻣﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ :ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺷام ﺑﺎد! ﻣﻦ
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ در ﴎاﴎ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻦ ،متﺎم ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪای داﻧﯿﺎل ﺗﺮﺳﺎن و ﻟﺮزان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا :او ﺧﺪای زﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻗﺪرﺗﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ“ )داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت ۲۵
ﺗﺎ .(۲۷
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ﺑﺎب  ۶ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ داﻧﯿﺎل ﺑﻨﻘﺪ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﺣﮑﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او ﺑﯿﺸﱰ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻧﺠﺎت داﻧﯿﺎل درﺑﺎره ﺧﺪای او ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻣﯽ داﻧﺴﺖ؟ اﯾﻦ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺷﻬﺎدت داﻧﯿﺎل ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽآﻣﻮزد؟

 ۲۹ژوﺋﯿﻪ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

داﻧﯿﺎل و ﻣﻠﮑﻮت ﺟﺎودان ﺧﺪا
داﻧﯿﺎل ﴏﻓﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه روﯾﺎﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣنت ﺑﻮد .در ﺑﺎبﻫﺎی  ۷ﺗﺎ  ۱۲ﮐﺘﺎﺑﺶ ،داﻧﯿﺎل ﺧﻮدش
ﻧﯿﺰ روﯾﺎﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ .روﯾﺎﻫﺎی او ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﺣﺎﮐامن زﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﯿﺴﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ،او و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽاش ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و آن ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) .داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  ۴۴را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

آﯾﺎت  ۱۳و  ۱۴ﺑﺎب  ۷ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﺑﻪ متﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﺸﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،دارد؟

ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻠﮑﻮت ﺟﺎودان ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ
دوﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .و ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ اﺷﺎره منﻮد؟

39

”و اﯾﻦ ﻣﮋده ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻟﻬﯽ در ﴎاﴎ ﻋﺎمل اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﮕﺎه ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
وﺣﺸﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﺎه آن وﯾﺮاﻧﮕﺮ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه را ﮐﻪ داﻧﯿﺎل ﻧﺒﯽ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ در ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ در
ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ“ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۴آﯾﺎت  ۱۴ﺗﺎ (۱۶
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽﻫﺎی ﻋﯿﺴﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻬﺎن در ﺑﺎب  ۲۴اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽﻫﺎی داﻧﯿﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ”وﯾﺮاﻧﮕﺮ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه“
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﯿﺎل ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺷﺪ )داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۱۱آﯾﻪ  ،۳۱ﺑﺎب  ۱۲آﯾﻪ  ،(۱۱ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای زﻣﺎن ﺧﻮدش و آﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿامً ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل را ﺑﻪ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا داﻧﯿﺎل در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت  ۱۷و  ،۱۹ﺑﺎب  ۱۱آﯾﻪ ،۳۵ﺑﺎب
 ۱۲آﯾﺎت  ۴و  .(۱۳و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻋﯿﺴﯽ،ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ”اﯾﻦ ﻣﮋده ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻟﻬﯽ در ﴎاﴎ ﻋﺎمل اﻋﻼم“ ﻧﺸﺪه ،منﯽآﯾﺪ )ﻣﺘﯽ
ﺑﺎب  ۲۴آﯾﻪ .(۱۴

ﻣﮋده ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ متﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﺸﺎرت داده ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪﻣﺎن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﻢ ،ﻋﯿﺴﯽ منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺮدد .ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﺶﻣﺎن در زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻮﯾﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮای ﮐﻼس روز ﺳﺒﺖ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 ۳۰ژوﺋﯿﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪه
داﻧﯿﺎل ﯾﮏ اﴎاﺋﯿﻠﯽ در ﺗﺒﻌﯿﺪ اﺟﺒﺎری ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﺳﻒ و ﻣﻮﺳﯽ در ﻣﴫ ،ﻧﺤﯿام در ﺑﺎﺑﻞ و اﺳﱰ در اﯾﺮان .زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ وﻓﺎداراﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣامﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﮑﺎن دارد .ﺑﺎ راﻫﻨامﯾﯽ ﺧﺪا ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی اداری ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻏﺮﯾﺒﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ  .ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺛﺮومتﻨﺪی داﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪای ﻣﺴﺎﻳﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﺟﺘامﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻃﻨﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻀﺎی وﻓﺎدار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﻣﺒﴩﯾﻦ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﺧﺪای اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﻬﺎدت دادن در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﺎ ﺑﺸﺎرت دادن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﱰ
داﻧﯿﺎل
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 -۱ﺧﻮد را ﻋﱪاﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻨﻤﻮد.
 -۱ﺧﻮر را ﻋﱪاﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ منﻮد.
 -۲دﯾﻨﺶ را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
 -۲اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽاش را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﺷﮑﺎر منﻮد.
 -۳ﺧﺪا از او و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ منﻮد.
 -۳ﺧﺪا او و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ منﻮد.
 -۴در ﻣﮑﺎنﻫﺎی اﴍاﻓﯽ ﺷﻬﺎدت داد ﺗﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
 -۴در ﻣﮑﺎنﻫﺎی اﴍاﻓﯽ ﺷﻬﺎدت داد ﺗﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
 -۵ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری آزادی دﯾﻨﯽ و ﺣﻖ دﻓﺎع از اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻤﮏ منﻮد.
 -۵ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ اﺟﺎزه دادن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻮرش ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺑﺮای ﺳﺎﺧنت دوﺑﺎره ﻣﻌﺒﺪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺑﺎب  ۴۱ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﭼﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﴫﯾﺎن ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ؟ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻮازات
رواﯾﺖ داﻧﯿﺎل و ﭘﯿﺮواﻧﺶ در ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺖ؟

ﺷام در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾامﻧﺘﺎن ﺷﻬﺎدت دﻫﯿﺪ؟ آﯾﻪ ﺷﻬﺎدﺗﺘﺎن ﻣﻨﻔﻌﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﻌﻼﻧﻪ ،ﯾﺎ ﻫﺮ
دو؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﻮﯾﱰ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاﯾامن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟

 ۳۱ژوﺋﯿﻪ

ﺟﻤﻌﻪ
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ” :اﻧﺒﻮﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺴﱰدهﺗﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .متﺎم ﺟﻬﺎن آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮﻓنت ﻣﮋده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ...از ﭼﻬﺎر
ﮔﻮﺷﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻗﻠﺐﻫﺎی ﮔﻨﺎه آﻟﻮد در ﻃﻠﺐ داﻧﺶ ﺧﺪای ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ...ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادهاﯾﻢ،اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪرﺳﻪ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر،ﻣﻌﻠﻢ و ﻫﺮ ﺑﭽﻪای ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻧﻮر اﻧﺠﯿﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺑﺤﺮان اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻠﮑﻪ اﺳﱰ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ’ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه؟‘“ – اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ(.Ellen G. White, The Adventist Home, pp. 484, 485) ،

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 -۱در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽﻫﺎی ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎب  ۲، ۷و  ۸ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻬﺎدتﻫﺎی ﻗﺪرمتﻨﺪی ﺑﺮای
ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻮدن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و داﻧﺶ ﺧﺪا از آﯾﻨﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺎبﻫﺎی  ۷ ،۲و  ۸ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل،
ﺳﻪ ﺗﺎ از ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺻﻠﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻋﺘامد ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا و وﻋﺪهﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﯿﺎﻣﻮزد؟

 -۲در اﯾﻦ رواﯾﺎت ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل و ﭼﻨﺪ داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﺳﻒ( ،ﻣﻌﺠﺰهﻫﺎﯾﯽ رخ داد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺎﻫﺪان ﻣﯿﺎن
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن اﻓﺰود .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﭼﻪ ﺟﻨﺒﻪای از ﺳﯿﺮﺗﺸﺎن ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻬﺎدﺗﺸﺎن ﺑﯿﺸﱰ اﻓﺰود؟ ﯾﻌﻨﯽ،ﺑﻪ ﭼﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﺳﯿﺮت و
اﯾامﻧﺪاری ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻋﺠﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻬﺎت ﻗﺪرمتﻨﺪی ﺑﺮای دﯾﮕﺮان درﺑﺎره واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺪا و ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﮑﻨﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 -۳ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ در درس روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،آﯾﻪ  ۱۴ﺑﺎب  ۲۴اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﮋده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ متﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﭙﺲ
آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺎری را ﮐﻪ او از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﻢ،
منﯽآﯾﺪ؟ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
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 ۱ﺗﺎ  ۷اوت

درس ﺷﺸﻢ

اﺳﱰ و ﻣﺮدﺧﺎی
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :اﺳﱰ ﺑﺎب  ۱ﺗﺎ  ،۱۰اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۹آﯾﺎت  ۱۹ﺗﺎ ۲۳؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ،۲۶اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۷آﯾﻪ
۲۶؛ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۲آﯾﻪ ۲۱؛ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱۸ﺗﺎ .۲۰

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ” :ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ دراﯾﻦ وﻗﺖ ﺗﻮ ﺳﺎﻛﺖ مبﺎﻧﯽ ،راﺣﺖ و ﻧﺠﺎت ﺑﺮای ﯾﻬﻮد از ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ا ّﻣﺎ ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت
ﻫﻼك ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺸﺖ .و ﻛﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪهای “ )اﺳﱰ ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ .(۱۴

اﺳﱰ ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮص و در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ در ﻗﻠﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻓﺎرس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
او در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد .او ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﺘﯿﻢ ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻨﻔﻮر ﺑﻮد و در ﴎزﻣﯿﻦ ﯾﮏ اﺑﺮ
ﻗﺪرت آن زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﻤﴪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ از ژﻧﺪهﭘﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺛﺮوت رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ .در ﻋﻮض او از ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ
اﻋﺘﻼء ﯾﺎﻓﺘﻪ ،آﻣﻮزش ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .او ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﱰاﺗﺠﯽ ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ .و
ﺑﻌﺪ ﻫﺎ او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮋاد و اﯾامن ﺧﻮد ﺷﺪ.
او ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﴪ ﻋﻤﻮ و ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه اش ﻣﺮدﺧﺎی ﺣامﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺷﻬﺎدت ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ اش در ﺑﺎرﮔﺎه ﭘﺮ دﺳﯿﺴﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻓﺎرس ﻗﻮﻣﺶ
را ﻧﺠﺎت داده و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘامﻋﯽ دون ﭘﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ را دﮔﺮﮔﻮن منﻮد و آﻧﻬﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ در ﴎﺗﺎﴎ اﻣﭙﺮاﻃﻮری منﻮد.
ﺑﺪون ﺷﮏ در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻓﺎداریاش ،آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﯿﺸﱰ در ﻣﯿﺎن ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن اﺳﯿﺮﮐﻨﻨﺪه اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ رواﯾﺖ اﺳﱰ و ﻣﺮدﺧﺎی ﺗﻌﺪادی اﺻﻮل ﺟﺎﻟﺐ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در درک
ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺎدت در ﴍاﯾﻂ وﯾﮋه ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۸اوت آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
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 ۲اوت

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

اﺳﱰ در اﯾﺮان
آﯾﺎت  ۲ﺗﺎ  ۲۰ﺑﺎب  ۱ﮐﺘﺎب اﺳﱰ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ؟ درک ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ داﺳﺘﺎن از ﻣﻨﻈﺮ
اﻣﺮوزی ﻣﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ؟ )ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺰﺋﯿﺎت اراﺋﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ(.

ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ﺑﺮای اﴍاف و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ منﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺰاف و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اوج ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺴﯿﺤﯽ دور از ذﻫﻦ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد .ﻣﴫف ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﴩوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ )اﺳﱰ ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت ۷و(۸
ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن در ﻃﯽ ﺟﺸﻦﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮم و ﺗﴩﯾﻔﺎت ﮐﻨﱰل ﻣﯽ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد،
ﻣﴩوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻧﻈﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻫﻤﴪش وﺷﺘﯽ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻬامﻧﺎن ﻣﺴﺖ ﭘﺎدﺷﺎه
ﴎﮔﺮﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﮐﺮاﻣﺖ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﯽ ﺷﻮﻫﺮدار و ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻮد .ﴏف ﻧﻈﺮ از
ﭘﺎﺳﺦ او ،او ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﺷﻮار از دﺳﺖ دادن ﻣﻘﺎﻣﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ اش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ متﺎﯾﻼت ﺣﺎﮐﻤﯽ
ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را آﻣﺎده درک ﻗﺪرت ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽ در درﺑﺎر ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺮد ﺳﺎﻻر،
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﱰ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .آﯾﻪ  ۳از ﺑﺎب  ۲ﮐﺘﺎب اﺳﱰ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن داوﻃﻠﺐ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن را ﺻﺎدر منﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﱰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ آﻣﺪ .اﮔﺮ منﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.

اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۹آﯾﺎت  ۱۹ﺗﺎ  ۲۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد را درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﺑﺮای اﺳﱰ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ارﺗﺒﺎط دﻫﯿﻢ؟ آﯾﺎ اﺻﻼ ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد دارد؟
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ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی داﺳﺘﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن واﻗﻌﯽ وﺷﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از آن از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮاﺿﻊ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی او ﺑﻪ اﺻﻮل راه را ﺑﺮای اﺳﱰ
ﻫﻤﻮار منﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎری ﺧﺘﻢ منﯽ ﺷﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋامل ﻣﺎن را منﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻮل رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟

 ۳اوت

دوﺷﻨﺒﻪ

اﺳﱰ در درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﱰ ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۰و  ۲۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻠﯿﺘﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﴍاﯾﻄﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ؟

آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۲۶از ﺑﺎب  ۴ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺣﻨﺎ ،داﺳﺘﺎن ﻋﯿﺴﯽ و زن ﺑﺮ ﴎ ﭼﺎه را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻠﻨﺎً ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد اﺳﺖ،
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮدش آﻧﻘﺪر ﺑﯽﭘﺮده ﻧﺒﻮد؟ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در درک آﻧﭽﻪ ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻪ اﺳﱰ ﮔﻔﺖ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﻣﺮدﺧﺎی دوﺑﺎر اﺳﱰ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﻣﻠﯿﺖ و ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش منﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﴪان را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری
را زﯾﺮﺳﻮال ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺎراﺣﺖ منﻮد .ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﺪف زﺟﺮ و آزار ﻧﺒﻮدﻧﺪ .آﯾﺎ او اﮔﺮ ﻫﻮﯾﺖ و ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ را ﻣﺨﻔﯽ منﯽ ﮐﺮد ،منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن از ﺧﺪاﯾﺶ ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدن در درﺑﺎر
ﻓﺎرس ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧنت ﻗﻮﻣﯿﺘﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻊ دﺳﱰﺳﯽ او ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻗﻮﻣﺶ ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻪ اﺳﱰ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺘﺶ را ﻓﺎش ﻧﺴﺎزد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن او ﺑﻪ اﺳﱰ را آﺷﮑﺎر منﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻫﺮ
ﴍاﯾﻄﯽ ﯾﮑﺒﺎره ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد .اﺣﺘﯿﺎط ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﭼﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ آن زن ﺑﺮ ﴎ ﭼﺎه آﺷﮑﺎرا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮدش ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﮑﺮد؟
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”ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از آن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺣﻮارﯾﻮن
ﺑﻪ ﻧﮕﻪ داﺷنت آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای آن زن آﺷﮑﺎر ﺷﺪ .ﻋﯿﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ او از آﮔﺎﻫﯿﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ منﻮد ﺗﺎ ﻓﯿﺾ
او را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﱰاک ﺑﮕﺬارد “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ )(.Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 190

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ درﺑﺎره اﻓﺸﺎی اﯾامن و ﺑﺎورﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻪ
دﻻﯾﻠﯽ داﺷﺘﯿﺪ؟ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺪ ،آﯾﺎ ﻣﻮردی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ؟

 ۴اوت

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
”ﺑﺠﻬﺖ ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺖ“ )اﺳﱰ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  ۱۹ﺗﺎ ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ (۸

در آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۵از ﺑﺎب  ۳ﮐﺘﺎب اﺳﱰ ،ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن ﴍوع ﺑﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮدﺧﺎی ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮد و ﭘﯿﺮو ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﺪا ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮد ،ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎﻣﺎن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺾ ﻧﺸﺪ .ﻫﺎﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﻮد .ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرش ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن از ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ داد.

ﻫﺎﻣﺎن ﭼﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻼص ﺷﺪن اﻣﭙﺮاﻃﻮری از ﯾﻬﻮد آورد؟ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻪ آﺳﺎن
ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺑﺮ روی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﻨﺪد ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد؟ اﺳﱰ ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۸ﺗﺎ  ،۱۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۷آﯾﻪ
 ۲۶را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،ﻣﺮدﺧﺎی ﻫامن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب اﺳﱰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺋﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﻬﻮدی ﻏﻢ و
اﻧﺪوه ﺧﻮد را اﺑﺮاز منﻮدُ ” :ﻣ ْﺮ ِدﺧﺎیﺟﺎﻣﻪﺧﻮد را درﯾﺪه ،ﭘﻼسﺑﺎ ﺧﺎﻛﺴﱰ در ﺑﺮ ﻛﺮد  ...ﺑﻪآواز ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺗﻠﺦﺑﺮآورد“ ) اﺳﱰ ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ .(۱
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﱰ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻫﺎﻣﺎن منﻮد .او ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ ورود دﻟﯿﺮاﻧﻪ در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
دﻋﻮﺗﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻣﺎن ،ﯾﮏ ﯾﻬﻮدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻓﺎرس را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه او را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و دﻋﻮت او را ﺑﺮای ﴏف ﻏﺬا ﻗﺒﻮل ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن اﺳﱰ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه در داﺳﺘﺎن ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰی ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﻏﺮﺑﺖ در
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ﴎﺗﺎﴎ اﯾﺮان ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﱰ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ،دﻟﯿﺮی )اﺳﱰ ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ،(۱۶دراﯾﺖ )اﺳﱰ ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  (۸و
ﺷﺠﺎﻋﺖ )اﺳﱰ ﺑﺎب  ۷آﯾﻪ  (۶ﻧﺸﺎن داد.
”ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻠﮑﻪ اﺳﱰ رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
آﻧﻬﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،اﺳﱰ و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ روزه و دﻋﺎ و اﻗﺪام ﴎﯾﻊ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﻧﺠﺎت را ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺸﺎن
ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آوردﻧﺪ“.
”ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺎر زﻧﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﺪا در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ درسﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد ،ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی
ﮐﺎری اﻣﺮوزه ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ در ﴍاﯾﻄﯽ آن ﭼﻨﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﺪا در زﻣﺎن اﺳﱰ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ؛ اﻣﺎ
اﻏﻠﺐ زﻧﺎن اﯾامن آورده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﴍاﯾﻂ ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ،
)(.Ellen G. White، Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 3, p. 1140

اﺳﱰ ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ۱۴ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﺮوف ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻪ اﺳﱰ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ” :ﻛﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪهای؟“ ﺑﻪ
ﭼﻪ روشﻫﺎﯾﯽ اﺻﻮل ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﯾﻦ ﮐﻠامت در ﻣﻮرد ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺷام ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ؟

 ۵اوت

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﻣﺮدﺧﺎی و ﻫﺎﻣﺎن
ﻃﺒﻖ ﺑﺎب  ۵ﺗﺎ  ۸ﮐﺘﺎب اﺳﱰ ،او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻮﻣﺶ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ؟

رواﯾﺎت دو ﺿﯿﺎﻓﺖ اﺳﱰ داﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ دو رواﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪن ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﻮم ﯾﻬﻮد را
ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﻃﻮل داﺳﺘﺎن ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه و ﻣﺠﺎزات ﴍور را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ منﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی درﺑﺎری ﻋﻮاﻗﺐ ﮔﺴﱰده ای داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟامﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
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ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﺘﺒﺪ و درﺑﺎرش ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ .اﺳﱰ و ﻣﺮدﺧﺎی از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺸﺎن ،آﮔﺎﻫﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾامن ﺷﺎن ﺑﻪ وﻋﺪه
ﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﺘﮕﺎری اﯾﺸﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﺎ وﺟﻮد زﻧﺪﮔﯽ آرام ﺧﺪﻣﺘﯽاش ،اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾامﻧﺶ دﺳﺖ ﮐﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﮑﺮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎﻣﺎن
آﺷﮑﺎر ﺷﻮد .ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه و وی را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ او ﺣﺎﴐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓنت اﯾامﻧﺶ ﻧﺸﺪ )اﺳﱰ ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۳ﺗﺎ  .(۵اﯾﻦ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﻮد.

آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۳از ﺑﺎب  ۶ﮐﺘﺎب اﺳﱰ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت در ﻣﻮرد ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟ در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﻗﻮم ﺧﺪا
و ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺎدت دادﻧﺸﺎن در ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻏﺮﯾﺒﻪ ﭼﻪ درس ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺂﻣﻮزﯾﻢ؟

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻮﺿﻮح از ﺧﺪا ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد وﻓﺎداری و ﺻﺪاﻗﺖ
ﻧﺸﺎن داد .اﮔﺮ ﭼﻪ از ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺟﻠﻮی ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﴎ ﺑﺎز زد اﻣﺎ او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد و ﻧﻘﺸﻪ ﺿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺮ ﻣﻼ ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ درﺑﺎره ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪﻧﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی در دﺳﱰس ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ اﺣﺘامل زﯾﺎد او اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺪون اﻧﺘﻈﺎر
ﻫﯿﭻ ﭘﺎداﺷﯽ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک منﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در آن زﻣﺎن ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ارزش ﻋﻤﻞ ﺧﻮب او ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﺮ ﭘﺎداﺷﯽ
ﺑﻮد .اﻟﮕﻮی او در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠامت ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺑﺮاز ﺷﻮد” :ﻣﺎل ﻗﯿﴫ را ﺑﻪ ﻗﯿﴫ ادا ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎل ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺪا“ )ﻣﺘﯽ
ﺑﺎب  ۲۲آﯾﻪ .(۲۱

 ۶اوت

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ،ﯾﻬﻮدی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎب  ۸ﮐﺘﺎب اﺳﱰ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮ روی آﯾﻪ  ۱۷متﺮﮐﺰ منﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت را از ﻧﻈﺮ ﺟﺬب اﻓﺮاد و ﺷﻬﺎدت دادن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ درک ﮐﻨﯿﻢ؟
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ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﺳﱰ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ درﺑﺎره ﺟﺬب اﻓﺮاد و ﺷﻬﺎدت دادن ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ منﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن” ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮمﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺗﺮس ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد“ )اﺳﱰ ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ  .( ۱۷ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﴪان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾامن آوردن آﻧﻬﺎ منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ای واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾامن آوردن ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ
در دراز ﻣﺪت ﴏف ﻧﻈﺮ از اﻧﮕﯿﺰه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر روح اﻟﻘﺪس ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از دﯾﺪن ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرگ ﻣﯿﺎن
ﺑﺎور ﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﺎورﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ؟

آﯾﺎت  ۱۸ﺗﺎ  ۲۰ﺑﺎب  ۱از ﮐﺘﺎب روﻣﯿﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻌﻠﯿﻢ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﻘﺸﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در
زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

در اﺣﮑﺎم اوﻟﯿﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ”اﻣﻮال اﯾﺸﺎن را ﻏﺎرت ﻛﻨﻨﺪ“ ) اﺳﱰ  ۳ﺑﺎب  .(۱۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ) اﺳﱰ ﺑﺎب  ۸ﺑﺎب  .(۱۳ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮال دﺷﻤﻨﺎن را ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﮐﺘﺎب اﺳﱰ ) اﺳﱰ
ﺑﺎب  ۹آﯾﻪ  ۱۵ ،۱۰و  (۱۶ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﺎرت ﺷﺪه ﻧﺰدﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ آن در آﯾﺎت
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ روی اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘامل زﯾﺎد آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﴎ دﻓﺎع از ﺧﻮد و ﻧﻪ از روی ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﺷﻬﺎدت دادن ﻫﺎ و ﺑﺸﺎرت ﻫﺎﯾامن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻣﺮدم درﺑﺎره
اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ؟

 ۲۴ژوﺋﯿﻪ

ﺟﻤﻌﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ(.Ellen G. White, “In the Days of Queen Esther,” Prophets and Kings, pp. 598–606) :
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”ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺧﺪا ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫامﻧﻨﺪ ﺣﮑﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺧﺸﻮرش ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ .اﻣﺮوزه دﺷﻤﻨﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺮدﺧﺎی را در دروازه ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﺣﱰام ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اش اﻋﱰاﺿﯽ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس از ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺳﺒﺖ او را ﭘﺎﯾامل ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ“ – اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ(.Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 605) ،

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 -۱ﭼﻪ ﻫامﻧﻨﺪی ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﺪ ﯾﻬﻮد ﺻﺎدر ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ در روزﻫﺎی آﺧﺮ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ”ﻧﺸﺎن
وﺣﺶ“ ﻣﺴﺌﻠﻪ روز ﺷﻮد؟

 -۲ﻫﻢ ﯾﻬﻮد ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻫﻢ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺣﻖ وﺟﻮد ﮐﺘﺎب اﺳﱰ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺐ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻃﻮﻣﺎرﻫﺎی درﯾﺎی ﻣﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﻪ در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺳﻮرﯾﻪ ،اﺳﻢ ﺧﺪا در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
وﺟﻮد ﻧﺪارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۹۰اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺷﺎرهﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻋﺎ،ذﺑﺎﯾﺢ ،ﻣﻌﺒﺪ و ﯾﺎ ﻋﺒﺎدت
ﻧﺸﺪه ،ﮔﺮﭼﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓنت ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﭘﯿامﻧﯽ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش و رﺣﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﻼح دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﴍﻋﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد .ﭼﻪ دروس روﺣﺎﻧﯽ ﻗﻮی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ در
زﻧﺪﮔﯿامن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؟

 -۳متﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﺪه زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﻼل آن ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ و دﯾﮕﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺒﻠﯿﻎ آﺷﮑﺎرا راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ منﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻻﯾﻞ
ﻣﻨﻄﻘﯽ )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ( ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺸﺎرت؟ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﺜﻼًﻣﺒﴩﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻮاﻇﺐاﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺸﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﻧﮑﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﺪون ارﺗﮑﺎب ﺗﺰوﯾﺮ و ﺗﻘﻠﺐ اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫﯿﻢ؟
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 ۸ﺗﺎ  ۱۴اوت

درس ﻫﻔﺘﻢ

ﻋﯿﺴﯽ :اﺳﺘﺎد ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۸و  ،۹اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۴۲آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ ۹؛ داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۹آﯾﺎت  ۲۴ﺗﺎ  ،۲۷ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت
 ۸ﺗﺎ ۱۴؛ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۱۰آﯾﺎت  ۵و ۶؛ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ .۱۴

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ” :ﺑﺎز ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ“ :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷام ﺑﺎد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪر ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷام را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ “ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲۰آﯾﻪ
.(۲۱

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺑﺸﺎرت اﺳﺖ .ﭘﺪر ،ﭘﴪ و روحاﻟﻘﺪس در ﻧﺠﺎت ﺑﴩﯾﺖ در ﮐﺎرﻧﺪ .ﮐﻼم آنﻫﺎ از ﺳﻘﻮط
ﺑﴩﯾﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭘﺪر ،ﭘﴪ و روحاﻟﻘﺪس ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اراده
اﻟﻬﯽ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻧﺠﯿﻞ ،ﻋﯿﺴﯽ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖاش ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎن در آﻣﺪ .در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،متﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺪا در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺷﺪه و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺑﴩﯾﺖ ﺑﺮای وﺟﻮد ﻣﻌﻨﯽ دار
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﺎ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﺠﺴﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ را ﺗﴩﯾﺢ ﮐﺮده
و ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟامﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﻼم ﺧﺪا ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎی ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﺧﺪا در ﻗﺒﺎل ﺑﴩ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.

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

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
ﻋﯿﺴﯽ در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ

”ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﺎر ﻣﺪار و ﻧﻪ از ﻣﻦ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ در زﺣامت اﻧﺠﯿﻞ ﴍﯾﮏ ﺑﺎش ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮت ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﻣﺎ
را ﻧﺠﺎت داد و ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻋاملﻣﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده ﺧﻮد و آن ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﺪﯾﻢاﻻﯾﺎم در ﻣﺴﯿﺢ
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﺷﺪ“ )دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۸و .(۹
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺒﺚ ﺑﻮدن ﮐﺴﺐ ﻧﺠﺎت ﺗﻮﺳﻂ اﻋامل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺑﺪی ﻧﺠﺎت را آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺠﺎت از زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺒﻮتﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫامن ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﯾﺎت زﯾﺮ از ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ را ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت درﺑﺎره او و ﻧﻘﺶاش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﭼﻪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۶۱آﯾﻪ ۱؛ داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۹آﯾﺎت  ۲۴ﺗﺎ ۲۷؛ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۷آﯾﻪ  ،۱۴ﺑﺎب  ۹آﯾﻪ  ،۶ﺑﺎب  ۴۲آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ .۹

اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠامت ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ” :اﯾﻨﻚ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﻛﻪ او را دﺳﺘﮕﯿﺮی منﻮدم و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﻦ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻢ از او
ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ ،ﻣﻦ روح ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻣﯽﻧﻬﻢ ﺗﺎ اﻧﺼﺎف را ﺑﺮای ا ّﻣﺖﻫﺎ ﺻﺎدر ﺳﺎزد  . . . .ﻣﻦ ﻛﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺪهام
و دﺳﺖ ﺗﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و ﺗﻮ را ﻋﻬﺪ ﻗﻮم و ﻧﻮر ا ّﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺗﺎ ﭼﺸامن ﻛﻮران را ﺑﮕﺸﺎﯾﯽ و اﺳﯿﺮان
را از زﻧﺪان و ﻧﺸﯿﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻇﻠﻤﺖ را از ﻣﺤﺒﺲ ﺑﯿﺮون آوری“ )اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۴۲آﯾﺎت  ۱و  ۶و .(۷

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﻣﺎ ،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪ و در آن اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺮد،
ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺗﻬﯽ از اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺷام ﻣﯽ دﻫﺪ؟
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دوﺷﻨﺒﻪ
آرزوی اﻋﺼﺎر

ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .آﻣﺪﻧﺶ ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺘﻈﺎرات ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎورای
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﺴﱰش ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﺳﺖ .آﻣﺪن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺨﺼﻮص رﻧﺞ ﻫﺎ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش ،ﻋﴫ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻬﻤﺮاه آورد ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .اورﺷﻠﯿﻢ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوج ،دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺒﺪ ﻫﯿﺮودﯾﺲ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾامن آورده؛ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ زﻧﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﻋﻼم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﻠﺖ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ،دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﺪش ﺗﮑﺮار
ﺷﺪ.

آﯾﺎت زﯾﺮ درﺑﺎره ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ؟
ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۸ﺗﺎ ۱۴
ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۲۵ﺗﺎ ۳۳
ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۳ﺗﺎ ۶
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ ۲۹

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه متﺎم ﺑﴩﯾﺖ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد؟
”روﺣﯿﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﺎ اﺣﯿﺎ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﮐﺎر ﺧﺪا در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی وﻃﻨﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزد .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ،ﯾﮏ ﻫﺰارم ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺪف ﺗﺒﺸﯿﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ،اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاراﻧﺶ را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺨﺎﻃﺮش اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﻨﯽ از ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺑﺎ وﻓﺎ وﺟﻮد دارد – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ(.Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 6, p. 29) ،
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ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
”ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﺪهام ﻣﮕﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻢ ﺷﺪه ﺧﺎﻧﺪان اﴎاﺋﯿﻞ“ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۱۵آﯾﻪ .(۲۴

ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن اش ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ متﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اش ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺑﺘﺪا ﺧﻮد را ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ اﺧﺘﺼﺎص داد .ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻣﮋدهی ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن وﺟﻮد
دارد .ﻇﺎﻫﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدی را ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﻫﺪف و ﻧﻘﺶ ﺷﺎن در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﻠﯽ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺑﴩ ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ ،آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد.
اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺎﻫﺪان ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻮدن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد.

ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۱۰آﯾﺎت  ۵و  ۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﺮا ﻋﯿﺴﯽ در اﯾﻨﺠﺎ درﺑﺎره ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد؟ از اﯾﻦ آﯾﺎت در زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮدن آﻧﭽﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای اﻧﺠﺎﻣﺶ آﻣﺪ و در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ آﯾﺎت را ﺑﺎ آﯾﻪ  ۱۹ﺑﺎب
 ۲۸از ﮐﺘﺎب ﻣﺘﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ منﺎﯾﯿﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺪﻣﺖ ﻋﯿﺴﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن اﻓﮑﺎر ،اﯾﺪهآل ﻫﺎ ،اﺻﻮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی او از ﯾﮏ ﻃﺮف و
ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن اﯾﻦ اﻫﺪاف از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،متﺎﯾﺰی آﺷﮑﺎر ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .در زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺪﻣﺖ روزﻣﺮهاش ،او ﻫامن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ درﺑﺎره
ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ منﻮد ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻬﻮد ﻫامﻫﻨﮓ ﻣﯽ منﻮد .اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺠﺴﺪ او ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺖ .او ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش ،ﮔﻨﺎﻫﺎن دﻧﯿﺎ را ﺑﺪوش ﺑﮑﺸﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ .(۲۹
در اﯾﻨﺠﺎ اﺻﻞ ﻣﻬﻤﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﺑﺎره ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻗﻮی و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪ :اﴎاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺨﺎرج در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪاوم و در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺤﻠﯽﺗﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷام ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه را ﴎ ﻣﺸﻖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ – ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻗﻮی
و ﺛﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ؟ ﺷام ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺧﻮد ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓنت ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدن ،اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ؟
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 ۱۲اوت

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻤﺪه وﻗﺘﺶ را در ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﭙﺮی منﻮد و در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﺷﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ در آﻣﻮزه ﻫﺎ و
رﺳﺎﻟﺘﺶ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اش ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه اوﻟﯿﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﺷﻮد .ﻧﺠﺎت ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .و اﯾﻦ در ﺗﻌﻠﯿامت ﻋﯿﺴﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﯿامت ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟

ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۳و ۱۴
ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ ۹
ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۱۰ﺗﺎ ۲۴
ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۱۳آﯾﺎت  ۳۶ﺗﺎ ۴۳

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ منﻮد ،ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻫامن اﺑﺘﺪا ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖاش ﺑﺮای متﺎم ﺟﻬﺎن
ﺑﻮد .درﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪش ،ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ وﺿﻮح ﮔﻔﺖ” :و در ﻓﺮدای آن روز ﯾﺤﯿﯽ ﻋﯿﺴﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
او ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ’ :اﯾﻨﮏ ﺑﺮه ﺧﺪا ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺟﻬﺎن را ﺑﺮﻣﯽدارد‘“ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  .(۲۹واژه ﺟﻬﺎن )ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ  (kosmosﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺻﺪ
ﺑﺎر در ﭼﻬﺎر اﻧﺠﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه اﺷﺎره دارﻧﺪ.

در متﺜﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در آﯾﺎت  ۱۶ﺗﺎ  ۲۴ﺑﺎب  ۱۴از ﮐﺘﺎب ﻟﻮﻗﺎ ﺑﯿﺎن منﻮد ،دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻧﺮﻓنت آوردﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ را دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ منﯽ رﺳﻨﺪ ،اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎ ﭼﻪ درس ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟
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 ۱۳اوت

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺰرگ

ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻤﺪه  ۴۰ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و ﻣﻌﺮاﺟﺶ را ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺣﻮارﯾﻮن و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴏف منﻮد.
ﺑﻬﱰﯾﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻋﺮوج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺘﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﯿﺢ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﱰی در ﻣﻮرد ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﻧﺠﯿﻞ داده ﺑﺎﺷﺪ .او دو ﺑﺎر در اورﺷﻠﯿﻢ و دو ﺑﺎر در ﺟﻠﯿﻞ ﺣﻀﻮر
ﯾﺎﻓﺖ )ﯾﮑﯽ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻃﱪﯾﻪ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ( و ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت ۱
ﺗﺎ .(۱۴

ﺷﺶ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﭼﻬﺎر اﻧﺠﯿﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن رواﯾﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺰرگ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺑﺮ روی ﮐﻮﻫﯽ در ﺟﻠﯿﻞ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۸آﯾﺎت  ۱۸ﺗﺎ (۲۰؛ در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا )ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۱۶آﯾﺎت  ۱۵ﺗﺎ (۲۰؛ در راه ﻋﻤﻮآس )ﻟﻮﻗﺎ
ﺑﺎب  ۲۴آﯾﺎت  ۱۳ﺗﺎ (۳۱؛ در اﺗﺎق ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲۰آﯾﺎت  ۱۹ﺗﺎ (۳۱؛ در ﺳﺎﺣﻞ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲۱آﯾﺎت  ۴ﺗﺎ (۲۵؛ درﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳامن ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  .(۱۱متﺎم اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﭼﻪ ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺸﱰﮐﯽ دارﻧﺪ؟

رﺳﻮﻻن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻗﺪرت روحاﻟﻘﺪس و اﻃﺎﻋﺖ از ﮐﻼم ﻋﯿﺴﯽ ،ﺑﻪ ﴎﻋﺖ در ﴎﺗﺎﴎ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل در ﺳﻮاﺣﻞ
ﺷامﻟﯽ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ؛ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ در ﺳﺎﻣﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﻣﺘﯽ ﺑﻪ اﺗﯿﻮﭘﯽ و
ﺗﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﴍوع ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،اﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوان وﻓﺎدار ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﮋده ﺑﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺷﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ،ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ،ﺗﺮس ،ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺸﮑﻼت ،دﻋﻮت ﺧﺪا را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﻬﺎن
ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ اﺷﱰاک ﮔﺬاﺷنت آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ و از او درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .آﯾﺎ
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ؟
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در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷام ﭼﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺨﺘﺎن )آﻧﭽﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷام داده ﺷﺪه اﺳﺖ( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﮑﺎرﺗﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت
و ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ؟

 ۱۴اوت

ﺟﻤﻌﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ منﻮد ﮐﻪ ”اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت ﻣﻠﮑﻮت در متﺎم ﻋﺎمل ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ
ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺷﻮد؛ آﻧﮕﺎه اﻧﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ“ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۴آﯾﻪ  .(۱۴در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ” :اﻣﺎ از
آن روز و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﻃﻼع ﻧﺪاردَ ،ﺣﺘﯽ ﻣﻼﺋﮑﻪ آﺳامن ﺟﺰ ﭘﺪر ﻣﻦ و ﺑﺲ“ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۴آﯾﻪ  .(۳۶ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ
منﺎﯾﯿﺪ” :از ﺷام ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ و اوﻗﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪر در ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ“ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ .(۷
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮋده ﻧﯿﮑﻮی اﻧﺠﯿﻞ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻬﱰ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺷﻮﯾﻢ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﺪث زﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ” .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺠﺬوب ﺣﺪس و ﮔامن درﺑﺎره
زﻣﺎنﻫﺎ و ﻓﺼﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا آﺷﮑﺎر ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﻮارﯾﻮن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ 'ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ' ،اﻣﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن آن ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺮوان او ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎده ﺷﻨﯿﺪن ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺎﺧﺪای ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و دﻋﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ منﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ،
)(.Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, March 22, 1892

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 -۱ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻣﻮزهﻫﺎی ﺷﻔﺎف درﺑﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮدن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﻨﺪرت ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در اﺧﺒﺎر ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻌﯿﻦ منﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷام ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎی روﺷﯽ ﺑﺮای
ﺟﻤﻊآوری ﭘﻮل ،ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﴏار ﻣﯽورزﻧﺪ؟ )در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﮔﺮ ﻋﯿﺴﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  19ژوﺋﻦ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ]ﯾﺎ ﻫﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺷام
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ[ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﺲ ﭘﻮل ﺷام در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﭼﻪ دردی ﻣﯽﺧﻮرد؟( ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﺟﻬﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺪ اﺳﺖ؟

 -۲ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ اﯾامﻧﺪاران ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﺑﺸﺎرت دادن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
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درس ﻫﺸﺘﻢ

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۴ﺗﺎ ۳۰؛ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت  ۵ﺗﺎ ۱۳؛ ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ ۲۰؛ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۲۱ﺗﺎ ۲۸؛
ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۱۷آﯾﺎت  ۱۱ﺗﺎ ۱۹؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۲۰ﺗﺎ .۳۲

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ” :اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام او ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎدی ﻣﻦ اﺳﺖ .او را از روح ﺧﻮد ﴎﺷﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و
او ﻣﻠﺘﻬﺎ را از ﮐﯿﻔﺮ اﻟﻬﯽ آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ منﻮد“ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﻪ .(۱۸

ﭼﻘﺪر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﯽاش را در ﺟﻠﯿﻞ ،ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ”ﺟﻠﯿﻞ
اﻣﺖﻫﺎ“ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،ﺳﭙﺮی ﮐﺮد )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  .(۱۵ﻋﯿﺴﯽ اﮐرث ﺳﺎلﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽاش را ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽاش در آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،در ﻧﺎﴏه ﮔﺰراﻧﺪ .ﻧﺎﴏه ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽاش ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ رﻓﺖ و آﻣﺪ ارﺗﺶ روم و ﮐﺎروانﻫﺎی ﺗﺠﺎر
ﻗﺮار داﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺣﺘام در اواﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد )ﮔﺬﺷﺘﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﴫ ﺳﭙﺮی منﻮد(.
ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺲ از ﻃﺮد ﺷﺪﻧﺶ در ﻧﺎﴏه )ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱۶ﺗﺎ  ،(۳۱ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﺶ را در ﺷﻬﺮ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ منﻮد.
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و دﻧﯿﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و ﺗﻌﻠﯿامت او را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .اﮔﺮﭼﻪ متﺮﮐﺰش ﺑﺮ
اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺰرﮔﱰی ﻣﺪ ﻧﻈﺮش ﺑﻮد .ﻋﯿﺴﯽ در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﺶ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺪ و ﻣﻌﺮاﺟﺶ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺷﺶ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻓﺮادی از ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره در اﻧﺠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۲اوت آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
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ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
زن ﺳﺎﻣﺮی

در زﻣﺎن ﻋﯿﺴﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ وﻻﯾﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد:ﺟﻠﯿﻞ ،ﺳﺎﻣﺮه و ﯾﻬﻮدﯾﻪ .ﺳﺎﻣﺮه ﺑﯿﻦ ﺟﻠﯿﻞ و ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪای اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آورده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ .ﺳﺎﻣﺮه ﮐﻪ ﻣﯿﺪان
آﻏﺎزﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽاش ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺮای رﺳﻮﻻن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽآﻣﺪ.

آﯾﺎت  ۴ﺗﺎ  ۳۰ﺑﺎب  ۴اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﺷﻬﺎدت دادن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭼﻪ درﺳﯽ ﻣﯽآﻣﻮزوﯾﻢ؟ ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﻪ ﭼﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﻨﺖ را ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت دادن ﺑﻪ آن زن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد؟

زن ﺳﺎﻣﺮی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻮﻣﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮد و ﺳﻮاﻻت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﭘﺮﺳﯿﺪ .او ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و اﻇﻬﺎراﺗﯽ را ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای زن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب منﻮد .ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد
وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از زن ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﴪش را ﺑﯿﺎورد ،ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ او ازدواج ﻧﮑﺮده اﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺷﮏ
اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ زن را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت داد ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ منﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻋﯿﺴﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻗﺪرمتﻨﺪ ﺑﺮای او ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ در ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ۲۷رخ داد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﻮارﯾﻮن از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد،
ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﺮف ﯾﻬﻮدی را ﻧﻘﺾ منﻮد :اول اﯾﻨﮑﻪ از ﯾﮏ زن ﺳﺎﻣﺮی درﺧﻮاﺳﺖ آب منﻮد؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﺑﺎ او ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻮد .در اﴎاﺋﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺑﻮد ﻣﮕﺮ آن زن ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﯿﺴﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮد از
رﺳﻮم ﯾﻬﻮدی ﭘﯿﺮوی ﻣﯽمنﻮد .اﻣﺎ در ﺳﺎﻣﺮه او ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو ﯾﻬﻮدی ﺑﻮد و رﺳﻮم ﯾﻬﻮدی او را ﻣﺤﺪود منﯽﮐﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎی
دﯾﮕﺮ دﯾﺪهاﯾﻢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﴩ و اﺣﮑﺎم ﺧﺪا متﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﺪ.

ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ از ﻣﺤﺪوده آﺳﺎﯾﺶﺗﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟
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دوﺷﻨﺒﻪ

اﻓﴪ روﻣﯽ
ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت  ۵ﺗﺎ ) ۱۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۷آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۱۰را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن درﺑﺎره ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽآﻣﻮزد؟

در ﺷﻬﺮ ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم ﯾﮏ اﻓﴪ روﻣﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه دﺳﺘﻪ  100ﻧﻔﺮه( ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮد .ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ارﺗﺶ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ روم
ﺑﯿﺰار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از روﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﮔﺴﱰده ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻨﺠﺎ
راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ روﻣﯽ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﻟﻮﻗﺎ در رواﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ ﻧﺰد ”ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮد“ )ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۷آﯾﻪ  (۳رﻓﺖ و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﯿﺎورﻧﺪ .و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دﻗﯿﻘﺎً آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده و از ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻏﻼم آن ﻣﺮد را ﺷﻔﺎ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟ در آﯾﻪ
اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ ﻣﺮدی ﺑﺎ اﯾامن ﺑﻮد؛ ﺳﺨﻨﺎن او ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ” ،ﻓﻘﻂ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮ و ﺧﺎدم ﻣﻦ ﺻ ّﺤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ“ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ  ،(۸ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ از ﺑﺎورش ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮد .ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ ”ﻣﻨﺘﻈﺮ منﺎﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺧﻮد ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺴﯿﺢ آنﻫﺎﺳﺖ ،را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻫامﻧﻄﻮرﮐﻪ ’آن ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن را ﻣﻨﻮر ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و در ﺟﻬﺎن آﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮد‘
)ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  )۹ﺑﺮ او آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،ﺟﻼل ﭘﴪ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ دور از ﺣﻖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺮ او منﺎﯾﺎن ﮔﺸﺖ – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ،
) (.Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 317
ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را درک ﮐﺮده و ﻣﺤﱰم ﺷﻤﺮد .او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﯾﮏ ﯾﻬﻮدی ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮد ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد وارد ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﻋﯿﺴﯽ درﺧﻮاﺳﺖ منﻮد از ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ﻏﻼﻣﺶ را ﺷﻔﺎ دﻫﺪ و او ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی
ﭘﺎداش اﯾامﻧﺶ را درﯾﺎﻓﺖ منﻮد .ﻋﯿﺴﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﴪ ﯾﮏ منﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ از روز ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﴎﺗﺎﴎ ﺟﻬﺎن در
ﺿﯿﺎﻓﺖﻣﺴﯿﺤﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮد ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺮ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺸﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮔﺴﱰده ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﯾﻬﻮدﯾﺎن و اﯾﻦ روﻣﯽ ﻧﺒﻮد.
ﻣﺎ ازﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ درﺑﺎره رﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت دادن ﭼﻪ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ؟
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ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﻮﻫﺎ
آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۲۰ﺑﺎب  ۵اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﻗﺲ و آﯾﺎت  ۲۱ﺗﺎ  ۲۸ﺑﺎب  ۱۵اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ رواﯾﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ در درک ارﺗﺒﺎط ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ
ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ از ﺳﺨﻨﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ زن ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮارﯾﻮن ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﺪن
ﺧﺪﻣﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻗﻮم ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ؟

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪرﯾﺎن در ﺳﺎﺣﻞ ﴍﻗﯽ درﯾﺎی ﺟﻠﯿﻞ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺎن
روﻣﯽ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﺟﺪرﯾﺎن ﺑﻮد ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ دﯾﻮﻫﺎ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک منﺎﯾﺎن
ﻣﯽﺷﺪ .او واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آن را درﯾﺎﻓﺖ منﻮد.
ﺣﻀﻮر ﺧﻮکﻫﺎ وﻗﻮع اﯾﻦ آزادی در ﻗﻠﻤﺮو ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﴐر اﻗﺘﺼﺎدی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮکﻫﺎ ﻏﺮق
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ از ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی آنﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ از ﻣﺮد ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ
مبﺎﻧﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد از ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽداد .ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﺑﯿﺶ از ﮐﻼﻣﺶ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪاش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻬﺎدت
ﻗﺪرمتﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻌﺪ ،ﮐﻮدک ﺻﯿﺪوﻧﯽ”ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر روح ﭘﻠﯿﺪ ﺷﺪه“ ﺑﻮد )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۱۵آﯾﻪ  .(۲۲ﻣﺎدر او ﮐﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﺑﻮد منﺎﯾﺎن ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺘﻼط ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻮد .اﺟﺪاد ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ او زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﴎزﻣﯿﻨﺸﺎن را ﺑﻪ رﻫﱪی ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ارث ﺑﺮد ،از آﻧﺠﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ
دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ در ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ آن زن از زﺑﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺧﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده منﻮد و ﻗﻮﻣﺶ را ﺑﻪ ﺳﮓ ﺗﺸﺒﯿﻪ منﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﯾامن متﺎﯾﻞ ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ
او را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ ،ﻧﺸﺎن داد.
”ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه راﺿﯽ اﺳﺖ .او اﯾامن زن ﺑﻪ ﺧﻮد را آزﻣﻮد .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ آن زن ،ﻧﺸﺎن داد او ﮐﻪ از اﴎاﺋﯿﻞ ﻃﺮد ﺷﺪه
ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد و ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪا ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎی ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻨﮏ درﺧﻮاﺳﺖ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ درس را ﺑﻪ ﺣﻮارﯾﻮن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ،
)(.Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 401

درس اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف درک آنﻫﺎ ،ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
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ده ﺟﺬاﻣﯽ
ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۱۷آﯾﺎت  ۱۱ﺗﺎ  ۱۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺟﻪ درسﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﴏﻓﻨﻈﺮ از ﻣﻠﯿﺖ و اﺻﻠامن ،وﺟﻮد دارد؟

اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻋﯿﺴﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻟﻘﺒﺶ ﺻﺪا زده و ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در آن زﻣﺎن و آﻧﺠﺎ ﭘﺎک ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ در آﯾﻪ  ۲ﺑﺎب  ۱۴ﮐﺘﺎب ﻻوﯾﺎن اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮوﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ منﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و رﻓﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻋﯿﺴﯽ در ﺷﻔﺎ دادﻧﺸﺎن را ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮد ﺳﺎﻣﺮی از ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد .ﻧﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻨﺎن رﻓنت را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
در ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮدن از ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ﺧﻮد ﻏﻔﻠﺖ منﻮدﻧﺪ .ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ در آﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮد ﺳﺎﻣﺮی ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮود،
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮﭼﻪ در آﯾﺎت ﺑﻪ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدن ﻧﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺣﺘامل را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮی ﺑﻮدن او و اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ وی را ﺑﻪ ﻧﺎم ”اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺐ“ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ )ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۱۷آﯾﻪ (۱۸
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ در واﻗﻊ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ﺑﯿامرﯾﺸﺎن آن ﻣﻮاﻧﻊ را ﭘﺸﺖ ﴎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﺸﱰک و ﺗﺮاژدی ،آﻧﭽﻪ آﻟﱪت ﺷﻮاﯾﺘﺰر ﺑﻪ ﻧﺎم ”ﯾﺎران درد و رﻧﺞ“ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ اﯾﻦ
ﺟﺪاﯾﯽ ﻗﻮﻣﯽ را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﯿﺎز ﻣﺸﱰک آنﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ،ﺗﺮﻣﯿﻢ ،و ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴﯽ آورده ﺑﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن و دﯾﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ﻫﺪف ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ” .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻤﺸﺪه ﺧﺎﻧﺪان اﴎاﺋﯿﻞ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ام“ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۱۵آﯾﻪ  .(۲۴او ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ اﺑﺘﺪا ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻗﺪرمتﻨﺪی درﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﺠﺎد منﺎﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در
متﺎم ﻣﺪت ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ،ﺷﻮاﻫﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﺰام رﺳﯿﺪن ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﴎﺗﺎﴎ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن داد .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺲ از رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ او
آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﻋﯿﺴﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ذﻫﻦ ﺣﻮارﯾﻮن را ﺑﺮروی اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ
اﺻﻠﯿﺸﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎز منﺎﯾﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ متﺎم اﯾﻦ ﻣﺮدان از ﺧﻮد وﻓﺎداری و اﯾامن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ درﯾﺎﻓﺖ
منﻮده ﺑﻮد ،ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺷﮑﺮﮔﺰاری در اﯾامن ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽآﻣﻮزد؟ ﺷام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار
ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﻮاره آنﻫﺎ را در ﭘﯿﺶ روﯾﺘﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ ،ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎلﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ و اﺻﻼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﻬﱰ از ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدن از ﺧﺪا ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪردادﻧﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،وﺟﻮد دارد؟
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ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و ﻋﯿﺴﯽ
”و از آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﺎدت آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﮐﻪ از ﺑﯿﺖ ﺻﯿﺪای ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻮد
آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﻮال ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ ای آﻗﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ آﻣﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪرﯾﺎس ﮔﻔﺖ و اﻧﺪرﯾﺎس و ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ،ﺳﺎﻋﺘﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﴪ اﻧﺴﺎن ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ“ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۲۰ﺗﺎ  .(۲۲ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در درک ﻓﺮﯾﺎد ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ،اﻣﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

اﯾﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ اﺣﺘامﻻ ﯾﻬﻮدی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن اﺟﺎزه ورود ﯾﺎﻓنت ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﻌﺒﺪ ،دﺳﺖﮐﻢ ﺗﺎ ﺣﯿﺎط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن ،را
داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻔﴪان اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻧﺰد ﻓﯿﻠﭙﺲ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﺎم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ
ﺟﺬب اﯾﺸﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ درک ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻣﺮدﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﭙﺬﯾﺮد اﻣﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ
زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ از ﺳﺨﻨﺎن ﻋﯿﺴﯽ درﺑﺎره رﻧﺞ ﻫﺎ ،ﻣﺮگ و ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ او
ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪﻧﺪ) .ﻧﺪای آﺳامﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داد (.ﻋﯿﺴﯽ اﺣﺘامﻻ ﺑﺎ دﯾﺪن متﺎﯾﻞ آن ﻫﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن او ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه
ﺑﻮد .روﯾﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺸﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ ”اﯾﻨﮏ متﺎم ﻋﺎمل از ﭘﯽ او
رﻓﺘﻪاﻧﺪ“ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﻪ .( ۱۹
آن ﭼﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺮداﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎرج از ﯾﻬﻮدﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ آﻣﺪن ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺟﻬﺎن آﻣﺎده ﻣﺮگ
ﮐﻔﺎره دﻫﺘﺪه اوﺳﺖ! اﯾﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ منﺎﯾﻨﺪه ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ،ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺠﺬوب او ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽ زود ﺻﻠﯿﺐ ﻧﺠﺎت
دﻫﻨﺪه ،ﻣﺮدم متﺎم ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﺎ و دوره ﻫﺎی ﭘﺲ از او را ﺟﺬب او ﺧﻮاﻫﺪ منﻮد ) آﯾﻪ  .(۳۲ﺣﻮارﯾﻮن ﺟﻬﺎن را آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
آﯾﺎت  ۲۰ﺗﺎ  ۳۲از ﺑﺎب  ۱۲از ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﯿﺴﯽ درﺑﺎره از دﺳﺖ دادن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ آن ﭼﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ؟ ﭼﺮا او ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯽ درﻧﮓ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ ﺷام ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﻫامن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او در ﻣﻮردش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
63

 ۲۱اوت

ﺟﻤﻌﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ” :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﴩق و ﻣﻐﺮب آﻣﺪه ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آﺳامﻧﯽ ﺑﺮ ﴎ ﯾﮏ ﺳﻔﺮه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون در ﻇﻠﻤﺖ ،ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﻓﺸﺎر دﻧﺪان اﺳﺖ  ،اﻓﮑﻨﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ“ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت  ۱۱و  .(۱۲اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﻠامت در آﯾﻪ ای ﺧﺎص ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،و در اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﺎص ،ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ روﺣﺎﻧﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ منﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﺧﻮد راﺿﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه و در ﻣﻮاردی ﺣﺘﯽ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی آﻧﻬﺎ را ﻣﻮﻋﻈﻪ و آﻣﻮزش منﯽ دﻫﺪ ،آﺳﺎن
اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﱧ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ متﺎﯾﻞ ﺑﻪ آﻣﻮزش آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ منﯽ
داﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 -۱ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮﻟﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻤﻪ ﺑﴩﯾﺖ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺎر ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﯿﺾ ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوه ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن و در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﴩﯾﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺮوه ﻗﻮﻣﯽ ،اﺟﺘامﻋﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷام ﭼﻄﻮر؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﺷام ﺣﺲ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷام ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ دارﯾﺪ ) ﺧﻮد را ﮔﻮل ﻧﺰﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﯽ در ﺷام وﺟﻮد دارد( ؟ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﭼﻪ اﯾﺮادی دارد و
ﺷام ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺎﯾﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﯿﺂﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ؟

 -۲آن زن ﺑﺮ ﴎ ﭼﺎه ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮد از ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻬﺎدت داد .اﯾﻦ درﺑﺎره ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ و اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد ﺧﺎص
ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺂﻣﻮزد؟
 -۳ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ در ﻣﻮرد او ﺷﻨﯿﺪه ﯾﺎ ﺧﻮد آن ﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد را،
دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در آﺳامن اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ و اﻋﻀﺎﯾﺶ منﺎﯾﻨﺪه او ﺑﺮروی زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ درﺑﺎره ﻧﻮع
زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد؟
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 ۲۲ﺗﺎ  ۲۸اوت

درس ﻧﻬﻢ

ﭘﻄﺮس و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۵ﺗﺎ  ،۲۱ﺑﺎب  ۱۰آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۸و  ۲۳ﺗﺎ ۴۸؛ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۴ﺗﺎ ۱۶؛ اﻋامل
رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۰آﯾﺎت  ۹ﺗﺎ  ،۲۲ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ،۱۰ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ .۳۵

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ” :ﭘﻄﺮس ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ“ :ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷام ﺑﻪ اﺳﻢ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺠﻬﺖ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﻋﻄﺎی
روحاﻟﻘﺪس را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ وﻋﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷام و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷام و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دورﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای
ﻣﺎ او را ﺑﺨﻮاﻧﺪ“ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۳۸و .(۳۹

ﭘﻄﺮس اوﻟﯿﻦ رﺳﻮﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮋده ﻧﺠﺎت را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .او ﺑﻪ اراﺋﻪ رﻫﱪی در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﻨﯿﺎد آن اداﻣﻪ داد
و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﺪ .ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ و رﻫﱪان آن ﮐﻪ اﮐرثا ً
ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ ،در درک ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺰرگ ﮐﻤﮏ منﻮدﻧﺪ.
ﭘﻄﺮس ﺗﻼش منﻮد ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای ﺑﻮﺟﻮد آورد ﺗﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾامن آورده ﮐﻪ از ﻧﮑﺎت ﻇﺮﯾﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻬﻮد آﮔﺎه ﻧﺒﻮدﻧﺪ را ﺑﺎ
اﯾامنداران ﯾﻬﻮد ﮐﻪ رﺳﻮﻣﺸﺎن داﺷﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻬﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزد .ﭘﻄﺮس ﻣﺎﻧﻨﺪ متﺎم ﻣﺒﻠﻐﺎن
ﭘﯿﺸﮕﺎم ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻬﯽ و ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﺴﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾامنداران
ﯾﻬﻮدی و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،متﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﭘﻄﺮس ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻮرای اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻋﻼم منﻮد ﮐﻪ
”و ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و آﻧﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻠﺐ آﻧﺎن را ﺑﺎ اﯾامن ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺖ“ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۵آﯾﻪ  (۹و ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.

* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۹اوت آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
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 ۲۳اوت

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
ﭘﻄﺮس در ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ

ﺳﺨﻨﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﭘﯿﺶ از ﻋﺮوﺟﺶ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺑﺸﺎرﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ” :در اورﺷﻠﯿﻢ و متﺎم ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺳﺎﻣﺮه و ﺗﺎ دوراﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻋﺎمل ﺷﺎﻫﺪان
ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد“ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  .(۸در اﯾﻨﺠﺎ دوﺑﺎره ﻓﺮﻣﺎن ﮔﺴﱰش ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﴎﺗﺎﴎ ﺟﻬﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺗﻨﻬﺎ  ۵۰روز
ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ دﻋﻮت ﮐﻪ ﭘﻄﺮس ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در آن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﴍوع ﺑﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن منﻮد.

اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۵ﺗﺎ  ۲۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻗﺼﺪ ﺧﺪا از رﺳﯿﺪن ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﴎﺗﺎﴎ ﺟﻬﺎن و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن در اﻋﻼم آن داﺷﺘﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺰرگ در روز ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺑﺎرش روحاﻟﻘﺪس ﻫﺪف ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻋﻄﺎی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روحاﻟﻘﺪس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺰرﮔﯽ در روز ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ منﻮﻧﻪای از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺰرﮔﱰ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﴩوی آن
ﺑﻮد.
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﭘﻄﺮس ﺣﺎوی ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﺮوزه ﻫﺴﺘﻨﺪ:
اوﻻً ،ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽﻫﺎ و وﻋﺪهﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ در ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ )اﻋامل رﺳﻮن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۷ﺗﺎ  ،(۲۱ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺪﻣﺖﻫﺎی ﻗﺪرمتﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش آﺷﮑﺎر ﺷﺪ )آﯾﺎت  ۲۲ﺗﺎ .(۲۴
ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﻋﯿﺴﯽ اﻋﺘﻼء ﯾﺎﻓﺖ و در ﻃﺮف راﺳﺖ ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﮐﻨﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ )آﯾﺎت  ۳۳ﺗﺎ  .(۳۶در او،
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )آﯾﺎت  ۳۸و .(۳۹
در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﻄﺮس ﺷﺎﮔﺮد ﻓﻌﺎل و ﺳﺨﻦ ﭘﺮداز را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺑﺎورش ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ .او ﺗﻮﺳﻂ ﻋﯿﺴﯽ دﻋﻮت ﺷﺪ ﮐﻪ رﻫﱪی
ﻗﺪرمتﻨﺪ در ﮐﻠﯿﺴﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﻄﺮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﮐﻤﱰ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ،ﻣﻮﺛﺮ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ادﯾﺎن
ﺑﻮد ) ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۱ﺗﺎ  ۱۴را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( ،اﻣﺎ راه ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ  ۱۵ﻣﻠﺖ ﺑﺎز منﻮد و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺧﺎرج ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او از ﭘﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﮋده ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ زﻣﺎن ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده منﻮد.
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 ۲۴اوت

دوﺷﻨﺒﻪ
اﯾامن آوردن ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس :ﺑﺨﺶ اول

اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۰آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۸و  ۲۳ﺗﺎ  ۴۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد درﺑﺎره ﻧﺠﺎت و ﺷﻬﺎدت
دادن ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ آﻣﻮزد؟

اﯾامن آوردن ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس ﮐﻪ اﻓﴪ ارﺗﺶ رم و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد ،ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در
ﮐﺘﺎب اﻋامل رﺳﻮﻻن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ،اﺷﺎره دارد -آﯾﺎ ﯾﮏ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﯾﻬﻮدی ﺷﻮد ،ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺸﻮد؟
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ارﺗﺶ رم ﺑﺮای متﺎم ﯾﻬﻮدﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻗﯿﴫﯾﻪ ﺑﻮد .ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس ﯾﮑﯽ از  ۶ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ  ۶۰۰ﴎﺑﺎزی
ﮐﻪ ﯾﮑﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻧﺎم او ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﮋاد اش از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻈﺎﻣﯽ درﺧﺸﺎن
رم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎل را ﺷﮑﺴﺖ داد ،ﺑﻮﺟﻮد آورد ،ژﻧﺮاﻟﯽ از ﮐﺎرﺗﺎژ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم رم
ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﻣﻬﻤﱰ آن ﮐﻪ ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس ﻣﺮد ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش و دﻋﺎ ﮐﺮدن ﻣﻨﻈﻢ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺳﺨﺎومتﻨﺪ ﺑﻮد .ﺧﺪا دﻋﺎﻫﺎی او را ﺷﻨﯿﺪ و ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
”ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻟﻖ آﺳامن و زﻣﯿﻦ اﯾامن داﺷﺖ ﺑﻪ او اﺣﱰام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺪرت او اذﻋﺎن منﻮده و در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی او ﺑﻮد .او در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و وﻇﺎﯾﻒ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﻬﻮه وﻓﺎدار ﺑﻮد .او ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﺪا
در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺮات ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﱪد – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ
) ،(Ellen G. Whiteاﻋامل رﺳﻮﻻن ،ص .۱۳۳
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس ﭘﻄﺮس را ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻼﻗﺎت منﻮد ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد .او در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻄﺮس ﺗﻌﻈﯿﻢ و او را ﺳﺘﺎﯾﺶ
منﻮد ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﻄﺮس از آن ﯾﮑﻪ ﺑﺨﻮرد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
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ﺧﺪا و ﻣﺮد ﻣﺘﺪﯾﻨﯽ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯽ آﻣﻮزد ﺣﺘﯽ در اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ؛ ﺑﺪون ﺷﮏ او در ﴍف ﯾﺎد ﮔﺮﻓنت
ﺑﻮد.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻔﺎت ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس ﺣﺘﯽ در ﺟﻬﻠﺶ ﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی از آن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ؟

 ۲۵اوت

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

اﯾامن آوردن ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس :ﺑﺨﺶ دوم
”ﭘﻄﺮس زﺑﺎن را ﮔﺸﻮده ،ﮔﻔﺖ’ :ﻓﯽ اﻟﺤﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ام ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻫﺮ اﻣﺘﯽ ،ﻫﺮ ﮐﻪ از او ﺗﺮﺳﺪ و ﻋﻤﻞ
ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺰد او ﻣﻘﺒﻮل ﮔﺮدد‘“ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۰آﯾﺎت  ۳۴و  .(۳۵اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﻠامت ﺑﺮای ﻣﺎ آن ﭼﻨﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺎری
ﺷﺪن آنﻫﺎ از دﻫﺎن ﭘﻄﺮس اﻋﱰاﻓﯽ ﺷﮕﻔﺖ آور ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ،از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه و ﻧﮕﺮش ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ آن ﻫﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ) .ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۱ﺗﺎ  ۱۶را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
اش ﺑﺎ ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﱰی از آن
ﭼﻪ ﺧﺪا ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.

آﯾﻪ  ۳۳از ﺑﺎب  ۱۰ﮐﺘﺎب اﻋامل رﺳﻮﻻن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﭘﻄﺮس ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻬﻞ ﺑﺴﯿﺎر ،او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻃﺎﻋﺖ از او ﺑﻮد؟

اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﻪ  ۱۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﮔﺴﱰش ﯾﺎﻓنت ﻣﮋدﻫﺪاﻧﺠﯿﻞ را ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺮد ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟
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آﯾﺎت  ۱۴ﺗﺎ  ۱۶ﺑﺎب  ۲ﮐﺘﺎب روﻣﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در درک آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪهاﯾﻢ ،ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۰آﯾﻪ  ،( ۲ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ زﯾﺎدی
وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ) آﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟( .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،روزه ﮔﺮﻓنت ،دﻋﺎ ﮐﺮدن و ﺻﺪﻗﻪ دادن ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎز ﺑﻮدن
ﻗﻠﺐ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را آﺷﮑﺎر منﻮد؛ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﺪاﺧﻠﻪ
منﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ او ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﻧﮑﺮد در ﻋﻮض ،ﻓﺮﺷﺘﻪ راه را ﺑﺮای ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس ﻫﻤﻮار منﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻄﺮس ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ او درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ) اﻋامل
رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۰آﯾﺎت  ۳۴ﺗﺎ  .(۴۴در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ منﻮﻧﻪ ای را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﻮﻻﻧﺶ در اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 ۲۶اوت

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

رؤﯾﺎی ﭘﻄﺮس
ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺮوز ﻣﺸﺎﻫﺪه منﻮدﯾﻢ ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس ﺑﺎ ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس ﻣﻼﻗﺎت منﻮد ،ﻧﮕﺮﺷﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾامن دار ﺗﺎ آن زﻣﺎن درک ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۰آﯾﺎت  ۴۴و  .(۴۵ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﭘﻄﺮس را
ﺗﻐﯿﯿﺮ داد؟

اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۰آﯾﺎت  ۹ﺗﺎ  ۲۲و ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۱۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت درﺑﺎره ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻧﮕﺮش اﺷﺘﺒﺎه او ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺑﺎز ﺷﺪن ذﻫﻨﺶ ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
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اﯾامن آوردن ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس و ﻧﻘﺶ ﭘﻄﺮس در وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻬﺎدت دادن ﭼﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای
ﻣﺎوراءﻃﺒﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ و ﻣﯿﺰﺑﺎن او ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار منﻮد :ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭘﻄﺮس روﯾﺎﯾﯽ داده ﺷﺪ.
ﭘﻄﺮس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﺎﻓﺎ ﻧﺰد دﺑﺎﻏﯽ ﻣﺎﻧﺪ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۹آﯾﻪ  ،۴۳ﺑﺎب  ۱۰آﯾﺎت  ۶و  ،(۳۲ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ از دﺳﺖ
ﻧﺪﻫﯿﻢ .دﺑﺎﻏﯽ ﮐﺮدن و دﺑﺎﻏﺎن از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺴﺎد ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﴎوﮐﺎر داﺷﺘﻪ و در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﺸﺎن از ﻓﻀﻮﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺰد
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﻨﻔﻮر ﺑﻮدﻧﺪ .دﺑﺎغﻫﺎ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﻌﻮن ”ﺑﻪ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ“ ﻗﺮار داﺷﺖ
)اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۰آﯾﻪ .(۶
اﻗﺎﻣﺖ ﭘﻄﺮس ﻧﺰد ﯾﮏ دﺑﺎغ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از روﯾﺎﯾﺶ او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدن ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اش ﺑﺎ اﻫﺪاف اﻧﺠﯿﻞ ﺷﺪ .ﭘﻄﺮس و
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧنت ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﮐﻪ در روﯾﺎی ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ”اﻧﻮاع ...
ﺣﯿﻮاﻧﺎت“ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﭘﻄﺮس ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت دادن ﺑﻪ ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ﻫﻤﻪ ادﯾﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻣﻘﺒﻮل ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺮدی ”ﻣﺘﺪﯾﻦ“ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮد .او ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﴎﺑﺎز ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯿﱰا آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﭘﺮﺳﺘﺶ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﴍﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﯾﮑﺮدی ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎ دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ دارﻧﺪ اﻣﺮوزه درﺳﯽ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﺎﻫﯽ
اوﻗﺎت اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﺳﺘﯽ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺴﺖ ﺷﺪن ادﻋﺎﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﺑﺎره
ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺤﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎور دارﯾﻢ اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺣﱰام ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﺪون ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻋﻘﺎﯾﺪ
اﺣﱰام ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؟ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﺣﱰام ﮔﺬاﺷنت ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﱰام ﮔﺬاﺷنت ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎﯾﺸﺎن وﺟﻮد دارد؟

 ۲۷اوت

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﻓﺮﻣﺎن اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ را ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾامن آوردن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آورد ،ﺑﺎوری ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾامن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭘﯿﻮﻧﺪ زده ﺑﻮد )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﻪ  .(۱۷ﺗﻨﺶﻫﺎ ﻫﻤﻮاره زﻣﺎﻧﯽ
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ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ از ادﯾﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ اﯾامن ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ،ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﺋﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ،ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾامن آورﻧﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﺋﯿﻦ
ﻫﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ منﻮد .متﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ روی ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺎﺳﯽ ورود ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻬﻮدی ﺑﺮای ﻣﺮدان و منﺎد اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ
متﺎم اﻟﺰاﻣﺎت ﯾﻬﻮدﯾﺖ ﺑﻮد .آﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﯾامن ﻣﯽ آوردﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﯾﻬﻮدﯾﻪ
ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻋﺘامد راﺳﺦ ﺧﻮد را ﺑﺎ زﺑﺎن ﴏﯾﺢ دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺎن منﻮدﻧﺪ :ﺑﺮای آن ﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﺮی ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮد.

ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺷﻮرای اورﺷﻠﯿﻢ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺷﺪ؟ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ .۳۵

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺷﻮرای اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ از اﯾامن
آورﻧﺪﮔﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد ،ﴎ و ﮐﺎر داﺷﺖ .ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻮری ) آﯾﺎت  ۲۳ﺗﺎ  (۲۹ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮐﻠﯽ اراﺋﻪ داد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ارزش ﻫﺎی ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺣﱰام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از
ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن اﺟﺘﻨﺎب منﺎﯾﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮرا ﻫﻢ ﻋﻤﻠﯽ و ﻫﻢ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪاز ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎور ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و
روی آن ﻫﺎ متﺮﮐﺰ منﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾامن ﴐورﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

از ﺷﻮرای اورﺷﻠﯿﻢ ﭼﻪ درس ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻣﺮوزه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﴎ و ﮐﺎر دارد
ﮐﻤﮏ منﺎﯾﺪ؟ آن ﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟

 ۲۸اوت

ﺟﻤﻌﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ” :ﭘﻄﺮس ﺻﺤﺒﺖ از ﺣﯿﺮت ﺧﻮد منﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻼم ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﺮدآﻣﺪه در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﻧﻠﯿﻮس ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮد .و ﻧﺎﮔﺎه
روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﭼﻪ ﯾﻬﻮد و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد .ﻫامن ﻧﻮر و ﺗﺠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﯾﻬﻮد ﺧﺘﻨﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ منﺎﯾﺎن ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﻏﯿﺮ
ﯾﻬﻮد ﻧﺎ ﻣﺨﺘﻮن ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺖ .اﯾﻦ اﺧﻄﺎری ﺑﻮد از ﺧﺪا ﮐﻪ ﭘﻄﺮس ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ را ﭘﺴﺖ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮی ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ از
ﻫﺮ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﯽمنﻮد...
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ﺧﻄﺎﺑﻪ ﭘﻄﺮس ﮔﺮوه را آﻣﺎدﮔﯽ داد ﺗﺎ ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎس ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد
ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽمنﻮدﻧﺪ ،ﮔﻮش ﺑﺪﻫﻨﺪ – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ ) ،(Ellen G. Whiteﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب اﻋامل رﺳﻮﻻن ،ﺻﻔﺤﺎت  ۱۹۳و .۱۹۴

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 -۱روﯾﺎی ﭘﻄﺮس ﺑﺮای ﺣامﯾﺖ از اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﱪ ﻧﯿﺴﺖ -ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺎﭘﺎک .ﻣﻔﻬﻮم رؤﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﭘﻄﺮس ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ” :ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﺣﺮام ﯾﺎ ﻧﺠﺲ
ﻧﺨﻮاﻧﻢ“ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۰آﯾﻪ  .(۲۸از اﯾﻦ رو روﯾﺎ درﺑﺎره رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺎره ﭘﺬﯾﺮﻓنت اﻧﺴﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﴏف ﻧﻈﺮ از ﻗﻮﻣﯿﺖ ،ﻣﻠﯿﺖ ،ﺷﻐﻞ و دﯾﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭼﺮا ﻣﺮدم از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﺮای رژﯾﻢ
ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده منﻮدﻧﺪ؟ اﯾﻦ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﻮدن ﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

 -۲ﺑﻪ آﯾﺎت  ۱۴ﺗﺎ  ۱۶ﺑﺎب  ۲ﮐﺘﺎب روﻣﯿﺎن ﺑﯿﺴﱰ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﺎت
ارﺗﺒﺎط داﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ای ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻗﻠﺐ ﻫﺎﯾﺸﺎن وﺟﻮد دارد ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت
دادن ﺑﻪ آن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد؟

 -۳در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ،ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺷﻮرای اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻣﺮوز ﺻﺤﺒﺖ منﻮده اﯾﻢ .اﯾﻦ آﯾﺎت درﺑﺎره
ﺷﻮری را دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ) اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  .(۳۵ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮری اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای
ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ -۱ :ﺷﻬﺎدت ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ درﺑﺎره ﮔﻮاﻫﯽ دادن  -۲ﻧﻘﺶ اﻧﺠﯿﻞ -۳
ﻧﻘﺶ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس  - ۴ﻧﻘﺸﺲ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ و  -۵ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط اﻋﻀﺎء در ﺷﻮری.
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 ۲۹اوت ﺗﺎ  ۴ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

درس دﻫﻢ

ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ،۱۸اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۴۴ﺗﺎ  ،۴۷ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۳۴ﺗﺎ  ،۳۷ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ ،۷
ﺑﺎب  ،۸ﺑﺎب  ۲۱آﯾﺎت  ۷ﺗﺎ .۱۰

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ” :ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﺷام ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻗﻮت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺎﻫﺪان ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،در اورﺷﻠﯿﻢ و متﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدﯾﻪ و
ﺳﺎﻣﺮه و ﺗﺎ اﻗﺼﺎی ﺟﻬﺎن“ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ .(۸

ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ در ﻣﺪت  ۴۰روز ﻣﯿﺎن ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن و ﻋﺮوﺟﺶ ﺑﻮد .ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ از
اﻇﻬﺎرات او در ﻣﻮرد ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺰرگ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۸آﯾﺎت  ۱۸ﺗﺎ  ،۲۰ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۱۶آﯾﻪ  ،۱۵ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۲۴آﯾﺎت ۴۷
ﺗﺎ  ،۴۹ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲۰آﯾﻪ  ،۲۱اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۵ﺗﺎ  .۸اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﯾﮏ راﻫﱪد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺲ ﺑﺮد ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ از ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﺶ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺳﺎﻣﺮه و ﺳﭙﺲ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ متﺎم ﺟﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﴍوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن منﻮد.
اﯾﻦ راﻫﱪد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎب  ۸اﻋامل رﺳﻮﻻن ،ﺧﺪﻣﺖ او در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮔﺴﱰده ای
ﺑﻪ ﺧﺎرج از اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ دورﺗﺮ ﻫﺎ ﮔﺴﱰش ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره او و ﮐﺎری ﮐﻪ در روزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻧﺠﺎم داد ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎ
از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﻪ درس ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟

* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۵ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
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ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪه
”در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ منﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ ،زﯾﺮاﮐﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ
ﺟﺎوداﻧﯽ“ ) دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  .( ۱۸ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ درﺑﺎره ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ
ﻣﺒﴩ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ اﺷﺎره در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از او منﯽ داﻧﯿﻢ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ منﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﮐﺎرش را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ از آن ﭼﻪ او اﻧﺠﺎم داد ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی منﯽ داﻧﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻫﻤﻮاره ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺳﺨﻨﺎن
ﭘﻮﻟﺲ را در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﻣﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن
ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ۱۳را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻧﺎم ﻣﺤﺒﻮب ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ”ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺐ“ ﺑﻮد .در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم وﺟﻮد دارﻧﺪ .دو ﻧﻔﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺎم اﺿﺎﻓﯽ
ﻫﯿﺮودﯾﺲ را داﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﯿﺮودی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﴎاﺋﯿﻞ زﻣﺎن ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺸﻨﯽ اﻋامل ﻣﯽ ﮐﺮد .دو
ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺰرگ داﺷﺘﻨﺪ.
اوﻟﯽ ﻓﯿﻠﯿﭗ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺻﯿﺪا ،ﻣﺮﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ در آوردن ﻧﺎﺗﺎﻧﯿﻞ ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد ) ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۴۳ﺗﺎ  .(۴۶ﺑﻌﺪﻫﺎ او
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن را ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ آﺷﻨﺎ منﻮد ) ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۲۰و .(۲۱
ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ دوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﴩ در آﯾﻪ  ۸ﺑﺎب  ۲۱ﮐﺘﺎب اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ او را از ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﺮﯾﺪ ﻣﺘامﯾﺰ ﺳﺎزد .او در اﺑﺘﺪا در
ﮐﻠﯿﺴﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ) اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۲ﺗﺎ  (۵ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ و ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪه ﺷﺪ ) اﻋامل
رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ  .(۱۲ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﭼﻬﺎر دﺧﱰ ﭘﯿﺶ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در
اﻋامل رﺳﻮﻻن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﱰی از ﮔﺬﺷﺘﻪ او منﯽ داﻧﯿﻢ.
”اﯾﻦ ﻓﻠﯿﭙﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮیﻫﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮد؛ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﻌﻤﯿﺪ دادن ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺒﺸﯽ را داﺷﺖ و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻦ دو ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰار ] ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ و ﭘﻮﻟﺲ[ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ آزار ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺳﻮﻟﺲ ﻓﺮﯾﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻫﻔﺖ ﺧﺎدم را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ .ﻓﺮار ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺘﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫامن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ زﻧﺪﮔﯽاش را وﻗﻒ آن منﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ و ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ در ﻫﻤﺪﻣﯽ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﴏف منﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ارزش ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردﻧﺪ از روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺳﺎﻃﻊ از ﺻﻮرت
اﺳﺘﻔﺎن آﺳامن ﻧﮕﺮ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﴍﺑﺖ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﺮﺟﻼل ﺑﺮ ﺳﻮﻟﺲ آزاردﻫﻨﺪه ﺗﺎﺑﯿﺪ و او را ﭼﻮن ﻣﺮﯾﺪ ﻻﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
ﭘﺎی ﻣﺴﯿﺢ آورد – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ )(.Ellen G. White، Sketches From the Life of Paul, p. 204

74

 ۳۱اوت

دوﺷﻨﺒﻪ

ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺘﯽ ﮐﺮدن
ﮐﺘﺎب اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۴۴ﺗﺎ  ۴۷و ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۳۴ﺗﺎ  ۳۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟

ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾامﻧﺪاران اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻃﻮﻟﯽ
ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﴍوع ﺑﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮدن منﻮد.

آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۷ﺑﺎب  ۶ﮐﺘﺎب اﻋامل رﺳﻮﻻن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ؟

رﺷﺪ ﴎﯾﻊ ﮐﻠﯿﺴﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻨﺶ ﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﺷﺪ .ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻪ رﻫﱪی ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾامﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﻣﺤﺮوم و از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﮑﻞ دار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﴍﮐﺖ روزاﻧﻪ ﺷﺎن در وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ
رﻫﱪان ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ .زﻣﺰﻣﻪ ای از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﻋﱪاﻧﯽ ﯾﺎدآوری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻮه زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺘﯿﻢ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی دوازده رﺳﻮل ﻫﻤﻪ اﯾامﻧﺪاران را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺮد ﮐﻪ ﭘﺮ از روحاﻟﻘﺪس و ﺣﮑﻤﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯿﺰﻫﺎی ﻏﺬا را ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ ) اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۳و  .(۴ﻫﻤﻪ
ﻫﻔﺖ ﻣﺮد اﺳﺎﻣﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻌﺎدل ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .درﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻗﺮار داﺷﺖ واﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم او در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺳﻮﻻن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری آن ﻫﺎ در اداره ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،رﻫﱪان ﺑﯿﺸﱰی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺗﺄﮐﯿﺪ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﮐﻼم ﺧﺪا و ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻔﺮﻗﻪ آﻣﯿﺰ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺷام ﮐﺪاﻣﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺧﺪا از ﺷام در ﮐﺎﻫﺶ آن ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟

 ۱ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ در ﺳﺎﻣﺮه
ﺳﻮﻟﺲ ﮐﻪ رﺳﻮل و ﻣﺒﴩ آﯾﻨﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺎﺟﺮای ﺳﻨﮕﺴﺎر اﺳﺘﻔﺎن ﺧﺎدم ،اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ،در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮج آزار و اذﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺴﱰش ﺑﯿﺸﱰ ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ ﮐﻤﮏ منﻮد.

آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۶از ﺑﺎب  ۸ﮐﺘﺎب اﻋامل رﺳﻮﻻن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﻮد؟

ﺳﺎﻣﺮه اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﺴﱰش ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻮد .ﺳﺎﻣﺮیﻫﺎ ﺧﻮد را ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۷۲۲ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﻌﯿﺪ اﮐرث آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﺷﻮرﯾﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﺳﺎﻣﺮیﻫﺎ را ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
آﺷﻮریﻫﺎ ﺑﻪ زور در اﴎاﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ منﻮدﻧﺪ .رواﺑﻂ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺳﺎﻣﺮیﻫﺎ در دوران ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﴎﺷﺎر از ﺗﻨﺶ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ دﯾﺪﯾﻢ ،ﻋﯿﺴﯽ از ﻗﺒﻞ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن زن ﺑﺮ ﴎ ﭼﺎه ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ،راه را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺎرﺗﯽ در آن ﺟﺎ
ﻫﻤﻮار منﻮده ﺑﻮد .آن زن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﴍوع ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت دادن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺮد.
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺘﯽ ﮐﺮدن اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺮیﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهای ﮐﻪ
از آزار و اذﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ در ﺣﺎل ﻓﺮار ﺑﻮد ،وﻗﺖ ﺧﻮد را ﻫﺪر ﻧﺪاد .او اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و
ﺳﺎﻣﺮیﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ ) اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت  ۵و .(۱۲

آﯾﺎت  ۶ﺗﺎ  ۱۵ﺑﺎب  ۸ﮐﺘﺎب اﻋامل رﺳﻮﻻن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﺳﺎﻣﺮه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد؟
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ﺧﺪا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻗﺪرمتﻨﺪ از ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ در آن ﺧﺪﻣﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده منﻮد .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ زن ﺑﺮ ﴎ ﭼﺎه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ”ﯾﻬﻮد ﺑﺎ
ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎﴍت ﻧﺪارﻧﺪ“ ) ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ( ۹اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﭼﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﻫﺎ ،ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﺼﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روح ﺷام را ﻣﺼﻤﻮم منﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ وﻗﺖ آن
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ؟

 ۲ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺑﺎ ﺣﺒﺸﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﺎت  ۲۶ﺗﺎ  ۳۹ﺑﺎب  ۸ﮐﺘﺎب اﻋامل رﺳﻮﻻن ،متﺎس ﺑﻌﺪی ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﺣﺒﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ او را ﯾﮏ ﮔﺎم
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ”اﻗﺼﺎی ﺟﻬﺎن“ ) اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  (۸ﻧﺰدﯾﮏ منﻮد .ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎﻣﺮه و ﻏﺰه ﺑﻮد .او از ﺳﺎﻣﺮه از
ﺷامل اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻏﺰه ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب اﺳﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.ﮐﺎر او در ﺷامل ﺑﺮ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ در اﯾﻨﺠﺎ متﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ در ﺳﺎﻣﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﯽ ،از ﻣﺴﯿﺢ ﻣﮋده دﻫﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺎﻣﺮیﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﻗﺒﻮل
داﺷﺘﻨﺪ؛ در اﯾﻨﺠﺎ او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ اﺣﺘامﻻ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت  ۲۶ﺗﺎ  ۳۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

آن ﻣﺮد ﺣﺒﺸﯽ ﭼﻪ آﯾﺎﺗﯽ از ﺑﺎب  ۵۳ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﭼﺮا اﯾﻦ آﯾﺎت ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت دادن ﺑﻪ او
دادﻧﺪ؟
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در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ در ﺳﺎﻣﺮه ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ اﻧﺠﺎم داد ) اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ  ،(۶ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺣﺒﺸﯽ اﻧﺠﺎم داد،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻮد .ﻣﺎ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت دادن ﺑﺮای دﯾﮕﺮان در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ؟

روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ را ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﮋده ﻧﯿﮏ درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺪ دادن ﻣﺮد ﺣﺒﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ.
ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎور ﻫﺎ و آﻣﻮزه ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ آن اﯾامن آورﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺮد ﺣﺒﺸﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾامن ﻣﺴﯿﺤﯽ را
در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،و ﺑﺎ راﻫﻨامﺋﯽ ﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ و روح ﺧﺪا ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن در او ﮐﺎر ﮐﺮده و او ﻋﺒﺎدت
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﻼم او ﺑﻮد.

ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺣﺒﺸﯽ آﯾﺎت ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ درﺑﺎره ﻣﺮگ ﻋﯿﺴﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﺴﯽ ،ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﻢ؟ ﭘﯿﺎم ﻣﺎ ﺑﺪون او ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

 ۳ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﴩ ،ﭘﺪر و ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻔﴪان ﺑﺮ ﴎ آﻧﭽﻪ ”روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﯿﻠﭙﺲ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ“ )اﻋامل رﺳﻮﻻن
ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ  (۳۹اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﯾﺎ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺪود ﺑﺮود )آﯾﻪ  (۴۰و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ
ﺑﻪ آن ﺟﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ روح اﻟﻘﺪس ﺷﺪه ﺑﻮد؛ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺧﺪا ﺗﻮاﻧﺴﺖ از او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

آﯾﻪ  ۴۰ﺑﺎب  ۸ﮐﺘﺎب اﻋامل رﺳﻮﻻن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در درک ﻟﻘﺐ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﴩ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
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ﮐﺘﺎب اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲۱آﯾﺎت  ۷ﺗﺎ  ۱۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .از اﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎره ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از داﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد و ﭼﻬﺎر دﺧﱰ ﻣﺠﺮد داﺷﺖ .ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ از
ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت دادن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ او ﺳﻔﺮﻫﺎی ﮔﺴﱰده ای اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ او از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻏﺰه و
در اداﻣﻪ آن ﺑﻪ متﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺷﺪود و ﻗﯿﴫﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .اﺣﺘامﻻً ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از ﺳﻔﺮﻫﺎی او ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﴩان ﭘﯿﺸﮕﺎم ،او ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﭼﺎر
ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اش را اداره ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﭼﻬﺎر
دﺧﱰش ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ روح اﻟﻘﺪس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮﻫﺒﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮاه ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﺧﻮب و
دﯾﻦ داری ﺣﻘﯿﻘﯽ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺒﴩ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎم اﺳﺖ.
اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ”ﭼﻨﺪ روزی“ ﻧﺰد ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﺎﻧﺪ )آﯾﻪ  .(۱۰ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ،ﭘﻮﻟﺲ ﮐﻪ در آن
زﻣﺎن ﺳﻮﻟﺲ ﻧﺎم داﺷﺖ ،ﯾﮏ آزار دﻫﻨﺪه ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻮد )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۹آﯾﺎت  ۱و  .(۲آزار و ﺗﻌﻘﯿﺐ
اﯾامﻧﺪاران اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﻓﺮار ﮐﻨﺪ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  .(۵و اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ،آزار
دﻫﻨﺪه و ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭘﻮﻟﺲ اﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﺑﺮادران و
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺰرگ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی!

در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎن ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﭼﺮا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ اوﻟﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎن را ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾامن اﺳﺖ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ؟

 ۴ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﺟﻤﻌﻪ
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ” :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آزار و اذﯾﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ و ﻏﯿﺮت ﻣﺒﴩی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺎن ﺣﯿﺎت دارﻧﺪ؛ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ(.Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 106) ،

”و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻮارﯾﻮﻧﺶ از اورﺷﻠﯿﻢ راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻣﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺮیﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﮋده رﺳﺎﻧﺎن اﻧﺠﯿﻞ
اﺳﺘﻘﺒﺎل منﻮده و اﯾامن آورﻧﺪﮔﺎن ﯾﻬﻮدی ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ارزﺷﯽ از ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزی ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻊ آوری منﻮدﻧﺪ“.
– ص  ۱۰۶و .۱۰۷

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 -۱ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .دﺳﺖ ﮐﻢ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ در زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن -در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ اﺳﺖ -ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘامﻋﯽ و ﻏﯿﺮه
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎ را ﺑﺴﯿﺎر از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺳﺎزد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﻫﺎﯾﯽ را
ﺗﻀﻌﯿﻒ منﺎﯾﺪ؟

 -۲ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ آزار و اذﯾﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮار اﯾامﻧﺪاران ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون آزار و
اذﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ﴍوع ﺑﻪ ﮔﺴﱰش ﯾﺎﻓنت منﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺪا ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را ﺧﻮب ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آزار
و اذﯾﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮب ،درﺳﺖ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮕﺮش ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد آزار ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ آن ﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ؟ )ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ  ۳۱را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
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درس ﯾﺎزدﻫﻢ

ﭘﻮﻟﺲ :اﻃﻼﻋﺎت زﻣﯿﻨﻪﺋﯽ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۹آﯾﻪ  ،۱ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  ،۶اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۵آﯾﻪ  ،۱۰اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب ۹آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ
 ،۲۲ﺑﺎب  ۲۶آﯾﻪ  ،۱۸ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ .۱۷

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ” :اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوی زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﺨﺺ وﺳﯿﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ام ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﻧﺎن و ﻗﻮم اﴎاﺋﯿﻞ اﻋﻼم منﺎﯾﺪ“ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۹آﯾﻪ .(۱۵

ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻮﻟﺲ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﻮﻟﺲ ﻧﺎم داﺷﺖ ﺑﻮد .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫامن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮد .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮم ﺧﺪا را از ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺟﺪا منﻮد ﺗﺎ ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم اراده ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ ﮐﻼم ﺧﺪا را از اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮد ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫامن ﮐﺎر را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اراده ﺧﺪاﺳﺖ
ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﭘﻮﻟﺲ ﺑﯿﺸﱰ از ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻗﺮن اول اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد .از او ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اش ﺑﺮای ﺗﺒﺸﯿﺮ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در  ۲۰۰۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی ﺗﺒﺸﯿﺮی او و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ در اﻃﺮاف
درﯾﺎی ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ ،منﻮﻧﻪ ﻗﺪرمتﻨﺪی از ﯾﮏ ﻣﺒﴩ ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد.
اﻋﺘﻼ دادن اﺣﮑﺎم اﺻﻠﯽ و متﯿﺰ آنﻫﺎ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻬﻮد ﮐﻪ در آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﴩﯾﻔﺎﺗﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﭼﻨﺎن در ﺑﺎﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻬﻮد آﻣﯿﺨﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺎدات ﯾﻬﻮد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪﭘﯿﺎم ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ  -ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ  -ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد.

* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۲ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
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ﺳﻮﻟﺲ ﻃﺮﺳﻮﺳﯽ
ﺳﻮﻟﺲ در ﻃﺮﺳﻮس ،ﮐﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﻬﻢ واﻗﻊ در راه ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ و آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ)اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲۲آﯾﻪ .(۳
ﻃﺮﺳﻮس ﻣﺮﮐﺰ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺶ و ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨرنان و ﺳﻨﺎﺗﻮر روم ،ﺳﯿﴪون ﺑﻮد.
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺳﻮﻟﺲ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺧﺎرج از وﻃﻦ )ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﴎزﻣﯿﻦ اﴎاﺋﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ منﯽﮐﺮدﻧﺪ( از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﻧﺎﻣﺶ ﺳﻮﻟﺲ ﺑﻮد )ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه از ﺧﺪا( اﻣﺎ ﭘﺲ از ﴍوع ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن )اﻋامل رﺳﻮﻻن
ﺑﺎب  ۱۳آﯾﻪ  ،(۹ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ )ﻧﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﻬﻮر روﻣﯽ( ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﺴﯽ ﺑﻮد،
اﺣﺘامﻻ ﻫﻤﴪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع منﯽداﻧﯿﻢ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ از ﺧﺎﻧﻮاده او ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی منﯽداﻧﯿﻢ،
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادرزادهاش اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲۳آﯾﻪ  .(۱۶ﭘﻮﻟﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺖ روﻣﯽ را داﺷﺖ )اﻋامل
رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲۲آﯾﺎت  ۲۵ﺗﺎ .(۲۸
ﺳﻮﻟﺲ اﺣﺘامﻻ ﺗﺎ  ۱۲ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﺮﺳﻮس ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن در اورﺷﻠﯿﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎﺧﺎﻣﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺧﺎم
ﻣﺸﻬﻮر ﮔﻤﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﻪ داد )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲۲آﯾﻪ  .(۳او ﻣﺎﻧﻨﺪ متﺎم ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدی ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮﺧﺖ  -ﮐﻪ در ﻣﻮرد او
ﭼﺎدر دوزی ﺑﻮد )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۸آﯾﻪ .(۳
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﺴﯽ ﺑﻮد )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  .(۵ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه ﻫﺎ( ﺑﻪ اﴏار ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ از
ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪا ،ﻫﻢ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻢ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻞ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺗﺐﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻻزم اﻻﺟﺮا و ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﺪی و اﻃﺎﻋﺖ دﻗﯿﻖ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﻬﻮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آنﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
رﯾﺎﮐﺎر و اﯾﺮادﮔﯿﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﻮﻟﺲ ﻓﺮﯾﺴﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد و ﭘﺪرش را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﺮد )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲۳آﯾﻪ .(۶
زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﯾﺴﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﻋﻨﴫ ﻣﻮﺛﺮی در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺸﺎرﺗﯽ او ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ او دارای داﻧﺶ
دﻗﯿﻖ از ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻬﺪ
ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺗﺐ ﻫﺎ داﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ او رﺳﻮﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﺑﺮای متﯿﺰ دادن ﺑﯿﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻣﻮارد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻬﻮدی از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺮوان ﻏﯿﺮ
ﯾﻬﻮد ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آنﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﻀﺎد را ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻃﺮاﻓامن دارد؟ ﺷام ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪون ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧنت آﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪﺑﻪ ﺧﻄﺮ
اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
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دوﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻮﻟﺲ ،آن اﻧﺴﺎن
ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮد ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ آﻣﻮزﺷﯽ اﻃﺮاف اﺳﺖ .ﺳﯿﺮت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺻﻔﺎت ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۹آﯾﻪ  ،۱ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۶و  ،۸اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۹و  ،۱۰اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  ،۱۶ﻏﻼﻃﯿﺎن
ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  ۱۴و دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۲۳ﺗﺎ  ۳۳را ﺑﺨﻮﻟﻨﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت درﺑﺎره ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﯿﺮت ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺮدی ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﻏﯿﺮت ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﺧﻮد از ﻏﯿﺮت ﺧﻮد ﺑﺮای آزار ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده
منﻮد .او از ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎن ﺣامﯾﺖ منﻮد )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۷آﯾﻪ  ،(۵۸در زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺷﺪ
)اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ  ،(۳ﺣﻮارﯾﻮن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ منﻮد )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۹آﯾﻪ  (۱و ﯾﻮرﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮد )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۹آﯾﻪ  ،۲ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ .(۱۳
در ﻫامن ﺣﺎل ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﯿﺮت و ﺷﻮق او ﺑﺎ وﻗﻒ منﻮدن زﻧﺪﮔﯽاش
ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﯿﺮ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎﯾﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ
او ﮐﺮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .و اﮔﺮ ﭼﻪ او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰش را ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ از دﺳﺖ داد ،اﻣﺎ آنﻫﺎ را زﺑﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯽاﺳﺘﻔﺎده و
آﺷﻐﺎل اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در زﻧﺪﮔﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﭘﻮﻟﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮوﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه آزار و اذﯾﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﺧﻮد را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺶ منﯽداﻧﺴﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮد،
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺪای ﻣﻘﺪس ﭼﻘﺪر ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮد و ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺮای ﻓﺮوﺗﻦ ﻧﮕﻪ داﺷنت ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن و
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﻮدن او ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد.
”ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮ از ﺟﻼل ﺧﺪا ،ذره ای از ﭘﺎﮐﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ وارد روح ﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن دردﻧﺎک ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻧﻘﺺ ﺳﯿﺮت ﻣﯽﮔﺮدد .متﺎﯾﻼت
ﻧﺎﻣﻘﺪس ،ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽ ﻗﻠﺐ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻟﺒﻬﺎ را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ )Ellen G. White)، Steps to Christ, p 29

ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻣﺎ ﻣﺼﻮن از ﻏﺮور ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .متﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ و ﻣﻔﻬﻮم آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼج اﻓﺮاد از اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺷﻮد؟
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از ﺳﻮﻟﺲ ﺗﺎ ﭘﻮﻟﺲ
آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۲۲ﺑﺎب  ۹اﻋامل رﺳﻮﻻن ،داﺳﺘﺎن اﯾامن آوردن ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن او ارﺗﺒﺎط
داﺷﺖ؟ آﯾﺎت  ۱۶ﺗﺎ  ۱۸ﺑﺎب  ۲۶اﻋامل رﺳﻮﻻن را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

درﺳﺖ از اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ از ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ روﯾﺪاد
دﯾﮕﺮی در آﻣﺎده ﺳﺎزی ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻠﻎ و ﻋﺎمل اﻟﻬﯿﺎت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾامن آوردن او دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺒﻮد؛ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،او اﻏﻠﺐ در
ﺷﻬﺎدت دادن ﻫﺎﯾﺶ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ.
”ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ و روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪم ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﻢ .ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز دﯾﺪه ای و
آﻧﭽﻪ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﺷﻬﺎدت دﻫﯽ“ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲۶آﯾﻪ  .(۱۶ﭘﻮﻟﺲ منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﮐﻪ منﯽ داﻧﺴﺖ ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ .ﺧﯿﺮ ،در ﻋﻮض او ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ و داﻧﺶاش از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻫامﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽ داد) .روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱و  ۲را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

آﯾﻪ  ۱۸از ﺑﺎب  ۲۶از اﻋامل رﺳﻮﻻن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﭘﻮﻟﺲ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟

از اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ  ۵ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺛﻖ درﺑﺎره ﮐﺎر ﺗﺒﺸﯿﺮی ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ:
 -۱ﺑﺎز ﮔﺸﻮدن ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﻣﺮدم .واﻗﻌﯽ ،ﺣﺎﴐ ،ﻓﻌﺎل و ﺟﺬاب ﺳﺎﺧنت ﺧﺪا و ﻋﯿﺴﯽ.
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 -۲اﻧﺘﻘﺎل از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﻪ داﻧﺎﯾﯽ – ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻪﺋﯽ اﻧﺠﯿﻞ) .ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۷۸و  ۷۹را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
 -۳ﺑﺮﮔﺸنت از ﻗﺪرت ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا.
 -۴ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن .ﻣﺸﮑﻞ ﮔﻨﺎه راه ﺣﻠﯽ دارد .اﯾﻦ ﭘﯿﺎم زﻧﺪه ،ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﺳﺖ.
 -۵درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪﺳﺎن؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓنت ﻧﮋاد ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﻠﯿﺖ.

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷام ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺧﻮد ﺷام ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ دارﯾﺪ ،درﺑﺎره او ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد؟
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ﭘﻮﻟﺲ در ﻣﯿﺪان ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
”ﻣﻦ ﴎاﴎ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺎ »اﻟﯿﺮﯾﮑﻮم « ﭘﯿﻤﻮده ام و اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺢ را ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮده ام“ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۵آﯾﻪ  .(۱۹ﭼﻪ ﻋﻨﺎﴏ
ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ؟ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  ،۲۳ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  ،۲ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ
 ،۱۴ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱۵ﺗﺎ  ۱۸را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره متﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ :ﴏﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﻣﺴﯿﺢ و ﺑﻪ
ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن او ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺶ ﺑﻮد .او ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از او ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ،وﻓﺎدار ﺑﻮد .ﭘﯿﺎم
ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی اﻣﺮوزه آﺷﮑﺎر اﺳﺖ :ﻣﺎ درﺑﺎره ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮده و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ )و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ﭼﯿﺰ
ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﺷﱰاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ( ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺢ و ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪﻧﺶ را در رأس و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﻮﻟﺲ درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻮﻋﻈﻪ منﯽ ﮐﺮد ﺑﺮاه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽداد .ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﺎ ،راه اﻧﺪازی
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ،اﺳﺎس ﺧﺪﻣﺖ او ﺑﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،وﻇﯿﻔﻪ او ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻮد.
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ﻋﻨﴫ دﯾﮕﺮی در وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﭘﻮﻟﺲ وﺟﻮد داﺷﺖ.
آﯾﻪ  ۲۸ﺑﺎب  ۱ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .آﻧﭽﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ؟ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت دادن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﺳﺎزی؟

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎری از رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺸﺎرت دادن ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺬﯾﺐ و ﭘﺮورش ﮐﻠﯿﺴﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ ﻋﻨﴫ اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ :ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻋﯿﺴﯽ ،ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و
ﭘﺮورش ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد.

ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺷﻬﺎدت دادﯾﺪ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ او ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟

 ۳ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ﺗﻌﺪد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ دو دﺳﺘﻪ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ -ﻣﺎ و آﻧﻬﺎ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺎ و ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ .ﺑﺮای ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن متﺎم ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻫﺎ
وﺣﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﻤﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﻫﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﯾﺪه اﯾﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﮑﯿﮏ ﯾﻬﻮدی و
ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﻬﻮدی ﺷﻮد ،ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮔﺮدد.

آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۱۷ﺑﺎب  ۲ﻏﻼﻃﯿﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﭼﺎﻟﺶ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و ﺑﺸﺎرت دادن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؟
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”ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺎﮐﯿﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻋﺘامد ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮاﺳﻄﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺤﻄﺎﻃﺎﻧﻪاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾامن آورﻧﺪﮔﺎن
ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﺷﺪ .ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ او ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻮری ﮐﻪ از آﺳامن ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .او ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺼﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾامﻧﺪاران ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﺑﺮ ﴎ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﴎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﴩﯾﻔﺎت ﺗﻌﺼﺐ
داﺷﺘﻨﺪ از اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﻄﺮس ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﯾامﻧﺪاران ﺗﻐﯿﯿﺮ داد  ...اﯾﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺿﻌﻒ از ﻃﺮف
رﻫﱪان ﻣﻮرد اﻋﺘامد و ﻣﺤﺒﺖ ،دردﻧﺎﮐﱰﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﻓﮑﺮ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾامن آورده ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪن ﻣﯽ ﺷﺪ“.
– اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ(.Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 197, 198) ،
ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﭘﻄﺮس ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد و ﻗﺪﻣﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﺮوزه ﮐﻠﯿﺴﺎی ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد.
اﯾامﻧﺪاران ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی او ﺑﺮای اﯾامن آوردن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﯾﻬﻮدی ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﯾﺴﯽ
ﻣﻮﻣﻦ ،ﺷﺎﮔﺮد ﺧﺎﺧﺎم ﮔﻤﻠﯿﻞ ،ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ روﻣﯽ ،اﺻﻮل ﮔﺮای آزار دﻫﻨﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾامن آورده و رﺳﻮل ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،او را ﮐﺎﻣﻼ
واﺟﺪ ﴍاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺻﻮل ﻣﻄﻠﻖ و اﺑﺪی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﺪا از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾامن را از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘامﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

 ۴ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﺟﻤﻌﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ” :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪم ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾامن آورﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه ام ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی وﺳﯿﻠﮥ ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺸﻮم ۲۳ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺠﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻢ ﺗﺎ در ﺑﺮﮐﺎت آن
ﺳﻬﯿﻢ ﮔﺮدم“ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۹آﯾﺎت  ۲۲و .(۲۳

آﯾﺎت  ۱۹ﺗﺎ  ۲۳ﺑﺎب  ۹اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺗﻄﺎﺑﻖ دادن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼح روش ﺑﺸﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼق
ﺷﺪه .ﺗﻄﺎﺑﻖ دادن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻼش ﺑﺮای اﺷﱰاک ﮔﺬاﺷنت اﻧﺠﯿﻞ در ﮐﻼم و رﻓﺘﺎر اﺳﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
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اﻓﺮاد در ﻫامن زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻋﻤﯿﻖ آنﻫﺎ را ﺑﺮآورده ﮐﺮده
و ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ آنﻫﺎ درﺑﺎره دﻧﯿﺎ رﺳﻮخ منﻮده و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ مبﺎﻧﻨﺪ – “.درل
ال .ﻫﻮاﯾﺘﻤﻦ
Darrell L. Whiteman, “Contextualization: The Theory, the Gap, the Challenge,” International Bulletin of Missionary Research,vol.
21 (January, 1997), p. 2.

”ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﯾﻬﻮدی ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﺒﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از
اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ از ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﻬﻮدی ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ آداب و رﺳﻮم ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ آن ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﯿﻠﯽ زود در ﭘﺮﺗﻮ اﯾامن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺣﻮارﯾﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ آﻣﺎده
ﭘﺬﯾﺮﻓنت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮری ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﴩﯾﻔﺎت ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ ﺑﯽ اﻟﺘﻔﺎﺗﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﻬﻮد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 197.

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 -۱آﯾﻪ  ۲۰از ﺑﺎب  ۹اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ درس ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در درک و ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ دادن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺸﺎرت و ﺷﻬﺎدت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽدﻫﯿﻢ؟

 -۲ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻨﺎه آﻟﻮد و ﴍم آور ﭘﻮﻟﺲ ،ﺧﺪا او را ﺑﺨﺸﯿﺪ و از او ﺑﻪ روﺷﯽ ﻗﺪرمتﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده منﻮد .ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد
را ﺑﺮای آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻪ او ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
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درس دوازدﻫﻢ

ﭘﻮﻟﺲ :ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ﭘﯿﺎم
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن اول ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۲۲ﺗﺎ  ،۲۴ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس اول ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ  ،۱۲ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس دوم ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ،۷ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن اول
ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۱۲ﺗﺎ  ،۲۲اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۳۸ﺗﺎ .۴۱

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ ” :ای ﺑﺮادران ،ﻣﻦ ادﻋﺎ منﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل آﻧﺮا ﺑﭽﻨﮓ آورده ام ،وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را در ﭘﺸﺖ ﴎ ﻣﻦ
ﻗﺮار دارد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﺑﮑﻮﺷﻢ .ﻣﺴﺘﻘﯿام ﺑﻪ ﻃﺮف ﻫﺪف ﻣﯽ دوم ﺗﺎ ﺟﺎﯾﺰه ای را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
دﻋﻮت ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﺳامﻧﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺑﺪﺳﺖ آورم“ )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱۳و .(۱۴

ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻧﺒﻮی ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻬﻮدﯾﺖ و زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻌﻠﯿامت ﻋﯿﺴﯽ ،ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﺎت را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﺒﺰ ﻣﺴﯿﺢ را در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮد داﺷﺖ .ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺖ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و روﻣﯽ ،ﭘﻮﻟﺲ
ﺑﯿﻨﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﻧﺠﯿﻞ از اﺻﻮل ،ﻣﺮاﺳﻢ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻋﱪاﻧﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻬﻮدی و ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﭼﻨﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد.
 ۱۳ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ اﯾامﻧﺪاران ،ﺑﺎور را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ .او در ﻫﺮ دو زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺆﺛﺮ ﯾﻮد .او ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯿﺸﺎن راﻫﻨامﯾﯽ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻧﺼﯿﺤﺖ منﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ ،ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ”ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪه“ ﺑﻮد )ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن اول ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ .(۲
ﭘﻮﻟﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای آن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻓﺮد در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺎدت دادن از ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭘﻮﻟﺲ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺪاﺧﺖ.

* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۹ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
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ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن
آﯾﺎت  ۲۲ﺗﺎ  ۲۴ﺑﺎب  ۱ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن اول را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در درک روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ارﺗﺒﺎط
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺷﻬﺎدت دادن ﻫﺎﯾامن ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

در ﺧﺮوج ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿﻞ از ﺑﺮدﮔﯽ در ﻣﴫ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﺮای اﯾﺸﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﯾﻬﻮد اﯾﻦ
اﻧﺘﻈﺎر را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺻﻠﯽ رﯾﺸﻪای ﺑﺮای ﺑﺎورﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻋﻘﻞ ﺑﴩ را
راﺿﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻫﺪف ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﻠﮑﻪ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﴍوﻋﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم ﻣﮋده
ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده منﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،آنﻫﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﯿﺴﯽ و ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻇﺮاﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ،آن را در اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ از ﭘﯿﺎم اﻧﺠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه
اﻓﺮاد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ و آن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده و ”ﻗﺪرت رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش“ ﺑﻮد )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  .(۱۰ﭘﻮﻟﺲ ﭼﻪ ﺧﻮب اﯾﻦ
داﻧﺶ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﯾﻬﻮدی ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮد ،ﻣﻮﻋﻈﻪاش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ داود ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و
ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ درﺑﺎره ﻣﺴﯿﺢ و ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽمنﻮد )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۳آﯾﺎت  ۱۶ﺗﺎ  .(۴۱ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ و ﻣﻮرد اﺣﱰام ﺑﻮد و آن را ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ،ﴍوع ﮐﺮد و ار آن ﻧﻘﻄﻪ ﴍوع ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد.
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ﭘﯿﺎم ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮا ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻟﻖ ،ﺣﺎﻣﯽ و ﻗﺎﺿﯽ؛ ورود ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و ﻧﺠﺎت ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد )اﻋامل
رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۱۵ﺗﺎ  ،۱۷ﺑﺎب  ۱۷آﯾﺎت  ۲۲ﺗﺎ  .(۳۱ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﻔﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﴍوع ﮐﻨﺪ )و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺖ اﯾامن داﺷﺘﻨﺪ( .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﺰ ﻫﺪف او ﺟﺬب اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﯾامن آوردﯾﺪ؟ ﭼﻄﻮر دﻻﯾﻞ ﺷام ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﺮا
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
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دوﺷﻨﺒﻪ

ﴎﺑﺎزان و ورزﺷﮑﺎران
ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﻫﺮ در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ از ﻣﻮارد آﺷﻨﺎ و ﻣﺄﻧﻮس ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .او از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ-روﻣﯽ ﺑﺮای منﺎﯾﺶ دادن واﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده منﻮد .او ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً از دو
زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻬﺎن اﯾامن آوراﻧﺶ ﺑﺮای اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد – ورزﺷﮑﺎران و ﺑﺎزیﻫﺎﯾﺸﺎن و ﴎﺑﺎزان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﴐ روﻣﯽ.
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ورزﺷﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﺟﻬﺎن زﻣﺎن ﭘﻮﻟﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوزه ﻣﺎ .ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷنت ﮐﻤﱰ از ﭼﻬﺎر دوره ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﳌﭙﯿﮏ واﻗﻊ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﻮﻧﺎن در ﻃﻮل ﻗﺮنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .روﻣﯿﺎن
رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ را ﺑﻪ ارث ﺑﺮده و آن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ .ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭘﯿﺎده روی ﺟﺰ ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ زره ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮد .ﮐﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد .ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻔﯿﺴﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﻮﻣﯿﺖ ،ﻣﻠﯿﺖ و ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘامﻋﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﯽ داﺷﺖ زﯾﺮا ﻫﺪف ﻧﺤﻮه اﺟﺮا و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻮد.

ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ ﭼﻪ درسﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ از آﯾﺎت زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ؟ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن اول ﺑﺎب ۹
آﯾﺎت  ۲۴ﺗﺎ  ،۲۷ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  ،۷ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس اول ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ  ،۱۲ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس دوم ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ .۵

از زﻣﺎن ﻣﺎرﯾﻮس ،اﻣﭙﺮاﺗﻮرﻫﺎی روم ﴎﺑﺎزان ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺮﻓﻪای را ﺑﺎ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن متﺎم وﻗﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ منﻮده و آنﻫﺎ را در ﴎاﴎ اﻣﭙﺮاﺗﻮری
روم ﻣﺴﺘﺘﻘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و زره و ﺳﻼحﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺪرﻧﯿﺰه منﻮدﻧﺪ .در زﻣﺎن ﭘﻮﻟﺲ ،ﴎﺑﺎزﻫﺎ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و
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ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ روم ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﭘﺎداش در آﺧﺮ دوره ﺧﺪﻣﺖ وﻓﺎداری ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﻣﭙﺮاﺗﻮر وﻗﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺷﺨﺼﺎً آنﻫﺎ را در ﺟﻨﮓ رﻫﱪی ﻣﯽﮐﺮد.

در آﯾﺎت زﯾﺮ ،ﭘﻮﻟﺲ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﯿﻦ ﴎﺑﺎزان و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؟ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن دوم ﺑﺎب  ۱۰آﯾﺎت  ۴و  ،۵اﻓﺴﺴﯿﺎن
ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۱۰ﺗﺎ  ،۱۸ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس اول ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ  ،۱۲ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس دوم ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۳و .۴

اﺣﺘامﻻً در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪاش ،ﭘﻮﻟﺲ ﴎﺑﺎزی و ورزﺷﮑﺎری را از دﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﴩ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد” :ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﮑﻮ
ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ام و دوره ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐامل رﺳﺎﻧﯿﺪه ،اﯾامن را ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪ ام“ )ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس دوم ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ .(۷

ﺑﻪ ﭼﻪ روشﻫﺎﯾﯽ اﯾامن ﯾﮏ ﻧﱪد و ﺑﻪ ﭼﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ؟ ﺷام ﭼﮕﻮﻧﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ دو اﺳﺘﻌﺎره را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﮐﺪام اﺳﺘﻌﺎره ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﺮا؟

 ۱۵ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻮﻟﺲ و ﻗﺎﻧﻮن
”ﭘﺲ آﯾﺎ ﴍﯾﻌﺖ را ﺑﻪ اﯾامن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﻢ؟ ﺣﺎﺷﺎ! ﺑﻠﮑﻪ ﴍﯾﻌﺖ را اﺳﺘﻮار ﻣﯽ دارﯾﻢ“ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  .(۳۱در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﻮﻟﺲ
درﺑﺎره ﭼﻪ ﴍﯾﻌﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟

در ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ ،واژه ﴍﯾﻌﺖ ﺣﺪود  ۱۳۰ﺑﺎر و در رﺳﺎﻟﻪی اﻋامل رﺳﻮﻻن در ﺣﺪود  ۲۰ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﺲ
ﺗﻼش منﻮد ﺗﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﮔﺬﺷﺘﻪ از زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﺷﺎن ،ﺑﻔﻬامﻧﺪ ﮐﻪ ”ﴍﯾﻌﺖ“ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ده ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻫﺮ زﻣﺎن اﻟﺰاﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ اﺣﮑﺎم در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻬﻮدی را ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﺟﺒﺎری منﯽ داﻧﺴﺖ.
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اﯾﻦ رﺳﻮل در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ از واژه ﻗﺎﻧﻮن در اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮔﺴﱰده ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .او درﺑﺎره ”ﺗﺤﺖ ﴍﯾﻌﺖ“ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  (۱۹ﺑﻮدن و”از ﴍﯾﻌﺖ آزاد ﺷﺪن“ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب ۷
آﯾﻪ  (۶ﻧﻮﺷﺖ .او ﯾﮏ ”ﴍﯾﻌﺖ ﮔﻨﺎه“ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۷آﯾﻪ  (۲۵و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ”ﴍﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس“ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۷آﯾﻪ  (۱۲را ﺗﴩﯾﺢ منﻮد.
او ﺑﻪ ”ﴍﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳﯽ“ )ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن اول ﺑﺎب  ۹آﯾﻪ  (۹و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ”ﴍﯾﻌﺖ ﺧﺪا“ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۷آﯾﻪ  (۲۵اﺷﺎره منﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﻨﺪ اﻣﺎ اﯾامﻧﺪاران ﯾﻬﻮدی ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﱪاﻧﯽ رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درک ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﺪام ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد.

روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۳آﯾﺎت  ۸ﺗﺎ  ،۱۰روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۲۱ﺗﺎ  ،۲۴ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن اول ﺑﺎب  ۷آﯾﻪ  ،۱۹اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۲۵و  ،۲۸ﺑﺎب ۵
آﯾﻪ  ،۳ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ  ۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در درک اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼﻗﯽ ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ده ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ از ﺑﯿﻦ
ﻧﺮﻓﺖ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﴩﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﴍح ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﻦﻫﺎ ،ﻣﻌﺒﺪ ﻋﱪاﻧﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدنﻫﺎ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن ﻋﯿﺴﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .آنﻫﺎ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺪف درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزی
ﻧﺒﻮد) .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻌﺒﺪ ﺑﯿﺸﱰ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ(.
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ در ده ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﺲ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ده ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﯿﺎن منﻮده و از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﯾﻬﻮد و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮔﻨﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻣﮑﺎن
ﻧﺪارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﮔﻨﺎه را ﴍح ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ه از ﴎﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﴎﯾﻌﱰ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﴎﻋﺖ ﻣﺠﺎز دﯾﮕﺮ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارﻧﺪ.

 ۱۶ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺻﻠﯿﺐ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ
”زﯾﺮا ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در ﻣﯿﺎن ﺷام داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺟﺰ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و او را ﻣﺼﻠﻮب“ )ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن اول ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ .(۲
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ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺤﻮر زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ ﺻﻠﯿﺐ را در ﺧﻼءﺋﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺪاد ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﻮض در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد؛ و ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺻﻠﯿﺐ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ارزش ﻣﯽﺑﻮد.

آﯾﺎت  ۱۲ﺗﺎ  ۲۲ﺑﺎب  ۱۵ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن اول را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ
ﻋﯿﺴﯽ در اﻧﺠﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﺮا درک ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاب در ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ آﯾﺎت اﻫﻤﯿﺖ دارد؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﺎن
ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮدﻧﺪ اﯾﻨﮏ در آﺳامن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻨﺠﺎ از ﭼﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﮐرث ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎودان ﺑﻮدن روح اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮ ﺧﻼف
ای ﻋﻘﯿﺪه ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺗﮑﺮار منﻮد ﮐﻪ:
 -۱ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ )ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس اول ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ (۱۶؛
 -۲ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن اول ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ (۱۶؛
 -۳ﻣﺮگ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮏ ﺧﻮاب اﺳﺖ )ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن اول ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱۳ﺗﺎ  ،۱۵ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن اول ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۶و  ۱۸و .(۲۰
ﻋﺒﺎدت در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ادﯾﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه از ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی روح ﻫﺴﺘﻨﺪ .ااﯾﻦ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﺎﺳﺦ ،دﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ارواح اﺟﺪادی ،ﺟﻬﻨﻢ ﺳﻮزان اﺑﺪی و ﺑﺴﯿﺎری از آﻣﻮزهﻫﺎی ﻋﻬﺪ
ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارواح و ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺠﻮم ﺳاموی ﻫﺴﺘﻨﺪ .درک ﺻﺤﯿﺤﯽ از آﻣﻮزهﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﺑﺎره ﻣﺮگ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐﻫﺎ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﻪ اﮐرث ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ متﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارﻧﺪ،
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﯾﮏ اﯾامﻧﺪار ﭼﺸامﻧﺶ را در ﻣﺮگ ﻣﯽﺑﻨﺪد ﺑﻌﺪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻟﺤﻈﻪای ﺗﺎرﯾﮏ و ﺳﺎﮐﺖ اﺳﺖ ،او ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی در ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﻘﯿﻘﺖ درﺑﺎره ﴍاﯾﻂ ﻣﺮده در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺮت ﺧﺪا ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را منﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد؟
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 ۳ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﻣﺪارا ﮐﺮدن
ﭘﻮﻟﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺨﺘﮑﻮش ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﻮی و ﻫﺪﻓﯽ راﺳﺦ ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺰوا ﻃﻠﺐ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺪود اﻣﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،اﻏﻠﺐ در ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺶ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻫﻤﮑﺎر او را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎران اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۳آﯾﻪ ۲؛ ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۲۲و ۳۷؛ ﺑﺎب  ۱۶آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ ۳؛ ﺑﺎب  ۱۹آﯾﻪ ۲۲؛ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﺑﺎب
 ۴آﯾﺎت  ۱۰ ،۷و ۱۱؛ ﻓﯿﻠﯿﻤﻮن آﯾﻪ  .(۲۴ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ  ۲۴ﻧﻔﺮ در ﺑﺎب  ۱۶روﻣﯿﺎن و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ رﺳﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ دﭼﺎر
اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺷﺪ.

آﯾﺎت  ۳۸ﺗﺎ  ۴۱ﺑﺎب  ۱۵اﻋامل رﺳﻮﻻن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره ﺟﻨﺒﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟

”در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﻗﺲ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﺗﺮس و ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ از ﻫﺪﻓﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ متﺎم وﺟﻮد در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدن ،ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﺷﺪ .او ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﺑﻮد ،از ﺧﻄﺮات و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی در راﻫﺶ دﻟﴪد ﺷﺪ ...اﯾﻦ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ
ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﺣﺘﯽ ﺗﻨﺪ ،درﺑﺎره ﻣﺮﻗﺲ ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﺎرﻧﺎﺑﺎس از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ متﺎﯾﻞ داﺷﺖ او را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪﮔﯽ اش ﺑﺒﺨﺸﺪ .او
اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺮﻗﺲ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا در او ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ را ﻣﯽدﯾﺪ– “.
اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ(.Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 169, 170) ،
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رواﯾﺖ در ﮐﺘﺎب اﻋامل رﺳﻮﻻن اﯾﻦ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ از ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺸﺎن
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺲ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﺑﻮد .او ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺧﻮب ﯾﻌﻨﯽ
منﻮﻧﻪﺗﻘﻠﯿﺪی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ منﻮد .رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﴎ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﮔﺮوه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪﮔﺎن و
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﻧﻮﭘﺎ ﻓﺮاﻫﻢ منﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ منﯽرﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﺮﻗﺲ.

آﯾﻪ  ۱۱ﺑﺎب  ۴ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس دوم را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎره رﺷﺪ ﮐﺮدن و ﺑﺨﺸﯿﺪن ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎﻋﺚ رﻧﺠﺶ ﺷام ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ؟ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷام ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎﯾﺘﺎن رﻧﺠﺎﻧﺪهاﯾﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ؟ و اﮔﺮ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ،ﭼﺮا ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ؟

 ۱۸ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﺟﻤﻌﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﺎ اﺛﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای در ﺗﺌﻮری ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﮐﻪ ”ﺑﺎل زدن ﯾﮏ ﭘﺮواﻧﻪ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ در آﺳﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد “.ﮐﺎر او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺖ در ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻤﻨﺎم اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم
ﺑﻪ دﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ منﻮد .اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در  ۱۳ﻧﺎﻣﻪ او اﺣﺘامﻻً ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﱰی از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ادﺑﯿﺎت ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن در اﻧﺪازه ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
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 -۱ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ ﻓﺮار ﺑﻪ آﺗﻦ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮی ﺟﻬﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ-روﻣﯽ از ﺷﻬﺎدت اﺟﺘﻨﺎب منﻮد .ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﺳﻮل ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ را از دﺳﺖ ﻧﺪاد؛ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺛﺎر و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﻬﺮ ،او ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و
ﻣﻮﻋﻈﻪ در ﺑﺎزار ﭘﺮداﺧﺖ .آﯾﺎت  ۱۶ﺗﺎ  ۳۱ﺑﺎب  ۱۷اﻋامل رﺳﻮﻻن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﭼﻪ روﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و
و اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در درک ﻧﯿﺎز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﺮدن ﭘﯿﺎم ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای ﺟﺬب اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﮑﺮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺗﻼﺷامن ﺑﺮای ﺟﺬب دﯾﮕﺮان ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه منﯽﮔﯿﺮﯾﻢ؟

 -۲ﭼﺮا ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮدﮔﺎن آﻣﻮزهای ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟ ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺗﺤﺮﯾﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺴنت واﻗﻌﯿﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﺎ را از آنﻫﺎ
ﻣﺼﻮن ﻣﯽ دارد ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﺷام ﭼﻄﻮر؟ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ آنﻫﺎ ﺑﺸﻮد ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

 -۳درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﻄﻖ و ﺑﺮﻫﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﯾامن ﺑﯿﺸﱰ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .در ﮐﻼس،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ از
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾامن آوردن و ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻏﯿﺮه در ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺎن ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ
ﻧﻘﺸﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾامن آوردن ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻔﻆ آن اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟

 -۴اﮐرثﯾﺖ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷام ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ از ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﱰ رواج دارﻧﺪ؟ ﺑﺮ اﺳﺎس درک ﺷام از
ﺑﺎورﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪ آنّ ﻫﺎ ،ﺑﺪﻗﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ روش ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﺪاﻣﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از راهﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷام اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻧﺠﺶ آنﻫﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
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درس ﺳﯿﺰدﻫﻢ

آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮد؟
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ،۱۲ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺑﺎب  ۸۷آﯾﺎت  ۴ﺗﺎ  ،۶ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۰آﯾﻪ  ،۱۶روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۲ﺗﺎ ،۱۶
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ  ،۶روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ .۱۸

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ” :ﻟﮑﻦ درﺣﺎل ﻣﮑﺸﻮف ﺷﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺘﺐ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪای ﴎﻣﺪی ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﺠﻬﺖ اﻃﺎﻋﺖ اﯾامن
آﺷﮑﺎرا ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺧﺪای ﺣﮑﯿﻢ وﺣﯿﺪ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ“ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۶آﯾﺎت  ۲۵و .(۲۶

ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺮدم ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ،در ﻃﯽ ﻗﺮنﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺪون
آﮔﺎﻫﯽ درﺑﺎره ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺮهاﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐرثﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ،داﺳﺘﺎن رﺳﺘﮕﺎری را
ﻧﺸﻨﯿﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﮋده ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دو ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد .ﻧﺨﺴﺖ،
در روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ،ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ دوم اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ
ﻧﺠﺎت ﺧﺪا را منﯽداﻧﻨﺪ ،ﻧﺠﺎﺗﯽ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد؟
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﺠﺎت وﺟﻮد دارد؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،دﯾﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺬاﻫﺐ دارای
راﻫﻨامﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻣﻌﺘﱪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺪا و زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎ،ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﭙﺮده ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺳﯿﺮت ﺧﺪا را ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ
درﺑﺎره ﻣﺤﺒﺖ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و متﺎﯾﻞ او ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺣﺪاﮐرث آنﻫﺎ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺧﺪا ﺧﺪای ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ او
ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ،اﯾﻦ ﻧﺪا در ﴎاﴎ آﺳامن ﺷﻨﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ” :ﻋﺪل و ﺣﻖ اﺳﺖ راﻫﻬﺎی ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺖ ﻫﺎ!“ )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﺑﺎب  ۱۵آﯾﻪ .(۳

* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۶ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
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ﻧﺎم دﯾﮕﺮی زﯾﺮ آﺳامن داده ﻧﺸﺪه
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﮋده ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻪ ”اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮا“ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ادﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﴩ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮرش
ﻋﻤﺪی ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﺪا را اﺑﺮاز ﻣﯽدارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﺾ ﻧﺠﺎت ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ منﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺬﻫﺐ و ﻓﺮﻗﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎﺗﯽ وﺟﻮد ﺗﺪارد ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن .ﺑﺮای آنﻫﺎ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﺸﺎن ﺧﻮد را از ﻣﺤﺪوده ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺪا ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺳﺎل  ۱۳۰۲ﭘﺎپ ﺑﻮﻧﯿﻔﺎس ﻫﺸﺘﻢ در ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺮوف  Unam Sanctam -اﻋﻼم ﮐﺮد ”ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت
ﮐﺎﻣﻼً ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺎپ رم ﺑﺎﺷﺪ “.ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎنﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ درﺑﺎره ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪهاﻧﺪ.

آﯾﻪ  ۱۲ﺑﺎب  ۴اﻋامل رﺳﻮﻻن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .درﺑﺎره ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮﯾﻢ؟

ﮐﻼم ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ:
ﻧﺠﺎت ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی زﯾﺮ آﺳامن .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻫﺪف آﯾﺎت اﺳﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ.
ﺷﺨﺼﯽ را در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘامن ﮐﻪ در ﺣﺎل آﺗﺶ ﺳﻮزی اﺳﺖ ،ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ؛ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ،دود ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده و او
ﺑﯽﻫﻮش ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ او را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﯿامرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،منﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ او را ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت داده
ﺷﺪه اﺳﺖ – ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﺑﺪ و ﭼﻪ ﭘﺲ از آن – ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺎم او و ﯾﺎ از ﻧﻘﺸﻪ
ﻧﺠﺎت ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
”درﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺑﺰار اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آنﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﺘﻮب ﺧﺪا ﻧﺎآﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺪای او را در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ و
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ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺷﻮاﻫﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻗﻠﺐﺷﺎن را ﳌﺲ ﮐﺮده
اﺳﺖ و آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ – “.اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ(.Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 638) ،

 ۲۱ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

دوﺷﻨﺒﻪ

ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ؟
در اداﻣﻪ آﻧﭽﻪ در ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺠﺎت را ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﯽآورد ،ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ
ﮐﻪ داﻧﺸﯽ ﴏﯾﺢ از ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﯾﮏ ﻓﺮد ﴐوری ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺠﺎت وﺟﻮد دارد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﻫﺮآﻧﮑﻪ
ﺧﻮد متﺎﯾﻞ دارد ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را منﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و از اﻧﺠﯿﻞ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ روحاﻟﻘﺪس
اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس آن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﺧﺎﻧﻢ اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ در اﻧﺘﻬﺎی درس
روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره دارد )ﺑﻪ اﯾﻮب و ﻣﻠﮏ ﺻﺎدق ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ(.

آﯾﺎت زﯾﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻪ اﺷﺎراﺗﯽ دارﻧﺪ؟
ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺑﺎب  ۸۷آﯾﺎت  ۴ﺗﺎ ۶

ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۰آﯾﻪ ۱۶

اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ ۱۷
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اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۷آﯾﺎت  ۲۶ﺗﺎ ۲۸

روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۲ﺗﺎ ۱۶

”ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻋامﻟﺶ ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد ۷ :اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﱪ در اﻋامل ﻧﯿﮑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﻼل و اﮐﺮام و ﺑﻘﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﯿﺎت
ﺟﺎوداﻧﯽ را“ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۶و .(۷
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺻﻞ ”اﻃﺎﻋﺖ در زﻧﺪﮔﯽ“
ﺣﯿﺎت اﺑﺪی را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻃﺎﻋﺖ از وﺟﺪان ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا ﻫامﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و داﻧﺴنت ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮب
و ﺑﺪ ،در روز داوری ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺠﺎت ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر روح در
ﻗﻠﺐﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ از دل اﻓﺮاد ﺧﱪ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ ﴍاﯾﻂ ﭼﻪ در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
درﺑﺎره ﻧﺠﺎت روﺣﺸﺎن ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﯿﻢ؟

 ۲۲ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮﻟﯽ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﺑﴩﯾﺖ را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓنت ﺑﺎور و ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ،ﻧﺠﺎت
ﺧﻮاﻫﺪ داد” .ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮﻟﯽ“ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﺮﮔﺰ
درﺑﺎره اﻧﺠﯿﻞ ﻧﺸﻨﯿﺪه و آن را ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،آﯾﻪ  ۱۶ﺑﺎب  ۳ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ” :ﺧﺪا ﺟﻬﺎن را اﯾﻨﻘﺪر ﻣﺤﺒﺖ
منﻮد “.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺎور اﮔﺮ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﺖ دارد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮔﻤﺮاه ﺷﻮد ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ
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ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺬاب اﺑﺪی در ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد را در ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ؟ از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ اﺷﺘﺒﺎه )ﻋﺬاب اﺑﺪی( ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺷﺘﺒﺎه دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد )ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮﻟﯽ(.
ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ”ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ“ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻣﻌﺘﱪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺧﺪا و
ﻧﺠﺎت ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺬﻫﺒﯽ ذاﺗﺎً ﺑﻬﱰ و ﯾﺎ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﺷﺒﺎن در
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﺶ ”ﺑﺎور ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺬاﻫﺐ اوﻟﻮﯾﺖ دارد“.
ﺑﺮای ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ،ﻃﯿﻒ ﮔﺴﱰدهای از ﻣﺮاﺳﻢ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،منﺎدﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎ ،ﺗﻔﺎوت ﴏﻓﺎً ﺳﻄﺤﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﮐرثت ﮔﺮاﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮐرث ادﯾﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻼﯾﯽ و اﻣﯿﺪ ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽ آﺗﯽ ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎورﻫﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ راهﻫﺎی
ﻣﻌﺘﱪی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮدﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎور ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﺑﺎره ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮﻟﯽ و ﮐرثتﮔﺮاﯾﯽ ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ دارد؟ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ ۶؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﺎب  ۲۰آﯾﻪ  ،۱۴ﺑﺎب  ۲۱آﯾﻪ ۸؛
داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۱۲آﯾﻪ ۲؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ ۱۸؛ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۷آﯾﺎت  ۱۳و ۱۴؛ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن دوم ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ .۱۰

ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮﻟﯽ و ﮐرثتﮔﺮاﯾﯽ ﻫﺮ دو ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻧﺠﺎت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﻪ
ﻧﺠﺎت ﻣﻨﺘﻬﯽ منﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﺷام ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد را دارد ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ  (۶را
ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺧﻮدﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﭘﺎﺳﺨﺘﺎن را در روز ﺳﺒﺖ در ﮐﻼس در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

 ۲۳ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﯿﺾ
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”زﯾﺮا ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در ﻣﯿﺎن ﺷام داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺟﺰ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و او را ﻣﺼﻠﻮب“ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  .(۱۷ﭼﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺰرﮔﯽ
در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﴩﯾﺖ وﺟﻮد دارد؟ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از
آن ﺑﺮای اﻧﮕﯿﺰه ﯾﺎﻓنت در ﺑﺸﺎرت دادن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﺮﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﯾﻢ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  (۲۳و ﺧﺪا متﺎﯾﻞ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۷آﯾﻪ
 ،۳۰ﺑﺎب  ۲۶آﯾﻪ ۲۰؛ ﭘﻄﺮس دوم ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  (۹و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ )ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس اول ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  .(۴از ﺑﺎغ ﻋﺪن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ،ﻫﺪف ﺧﺪا ﻧﺠﺎت
ﺑﴩﯾﺖ از ﻧﺎﺑﻮدی و ﻣﺮگ اﺑﺪی ﮐﻪ ﮔﻨﺎه و ﺷﻮرش ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورده ،ﺑﻮد .ﭼﻪ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ﺻﻠﯿﺐ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا
ﺑﻪ ﻣﺎ و متﺎﯾﻠﺶ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ؟
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺷﻮرش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.

ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۱۱ﺗﺎ  ،۱۳روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  ،۸ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن دوم ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  ،۱۲ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲۱آﯾﻪ  ۸و ﺑﺎب  ۲۲آﯾﻪ
 ۱۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ آﯾﺎت وﺟﻮد دارد؟

ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را دوﺳﺖ دارد،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﻧﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﯿﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﯿﺾ در ﻋﯿﺴﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .او اﻋﻀﺎی
ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺶ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﱪ ﺧﻮش اﯾﻦ ﻓﯿﺾ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
”ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﴩﯾﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آن رﺳﺎﻧﺪن ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ .از اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺶ ،ﭘﺮﺗﻮ و ﮐﻔﺎﯾﺖ او ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﻮد .اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ،
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺟﻼل او ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺨﺰن ﺛﺮوت
ﻓﯿﺾ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ؛ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻣﮑﺎنﻫﺎی آﺳامﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  – “.۱۰اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ(.Ellen G. White, The Acts of the Apostles,p. 9) ،

ﺑﻪ ﭼﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﺷام ﺷﺨﺼﺎً )ﻧﻪ ﺷﺒﺎن ،ﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷام( ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﱰ ”ﻧﺸﺎن دادن ﺟﻼل ﺧﺪا“ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل
اﻧﺤﻄﺎط ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ؟
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 ۲۴ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
”ﺿﻌﻔﺎ را ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪم ﺗﺎ ﺿﻌﻔﺎ را ﺳﻮد ﺑﺮم؛ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ را ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺮﻫﺎﻧﻢ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر را ﺑﺠﻬﺖ
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ در آن ﴍﯾﮏ ﮔﺮدم“ )ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن اول ﺑﺎب  ۹آﯾﺎت  ۲۲و  .(۲۳ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ اﺻﻮل ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﯿﻢ؟

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ در ﺣﮑﻤﺘﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﯿﺎم ﺑﺨﺸﺶ و ﻧﺠﺎت را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺧﺪا ﻣﺮدان و زﻧﺎن را
ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎﯾﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب منﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ روحاﻟﻘﺪس و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .اﴎاﺋﯿﻞ ﻗﺮار ﺑﻮد ”ﻧﻮر“ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﺪا در زﻣﺎن ﻋﻬﺪ
ﻋﺘﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ آنﻫﺎ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻧﻮرﺷﺎن را ”زﯾﺮ ﴎﭘﻮش“ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  .(۱۵ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در داﺧﻞ اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪ .در ﻋﻮض ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺸﺎن ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ”آﻟﻮده ﺷﺪن“ ﺧﻮد را از ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن روش منﮏ ﺑﻮد – رﻓنت و ”ﺷﺎﮔﺮد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدن“ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۸آﯾﻪ ۱۹؛ ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب
 ۱۶آﯾﺎت  ۱۵و ۲۰؛ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  .(۸ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎ داﺳﺘﺎنﻫﺎی از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻣﺒﴩان ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان منﮏ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﮋده زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ،ﺟﻮاﻣﻊ و ﮔﺎﻫﯽ متﺎم ﯾﮏ ﻣﻠﺖ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﯽدرﺧﺸﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻫامﻧﮕﻮه ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺻﺪق ﻣﯽﮐﺮد ،اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد آنﻫﺎ و
ﮐﻞ اﻓﺮاد ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺸﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎی ﺑﴩی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ (۱) :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺿﻌﯿﻒ در ﺟﺬب اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،درک
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ از وﻇﯿﻔﻪ؛ ) (۲متﺮﮐﺰ ﻣﺤﺪود ﺑﺮ روی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪ
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اﻧﺠﯿﻞ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽاﻓﮑﻨﻨﺪ؛ ) (۳ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه؛ ) (۴ﻣﺒﴩان ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎر؛ و )(۵
ﻣﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ اﻧﺠﯿﻞ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ آﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ در وﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﱪد ﻋﻈﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ و دﺷﻤﻦ متﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺎرﺗﯽ را ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزد،ﭼﻪ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯿامن ﯾﺎ در دورﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ دﻧﯿﺎ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻟﴪد ﺑﺸﻮﯾﻢ زﯾﺮا وﻋﺪهﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﺪفﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ را ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ” :ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از دﻫﺎن ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﻬﻮده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻧ ّﯿﺖ و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮا ﺑﺪون ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد“ )اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۵۵آﯾﻪ .(۱۱

 ۲۵ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﺟﻤﻌﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :اﻟﻦ ﺟﯽ .ﻫﻮاﯾﺖ” ،ﺑﺮ ﮐﻮه زﯾﺘﻮن“ در ﮐﺘﺎب آرزوی اﻋﺼﺎرThe Desire of Ages, p. 633 ،؛ ”آﻣﺎده ﮐﺮدن ﴎﯾﻊ“ در
ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ص ۳۳۵ .و ”ﮔﺴﱰش ﮐﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎرﺟﯽ“ در ﮐﺘﺎب ﺷﻬﺎدتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺟﻠﺪ  ،۶ص.۲۳ .

در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ دو ﮐﻠﻤﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﻔﺖ ”ﻫﻤﻪ“ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﮔﺴﱰه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ” :ﻫﻤﻪ ﻋﺎمل“
در ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۶آﯾﻪ  ،۱۳ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ  ۹و ﺑﺎب  ۱۶آﯾﻪ  ۱۵و ﯾﺎ در ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۴آﯾﻪ  .۱۴درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺎمل ،واژهای ﮐﻠﯽ ﺗﺮ ﺑﺮای
ﻗﻠﻤﺮو وﺟﻮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎره اﺳﺖ )ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه اﺷﺎره ﺑﻪ آن در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ( ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ واژه اوﯾﮑﻮﻣﻨﻪ oikoumenē
ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻬﺎن متﺮﮐﺰ دارد.
ﭼﻘﺪر ”متﺎم ﺟﻬﺎن“ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﺳﯿﻊ ﺑﻮد؟ در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﻌﺪودی ﭘﺲ از ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺢ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﱪس،
ﻟﺒﻨﺎن ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ،ﯾﻮﻧﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﻣﺮوزی رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺪرﮐﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آنﻫﺎ اﻧﺠﯿﻞ را ﺗﺎ ﺟﻨﻮب روﺳﯿﻪ اﺳﮑﺎﺗﯿﻪ در
ﺷامل و اﺗﯿﻮﭘﯽ در ﺟﻨﻮب ،ﻫﻨﺪ در ﴍق و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﻏﺮب،ﺑﺸﺎرت دادﻧﺪ.
آﯾﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺒﴩان ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ متﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؟ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻋامل رﺳﻮﻻن ،روحاﻟﻘﺪس در
روز ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ ،روز ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﴍوع ﺑﻪ رﺳﺎﻧﺪن ”ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺪرمتﻨﺪ ﺧﺪا“ ﺑﻪ زاﺋﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﺖﻫﺎ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﮋادی ﻣﺨﺘﻠﻒ منﻮد )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۵ﺗﺎ  .(۱۱ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ از اوﻟﯿﻦ روز ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺶ ،از ﺟﻨﺒﻪ وﺳﯿﻊ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ﺑﺎ ﺧﱪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ آنﻫﺎ اﯾﻦ درک را در آن زﻣﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ آن را درک ﮐﻨﯿﻢ؟
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 -۱در ﮐﻼس ﭘﺎﺳﺨﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺆال ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ درﺑﺎره ﺧﻮدﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ادﻋﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ
ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﭼﺮا؟

 -۲درک ﮐﻠﯿﺴﺎ از اﻧﺪازه و وﺳﻌﺖ ”متﺎم ﺟﻬﺎن“ از ﺑﻌﺪ از روز ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ”رﻓنت و
از ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﺳﺎزﯾﺪ“ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۸آﯾﻪ  (۱۹ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻣﺮوزه ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﺳﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ در آﯾﺎت  ۶ﺗﺎ  ۱۲ﺑﺎب  ۱۴ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد؟

 -۳ﺷام ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ اﮔﺮ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪون ﺷﻨﯿﺪن ﻣﮋده،ﻧﺠﺎت ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﻫﺪف از ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧنت
زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﺴﻤامن ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
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