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مقدمة

یبسزترهاگیس  اشدنوبنهت  م  یم جممدعر سعاه  بدرار  ن  زرمگقسداالس  قدکتا س ب ب  کمتاطال ب عمه  ررااههنبرمادیی 

ارالونز ت هوفتسم طآ ماددفته ر شمدهط االسعاتت.تفهریعه ی راازه نکمامیهتا ه تاحدار ت ین ظمار جمتع ععا ممو مایس 

ته یئ( Aت اDنتCش Oارا M) ت کمه دنراسشهر رشانبهنه مااسهاتی کمه طایلعکه ککت مایتبهامسقدت سو اتاسئید ت. شرا 

دهه نتمواسی طم نت هیشئر ت ا شندته شابرراگتر فتمهد رازس ه کمشینتبهه اهسایت اور زمن شیحابصیر اً دنر شانسدراهن 

سرد ه جنیهاتن نویسنده یا نویسندگان نیست.
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مقدمة

لوقا کتاب 
 

»در ســاعت برخاســته، بــه ســوی پــدر خــود متّوجــه شــد. اّمــا هنــوز دور بــود کــه   
پــدرش او را دیــده، ترّحــم منــود و دوان دوان آمــده، او را در آغــوش خــود کشــیده، بوســید« 

)لوقا باب 1۵  آیه 20(. 
مــا ایــن آیــه را مــی شناســیم. ایــن آیــه بخشــی اســت از یکــی از شــناخته تریــن و   
محبــوب تریــن داســتان هــای آثــار ادبــی مقــدس، چــه روحانــی و چــه غیــر روحانــی. حیــرت 
انگیــز اینجــا اســت کــه مــا هرگــز راجــع بــان منــی شــنیدیم اگــر یــک دکــر مبــر معمولــی 
آن گوهــر گرانبهــا را در نامــه ای کــه بــه دوســت تحصیــل کــرده اش تئوفیلــوس فرســتاد، جــا 

منــی داد. 
ــه  ــل ب ــه انجی ــت و آن نام ــا اس ــود، لوق ــودی ب ــر یه ــن غی ــه از مومنی ــر ک ــام دک ن  
روایــت لوقــا اســت. عــاوه بــر انجیــل، کتــاب اعــال رســوالن نیــز نوشــته لوقــا اســت. او کــه 
همســفر پولــس رســول بــود، مشــاهده گــری مشــتاق و رشیــک جنبــش عظیــم عیســی بــرای 
بشــارت بــه امپراطــوری روم بــود. ایــن مشــارکت نزدیــک لوقــا بــا پولــس رســول نــه تنهــا او 
را بــه درک مفهــوم عمیــق کلیســای مســیحی - کلیســایی کــه در برابــر دســتور ســزار بــرای 
ســتایش شــدن بــه عنــوان خــدا مقاومــت کــرد - هدایــت کــرد، همچنیــن توانســت با اســتفاده 
از منابــع معتــر، دربــاره کســی کــه پایــه ی همــه ایــن مســائل هســت، یعنــی عیســی مســیح، 
دانــش عمیــق تــری کســب کنــد. بنابرایــن، بواســطه الهــام روح القــدس، لوقــا توانســت کاری 

ــخ کلیســای مســیحی« بنویســد.  ــاره »منشــاء و تاری ــد در ب در دو جل
بخــش اول ایــن کار انجیــل لوقــا اســت کــه قبــل از کتــاب اعــال رســوالن نوشــته   
شــد و بــه دســت تئوفیلــوس )Theophilus( رســید )اعــال رســوالن بــاب 1 آیــه 1(. بســیاری 
از پژوهشــگران محافظــه کار انجیــل لوقــا را بــه ســال هــای ۶3-۶1 میــادی تاریــخ گــذاری 

ــد.  کــرده ان
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جان ام فاولر )relwoF .M nhoJ( به مدت 3۵ سال به عنوان پیشوای کلیسا، استاد   
الهیات و فلسفه، سر دبیر و مدیر آموزشی به کلیسا خدمت کرده است. او که نویسنده 
چندین مقاله و کتاب است، دو راهنمای مطالعه کتاب مقدی برای مدرسه سبت بزرگساالن 
نوشته است: نبرد کیهانی بین مسیح و شیطان )سال 2002( و افسسیان: انجیل روابط )سال 

.)200۵

تئوفیلــوس )Theophilus( از مســیحی شــدگان یونانــی االصــل بــود و لوقــا در نامــه   
ای کــه خطــاب بــه او نوشــته بــود، آگاهانــه در انجیــل خــود بــه یونانــی هــا و اعضــای غیــر 
ــده  ــودی عیســی را نادی ــه ریشــه یه ــی ک ــرده، در حال ــداران اشــاره ک ــه ایان ــودی جامع یه
نگرفتــه بــود. متــی عمدتــا بــرای یهودیــان نوشــت و بنابرایــن مســیح بــودن عیســی را تاکیــد 
مــی کنــد. مرقــس بــرای رومیــان نوشــت و مــی بینیــم کــه عیســی بــا مــژده ملکــوت خداونــد 
ــود و در انجیــل او  ــود. یوحنــی اندیشــمندی عمیــق ب در رستــارس آن رسزمیــن در جــوالن ب
مســیح بــا عنــوان کلمــه، خالــق و فرزنــد خــدا پدیــدار مــی شــود. امــا لوقــا بــا دیــدی نســبت 
بــه غیــر یهودیــان مــی نویســد. او عیســی، پــر انســان را بــه عنــوان نجــات دهنــده جهــان و 
دوســت بریــت بــه آن هــا معرفــی مــی منایــد. جهانــی بــودن نجــات موضــوع اصلــی انجیــل 
او اســت. بنابرایــن، نســب عیســی را بــه آدم و در نتیجــه بــه خــدا مرتبــط مــی ســازد و ایــن 
در حالــی اســت کــه نســب نامــه متــی آن را بــا ابراهیــم پــدر یهودیــان متــام مــی کنــد )لوقــا 

بــاب 3 آیــات 23 تــا 38، مقایســه شــود بــا متــی بــاب 1 آیــات 1 تــا 17(.
ــد اســت. بعضــی از معجــزات تنهــا  انجیــل لوقــا طوالنــی تریــن انجیــل عهــد جدی  
در انجیــل لوقــا آمــده انــد، از جملــه زنــده شــدن پــر بیــوه زنــی اهــل نائیــن )لوقــا بــاب 7 
آیــات 11 تــا 18( و شــفای غــام کاهــن اعظــم )لوقــا بــاب 20 آیــات ۵0 و ۵1(. )بــرای ســایر 
معجــزات بــه لوقــا بــاب ۵ آیــات ۴ تــا 11، بــاب 13 آیــات 11 تــا 17، بــاب 1۴ آیــات 1 تــا ۶، 
بــاب 17 آیــات 11 تــا 19 مراجعــه مناییــد.( بســیاری از متثیــل هــا مثالهــای اختصاصــی لوقــا 
هســتند، از جملــه چندیــن متثیــل معــروف: مــرد نیکــوکار ســامری )لوقــا بــاب 10 آیــات 30 
تــا 37(، مــرد ثرومتنــد نــادان )لوقــا بــاب 12 آیــات 1۶ تــا 21(، پــر نــا خلــف )لوقــا بــاب 1۵ 
آیــات 11 تــا 32(، مــرد ثرومتنــد و ایلعــازر )لوقــا بــاب 1۶ آیــات 19 تــا 31( و فــرد فریســی 
و باجگیــر )لوقــا بــاب 18 آیــات 10 تــا 1۴(. داســتان زکــی )لوقــا بــاب 9 آیــات 1 تــا 10( نیــز 

منحــر بــه لوقــا هســتند. 
لوقــا ادعــا مــی کنــد کــه تحــت راهنایــی روح القــدس، مطالــب تاریخــی را بررســی   
کــرده، بــا شــاهدان عینــی مصاحبــه منــوده )لوقــا بــاب 1 آیــه 2( و ســپس بــا »درکــی عالــی از 
متامــی مــوارد« »پیشــامدها را بــه ترتیــب تاریــخ وقــوع« نوشــته اســت تــا خواننــدگان قــادر 

ــات 3 و ۴(. ــاب 1 آی ــا ب ــان عیســی و مــژده نیکــوی او را بشناســند )لوق ــا اطمین باشــند ب
هنگامــی کــه از جیمــز دنــی )James Denney(، عــامل بــزرگ الهیــات ســوال شــد کــه   
ــا زندگــی نامــه ای کــه  زندگــی نامــه خوبــی از عیســی را پیشــنهاد دهــد، او پاســخ داد: »آی

ــد؟« ــده ای ــت را خوان ــته اس ــا نوش لوق
ایــده خوبــی اســت. بیاییــد در ایــن ســه مــاه، بــه عنــوان اعضــای کلیســای جهانــی، آن را بــا 

هــم بخوانیــم.
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آمدن عیسی

درس اول 28 مارس تا 3 آوریل

عصر روز سبت

مطالعه این هفته:  لوقا باب 1 آیات 2 و 3؛ دوم تیموتاؤس باب 3 آیه 1۶؛ 
لوقا باب 1 آیات ۵ تا 22؛ تثنیه باب 18 آیه 1۵؛ لوقا باب 2 آیات 9 تا 12 و 2۵ تا 32.

 
آیــه حفظــی: »زیــرا نــزد خــدا هیــچ امــری محــال نیســت« )لوقــا بــاب 1 آیــه 

.)37

انجیــل لوقــا اصــوال مخصــوص غیــر یهــود نوشــته شــده بــود. خــود لوقــا نیــز   

ــت(،  ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــا 1۴ ب ــات 10 ت ــاب ۴ آی ــیان ب ــود )در کولس ــود ب ــر یه غی
درســت ماننــد تئوفیلــوس )Theophilus(، کســی کــه ایــن انجیــل بــه او خطــاب شــده 

ــت. اس
ــود. در  ــز ب ــق نی ــورخ دقی ــک م ــود، ی ــک پزشــک ب ــه ی ــر اینک ــاوه ب ــا ع لوق  
معرفــی انجیــل، لوقــا عیســی را در یــک تاریــخ واقعــی قــرار مــی دهــد. بــه ایــن معنــی 
 )Herod( کــه او داســتان را در زمینــه تاریخــی آن زمــان قــرار مــی دهــد: هیرودیــس
پادشــاه یهــود بــود )لوقــا بــاب 1 آیــه ۵(، آگوســتوس )Augustus( حاکــم امپراطــوری 
روم بــود )لوقــا بــاب 2 آیــه 1( و کاهنــی بــه نــام زکریــا نوبــت خدمــت خــود در معبــد 
اورشــلیم را انجــام مــی داد )لوقــا بــاب 1 آیــات ۵ و 9(. در بــاب 3، لوقــا بــه شــش تاریــخ 
هــم زمــان در دوران خدمــت یحیــی تعمیــد دهنــده، پیــرو مســیح اشــاره مــی کنــد. 
بنابرایــن، لوقــا داســتان مســیح را در تاریــخ بــا اشــاره بــه انســان هــای واقعــی   
و زمــان هــای حقیقــی بیــان مــی کنــد تــا روایتــش بــا داســتان هــای اســاطیری اشــتباه 
گرفتــه نشــود. تــا خوانندگانــش حیــرت زده و از حقیقــی بــودن عیســی و اینکــه 
ــا آوردن »نجــات دهنــده ای کــه عیســی خداونــد« اســت تهاجــم  خداونــد تاریــخ را ب

ــه 11(. ــاب 2 آی ــا ب ــوند )لوق ــگفت زده ش ــت، ش ــوده اس من

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

» روایت منظم« )لوقا باب ١ آیات ١ تا ٣، اعمال رسوالن باب 
١ آیات ١ تا ١(

29 مارس

ــن  ــل از اینکــه ای ــد کــه قب ــا مــی گوی ــه م ــاب 1 اعــال رســوالن ب ــه 1 از ب آی  
رســاله نوشــته شــود، نویســنده آن یــک »روایــت قبلــی« نوشــته اســت. ایــن موضــوع 
و ایــن واقعیــت کــه هــر دو روایــت خطــاب بــه تئوفیلــوس )Theophilus( بــوده انــد، 
بــه مــا کمــک مــی کنــد تــا متوجــه بشــویم نویســنده دو رســاله یــک نفــر بــوده اســت. 
مــی تــوان از ایــن دو رســاله بــه عنــوان بخــش اول و دوم »مبــدا و تاریخچــه کلیســای 
ــا( و  ــل لوق ــی )انجی ــت عیس ــی و خدم ــت زندگ ــش اول روای ــرد. بخ ــام ب مســیحی« ن
ــه  ــژده عیســی و کلیســای اولی ــر شــدن م ــت منت بخــش دوم )اعــال رســوالن( روای

اســت.  

ایــن انجیــل چگونــه نوشــته شــد؟ لوقــا بــاب 1 آیــات 2 و 3 و دوم تیموتائــوس بــاب 
3 آیــه 16 را مطالعــه کنیــد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوقــا از وجــود بســیار افــرادی دیگــر کــه دربــاره اتفاقاتــی نوشــته بودنــد کــه   
شــهر اورشــلیم و اطــراف آن را تــکان داده بــود، آگاهــی داشــت، اتفاقاتــی کــه دربــاره 
عیســی مســیح بودنــد. منابــع چنیــن کارهــای ادبــی شــامل بســیاری »شــاهدان عینــی 
و خدمتگــزارن« بودنــد )لوقــا بــاب 1 آیــه 2( – ارجاعــی واضــح بــه شــاگردان و ســایر 
معــارصان عیســی شــده.  لوقــا شــخصا ارتبــاط نزدیکــی با ایــن شــاهدان و خدمتگــزاران 
ــل  ــا انجی ــن ب ــاال همچنی ــل( و احت ــران دوران رس ــایر ره ــس وس ــه پول کام )از جمل
هــای نوشــته شــده توســط مرقــس و متــی داشــت. مطمئنــا لوقــا شــاهد زندگــی عیســی 

نبــود، امــا یــک فــرد مبســیح گرویــده واقعــی و قابــل اعتــاد بــود. 
ــم  ــک معل ــوان ی ــه عن ــیح را ب ــد، مس ــود بودن ــوم یه ــش ق ــه مخاتبان ــی ک مت  
ــای  ــوت ه ــه نب ــب ب ــود. او اغل ــی من ــان معرف ــاه یهودی ــوت و پادش ــق نب ــزرگ، تحق ب
عهــد عتیــق کــه در عیســی تحــق یافتنــد اشــاره منــوده اســت. مرقــس کتابــش را بــرای 
مخاطبــان رومــی نوشــت و از عیســی بــه عنــوان مــرد عمــل یــاد مــی کنــد. لوقــا کــه 
ــی  ــد همگان ــاره بع ــان درب ــر یهودی ــان و غی ــرای یونانی ــودی اســت، ب ــر یه ــری غی دک
عیســی – نجــات دهنــده دنیــا – نوشــت. لوقــا اشــاره مــی کنــد کــه هــدف نوشــته هــای 
او بــر دو قســم اســت: معرفــی یــک » روایــت منظــم« )لوقــا بــاب 1 آیــه 3( و قطعیــت 
بخشــیدن بــه آمــوزه هــای بــزرگ عــر جدیــد. یکــی از اهــداف انجیــل او حصــول بــه 

ــه در عیســی اســت. ــی اســت ک ــان در مــورد حقیقت اطمین
لوقــا نویســنده الهــام یافتــه کتــاب مقــدس، از مــوارد دیگــری نیــز در نوشــته   
هایــش بهــره بــرده اســت. بســیار جالــب اســت. بدیهــی اســت کــه اســتفاده از منابــع 
دیگــر از الهــام و اعتبــار مطالبــی کــه نوشــته اســت کــم منــی کنــد. در رابطــه بــا ایــن 
ــر مــی گــذارد،  ــد تاثی ــه ان ــر نویســندگانی کــه الهــام گرفت ــه ب ســوال کــه وحــی چگون
مــا بــه عنــوان یــک ادونتیســت روز هفتــم چــه درســی بایــد از مطلــب اشــاره شــده 

ــم؟ بگیری
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ــه چهــار صــد ســال بعــد از ماکــی نبــی، ســکوت الهــی  ــه مــدت نزدیــک ب ب  
تاریــخ بنــی ارسائیــل را نشــانه گــذاری کــرد. بــا اعــام تولــد یحیــی تعمیــد دهنــده و 

عیســی، ایــن ســکوت در رشف شکســن بــود. 
داســتان تولــد یحیــی و عیســی شــباهت زیــادی بــه هــم دارنــد. هــر دو معجزه   
انــد: در مــورد یحیــی، الیزلبــت مبراتــب از ســن بــاروری گذشــته بــود؛ در مــورد عیســی، 
وی بنــا بــود از باکــره ای متولــد شــود. وعــده هــر دو تولــد را جرئیــل اعــام کــرد. هــر 
دو اعــان در روح شــگفتی، شــادی، و تســلیم شــدن بــه اراده خداونــد دریافــت شــدند. 
هــر دو نــوزاد بایــد درروح القــدس پــرورش مــی یافتنــد و قــوی مــی شــدند )لوقــا بــاب 

1 آیــه 80، بــاب 2 آیــه ۴0(.
ــاوت  ــز و متف ــز متای ــوزاد شــگفت انگی ــن دو ن ــت ای ــت و خدم ــا ماموری ام  
بــود. یحیــی قــرار بــود آمــاده کننــده راه عیســی باشــد )لوقــا بــاب 1 آیــات 13 تــا 17(. 
عیســی »پــر خــدا« )آیــه 3۵( و تحقــق نبــوت هــای مســیحایی )آیــه هــای 31 تــا 33( 

اســت. 

ــب« نشــان داده شــده  ــی عی ــا »ب ــر چــه زکری ــد. اگ ــا 22 را بخوانی ــات 5 ت ــاب 1 آی ــا ب لوق
اســت، بــرای ایــان نداشــن بــه اعــان فرشــته مــورد رسزنــش قــرار گرفــت. ایــن موضــوع  چگونــه 

در درک مفهــوم » بــی عیبــی« بــرای ایــان داران بــه عیســی، بــه مــا کمــک مــی کنــد؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــم،  ــد مری ــم و فرزن ــد ابراهی ــد شــدن فرزن ــد متول ــا، هانن ــر زکری ــد پ »تول  
بــرای تعلیــم حقیقتــی روحانــی بــود. حقیقتــی کــه مــا آن را بــه کنــدی فــرا مــی گیریم و 
مســتعد فرامــوش کردنــش هســتیم. متکــی تنهــا بــر خودمــان، مــا از انجــام هــر خوبــی 
ناتوانیــم، امــا هــر آنچــه کــه مــا منــی توانیــم انجــام دهیــم، توانایــی آن توســط قــدرت 
الهــی در هــر شــخص مطیــع و بــا ایــان شــکل خواهــد گرفــت. از طریــق ایــان بــود 
کــه کــودک وعــده داده شــده بــه دنیــا آمــد. بواســطه ایــان اســت کــه زندگــی روحانــی 
بوجــود مــی آیــد و مــا قــادر بــه انجــام کارهــای نیــک مــی شــویم. ’ الــن جــی. هوایــت

 )ٍEllen G. White(، The Desire of Ages, p. 98.
معجــزه یحیــی هدفــی قطعــی در برخــورد خداونــد بــا قومــش داشــت. پــس   
از ۴00 ســال غیبــت نبــوی در تاریــخ بنــی ارسائیــل، یحیــی بــا پیامــی خــاص و بــا قدرتــی 
قاطــع ایــن غیبــت را در هــم شکســت. ماموریــت و پیغــام یحیــی »آمــاده کــردن مــردم 
بــرای خداونــد« بــود )لوقــا بــاب 1 آیــه 17(. او قــرار بــود پیــرو عیســی باشــد، کســی 

کــه راه را بــرای مأموریــت مســیح مهیــا مــی کنــد.



7

سه شنبه
»او را عیسی بنامید«

31 مارس

برخی از فرهنگ های غیر مذهبی بر این باورند که همه چیز، در نهایت، یک توضیح 
طبیعت گرایانه و علمی دارد. چرا این نظریه چنین محدود و سطحی است در مورد 

عظمت و ابهت حقیقت؟ 

ــدی  ــم اب ــاق در تقوی ــن اتف ــود. ای ــدادی طبیعــی نب ــد عیســی مســیح روی تول  
خداونــد مشــخص شــده بــود و »امــا وقتــی زمــان معیــن فــرا رســید خــدا فرزنــد خــود 
را کــه از یــک زن متولــد شــده بــود فرســتاد« )غاطیــان بــاب ۴ آیــه ۴(. ایــن تحقــق 
یافــن اولیــن وعــده خداونــد پــس از ورود گنــاه بــه بــاغ فــردوس اســت )پیدایــش بــاب 

ــه 1۵(. 3 آی

ــوان  ــه عن ــد عیســی ب ــن دو مــن، تول ــک از ای ــد. در هــر ی ــر را بخوانی دو مــن زی
تحقــق شــگفت انگیــز نبــوت چگونــه نشــان داده شــده اســت؟ ایــن دو مــن دربــاره 
اینکــه مــا بایــد بــه متامــی وعــده هــای خــدا اعتــاد کنیــم، چــه مــی گوینــد؟ تثنیــه 
بــاب 18 آیــه 15؛ اعــال رســوالن بــاب 3 آیــات 22 تــا 24؛ اشــعیا بــاب 7 آیــه 14؛ متــی 

باب 1 آیات 22 تا 32؛ میکاه باب 5 آیه 2؛ لوقا باب 2 آیات 4 تا 7. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــش مــاه پــس از دادن مــژده تولــد یحیــی بــه زکریــا، جرئیــل معجــزه ای بزرگــر را   
بــه مریــم از اهالــی نــارصه اعــام کــرد: کــه باکــره ای »آبســن خواهــد شــد و پــری خواهــد 

ــه 31(. ــاب 1 آی ــا ب ــذارد« )لوق ــد گ ــام او را عیســی خواهن ــد و ن زائی
ــن  ــا قوانی ــوان آن را ب ــر خــاف طبیعــت اســت و منــی ت ــره ب ــد عیســی از باک تول  
طبیعــی یــا فلســفه طبیعــت گرایانــه توضیــح داد. حتــی مریــم هــم برایــش ســوال پیــش آمــد: 
ــه  ــاب 1 آی ــا ب ــردی رابطــه نداشــته ام« )لوق ــچ م ــا هی ــن ب ــه ممکــن اســت؟ م ــن چگون »ای
3۴(. فرشــته بــه او اطمینــان داد کــه ایــن کار روح القــدس خواهــد بــود )آیــه 3۵( و »بــرای 
ــا ایــان مریــم قابــل توجــه  خــدا هیــچ چیــز محــال نیســت« )آیــه 37(. اطاعــت رسیــع و ب
بــود: »هانطــور کــه تــو گفتــی بشــود« )آیــه 38(. هــر ســوال انســانی رصفنظــر از طبیعــی 
یــا منطقــی بودنــش، بایــد جایــی بــرای پاســخ الهــی داشــته باشــد. خلقــت باشــد یــا صلیــب، 
تجســد یــا رســتاخیز، بــارش ّمــن یــا نــزول روح القــدس بــر شــاگردان عیســی – ابــداع الهــی 
تســلیم شــدن و مطیــع بــودن انســان را مــی طلبــد. در حالــی کــه مریــم ســوال خــود را بــا 
تســلیم شــدن بــه هــدف ابــدی خداونــد و حاکمیتــش پاســخ داد، جرئیــل بــا پاســخی دیگــر 
بــه او اطمینــان بخشــید: »روح القــدس بــر تــو خواهــد آمــد و قــدرت خــدای متعــال بــر تــو 
ســایه خواهــد افکنــد و بــه ایــن ســبب آن نــوزاد مقــدس، پــر خــدا نامیــده خواهــد شــد« 

ــه 3۵(.  )آی
ويف حــن كان االمتثــال والتســليم بســيادة اللــه والهــدف األســمى هــو رد مريــم عــى   
وُح  ــرُّ الســؤال الــذي طرحتــه هــي نفســها، قــام جرائيــل بطأمنتهــا بجــواب عظيــم آخــر: »اَل
وُس الَْمْولـُـوُد ِمْنــِك يُْدَعــى ابـْـَن  ُة الَْعــِيِّ تُظَلِّلـُـِك، فَلِذلـِـَك أَيًْضــا الُْقــدُّ الُْقــُدُس يَِحــلُّ َعلَيْــِك، َوقـُـوَّ

ــِه« )عــد 3۵(. الل
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 به آنچه که ما به عنوان افرادی مسیحی به آن معتقدیم، بیاندیشد: خالق همه مخلوقات )یوحنا
 باب 1 آیات 1 تا 3( نه تنها به عنوان یک انسان به این جهان فانی وارد شد، بلکه زندگی سختی
 که عیسی داشت را تجربه کرد تنها برای اینکه در پایان بر روی صلیب برود. اگر ما واقعا این
 موضوع را باور داریم، چرا باید از همه جهات به گونه ای زندگی کنیم که تسلیم این حقیقت
 حیرت آور باشیم؟ چه بخش هایی از زندگیتان بازتابی از باورتان نسبت به زندگی عیسی مسیح

است و چه بخش هایی مستثنی هستند؟

لوقــا داســتان آخــور بیــت لحــم را بــا اشــاره ئــی بــه تاریــخ رشوع مــی کنــد.   
در زمانــی کــه کویرینیــوس )Quirinius( حاکــم ســوریه بــود، یوســف و مریــم بــه دلیــل 
فرمــان رسشــاری توســط ســزار آگوســتوس پادشــاه روم، شــهر نــارصه را تــرک کردنــد 
ــات تاریخــی بایســتی  ــن جزئی ــد. چنی ــه شــهر اجــدادی خــود بیــت لحــم بازگردن ــا ب ت
دانــش پژوهــان کتــاب مقــدس را هدایــت کنــد کــه چنیــن تســلیم شــدن لوقــا بــه روح 

ــد.  ــر کنن ــخ  را تقدی ــات تجســم اش در چارچــوب تاری ــت جزئی ــرای ثب القــدس ب

بــر روی تنگدســتی عیســی کــه در لوقــا بــاب 2 آیــه 7 بــه آن اشــاره شــده اســت 
تأمــل کنیــد. تصویــر »قنــداق«، »آخــور« و »نداشــن اتــاق در مســافرخانه« را بــا رشح 
پولــس رســول از متکیــن عیســی باوضــاع در فیلیپیــان بــاب 2 آیــات 5 تــا 8 مقایســه 

کنیــد. عیســی بــه جــای مــا در چــه مســیری قــدم گذاشــت؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا خــود را  متجســم  ــد آســان ه ــه در آن خداون ــری ک ــط حقی ــتان رشای داس  
منــود بــا اولیــن زیــارت کننــده هــای آخــور ادامــه پیــدا مــی کنــد: چوپــان هــا. ایــن نویــد 
شــادی بــزرگ نــه بــه اغنیــا یــا قدرمتنــدان، نــه بــه کاتبــان و یــا کاهنــان، نــه بــه حاکــم 
هــا و قــدرت هــا کــه رسزمیــن زیــر ســلطه شــان اســت داده شــد بلکــه بــه چوپانــان 
ــد: »در شــهر داود  ــژده را مشــاهده کنی ــن م ــن داده شــد. عظمــت و ســادگی ای فروت
نجــات دهنــده ای بــرای شــا بــه دنیــا آمــده اســت کــه مســیح خداونــد اســت. او را در 
قنداقــه پیچیــده و در آخــور خوابیــده خواهیــد یافــت.« بــا ارزش تریــن هدیــه آســان 
در چنیــن بســته بنــدی ســاده ای آمــد، هانگونــه کــه اغلــب ایــن چنیــن اســت. امــا ایــن 
هدیــه »بــرای خــدا جــال«، »بــر روی زمیــن صلــح« و » رضامنــدی نســبت بــه انســان 

هــا« بــه همــراه مــی آورد )لوقــا بــاب 2، آیــه 1۴(.
توضیحــات لوقــا دربــاره فرشــته )لوقــا بــاب 2، آیــات 9 تــا 12( ســه امــر مهــم   
ــل  ــژده انجی ــه م ــورد اول اینک ــد. م ــی کن ــات مســیحی را مشــخص م ــی از الهی و حیات
ــوم  ــک ق ــه ی ــان ب ــر یهودی ــان و غی ــرای »متــام انســان هــا« اســت. در مســیح، یهودی ب
خــدا تبدیــل مــی شــوند. مــورد دوم اینکــه عیســی نجــات دهنــده  اســت؛ کــس دیگــری 
وجــود نــدارد. مــورد ســوم اینکــه عیســی مســیح خداونــد اســت. ایــن ســه موضــوع کــه 
بطــور شــفاف در ابتــدای انجیــل لوقــا بیــان شــده انــد، بعدهــا بــه پایــه هــای موعظــه 

ــل شــدند. هــای رســاله هــا، بخصــوص در موعظــه هــای پولــس رســول تبدی
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ــراث  ــا از اهمیــت می ــد، لوق ــان بودن ــر یهودی ــی اش غی ــان اصل اگرچــه مخاطب  
ــردن  ــه ک ــای ختن ــه زیب ــه صحن ــا اشــاره ب ــود. او ب ــق آگاه ب ــد عتی ــودی توســط عه یه
عیســی در روز هشــتم تولــدش توســط مریــم و یوســف و بــردن او بــه معبــد اورشــلیم  
کــه همــه بــر طبــق اصــول یهودیــت اســت، بطــور دقیــق حکایــت عهــد جدیــد را بــه 

ــا 2۴(. ــات 22 ت ــاب 2، آی ــا ب ــازد )لوق ــی س ــوط م ــق مرب ــد عتی عه

لوقــا بــاب 2 آیــات 25 تــا 32 را مطالعــه کنیــد. ســه نکتــه دربــاره الهیــات نجــات 
کــه شــمعون بــه آن اشــاره کــرده اســت ذکــر کنیــد: نجــات از طریــق مســیح اســت؛ 
ــرای متــام انســان هــا اســت – هــم  ــا شــده اســت؛ نجــات ب نجــات توســط خــدا مهی
ــا پیغــام اولیــن فرشــته در مکاشــفه  یهــود و هــم غیــر یهــود. چگونــه ایــن حقایــق ب

بــاب 14 آیــات 6 و 7 ارتبــاط پیــدا مــی کنــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــی  ــخص م ــز مش ــی را نی ــت عیس ــم خدم ــی مه ــمعون دو ویژگ ــگویی ش پیش  
کنــد. 

ویژگــی اول اینکــه عیســی »بــرای ســقوط و یــا رسافــرازی بســیاری در ارسائیــل   
تعییــن شــده اســت« )رســاله لوقــا بــاب 2 آیــه 3۴(. آری، عیســی بــرای همــگان نــور و 
نجــات بــه ارمغــان آورده اســت و ایــن بــرای قبــول کننــدگان بــدون هزینــه اســت. بــا 
مســیح موضــوع بــی طرفــی وجــود نــدارد: او را قبــول یــا رد کنیــد، نجــات هــر کــس 
وابســته بــه تصمیــم مناســبی اســت کــه مــی گیــرد. مســیح انحصــار طلــب اســت؛ مــا یــا 
از او پیــروی مــی کنیــم یــا منــی کنیــم. آنــان کــه از او پیــروی کننــد قیــام منوده و بخشــی 
از ملکــوت او خواهنــد بــود. کســانی کــه او را رد منــوده یــا نســبت بــه او بــی تفــاوت 
باشــند، ســقوط منــوده و بــدون امیــدی هــاک خواهنــدد شــد. ایــان بــه مســیح غیــر 

قابــل مذاکــره اســت. 
ویژگــی دوم پیشــگویی شــمعون بــه مریــم اســت: »در دل تــو نیــز شمشــیری   
فــرو خواهــد رفــت« )رســاله لوقــا بــاب 2 آیــه 3۵(. اشــاره ایــن آیــه بــدون شــک بــه 
صلیــب کشــیده شــدن عیســی اســت کــه مریــم شــاهد آن خواهــد بــود. مریــم و همــه 
نســل هــای پــس از او بایــد بــه یــاد داشــته باشــند کــه بــدون صلیــب، هیــچ رســتگاری 
ــدور آن مــی  ــد محــوری اســت کــه نقشــه کامــل نجــات ب ــدارد. صلیــب مانن وجــود ن

چرخــد. 

وجود  این  با  اما  آید.  نمی  بر  ما  دست  از  کاری  آوردنش  بدست  برای  که  ایست  هدیه  نجات 
از  پیروی  برای  باشد.  پر هزینه  را می طلبند  آن  که  برای کسانی  تواند  برای خود می  همچنان 
مسیح چه بهایی پرداخت کرده اید و چرا این بها هر آنچه که هست، به اندازه کافی ارزان است؟
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جمعه 

مطالعه بیشتر: 

سواالتی برای بحث: 

3 آوریل

ــود. او در  ــه پزشــکی ب ــری در زمین ــام خــودش اســت، مب ــه ن ــه ب ــی ک ــا نویســنده انجیل »لوق  
کتــاب مقــدس »پزشــک محبــوب« نامیــده شــده اســت )رســاله کولســیان بــاب ۴ آیــه 1۴(. پولــس رســول 
ــد  ــت خداون ــاور داش ــرا ب ــت زی ــال او گش ــه دنب ــنید و ب ــک ش ــوان پزش ــه عن ــای او ب ــارت ه ــاره مه درب
وظیفــه خاصــی را بــر عهــده او گــذارده اســت. او همــکاری لوقــا را بدســت آورد و بــرای مدتــی لوقــا او را 
در ســفرهایش همراهــی کــرد. پولــس پــس از مدتــی لوقــا را در فیلیپــی مقدونیــه تــرک کــرد. در آنجــا او 
چندیــن ســال بــه خدمــت پزشــکی و تعلیــم دادن کتــاب مقــدس ادامــه داد. در کارش بــه عنــوان پزشــک، او 
بــرای بیارانــش خدمــت مــی کــرد وبــرای آنهــا دعــا مــی کــرد کــه نیــروی شــفا دهنــده خداونــد را دریافــت 
کننــد. بنابرایــن راه بــرای مــژده انجیــل بــاز شــد. موفقیــت لوقــا بــه عنــوان پزشــک، برایــش موقعیــت هایــی 
بوجــود آورد تــا بتوانــد در میــان بــت پرســتان راجــع بــه مســیح موعظــه کنــد. ایــن برنامــه الهــی اســت کــه 

مــا نیــز ماننــد شــاگردان مســیح بایــد بــه آن عمــل کنیــم.« – الــن جــی. هوایــت
 )Ellen G. White(، The Ministry of Healing, pp. 140, 141.

1. اگــر لوقــا در نوشــن انجیــل خــود مطالــب از قبــل نوشــته شــده را در نظــر گرفــت، 
مــا چگونــه بنــا اســت الهــام کتــاب مقــدس را درک کنیــم )دوم تیموتائــوس، بــاب 3 
 The Inspiration of the Prophetic« آیــه 1۶(؟ الهــام چگونــه عمــل مــی کنــد؟
 Selected Messages, ،بقلــم الــن جــی. هوایــت، پیامهــای ششــگانه منتخــب »Writer

.23–1۵ .pp ,1 book

2. تولــد از باکــره عملــی از طــرف خــدا اســت کــه بــا رّس، عظمــت و هــدف او نشــانه 
گــذاری شــده اســت و همچنیــن ورای قــوه ادراک انســان اســت. امــا ســوال اینجاســت 
» چــه اشــکالی داره؟« چــه تعــداد دیگــر مســایل دنیــوی وجــود دارنــد کــه انســان از 
ــوان اســت؟ اگــر خــدا وجــود دارد، و قــدرت آن را دارد کــه جهــان  درک آن هــا نات
را بیافرینــد و از آن نگهــداری کنــد، چــرا بایــد موضوعــی ماننــد زایــان یــک باکــره 
خــارج از قــدرت او باشــد؟ تنهــا کســانی کــه جهــان بینــی شــان بــه قوانیــن طبیعــت 
ــه درکشــان  ــادر ب ــا ق ــه در حــال حــارض م ــی ک ــل آن های ــی شــود )حداق خاصــه م
هســتیم( ابتــدا بســاکن مــی تواننــد ایــن موضــوع را نفــی کننــد. در مقابــل، کســانی 
ــرای رد  ــی ب ــی باشــد، دلیل ــه م ــاوراء طبیع ــی شــان شــامل مســایل م ــان بین ــه جه ک
کــردن آن ندارنــد. در نهایــت، بــه آنچــه کــه فرشــته پــس از دادن خــر بــاور نکردنــی 
ــچ امــری محــال نیســت«  ــزد خــدا هی ــرا ن ــد: »زی ــه او گفــت توجــه کنی ــم ب ــه مری ب

)لوقــا، بــاب 1 آیــه 37(.

3. در گزارشــات آمــده اســت کــه خرنــگاری گفتــه اســت چنانچــه فرصــت پیــش بیایــد 
اولیــن کســی کــه دوســت دارد بــا او مصاحبــه کنــد عیســی اســت و تنهــا یــک ســوال 
خواهــد پرســید: »آیــا واقعــا از یــک باکــره متولــد شــدید؟« چــرا ایــن پرســش و پاســخ 

بــه آن مهــم اســت؟
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درس دوم

غسل تعمید و وسوسه

۴ تا 10 آوریل

عرص روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه: لوقــا، بــاب 3 آیــات 1 تــا 1۴؛ رومیــان، بــاب ۶ آیــات 1 
تــا ۶؛ لوقــا، بــاب 3 ایــات 21 و 22؛ لوقــا، بــاب ۴ آیــات ۵ تــا 8؛ اشــعیا، بــاب 1۴ آیــات 

13 و 1۴؛ لوقــا، بــاب ۴ آیــات 9 تــا 13. 

آیــه حفظــی: »و روحالقــدس بــه هیــأت جســانی، ماننــد کبوتــری بــر او نــازل 
ــو  ــه ت ــه ب ــتی ک ــن هس ــب م ــر حبی ــو پ ــه “ت ــید ک ــان در رس ــد و آوازی از آس ش

ــه 22(. ــاب 3 آی ــا، ب خشــنودم« )لوق

هانطــور کــه هفتــه گذشــته دیدیــم، مــا بــر ایــن باوریم کــه لوقا بــا آوردن فهرســتی   
از اســامی افــراد برجســته تاریخــی قصــد آن را داشــته کــه نشــان دهــد کــه حکایتش از عیســی 

و یحیــی بــه هــان انــدازه آن انســان هــای قدرمتنــد واقعــی و تاریخــی اســت. 
ــا  ــد و ب ــراد قدرمتن ــن اف ــه ای ــاره شــدن ب ــرای اش ــز ب ــری نی ــم دیگ ــی مه ــا دلیل ام  
نفــوذ وجــود دارد و آن مقایســه کــردن ایــن افــراد بــا مــرد فروتــن بیایــان هــا، یحیــی تعمیــد 
دهنــده اســت. فــردی کــه فرســتاده انتخــاب شــده خــدا بــود و وظیفــه داشــت راه را بــرای 
مهمریــن واقعــه کل تاریــخ بریــت تــا بــه آنــروز مهیــا کنــد: آمــدن عیســی، نجــات دهنــده 
دنیــا. چقــدر جالــب اســت کــه خــدا بــرای رســاندن مــژده مســیح، بجــای انتخــاب یکــی از 

ــن و ســاده را انتخــاب منــود.  ــردی فروت ــا، ف ــم دنی ــراد مه اف
محققــان متــام ایــن شــخصیت هــای تاریخــی را کنــار هــم قــرار داده و تاریــخ رشوع   
خدمــت یحیــی تعمیــد دهنــده و عیســی را حــدود 27 تــا 28 پــس از میــاد مشــخص کــرده 
انــد. در زمــان ایــن مشــاهیر امپراتــوری روم بــود کــه عیســی تعمیــد داده شــد و تائییدیــه 
آســانی را کــه او »پــر محبــوب« خــدا اســت دریافــت کــرد )لوقــا، بــاب 3 آیــه 22(. لوقــا 
ــت و  ــادی« خدم ــت ع ــی »حکای ــل از معرف ــی قب ــاز و حت ــت در آغ ــت را درس ــن حقیق ای

ــد. ــان مــی کن ــش بی ــه خوانندگان ــت عیســی مســیح ب مأموری

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در 11 آوریل آماده شوید. 
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یکشنبه 
راه خداوند را مهیا سازید

۵ آوریل

 رســاله رومیــان بــاب ۶ آیــات 1 تــا ۶ را مطالعــه کنیــد. پولــس رســول چــه درس هــای روحانــی از
 عمــل غســل تعمیــد اســتخراج مــی کنــد؟ بــه مقایســه ای کــه او بیــن عمــل فــرو رفــن در آب و
 خــارج شــدن از آب در حالــی کــه طبــع گناهــکار انســان میمیــرد و طبــع جدیــد زندگــی عادالنــه
 را آغــاز مــی کنــد. شــا چگونــه حقیقــت ایــن زندگــی جدیــد در مســیح را تجربــه کردیــد؟ کــدام

بخــش هــا همچنــان در زیــر آب باقــی مانــده انــد؟

ــم خــود در  ــرد و بســیار مه ــه ف ــی در نقــش منحــر ب ــاب 3، یحی ــا ب در لوق  
تاریــخ نجــات پدیــدار مــی شــود. هــر چیــز دیگــری دربــاره موعظــه یحیــی گفتــه شــود، 

او بــرای رضایــت جمعیــت ســخنانش را شــیرین جلــوه نــداد.

لوقــا  بــاب 3 آیــات 1 تــا 14 را مطالعــه کنیــد. کامــش رسشــار از حقایــق مهــم 
ــه  ــرای هم ــه ب ــنیدند بلک ــه آن را ش ــت ک ــانی اس ــرای کس ــط ب ــه فق ــن ن ــت، و ای اس
ــد  ــی کن ــان م ــا بی ــا در اینج ــد از آنچــه لوق ــی توانی ــکات خاصــی را م ماســت. چــه ن

ــد؟  ــت کنی دریاف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــی اســت. واژه  ــه شــیوه زندگ ــی نســیت، بلک ــه ئ ــی فرضی ــا مفهوم ــه تنه توب  
انگلیســی آن برگرفتــه از کلمــه یونانــی »متانویــا« بــه معنــی تغییــر ذهــن اســت و ایــن 

ــود.  ــی ش ــد م ــی جدی ــک زندگ ــه ی ــر ب منج
»تعمیــد دادن« بــه معنــی فــرو رفــن یــا غوطــه ور شــدن کامــل در آب اســت.   
غوطــه وری دارای مفهــوم عمیقــی اســت. حتــی قبــل از زمان یحیــی، یهودیــان مفهومی 
بــه تعمیــد بوســیله ی غوطــه ور شــدن در آب داده بودنــد. زمانــی کــه غیــر یهودیــان 
مایــل بــه پیوســن بــه دیــن یهــود بودنــد، ایــن فــرو بردنشــان درآب روشــی معمولــی 

بــود. 
ــدی بوجــود آورد:  ــی اصــل جدی ــد، یحی ــه غســل تعمی ــان ب در دعــوت یهودی  
غســل تعمیــد مناســبتی اســت بــرای نفــی در مــاء عــام گناهــان قدیمــی و آمــاده شــدن 
بــرای آمــدن مســیح. بــه ایــن ترتیــب، یحیــی عملــی منادیــن بــرای تــرک گنــاه و تقدیــس 
کــردن شــیوه جدیــدی از زندگــی بــه عنــوان شــهروندان ملکــوت مســیح کــه در رشف 
وقــوع بــود معرفــی کــرد. لوقــا خیلــی زود اشــاره کــرد کــه او تنهــا بــا آب تعمیــد مــی 
دهــد امــا کســی کــه پــس از او خواهــد آمــد »شمـــا را بــه روحالقــدس و آتــش تعمیــد 
ــد:  ــود آم ــی بوج ــیار مهم ــل بس ــن، اص ــه 1۶(. بنابرای ــاب 3 آی ــا ب ــد داد« )لوق خواه
تعمیــد بــه عنــوان عمــل فــرو رفــن در آب منــادی بیرونــی بــرای تغییــری درونــی اســت 

– تغییــری کــه رسانجــام بــا تعمیــد روح القــدس تضمیــن خواهــد شــد. 
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به این موضوع بیاندیشید: پسر بی گناه خدا، خالق جهان هستی به عنوان یک انسان غسل تعمید 
یافت، که همه این ها بخشی از نقشه نجات بودند. چگونه این عطیه شگفت انگیز از طرف او به 

ما کمک می کند که خواهان فروتن کردن خود در موقعیت هایی که الزم است باشیم؟

ــی  ــم و یوســف را م ــت مشــهور مری ــا ۵0، حکای ــات ۴1 ت ــاب 2 آی ــا ب در لوق  
خوانیــم کــه عیســی را در اورشــلیم گــم کردنــد. آنچــه کــه جالــب اســت پاســخ عیســی 
بــه مریــم کــه او را رسزنــش کــرد اســت )آیــه ۴8(. پاســخ عیســی تأییــدی بــر خودآگاهی 
الهــی اوســت و اینکــه او پــر خــدا اســت. »از بهـــر چــه مـــرا طلـــب میکردیـــد، مگــر 
ــه  ــه ک ــه ۴9(. هانگون ــدر خــود باشــم؟« )آی ــور پ ــن در ام ــد م ــه بای ــد ک ندانســته ای
آیــه بعــد مــی گویــد، یوســف و مریــم مفهــوم آنچــه عیســی بــه آن هــا گفــت را درک 
ــه مــی توانســتند درک کننــد؟ حتــی  ــه بیاندیشــیم، واقعــا چگون ــد. اگــر منصفان نکردن
شــاگردان عیســی، پــس از گذرانــدن ســال هــا بــا او، همچنــان کامــا نســبت بــه هویــت 

ــد.  ــت او مطمــن نبودن و مأموری
ــیر  ــن از شــاگردانش در مس ــا دو ت ــی ب ــش، عیس ــال، پــس از قیام ــرای مث ب  
عمــواس هــم صحبــت شــد. یکــی از آن هــا در اشــاره بــه عیســی، گفــت کــه عیســی 
»مــردی بــود کــه در گفتــار و کــردار در پیشــگاه خــدا و پیــش همــه مــردم نبیئــی توانــا 
بــود« )لوقــا بــاب 2۴ آیــه 19(. مطمئنــا عیســی خیلــی بیشــر از یــک نبــی بــود. حتــی 
آن موقــع نیــز آن هــا متوجــه نشــدند کــه او چــه کســی بــود و بــرای چــه آمــده بــود. 

ــا 34 و لوقــا بــاب 3  ــا بــاب 1 آیــات 29 ت ــا 17، یوحن متــی  بــاب 3 آیــات 13 ت
ــد عیســی چیســت؟ ــد. مفهــوم تعمی ــات 21 و 22 را مطالعــه کنی آی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــت.  ــدا اس ــر خ ــی پ ــه عیس ــت ک ــان داش ــان اذع ــد او، آس ــل تعمی در غس  
عیســی درصــدد گرفــن غســل تعمیــد بــود نــه بــه ایــن دلیــل کــه بــه عنــوان بخشــی از 
فرآینــد توبــه بــه آن نیــاز داشــت، بلکــه اینکــه ایــن عمــل الگویــی باشــد بــرای دیگــران 
)متــی بــاب 3 آیــات 1۴ و 1۵(. ســه عامــل مهــم غســل تعمیــد عیســی را برجســته مــی 
ــان را  ــاه جه ــه گن ــرۀ خــدا ک ــن اســت آن ب ــد ای ــگاه کنی ــد، »ن ــه تعمی ــد: )1( بیانی کنن
برمــی دارد!« )یوحنــا بــاب 1 آیــه 29(؛ )2( مســح شــدن او توســط روح القــدس بــرای 
مأموریــت پیــش رویــش؛ )3( اعــام آســانی کــه عیســی پــر خــدا اســت، کــه در او 

ــدر خشــنود اســت. پ
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چگونه می توانید فراگیرید که تسلیم وسوسه شیطان که تاش دارد همگی ما را بر 
آن وادارد که به وعده های خدا شک کنیم، نشوید؟

» عیســی پــر از روح القــدس،... توســط روح او بــه بیابــان هدایــت شــد، و در   
آنجــا مبــدت چهــل روز توســط ابلیــس آزمایــش شــد« )لوقــا باب ۴ آیــات 1 و 2(. عیســی 
مســیح، کســی کــه بــرای مأموریتــی کــه خــدا مقــدر کــرده بــود بدنیــا آمــد، و بــا غســل 
تعمیــد گرفتنــش مأموریتــش را آغــاز کــرد و بــه قــدرت روح القــدس مجهــز شــد، بــه 

بیابــان رفــت تــا دربــاره خدمتــی کــه در پیــش داشــت بیاندیشــد. 
وسوســه در بیابــان، نــرد مهمــی در نــرد میــان عیســی و شــیطان بــود کــه از   
زمــان شــورش شــیطان در آســان ادامــه دارد. در بیابــان، هنگامــی کــه نجــات دهنــده 
ــه نظــر  ــده ب ــر و خســته کنن ــی دلگی ــود و ســفر آت ــف ب در نتیجــه ۴0 روز روزه ضعی
مــی رســید، شــیطان از ایــن موقعیــت در حملــه اش بــه عیســی اســتفاده کــرد. »شــیطان 
متوجــه شــد کــه یــا بایــد پیــروز شــود و یــا اینکــه شکســت بخــورد. موضــوع درگیــری 
مهمــر از آن بــود کــه بتوانــددر بــاره آن بــه فرشــتگان تحــت فرمانــش اعتــاد کنــد. او 

مــی بایســت شــخصا ایــن جنــگ را انجــام دهــد.« – الــن جــی. هوایــت 
)Ellen G. White(، The Desire of Ages, p. 116.

بــه آنچــه شــیطان بــه عیســی گفــت دقــت کنیــد: » اگــر تــو پــر خــدا هســتی بــه 
ــا نــان شــود« )لوقــا بــاب 4 آیــه 3(. در ایــن حکایــت، شــیطان در  ایــن ســنگ بگــو ت
ــرد در بهشــت  ــه ســعی ک ــه انعــکاس کاری اســت ک صــدد انجــام چــه کاری اســت ک

انجــام دهــد؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضــوع اصلــی در اینجــا نــان نیســت. آری، چهــل روز روزه در بیابــان بــدون   
شــک نجــات دهنــده را گرســنه کــرده بــود و شــیطان از ایــن رشایــط بــه عنــوان طعمــه 
اســتفاده کــرد. امــا شــیطان مــی دانســت کــه عیســی آفریننــده جهــان هســتی اســت. 
ــئله  ــان مس ــه ن ــنگ ب ــل س ــود، تبدی ــود آورده ب ــچ بوج ــان را از هی ــه جه ــرای او ک ب
ــو  ــر ت ــدای آن مشــخص مــی شــود: »اگ ــم وسوســه در ابت ــه بســیار مه ــود. نکت ــی نب ئ
پــر خــدا هســتی.« تنهــا چهــل روز قبــل، نــدای آســانی گواهــی داد کــه عیســی در 
حقیقــت پــر خــدا اســت و آیــا عیســی بایســتی بــه شــهادت آســانی شــک کنــد؟ شــک 
کــردن بــه کام خــدا اولیــن قــدم بــه تســلیم وسوســه شــدن اســت. در آســان، شــیطان 
اقتــدار عیســی را بــه چالــش کشــید؛ در اینجــا نیــز هــان کار را مــی کنــد؛ حتــی اگــر 

ــر از آنچــه در آســان انجــام داد، باشــد.  ــه ت ــه شــیوه ای بســیار زیرکان ب
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هر کدام از ما ممکن است برای عدول از ایمانمان مورد وسوسه قرار بگیریم، 
ترفیع  دانشگاه،  امتحانات  در  قبولیتان  شغلتان،  جزئی«.  »مسائل  در  حتی 
گرفتنتان، همگی نیازمند سازش در زمینه روز سبت هستیم. گرفتن ویزا برای 
کشوری بهتر بستگی به تغیر نام دارد که عقیده تان را پنهان کند. در چه مرحله 

ای می توانید معامله کنید؟ چه زمانی هزینه اش درست است؟ 

ــه  ــی خواســت ک ــد. چــرا شــیطان م ــه کنی ــا 8 را مطالع ــات 5 ت ــاب 4 آی ــا  ب لوق
ــود؟ ــر ب ــا در خط ــی اینج ــوع مهم ــه موض ــد؟ چ ــتش کن ــی او را پرس عیس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد  ــرای اب ــادت حــق انحصــاری خــدا اســت. ایــن تنهــا عاملــی اســت کــه ب عب  
خالــق را از مخلــوق مجــزا مــی کنــد. یکــی از مــوارد شــورش زهــره در برابــر خــدا در 
ــی زهــره توســط اشــعیا  ــود. جــاه طلب ــادت ب ــن مســئله عب ــه همی ــوط ب آســانی مرب
ــی خاصــه شــده اســت: صعــود  ــه خوب ــات 13 و 1۴ ب ــاب 1۴ آی ــاب وی ب ــی در کت نب
ــد  ــراز ســتاره هــای آســان و مانن ــر ف ــرار دادن تخــت پادشــاهی اش ب ــه آســان، ق ب
قــادر متعــال بــودن. ایــن تاشــی بــود بــرای غصــب کــردن اختیــار و قدرتــی کــه تنهــا 
ــه  ــد مرتب ــد بلن ــی هرچن ــج مخلوق ــه هی ــق ب ــز متعل ــق اســت و هرگ ــه خال منحــر ب

ــت.  ــد، نیس باش
ــدرت خــدا  ــت و ق ــان تحــت مالکی ــدن جه ــرای بازگردان ــش ب رشوع مأموریت  
بــود، شــیطان او را بــه قلــه کوهــی بــرد و چشــم انــدازی وســیع از پادشــاهی هــا را بــه 
او نشــان داد و آن هــا را بــه او در ازای یــک عمــل ســاده پیشــنهاد کــرد: » اگــر تــو مــرا 

ــه 7(.  ــاب ۴ آی ــا ب ــۀ آن خواهــی شــد« )لوق ــی صاحــب هم ســجده کن
ــی اش منحــرف  ــت اله ــدگاه عیســی را از اولوی ــا دی ــود ت ــاش ب شــیطان در ت  
ســازد و او را بــه جــال و شــکوهی اغــوا کنــد کــه هزینــه اش تنهــا یــک تعظیــم بــود. 
ــه  ــق ب ــان موف ــه در آس ــی ک ــدار و ستایش ــرد اقت ــی ک ــعی م ــا س ــاره در اینج او دوب

دریافتــش نشــده بــود، بدســت آورد. 
توجــه کنیــد کــه مســیح چگونــه شــیطان وسوســه گــر را تحقیــر آمیــز رد کــرد:   
»دور شــو از مــن ای شــیطان!« )متــی بــاب 1۶ آیــه 23(. پرســتش و خدمتــی کــه همــراه 
ــه  ــد ب ــاره کام خداون ــا دوب ــت. در اینج ــق اس ــروردگار خال ــص پ ــا مخت ــت تنه آن اس
کمــک او مــی آیــد. مگــر الهامــی کــه از طریــق موســی آمــد نگفــت، »ای ارسائیل بشــنو: 
خــدای مــا خداونــد یکتاســت. شــا بایــد خداونــد خــدای خــود را... دوســت بداریــد... از 
خداونــد خــدای خــود برســید و فقــط او را خدمــت مناییــد« )ســفر تثنیــه بــاب ۶ آیــات 
۴، ۵ و 13(؟ پاســخ قاطــع بــه خدعــه هــا و دروغ هــای شــیطان عــزم کامــل در پیــروی 

از خــدا بــا ایــان و اطاعــت اســت. 
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ــد. دلیــل آن  لوقــا و متــی ترتیــب وسوســه دوم و ســوم را معکــوس کــرده ان  
مشــخص نیســت، امــا نیــازی نیســت کــه ایــن موضــوع مــا را از مســائل مهــم تــر بــاز 
دارد. نکتــه بســیار مهــم پیــروزی نهایــی عیســی بــر شــیطان اســت کــه در هــر دو انجیــل 
اعــام مــی مناینــد. عامــل مهمــی کــه از مطالعــه وسوســه هــا برداشــت مــی شــود، ایــن 
اســت کــه عیســی مســیح یــک انســان حقیقــی اســت – ماننــد مــا وسوســه مــی شــود 
امــا عــاری از گنــاه اســت )رســاله عرانیــان بــاب ۴ آیــه 1۵(. عیســی آمــد تــا بــا پیــروزی 
در هــر کــدام از وسوســه هــا و غلبــه بــر شــیطان، بــا کام خــدا بــر لبانــش و ارتبــاط بــا 
نیــروگاه آســانی از طریــق دعــا، مــژده ملکــوت خــدا را اعــام کنــد و دوره مســیحایی 

را آغــاز کنــد. 

ــا 7 را مطالعــه کنیــد. در  ــا 13 و متــی بــاب 4 آیــات 5 ت لوقــا بــاب 4 آیــات 9 ت
دو وسوســه اول، عیســی بــرای غلبــه بــر فریــب هــای شــیطان از کتــاب مقــدس بهــره 
گرفــت. اکنــون در ســومین وسوســه، شــیطان هــان کار را مــی کنــد و از کتــاب مقدس 
ــا او کام خــدا را جــدی مــی  ــد کــه آی ــا عیســی را امتحــان کن ــد ت نقــل قــول مــی کن
گیــرد یــا خیــر. در اینجــا چــه اتفاقــی مــی افتــد و عیســی چگونــه پاســخ مــی دهــد؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــیطان عیســی را بــر کنگــره معبــد اورشــلیم کــه مقــدس تریــن مــکان در کل تاریــخ یهودیــت   
ــزرگ  ــان بندگانــش اســت، ب ــد در می ــون و معبــدی کــه محــل اقامــت خداون ــرد. شــهر صهی اســت، مــی ب
راهــی مــی شــود بــرای مواجهــه شــیطان بــا عیســی. »اگــر تــو پــر خــدا هســتی« بــار دیگــر رسآغــاز مــی 
شــود. ببینیــد شــیطان چــه مــی گویــد: اگــر خــدا واقعــا پــدر توســت و اگــر مأموریــت تــو حقیقتــا فرمــان 
اوســت، خــود را از بــاالی معبــد بــا پاییــن پرتــاب کــن و ایــن موضــوع را یکبــار بــرای همیشــه امتحــان کــن. 
مســلا اگــر همــه ایــن هــا واقعیــت داشــته باشــد، خــدا اجــازه نخواهــد داد تــو صدمــه ای ببینــی. او ســپس 
از کتــاب مقــدس آیــه ای نقــل مــی کنــد »او بــه فرشــتگان خــود فرمــان خواهــد داد تــا تــو را محافظــت 

کننــد« )لوقــا بــاب ۴ آیــه 10(. 
شــیطان کتــاب مقــدس را مــی دانــد امــا تعبیــرش از آن اشــتباه اســت. شــیوه او ایــن اســت کــه   
ــط  ــت توس ــد حفاظ ــت، خداون ــد. در حقیق ــرار ده ــش ق ــورد آزمای ــدا را م ــه خ ــر آن دارد ک ــی را ب عیس
فرشــتگانش را وعــده داده اســت امــا تنهــا در چهارچــوب اطاعــت از اراده او، ماننــد مــورد دانیــال نبــی و 
مصاحبانــش. عیســی دوبــاره بــا اســتفاده از کتــاب مقــدس قاطعانــه بــه شــیطان پاســخ مــی دهــد کــه مــا در 
موقعیتــی نیســتیم کــه خــدا را مــورد آزمایــش قــرار دهیــم )آیــه 12(. وظیفــه مــا اینســت کــه خــود را در 
اراده خــدا قــرار داده و مابقــی را بــه او بســپاریم. بــه چهــار تعلیــم اصلــی کتــاب مقــدس در مــورد وسوســه 
توجــه کنیــد: )1( وسوســه هــا بــرای متــام مــردم پیــش مــی آینــد؛ )2( هنگامــی کــه خــدا اجــازه مــی دهــد 
تــا وسوســه بــه رساغ مــا بیایــد، خــود او همچنیــن موهبــت مقاومــت و قــدرت بــرای غلبــه بــر آن را نیــز 
مــی بخشــد؛ )3( وسوســه هــا همیشــه مشــابه نیســتند و بــه یــک صــورت ظاهــر منــی شــوند؛ )۴( هیچکــس 

بیــش از حــد توانائــی اش وسوســه منــی شــود )رســاله قرنتیــان اول   بــاب 10 آیــه 13(. 
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»اگــر یوســف و مریــم بــا مراقبــه و دعــا ذهــن خــود را بــر خــدا متمرکــز نــگاه   
مــی داشــتند، متوجــه قدوســیت اعتــاد خــدا بخــود مــی شــدند و عیســی از نظرشــان 
دور منــی شــد. بــا بــی توجهــی یــک روز، آن هــا نجــات دهنــده را گــم کردند؛ و مســتلزم 
ــا او را پیــدا کننــد. بــرای مــا هــم چنیــن  ــا نگرانــی بــود ت ســه روز جســتجو همــراه ب
اســت؛ بــا کام بیهــوده، ســخنان ناشایســت یــا غفلــت از دعــا، ممکــن اســت در یــک روز 
حضــور نجــات دهنــده را از دســت بدهیــم و امــکان دارد روزهــای زیــادی طــول بکشــد 
و یــا جســتجوی اندوهناکــی الزم باشــد تــا او را پیــدا کنیــم و آرامــش از دســت رفتــه 

مــان را بازیابیــم. » – الــن جــی. هوایــت 
)Ellen G. White(، The Desire of Ages, p. 83.

1. وسوســه بــه خــودی خــود گنــاه نیســت.  در مفهــوم وابســته بــه کتــاب مقــدس، 
ــه  ــد. وسوس ــات کن ــیت را اثب ــال قدوس ــد احت ــی توان ــوه م ــور بالق ــه ط ــه ب وسوس
شــدن یــک چیــز اســت؛ و در گنــاه افتــادن چیــزی دیگــر. در عیــن حــال، مســئولیت 

ــری از وسوســه چیســت؟  ــرای جلوگی ــاش ب ــا در ت م

ــد،  ــی نامن ــت« م ــه »فراروای ــاره آنچ ــب درب ــات اغل ــای الهی ــا و عل ــوف ه 2. فلس
صحبــت مــی کننــد، یعنــی یــک روایــت فراگیــر بــزرگ کــه ســایر داســتان هــا در آن 
رخ مــی دهنــد. بــه عبــارت دیگــر، فراروایــت  زمینــه یــا چهارچوبــی اســت کــه ســایر 
روایــات در آن آشــکار مــی شــوند. مــا بــه عنــوان افــراد ادونتیســت روز هفتــم، جــدال 
بــزرگ را بــه عنــوان یــک »فراروایــت« یــا زمینــه مــی بینیــم بــرای اتفــاق هایــی کــه 
ــا  ــن ه ــدام م ــتند. ک ــال رخ دادن هس ــان در ح ــم در آس ــن و ه ــر روی زمی ــم ب ه
ــه مــا نشــان مــی دهــد و در چگونــه  در کتــاب مقــدس واقعیــت جــدال بــزرگ را ب

توضیــح آنچــه کــه در جهــان در جریــان اســت کمــک مــی کنــد؟ 

3. برخــی از قــوی تریــن آیــات کتــاب مقــدس کــه بــه مــا وعــده پیــروزی بــر وسوســه 
هایــی کــه بــا آن هــا روبــرو مــی شــویم را مــی دهنــد، کدامنــد؟ چــرا بــا وجــود ایــن 

وعــده هــا، ســقوط بســیار آســان اســت؟ 

۴. بیانیــه زیــر از یکــی از درس هــای ایــن هفتــه اســتنباط مــی شــود: »شــک کــردن بــه 
کام خــدا اولیــن قــدم تســلیم شــدن بــه وسوســه اســت.« چــرا ایــن واقعیت اســت؟

۵. چگونــه بــت پرســتی مــی توانــد زیرکانــه تــر از تعظیــم و پرســتش خدایــی خیــر از 
مســیح خداونــد باشــد؟ 
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درس سوم

عیسی مسیح کیست؟

 11 تا 17 آوریل

عرص روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه: لوقــا بــاب ۴ آیــات 1۶ تــا 30، بــاب ۶ آیــه ۵؛ افسســیان بــاب 1 
آیــات 3 تــا ۵؛ لوقــا بــاب 9 آیــات 18 تــا 27؛ پطــرس اول بــاب 1 آیــات 1۶ تــا 18. 

آیــه حفظــی: »بدیشــان گفــت: شــا مــرا کــه میدانیـــد؟ پطـــرس در جــواب گفــت: مســیح 
خــدا«  )لوقــا بــاب 9 آیــه 20(. 

عیسی مسیح کیست؟ 
ــه  ــوط اســت ب ــن مرب ــه شناســی نیســت. ای ــا جامع ــک فلســفی ی ــن پرســش کل ای  
آورد.  مــی  ارمغــان  بــه  چــه  برایــش  ابدیــت  اینکــه  مهمــر  و  برکیســت  اینکــه 

مــردم مــی تواننــد کار عیســی را تحســین کننــد، کامــش را محــرم بشــارند، بردبــاری او را 
ســتایش کننــد، از شــیوه صلــح آمیــز او حایــت کننــد، قاطعیتــش را تحســین مناینــد، از خــود 
ــد.  ــته مبانن ــان بس ــه اش زب ــی مظلومان ــان زندگ ــر پای ــد و در براب ــا گوین ــتگی اش را ثن گذش
ــوان فــردی نیکــوکار کــه  ــه عن ــا عیســی را ب ــی ممکــن هســت آمــاده باشــند ت بســیاری حت
تــاش کــرد همــه چیــز را اصــاح کنــد، بپذیرنــد – کســی کــه ســعی کــرد عدالــت را در جایــی 
کــه بــی عدالتــی بــود برقــرار کنــد، در زمــان بیــاری شــفا داد و وقتــی فقــط بدبختــی وجــود 

داشــت آرامــش بــه ارمغــان آورد. 
آری، عیســی بــه خوبــی مــی توانســت لقــب بهریــن معلــم، انقابــی، رهــر ممتــاز   
و روانشناســی کــه مــی توانــد تــا اعــاق روح یــک فــرد را کاوش کنــد، کســب کنــد. او همــه 

ــود.  ــر ب ــی بیش ــا و خیل ــن ه ای
بــا وجــود ایــن، هیچکــدام از ایــن هــا حتــی نزدیــک بــه پاســخ پرســش مهمــی کــه   
خــود عیســی مطــرح کــرد منــی باشــد: »شــا مــرا کــه مــی دانیــد؟« )لوقــا بــاب 9 آیــه 20(. 

این پرسشی است که نیازمند پاسخ است و رسنوشت بریت به آن وابسته است. 
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در 18 آوریل آماده شوید.
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یکشنبه 
واکنش ها به عیسی

12 آوریل

پاسخی که عیسی داد، از طرفی ممکن است حتی یحیی را بیشتر حیرت زده کرده 
باشد. به هر حال اگر عیسی قدرت انجام همه این کارهای باورنکردنی را دارد، چرا 
اینگونه  شخصی،  های  مصیبت  بحبوحه  در  کسی  چه  برم؟  می  بسر  زندان  در  من 
حیرت زده نشد: اگر خدا این همه قدرت دارد، چرا چنین چیزی برای من اتفاق می 

افتد؟ چرا صلیب و آنچه که بیان می کند و وعده می دهد تنها پاسخ ماست؟

انجیــل مقــدس را مطالعــه کنیــد. عهــد جدیــد را بخوانیــد. در همــه ایــن کتــاب   
هــا اظهاراتــی باورنکردنــی دربــاره اینکــه عیســی چــه کاری انجــام داد و حتــی مهمــر 
اینکــه او چــه کســی بــود، وجــود دارد. )مطئمنــا آنچــه کــه عیســی انجــام داده اســت 
بــه طــور قطــع گواهــی اســت بــر اینکــه او کیســت.( ایــن ادعاهــا – کــه او خــدا اســت، 
ــد توجــه ماســت  ــه زندگــی ابــدی اســت – نیازمن ــه تنهایــی راهــی ب ناجــی ماســت، ب

ــد.  ــرای هــر انســان دارن ــرا رسشــار از مفاهیمــی هســتند کــه نتایجــی ابــدی ب زی

لوقــا بــاب 4 آیــات 16 تــا 30 را مطالعــه مناییــد. چــه چیــز باعــث شــد کــه آن هــا 
آنگونــه عکــس العمــل نشــان دهنــد. بــه یوحنــا بــاب 3 آیــه 19 نیــز مراجعــه کنیــد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــس از انجــام بســیاری  ــه پ ــدن عیســی ک ــدا از دی ــان زادگاهــش در ابت مخاطب  
معجــزات و شــگفتی هــا بــه شــهر نــارصه بازگشــته بــود، هیجــان زده بودنــد. آن هــا 
»از کلــات فیــض بخشــی کــه مــی گفــت تعجــب مــی منودنــد« )لوقــا بــاب ۴ آیــه 22(. 
امــا واکنــش آن هــا بــه رسزنــش هــای او، روح حقیقــی کــه در آن هــا وجــود داشــت را 

ــان کــرد.  منای

لوقــا بــاب 7 آیــات 17 تــا 22 را مطالعــه کنیــد. ســوال یحیــی در مــورد عیســی 
چــه بــود و چــرا ایــن پرســش را مطــرح کــرد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــره  ــوان »ب ــه عن ــه او را ب ــده، پیــرو عیســی و کســی ک ــد دهن ــی تعمی ــی یحی حت  
خــدا« معرفــی منــود، نیــز در اعــاق روح خــود دچــار شــک و تردیــد شــده بــود. او متایــل 
داشــت بدانــد: »آیــا تــو آن کســی هســتی کــه قــرار اســت بیآیــد یــا منتظــر دیگــری باشــیم؟« 

ــه 19(.  ــاب 7 آی ــا ب )لوق
بــه ایــن نیــز توجــه کنیــد کــه عیســی مســتقیا بــه پرســش یحیــی پاســخ منــی دهــد.   
در عــوض، بــه اعالــی اشــاره کــرد کــه بــه طــور واضــح گــواه ایــن موضــوع هســتند: »لنــگان 
ــام مــی  ــراه مــی افتنــد، جذامیــان پــاک مــی شــوند، کرهــا شــنوا مــی گردنــد، مــردگان قی ب
یابنــد و بینوایــان مــژده را میشــنوند« )لوقــا بــاب 7 آیــه 22(. برخــی مــی تواننــد اســتدالل 
کننــد کــه عیســی احتیــاج نداشــت مســتقیا بــه پرســش یحیــی پاســخ بدهــد؛ امــا رفتــار و 

ــد.  ــدازه کافــی گــواه هویــت او بودن ــه ان کــردار او ب
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اینکه عیسی به معنای کامل خدا بود، برای ما چه مفهومی دارد؟ هر چند این حقیقت مفاهیم 
متعددی دارد، یکی از شگفت انگیزترین آن ها این است که عیسی با وجود اینکه خدا بود، خود 
را متواضع نمود، نه فقط برای اینکه انسانیت ما را به دوش بکشد بلکه خود را در آن انسانیت 
برای ما قربانی کند. ما در اینجا درباره خدا صحبت می کنیم. چه امید شگفت انگیزی برای ما در 

این حقیقت بواسطه آنچه که درباره ماهیت واقعی خدا می گوید، وجود دارد؟

»پــر انســان« و »پــر خــدا« دو نامــی هســتند کــه در انجیــل بــرای توصیــف   
عیســی از آن هــا اســتفاده شــده اســت. اولــی نشــان دهنــده خــدای مجســم و دومــی 
اشــاره بــه شــخص دوم بــودن او در الوهیــت دارد. ایــن دو در کنــار هــم مــا را دعــوت 
بــه تأمــل دربــاره معجــزه عیســی مســیح مــی کننــد: خدایــی کــه هــم الهــی اســت و هم 
انســانی. درک ایــن مفهــوم دشــوار اســت، امــا حقیقــت شــگفت انگیــز و امیــد بزرگــی 

کــه بــه مــا عرضــه مــی کنــد را بــه هیــچ وجــه از بیــن منــی بــرد. 

لوقــا بــاب 1 آیــات 31، 32 و 35، بــاب 2 آیــه 11 را مطالعــه مناییــد. ایــن آیــات 
بــه مــا دربــاره اینکــه عیســی چــه کســی بــود، چــه مــی گوینــد؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــدای  ــر خ ــا »پ ــی« را ب ــام »عیس ــته ن ــات 31 و 32، فرش ــاب 1 آی ــا ب در لوق  
ــد  ــا خواه ــاهی داود را عط ــت پادش ــه او تخ ــدا« ب ــد، خ ــه »خداون ــی ک ــال« کس متع
فرمــود، پیونــد مــی زنــد. عیســی پــر خــدا اســت. او همچنیــن مســیح موعــود اســت، 
ــی  ــی زمین ــوان منج ــه عن ــه ب ــد، ن ــا کن ــاهی داود را احی ــت پادش ــد تخ ــه بای ــی ک کس
بلکــه بــه مفهومــی معادشناســانه کــه او در نهایــت بــر تــاش شــیطان در غصــب تخــت 
ــوزاد در  ــه ن ــرد ک ــام ک ــان اع ــه چوپان ــته ب ــرد. فرش ــه خواهــد ک ــت خــدا غلب حکوم
آخــور »نجــات دهنــده، مســیح خداونــد اســت« )لوقــا بــاب 2 آیــه 11(. در عیــن حــال، 
ــد، بلکــه  ــد مــی کن ــت تأیی ــگاه عیســی را در الوهی ــا جای ــه تنه ــوان »پــر خــدا« ن عن
ــدر  ــا پ ــن ب ــر روی زمی ــورش ب ــان حض ــی در زم ــه عیس ــی ک ــک و صمیم ــه نزدی رابط
آســانی داشــت را آشــکار مــی ســازد. امــا ایــن رابطــه هاننــد رابطــه ای کــه مــا بــا 
ــار  ــی از ســه ی ــدر جزئ ــا پ ــر ب ــوان پ ــه عن ــم منــی باشــد. رابطــه عیســی ب خــدا داری
مســاوی ابــدی اســت در حالــی کــه رابطــه مــا نتیجــه کاری اســت کــه عیســی بــه عنــوان 

ــق و ناجــی انجــام داده اســت.  خال
»عیســی بــه حواریونــش ایــن جملــه را کــه »پــدر مــن کــه در آســان اســت« فرمــود تــا 
بــه آن هــا یــادآوری کنــد کــه مادامــی کــه از طریــق انســانیتش بــا آن هــا مرتبــط اســت، 
ــد، و  ــا آن هــا همــدردی مــی کن ــج هایشــان ب ــک اســت و در رن در مشکاتشــان رشی

بواســطه الوهیتــش بــه ملکــوت ابدیــت متصــل اســت.« – الــن جــی. هوایــت
 )Ellen G. White(، The Desire of Ages, p. 442.  
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هرچنــد عیســی کامــا از ایــن امــر کــه او هــم پــر انســان و هــم پــر خــدا اســت، آگاه بــود   
ــا 70(، »پــر انســان« شــیوه محبــوب او بــرای اشــاره بــه خــودش بــود. کــس  )لوقــا بــاب 22 آیــات ۶7 ت
دیگــری تــا بحــال او را بــا ایــن عنــوان خطــاب نکــرده اســت. تنهــا مــورد دیگــری کــه ایــن لقــب در آن آمــده 
اســت ســخرنانی اســتیفان اســت )اعــال رســوالن بــاب 7 آیــه ۵۶( وهمچنیــن در مکاشــفه بــاب 1 آیــه 13 و 
بــاب 1۴ آیــه 1۴ نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت. ایــن عنــوان بیــش از 80 بــار در چهــار انجیــل و 2۵ بــار در 
انجیــل لوقــا ذکــر شــده اســت. کاربــرد اینچنیــن لوقــا از ایــن لقــب نشــان دهنــده عاقــه عمیــق او بــه جنبــه 
انســانی عیســی اســت، مــردی جهانــی و کســی کــه از طــرف خــدا فرســتاده شــده بــود تــا مــژده نیکــوی 

نجــات را اعــام منایــد. 
»انســانیت پــر خــدا بــرای مــا همــه چیــز اســت. ماننــد زنجیــری اســت طایــی کــه روح مــا را   
بــه مســیح و از طریــق او بــه خــدا متصــل مــی کنــد. ایــن حقیقــت بایــد موضــوع مطالعــه مــا باشــد. عیســی 
یــک انســان حقیقــی بــود؛ او بــا انســان شــدنش، فروتنــی اش را اثبــات منــود و ایــن بــا وجــودی اســت کــه 
 Selected ،پیامهــای ششــگانه منتخــب ، )Ellen G. White( او خــدای در جســم بــود.« – الــن جــی. هوایــت
ــاره  ــددی درب ــای متع ــدگاه ه ــا دی ــل لوق ــان« در انجی ــر انس ــرد »پ p ,1 Messages, book. 2۴۴. کارب

ــد.  ــان مــی کن طبیعــت، رســالت و رسنوشــت عیســی متجســم، منای
اول اینکــه ایــن توصیــف او را بــه عنــوان یــک انســان مشــخص مــی کنــد )لوقــا بــاب 7 آیــه 3۴(،   

بــدون هیــچ نشــانی و ضانــت دنیــوی )لوقــا بــاب 9 آیــه ۵8(. 
دوم اینکــه لوقــا بــرای تاکیــد طبیعــت و جایــگاه الهــی عیســی از آن اســتفاده منــود: زیــرا »پــر   
ــدرت  ــت و ق ــز اس ــق نی ــن او خال ــه ۵(. بنابرای ــاب ۶ آی ــا ب ــت« )لوق ــم هس ــبت ه ــک روز س ــان مال انس

بخشــش گناهــان را دارد )لوقــا بــاب ۵ آیــه 2۴(. 
ــل از بوجــود  ــه قب ــت رســتگاری ک ــه انجــام رســاندن مأموری ــرای ب ســوم اینکــه پــر انســان ب  
آمــدن ایــن جهــان توســط الوهیــت مقــرر شــده بــود )افسســیان بــاب 1 آیــات 3 تــا ۵(، بــرای جســتجو و 
نجــات گمشــدگان آمــد )لوقــا بــاب 9 آیــه ۵۶ و بــاب 19 آیــه 10(. امــا نجــات بــه خــودی خــود منــی توانــد 
کامــل شــود و »الزم اســت کــه پــر انســان متحمــل رنجهــای ســختی شــود و او را رد کننــد و او کشــته شــود 
و در روز ســوم بــاز زنــده گــردد.« )لوقــا بــاب 9 آیــه 22(. ایــن خودآگاهــی پــر انســان در مــورد راهــی 
کــه بایــد در آن قــدم مــی گذاشــت و بهایــی کــه مــی بایســت بــرای نجــات بریــت از گنــاه مــی پرداخــت، 
نــه تنهــا ماهیــت الهــی نقشــه نجــات را، بلکــه تســلیم شــدن عیســی بــه انســانیتش در ایــن نقشــه را آشــکار 

مــی ســازد. 
ــده  ــج دی ــی از مســیح رن ــر کامل ــا چــه تصوی ــر لوق ــه در مــن زی ــد ک ــارم اینکــه، توجــه کنی چه  
نشــان مــی دهــد: آگاهــی قبلــی او از صلیــب )لوقــا بــاب 18 آیــات 31 تــا 33(، خیانــت )لوقــا بــاب 9 آیــه 
۴۴(، مرگــش در تحقــق نبــوت )لوقــا بــاب 22 آیــه 22(، بــه صلیــب کشــیده شــدن و قیامــش )لوقــا بــاب 2۴ 
آیــه 7 بــا بــاب 11 آیــه 30 مقایســه مناییــد( و نقــش او بــه عنــوان واســط در برابــر پــدر آســانی )لوقــا بــاب 

ــه 8(.  12 آی
پنجــم اینکــه لوقــا پــر انســان را در رشایــط آخرالزمــان مــی بینــد، کســی کــه بــه زمیــن بازمــی   
گــردد تــا بــه مقدســینش پــاداش دهــد و نــرد عظیــم را بــه پایــان رســاند )لوقــا بــاب 9 آیــه 2۶، بــاب 12 

آیــه ۴، بــاب 17 آیــه 2۴، 2۶ و 30، بــاب 21 آیــه 3۶ و بــاب 22 آیــه ۶9(.
  بطــور خاصــه عنــوان »پــر انســان« چنــد وجهــه ئــی اســت از مفهــوم اینکــه عیســی چــه کســی 
ــد داد. ــام داده و خواه ــه کاری انج ــات چ ــه نج ــا در برنام ــرای م ــود و ب ــده ب ــه کاری آم ــرای چ ــود، ب ب
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 تنهــا دانســن اینکــه عیســی چــه کســی بــود، کافــی نیســت. درعــوض مــا بایــد او را خودمــان بشناســیم. ســپس
 اگــر مدعــی هســتید کــه عیســی را مــی شناســید – در حقیقــت در مــورد او چــه مــی دانیــد؟ بــه ایــن مفهــوم

کــه دانــش شــا دربــاره ایــن کــه او چــه کســی و چگونــه اســت بــه شــا چــه آموخــت؟

ــوالی  ــاگردانش س ــی از ش ــرا عیس ــد. چ ــا 27 را بخوانی ــات ١8 ت ــاب 9 آی ــا ب لوق
پرســید کــه خــود پاســخ آن را مــی دانســت؟ او قصــد داشــت چــه درســی را دربــاره 

ــوزد؟  ــا بیام ــه آن ه ــروی از او ب ــوم پی ــن مفه ــودش و همچنی خ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ــه عیســی 2000  ــه 20(. پرسشــی ک ــاب 9 آی ــا ب ــد؟« )لوق ــه مــی دانی ــرا ک »شــا م  
ســال قبــل مطــرح کــرد، همچنــان تاریــخ را بچالــش مــی کشــد. تــا کنــون مــردم پاســخ هــای 
متفاوتــی بــه آن داده انــد: معلمــی بــزرگ، کــردار شناســی دقیــق، تجســم حقیقــت، مظهــری 
از فــداکاری، پیامــری بــی بــاک، اصــاح کننــده اجتاعــی، منونــه ای عالــی از هرآنچــه یــک 
ــرس  ــان پط ــی از لب ــوال اصل ــه س ــی ک ــر از جواب ــخی به ــچ پاس ــا هی ــد. ام ــد باش ــان بای انس

ــرون کشــید، نیســت.  بی
عیســی پــس از آشــکار کــردن اقتــدارش بــر طبیعــت )لوقــا بــاب 8 آیــات 22 تــا 2۵(،   
ــا  ــه بیــاری هــا )لوق ــا 3۵(، توامننــدی اش نســبت ب ــات 2۶ ت ــه )آی ــه اّجن قدرتــش نســبت ب
بــاب ۵ آیــات 12 تــا 1۵ و بــاب 8 آیــات 43 تــا 48(، توانایــی اش در ســیر کــردن ۵000 نفــر از 
مقــدار غذایــی ناچیــز )لوقــا بــاب 9 آیــات 13 تــا 17(، قدرتــش در مقابــل مــرگ )لوقــا بــاب 8 
آیــات ۵1 تــا ۵۶( – دو پرســش بــرای حواریونــش مطــرح کــرد: ابتــدا اینکــه دیگــران دربــاره 
ــی  ــرای پ ــن ســوال را ب ــد؛ و دوم اینکــه خــود ایشــان چطــور؟ او ای ــی کنن او چــه فکــری م
بــردن بــه آنچــه کــه منــی دانســت مطــرح نکــرد، بلکــه آن را مطــرح کــرد تــا شــاگردانش را 
متوجــه ایــن موضــوع کنــد کــه او در حقیقــت کیســت و پیــروی از او مســتلزم  تعهــدی اســت 

کــه بهایــش همــه چیــز خواهــد بــود. 
»دانــش مــا راجــع بــه عیســی نبایــد هرگــز دســت دوم باشــد. مــا ممکــن اســت متــام   
احکامــی کــه تــا کنــون دربــاره عیســی صــادر شــده اســت را بدانیــم؛ ممکــن اســت هــر نکتــه 
ای دربــاره مســیح کــه تاکنــون بــر متصــور شــده اســت را بدانیــم؛ ممکــن اســت بتوانیــم 
خاصــه صحیحــی از تعالیــم متــام متخصصــان الهیــات و اندیشــمندان بــزرگ دربــاره عیســی 
ــاره  ــی کــاکان مســیحی نباشــیم. مســیحیت هرگــز دانســن اطاعــات درب ــه دهیــم، ول ارائ
عیســی نیســت بلکــه شــناخت اوســت. عیســی مســیح قضاوتــی فــردی را مــی طلبــد. او تنهــا 
ــد؟« –  ــم: »شــا مــرا کــه مــی دانی از پطــرس ســوال نکــرد بلکــه مخاطبــش همــه مــا بودی

ــی،  ــل مت ــی )William Barclay(، انجی ــام بارکل ویلی
)Bangalore: Theological Publications in India, 2009(, vol. 2, p. 161.

پاســخی کــه مــا بــه پرســش عیســی مــی دهیــم نبایــد کمــر از اعرافــی باشــد کــه   
پطــرس کــرد: عیســی »مســیح خــدا« اســت )لوقــا بــاب 9 آیــه 20(. مســیح بــه معنــی »فــرد 
مســح شــده« اســت، مســیحا کســی نیســت کــه مأموریتــش در مــورد آزادی سیاســی باشــد، 
بلکــه او نجــات دهنــده ای اســت کــه بریــت را از چنــگال شــیطان و گنــاه رهــا خواهــد منــود 

ــرد.  ــا خواهــد ک ــت را برپ و ملکــوت عدال
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ــات  ــاب 9 آی ــا ب ــد )لوق ــی مطالعــه کنی ــاره تجلّ ــل را درب ــات ســه انجی متــام روای
ــن  ــا 8(. )همچنی ــات 2 ت ــاب 9 آی ــس ب ــا 9، مرق ــات 1 ت ــاب 17 آی ــی ب ــا 36، مت 27 ت
روایــت اصلــی پطــرس را دربــاره ایــن واقعــه بخوانیــد و بــه حقیقتــی کــه ایــن رســول 
از تجربــه شــهادت مــی دهــد، توجــه مناییــد؛ بــه پطــرس دوم بــاب 1 آیــات 16 تــا 18 
مراجعــه کنیــد(. لوقــا بــه چــه اطاعــات اضافــی اشــاره مــی کنــد و چــرا ایــن اطاعــات 

دارای اهمیــت مــی باشــند؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوقــا روایتــش را بــا جزئیاتــی آغــاز مــی کنــد کــه متــی و مرقــس بــه آن اشــاره   
ای منــی کننــد: عیســی پطــرس، یوحنــا و یعقــوب را بــا خــود بــه کوهســتان بــرد تــا دعــا 
ــش  ــه پی ــی را ک ــلیم معطــوف و مصیبت ــر روی اورش ــش را ب ــد. او چشــان و ذهن کنن
رویــش در راه بــود، پیشــگویی منــود. عیســی قصــد داشــت مطمــن شــود آنچــه را کــه 
انجــام مــی داد هــان اســت کــه خــدا از او خواســته بــود. در چنیــن لحظاتــی دعــا تنهــا 
راه  پیــدا کــردن یقیــن و اطمینــان اســت. بواســطه دعایــی کــه کــرد، بافاصلــه شــکوه 
و عظمــت الهــی بــه شــخص او نــازل شــد. »منــای چهــره اش تغییــر کــرد و ردایــش از 

ســفیدی مــی درخشــید« )لوقــا بــاب 9 آیــه 29(. 
ــی یافتــه در حــال صحبــت بــا موســی و الیــا دربــاره »رحلــت او،  عیســی تجلّ  
یعنــی آنچــه کــه مــی بایســت در اورشــلیم بــه اتفــاق بــی افتــد« بــود )لوقــا بــاب 9 آیــه 
31(. دو مفهــوم از واژه رحلــت اســتنباط مــی شــود: مــرگ پیــش رویــش در اورشــلیم 
ــرای مــرگ اســتفاده منــی شــود،  ــه معمــوال ب ــکار رفت ــی ب ــی کــه واژه یونان و از آنجای
ــش و  ــی بخ ــروج رهای ــان خ ــم«، ه ــروج عظی ــی »خ ــه معن ــد ب ــی توان ــت« م »رحل
قدرمتنــد کــه خواهــد توانســت نجــات از گنــاه را بــه ارمغــان بیــاورد و عیســی در رشف 

ــز مــی باشــد.  ــود نی ــه آن در اورشــلیم ب تحقــق بخشــیدن ب
ــن  ــدی از آســان خامتــه یافــت: »ای ــدای تأیی ــا ن ــه آن هــا ب مکاملــه ســه جانب  
ــی  ــن تجلّ ــه 3۵(. ای ــاب 9 آی ــا ب ــد!« )لوق ــه او گــوش دهی ــوب مــن، ب اســت پــر محب
عیســی را مزیــن بــه جــال کــرد، بــار دیگــر پــر خــدا بــودن او را تأییــد منــود و اعــام 
کــرد کــه نجــات بــه بهــای زندگــی پــر خــدا خواهــد بــود. بنابرایــن، فرمــان آســانی 
بــه حواریــون: »بــه او گــوش دهیــد.« بــدون اطاعــت و وفــاداری انحصــاری بــه او، هیــچ 

ــدارد.   شــاگردی وجــود ن
ــی  ــراد یعن ــن اف ــن جــی. هوایــت )Ellen G. White( نوشــت کــه ای ــم ال خان  
موســی و الیــا کــه »مقــدم بــر متامــی فرشــتگان اطــراف تخــت ملکــوت خــدا برگزیــده 
شــده بودنــد باشــند، آمــده بودنــد تــا بــا عیســی صمیانــه دربــاره رنــج هــای او صحبت 
کننــد و او را بــا همــدردی آســانی تّســلی دهنــد. امیــد دنیــا و نجــات هــر بــر بــار 

ــود.«  ــه ایشــان ب مســئولیت مکامل
p 425 Desire of Ages . 

بدینســان، حتــی عیســی کــه بســیاری دیگــر را تســلی داده بــود، آرامــش و تّســلی بــرای 
خــود طلبیــد. ایــن موضــوع چــه چیــزی را در ایــن بــاره کــه گاهــی حتــی قــوی تریــن 
افــراد از نظــر روحانــی در میــان مــا، حتــی پیشــوایان، معلــان و رهــران مــا نیــز بــه 
دلــداری، تشــویق و کمــک دیگــران نیازمندنــد، بــه مــا مــی گویــد؟ درحقیقــت، شــا در 

حــال حــارض چــه کســی را مــی شناســید کــه نیــاز بــه دلــداری دادن و تشــویق دارد؟ 
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»از هــر ســوالی در رابطــه بــا انســانیت عیســی کــه موجــب درک غلــط مــی شــود،   
اجتنــاب ورزیــد. حقیقــت خیلــی بــه فــرض اشــتباه نزدیــک اســت. در برخــورد بــا انســانیت 
مســیح، شــا بایــد درمــورد هــر ادعــا محتــاط باشــید تــا مبــادا کامتــان مفهومــی متفــاوت از 
آنچــه مــی خواهیــد برســاند، داشــته باشــد و در نتیجــه برداشــت واضحتــان از انســانیت او 
همــراه بــا الوهیتــش را از دســت ندهیــد. تولــد او معجــزه ای از طــرف خــدا بــود.... هرگــز 
و در هیــچ صــورت کوچکریــن تصــوری از اینکــه متایلــی از فســاد در عیســی وجــود داشــت  
ــه  ــه ای تســلیم فســاد شــد را در ذهــن هیچکــس نســازید. او در متامــی زمین ــه گون ــا او ب ی
هــا ماننــد بــر وسوســه شــد امــا بــا ایــن وجــود او »انســان مقــدس« نامیــده شــده اســت.« 
ایــن راز کــه عیســی ماننــد همــه انســان هــا وسوســه مــی شــد امــا بــدون گنــاه بــود بــرای 
ــرای  ــا بحــال و ب ــده اســت. تجســم عیســی ت ــی مان ــح باق ــل توضی ــر قاب ــی غی انســانهای فان

همیشــه یــک راز باقــی خواهــد مانــد.« – الــن جــی. هوایــت
 )Ellen G. White(، 

21 Bible Commentary, vol. 5, pp. 1128, 1129  The SDA.

1. رشح فــوق الذکــر نوشــته خانــم الــن جــی. هوایــت دربــاره طبیعــت انســانی عیســی را 
بخوانیــد. مــا بایــد ایــن واقعیــت کــه طبیعــت انســانی عیســی بــه مــوازات طبیعــت الهــی 
ــل آن نیســتیم را  ــه درک کام ــادر ب ــا در حــال حــارض ق ــه م ــزرگ اســت ک ــی ب اش حقیقت
بپذیریــم. هانطــور کــه او نوشــته اســت: »تجســم عیســی تــا کنــون و بــرای همیشــه یــک 
راز باقــی خواهــد مانــد.« پــس چــرا مــا بایــد قضــاوت خشــن بکنیــم دربــاره دیگرانــی کــه 

لزومــا ایــن راز را آنگونــه کــه مــا مــی دانیــم منــی فهمنــد؟

2. بــه آنچــه در کــوه تجلـّـی اتفــاق افتــاد بــی اندیشــید. ایــن واقعــه شــگفت انگیــز در تــارخ 
ــه  ــه کوســتان رفت ــا او ب ــه ب ــون منتخــب ک ــود و حواری ــوع ب ــت در رشف وق نجــات بری
بودنــد، در ابتــدا چــه کردنــد؟ خوابیدنــد! ایــن توضیــح بــه چــه صــورت مــی توانــد کنایــه 
ای باشــد بــه مــا بــه عنــوان افــراد ایــان دار یــا بــه عنــوان کلیســا کــه دقیقــا قبــل از رویــداد 

بــزرگ دیگــری در تاریــخ نجــات یعنــی آمــدن دوبــاره عیســی، زندگــی مــی کنیــم؟

3. برخــی از مطالبــی را کــه عیســی راجــع بــه خــودش فرمــود، مطالعــه مناییــد. چــرا ایــن 
نظریــه کــه عیســی رصفــا مــردی بــزرگ، نبــی بلنــد مرتبــه یــا رهــر روحانــی توامننــدی بــود 
کــه در مــورد هویــت خــودش اشــتباه مــی کــرد گزینــه ئــی جــز اینکــه مــردی دیوانــه و در 

مــورد خــود فریفتــه شــده بــود، ایجــاد منــی کنــد؟
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عرص روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه: لوقــا بــاب ۵ آیــات 1 تــا 11، بــاب ۶ آیــات 12 تــا 1۶، 
بــاب 9 آیــات 1 تــا ۶؛ متــی بــاب 10 آیــات ۵ تــا 1۵؛ لوقــا بــاب 10 آیــات 1 تــا 2۴، بــاب 

9 آیــات 23 تــا 2۵؛ متــی بــاب 1۶ آیــات 2۴ تــا 28. 

آیــه حفظــی: »ســپس بــه همــه فرمــود: اگــر کســی بخواهــد پیــرو مــن باشــد 
بایــد نفــس خــود را انــکار کنــد و همــه روزه صلیــب خــود را بــردارد و از مــن پیــروی 

کنــد.« )لوقــا بــاب 9 آیــه 23(. 

»حــواری« بــه معنــی پیــرو و شــاگرد اســت. بیــش از 2۵0 بــار در کتــاب مقــدس و بیشــر   
در انجیــل و کتــاب اعــال رســوالن، بــه واژه شــاگرد اشــاره شــده اســت. 

ــتلزم  ــد و مس ــی کش ــش م ــه چال ــن را ب ــد، ذه ــی ده ــرژی م ــه روح ان ــودن ب ــاگرد ب ش  
حداکــر تــاش مــا در رابطــه مــان بــا خــدا و همنوعــان اســت. بــدون وفــاداری کامــل بــه عیســی و 
مطالبــات زندگــی و پیامــش، هیــچ شــاگردی منــی توانــد وجــود داشــته باشــد. چــه کســی مــی توانــد 

ــد؟ ــته باش ــن داش ــری از ای ــی عالی فراخوان
ــه کــه هســتند مــی  ــد، او آن هــا را آنگون ــر انســانها خــود را تســلیم اراده خــدا کنن »اگ  
پذیــرد و آن هــا را بــرای خدمتــش تعلیــم مــی دهــد. روح خــدا کــه توســط روان دریافــت می شــود، 
امکانــات ذهنــی را تقویــت مــی کنــد. ذهــن کــه صادقانــه بــه خــدا ایثــار شــده اســت، تحــت هدایت 
روح القــدس بــا هاهنگــی پیرفــت مــی کنــد و بــرای درک و تحقــق الزامــات خــدا تقویــت شــده 
اســت. شــخصیت ضعیــف و متزلــزل بــه شــخصیتی قــوی و راســخ تبدیــل مــی شــود. دعــا کــردن 
مســتمر ارتبــاط چنــان نزدیکــی میــان عیســی و شــاگردانش ایجــاد مــی کنــد کــه مســیحیان از نظــر 

ذهــن و شــخصیت ماننــد او مــی شــوند.« - الــن جــی. هوایــت 
)Ellen G. White(، Desire of Ages p 251.

ــی  ــی را بررس ــط عیس ــون توس ــدن حواری ــده ش ــی فراخوان ــا چگونگ ــه م ــن هفت در ای  
خواهیــم منــود و خواهیــم دیــد کــه چــه درســی مــی توانیــم از آن بگیریــم کــه بتوانــد بــه مــا در 

ادامــه کاری کــه او بــر روی زمیــن آغــاز کــرد، کمــک کنــد. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در 2۵ آوریل آماده شوید. 
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ــه ــد. توج ــش را بخوانی ــکار بودن ــاره گناه ــرس درب ــراف پط ــتان اع ــر داس ــار دیگ  ب
 کنیــد کــه گناهکاریــش چگونــه او را بــرای جدایــی از عیســی برانگیخــت. چــه چیــزی

دربــاره گنــاه وجــود دارد کــه مــا را از خــدا دور مــی کنــد؟

ــوان  ــه عن ــا ب ــد. آن ه ــه ســختی مشــغول کار بودن ــام شــب را ب ــاس مت شــمعون و اندری  
ــری و اینکــه چــه وقــت از کار دســت بکشــند را مــی دانســتند.  ــه هــرن ماهیگی ــا تجرب ــی ب صیادان
ــه  ــی آمــد: »ب ــی ناگهان ــا امیدیشــان، فرمان ــان ن ــی نداشــت. در می تاششــان در طــول شــب حاصل
قســمتهای عمیــق آب بــران و تورهایتــان را بــرای صیــد بــه آب بیندازیــد.« )لوقــا بــاب۵ آیــه ۴(. 
پاســخ شــمعون از روی نــا امیــدی و غــم و انــدوه بــود: »ای اســتاد، مــا متــام شــب زحمــت کشــیدیم 

ــه ۵(.  ــی...« )آی ــو میفرمائ ــه ت ــاال ک ــا ح ــم، ام ــزی نگرفتی و اصــاً چی
ایــن نجــار کیســت کــه بــه یــک ماهیگیــر در مــورد ماهیگیــری پنــد مــی دهــد؟ شــمعون   
مــی توانســت اهمیتــی ندهــد امــا آیــا ممکــن اســت موعظــه آرامــش بخــش و قابــل اطمینــان بیشــر 

ــی.« ــو میفرمائ ــه ت ــاال ک ــا ح ــود: »ام ــن ب ــخ ای ــن رو پاس ــد؟ از ای ــته باش ــری داش ــی تاثی عیس
ــاس،  ــی. اندری ــت از کام عیس ــود: اطاع ــن ب ــاگردی چنی ــن درس ش ــاس اولی ــن اس ــر ای ب  
یوحنــا و یعقــوب نیــز خیلــی زود متوجــه شــدند کــه آن شــب طوالنــی و بــی حاصــل، راه ســحرگاهی 
روشــن و شــگفت آور بــا ماهــی هــای بســیاری بــرای صیــد بــرای ایشــان بــه ارمغــان آورده اســت. 
پطــرس بــه یکبــاره بــر روی زانوانــش افتــاد و فریــاد زد: »ای خداونــد، از مــن دور شــو چــون مــن 
مــردی خطــاکارم« )لوقــا بــاب ۵ آیــه 8(. تشــخیص قدوســیت خــدا و گناهــکاری فــردی یکــی دیگــر 
از گام هــای اساســی فراخوانــی بــه شــاگردی اســت. هانطــور کــه اشــعیا نبــی توانســت ایــن قــدم  

ــز توانســت. ــه ۵(، پطــرس نی ــاب ۶ آی ــردارد )اشــعیا ب را ب

لوقــا بــاب 5 آیــات 1 تــا 11، متــی بــاب 4 آیــات 18 تــا 22 و مرقــس بــاب 1 آیــات 
ــدار  ــران، اعــراف پطــرس و اقت ــد. معجــزه، حیــرت ماهیگی ــا 20 را مطالعــه کنی 16 ت
عیســی را در نظــر بگیریــد. هــر کــدام از ایــن روایــات دربــاره مســلک شــاگردی چــه 

چیــزی را بیــان مــی کننــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
»نرســید؛ از ایــن پــس مــردم را صیــد خواهیــد كــرد« )لوقــا بــاب ۵ آیــه 10(. ایــن   
ــه تســلیم  ــد ب ــوق العــاده اســت: نیازمن ــاد مــردم شــدن ف ــه صی ــودن ب ــر ب ــر از ماهیگی تغی
مطلــق بــه اســتاد، شــناخت جنبــه ناتوانــی و گنــاه آلودگــی فــردی، روی آوردن بــه مســیح 
بــرای کســب نیــرو، قــدم برداشــن در مســیر ناشــناخته و انفــرادی، شــاگردی و اعتاد مســتمر 
تنهــا بــه مســیح  اســت. زندگــی یــک ماهیگیــر نامعلــوم و رسشــار از خطــر اســت، مبــارزه بــا 
امــواج بــی رحــم و عــدم اطمینــان از درامــدی ثابــت. زندگــی یــک صیــاد انســان نیــز آســان 
تــر از آن نیســت، امــا خــدا وعــده داده اســت کــه »نرســید.« شــاگردی مســیر آســانی نیســت؛  
فــراز و نشــیب هــا، شــادی هــا و چالــش هــی خــاص خــود را دارد ولــی شــاگردان فراخوانــده 
منــی شــوند کــه بــه تنهایــی در ایــن مســیر قــدم بردارنــد.  آن کــه فرمــود »نرســید« همــراه 

شــاگردان وفــادار اســت. 
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شــاگردی امــری خــود ســاخته نیســت. نتیجــه پاســخ مثبــت دادن بــه فراخوانــی   
مســیح اســت. لوقــا بــه ایــن موضــوع اشــاره مــی کنــد کــه عیســی تــا آن لحظــه پطــرس، 
اندریــاس، یوحنــا و یعقــوب )لوقــا بــاب ۵ آیــه 11( و الوی باجگیــر را فراخوانــده بــود 
)آیــات 27 تــا 32(. اکنــون نویســنده انتخــاب دوازده نفــر را در روایتــش در موقعیتــی 
راهــردی قــرار مــی دهــد: بافاصلــه پــس از شــفای مــردی در روز ســبت کــه دســت 
ــا 11(، کــه باعــث شــد فریســیان  ــات ۶ ت ــاب ۶ آی ــا ب ــود )لوق راســتش خشــک شــده ب
ــاده  ــت کارش و آم ــان تثبی ــه زم ــود ک ــد آگاه ب ــل عیســی را بکشــند. خداون نقشــه قت
کــردن گروهــی از خدمتگــزاران قابــل اعتــاد بــود کــه آن هــا را تعلیــم دهــد و بــرای 

ماموریــت پــس از صلیــب رســیده اســت. 

ــا 6 را بخوانیــد. ایــن آیــات در  ــا 16، بــاب 9 آیــات 1 ت لوقــا بــاب 6 آیــات 12 ت
مــورد فراخوانــده شــدن دوازده رســول بــه مــا چــه مــی گوینــد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در میــان انبــوه مردمــی کــه دنبالــش مــی کردند، تعداد بســیاری شــاگرد وجوداشــت   
- کســانی کــه نســبت بــه او ماننــد دانــش آموزانــی بودنــد کــه از معلمشــان تبعیــت مــی کنند. 
امــا ماموریــت عیســی فراتــر از تعلیــم دادن اســت. او آمــد تــا جامعــه ی رســتگاران کلیســایی 
کــه مــژده نجاتــش را بــه رسارس دنیــا خواهــد رســاند، برپــا کنــد. بــرای ایــن هــدف عیســی 
بــه افــرادی بیشــر از شــاگردانش نیــاز دارد. »از میــان آنــان، دوازده نفــر را انتخــاب كــرد و 
آنهــا را رســوالن نامیــد« )لوقــا بــاب ۶ آیــه 13(. »رســول« یعنــی کســی کــه بــا پیامــی خــاص 
و هدفــی ویــژه فرســتاده شــده باشــد. لوقــا از ایــن واژه ۶ بــار در انجیلــش و بیــش از 2۵ بــار 
در کتــاب اعــال رســوالن اســتفاده منــوده اســت )در حالــی کــه متــی و مرقــس هــر کــدام 

فقــط یــک بــار آن را بــکار بــرده انــد(. 
ایــن دوازده نفــر برپایــه تحصیــات، پیشــینه اقتصــادی، شــهرت اجتاعــی، برتــری   
اخاقــی یــا شایســتگی شــان در ایــن مــورد، انتخــاب نشــدند. آن هــا مــردان عــادی بــا پیشــینه 
معمولــی بودنــد: ماهــی گیــر، باجگیــر، یــک افراطــی اســتقال طلــب، یــک شــکاک و کســی 
کــه معلــوم شــد خائــن اســت. آن هــا تنهــا بــرای یــک هــدف فراخوانــده شــده بودنــد: تــا 

ــش. ــاه و ملکوت ــند از پادش ــفرائی باش س
ــارص انســانی در  ــا وجــود عن ــی ب ــه کــه هســتند یعن »خــدا انســان هــا را هانگون  
شخصیتشــان مــی پذیــرد و در صورتــی کــه منضبــط باشــند و یــاد بگیرنــد، آن هــا را بــرای 
خدمتــش تعلیــم مــی دهــد. ایشــان بــه ایــن دلیــل کــه کامــل هســتند انتخــاب منــی شــوند 
بلکــه علیرغــم عیوبشــان، از طریــق آگاهــی و رفتــار بــر پایــه حقیقــت و فیــض مســیح، ممکــن 

ــت  ــی. هوای ــن ج ــوند.« – ال ــل ش ــورت وی تبدی ــت بص اس
)Ellen G. White(، Desire of Ages p 294 .

بیایید بپذیریم: نه ما و نه سایر افراد کلیسا عالی و بی عیب هستیم. همه ما در فرآیند رشد 
هستیم )حتی اگر دیگران کند تر از انتظار ما رشد می کنند!(. در این ضمن، ما چگونه فرا 

می گیریم که با دیگران همکاری کرده و آن ها را همانگونه که هستند بپذیریم؟
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»در این سفر، چیزی با خود نبرید« )لوقا باب 9 آیه 3(. در اینجا به چه اصلی اشاره 
شده است که درک و تجربه آن برای ما مهم است؟

لوقــا بــاب 9 آیــات 1 تــا 6 و متــی بــاب 10 آیــات 5 تــا 15 را بخوانیــد. از 
آیاتــی کــه دربــاره چگونگــی فراخوانــده شــدن ایــن افــراد توســط عیســی هســتند، چــه 

ــم؟ ــم بیاموزی ــی مــی توانی ــق روحان حقای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لوقا برگزیدن حواریون را به صورت روندی سه مرحله ای توصیف می کند.   
اول، عیســی آن هــا را بــا هــم فراخوانــد )لوقــا بــاب 9 آیــه 1(. واژه فراخوانــدن بــه   
یــک انــدازه در خدمــت و واژه نامــه مســیحی حیاتــی اســت. پیــش از آنکــه بتوانــد تبدیــل بــه 
واژه ای دینــی بشــود، مــی بایســت تجربــه ای شــخصی باشــد. حواریــون بایــد بــه کســی کــه 
آن هــا را مــی خوانــد توجــه کننــد، نــزد او بیاینــد و »بــا هــم« باشــند. اطاعــت از او کــه فــرا 
مــی خوانــد و تســلیم همــه چیــز بــه او، بــرای تجربــه وحــدت کــه اســاس موفقیــت مأموریــت 

اســت، رضوری هســتند. 
ــز  ــه 1(. او هرگ ــاب 9 آی ــا ب ــدار داد« )لوق ــدرت و اقت ــان ق ــه ایش ــی »ب دوم، عیس  
منایندگانــش را دســت خالــی منــی فرســتد و همچنیــن از مــا انتظــار نــدارد کــه بــا تکیــه بــر 
نیــروی خودمــان منایندگانــش باشــیم. تحصیــات، فرهنــگ، مقــام، ثــروت یــا ذکاوت مــا بــرای 
بــه انجــام رســاندن مأموریتــش ناتواننــد. مســیح اســت کــه مــا را مجهــز، قــادر و توامننــد مــی 
کنــد. کلمــه یونانــی بــرای »قــدرت« واژه  dynamis اســت کــه از آن »دینامــو« مبفهــوم رس 
چشــمه نــور و »دینامیــت« بعنــوان منبــع انــرژی کــه مــی توانــد شــکافی در کــوه ایجــاد کنــد 
مشــتق مــی شــوند. نیــرو و اقتــداری کــه عیســی مــی دهــد بــرای در هــم شکســن شــیطان 
و نابــودی اهدافــش کافــی اســت. مســیح نیــروی ماســت. »وقتــی اراده انســان بــا اراده خــدا 
همــراه شــود، بــر همــه چیــز توانــا مــی گــردد. هــر آنچــه کــه بایــد بــه فرمــان او انجــام گیــرد، 
بــا قــدرت او امــکان پذیــر اســت. متــام اوامــر او همــراه بــا توامننــدی اجــرا اســت.« – الــن 

جــی. هوایــت
 )Ellen G. White(،Christ’s Object Lessons, p. 333 .

ســوم، عیســی »ایشــان را فرســتاد تــا فــرا رســیدن ملکــوت خــدا را بــه مــردم اعــام   
مناینــد و بیــاران را شــفا دهنــد.« )لوقــا بــاب 9 آیــه 2(. موعظــه کــردن و شــفا دادن همــگام 
هســتند و مأموریــت حواریــون توجــه بــه موجودیــت کامــل انســان اســت – جســم، روان و 
روح. گنــاه و شــیطان متــام وجــود انســان را تســخیر کــرده انــد و در نتیجــه متــام وجــودش 
بایــد تحــت نیــروی تقدیــس کننــده مســیح قــرار بگیــرد. شــاگرد عیســی شــدن تنهــا زمانــی 
ــم شــود. طــا  ــه او تقدی ــچ مانعــی ب ــد کــه زندگــی فــرد کامــا و بــدون هی تحقــق مــی یاب
ــا رشایــط  ــد، زندگــی و مــرگ، پیشــامدهای حــال و ی ــدر و مــادر، همــر و فرزن و نقــره، پ
اضطــراری در آینــده، هیــچ کــدام نبایــد مانعــی بیــن عیســی و شــاگردش باشــد. تنهــا عیســی، 

ــد. ــای گمــراه اهمیــت دارن ــرای دنی ملکوتــش و شــهادتش ب
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لوقا باب 10 آیه 2۴ را دوباره مطالعه نمایید. ما چه چیزی دیده ایم که انبیا و پادشاهان 
می خواستند ببینند ولی نتوانسته اند ببینند؟ این باید چه مفهومی برای ما داشته باشد؟ 

ــاد شــاگرد  ــن روایــت فرســتادن هفت ــد. ای ــا 24 را بخوانی ــات 1 ت ــاب 10 آی ــا ب لوق
بــرای بشــارت بــه مــا دربــاره نجــات انســان هــا در میــان حقیقــت نــرد بــزرگ چــه 

مــی آمــوزد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در مــدت خدمــت عیســی، بیــش از 12 حــواری از او پیــروی کردنــد. هنگامــی کــه   
پطــرس ایــان داران را بــرای انتخــاب جایگزینــی بــرای یهــودا مــورد خطــاب قــرار داد، گــروه 
شــامل دســت کــم 120 شــاگرد بــود )اعــال رســوالن بــاب 1 آیــه 1۵(. پولــس رســول مــی 
فرمایــد کــه عیســی در زمــان صعــودش کمــر از ۵00 پیــرو نداشــت )اول قرنتیــان بــاب 1۵ 
آیــه ۶(. بنابرایــن، فرســتادن 70 نفــر تعــداد پیروانــی کــه عیســی داشــت را محــدود منــی کنــد 
بلکــه نشــان دهنــده ایــن اســت کــه او گــروه خاصــی انتخــاب منــود تــا بــه شــهرهای جلیــل 
برونــد و راه را بــرای ماقــات آینــده او مهیــا ســازند. فقــط انجیــل لوقــا روایــت 70 نفــر را 
بیــان مــی کنــد کــه البتــه بــرای لوقــا کــه ذهنــش خدمتگراســت امــری معمولــی اســت. 70 در 
کتــاب مقــدس و تاریــخ یهــود عــددی منادیــن اســت. در پیدایــش بــاب 10، فهرســت 70 ملــت 
ــی  ــا جهانبین ــا هــم نویســنده ای ب ــد و لوق ــان مــی کن ــوح هســتند را بی ــه از نســل ن ــا ک دنی
وســیع بــود. موســی نیــز 70 ریــش ســفید را انتخــاب کــرد تــا او را یــاری کننــد )اعــداد بــاب 
11 آیــه 1۶، 17، 2۴ و 2۵(. شــورای یهــود متشــکل از 70 عضــو بــود. در کتــاب مقــدس اشــاره 
ای بــه اینکــه آیــا متــام ایــن هــا مفهــوم خاصــی در انتخــاب 70 نفر توســط عیســی دارد، نشــده 
اســت و الزم نیســت مــا را بــه حــدس و گــان بیانــدازد. امــا آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه 
عیســی بــه عنــوان تعلیــم دهنــده رهــران کلیســا، ایــن راهــکار را ارائــه کــرده اســت کــه بــه 

جــای مترکــز در عــده کمــی، قــدرت و مســئولیت بــه همــه پیــروان منتقــل شــود. 
بازگشــت 70 نفــر بــا شــادی و رسور همــراه بــود. آن هــا بــه عیســی گــزارش دادنــد:   
»بــا ذکــر نــام تــو حتــی دیوهــا تســلیم مــا مــی شــدند!« )لوقــا بــاب 10 آیــه 17(. موفقیــت 
ــن  ــی هســتند. ای ــیله ئ ــا وس ــا تنه ــران نیســت. آن ه ــز کار مب ــا هرگ ــات انســان ه در نج
ــر  ــاس ه ــیح اس ــدرت مس ــام و ق ــود. ن ــی ش ــر م ــو« می ــام ت ــر ن ــطه » ذک ــت بواس موفقی

ــت.  ــارتی اس ــت بش خدم
امــا بــه ســه واکنــش قابــل توجــه عیســی نســبت بــه موفقیــت مآموریــت 70 نفــر   
توجــه کنیــد. اول، عیســی در هــر موفقیــت بشــارتی، شکســت شــیطان را مــی بینــد )آیــه 18(. 
دوم، بــرای آنــان کــه بیشــر بشــارت مــی دهنــد، وعــده اقتــدار بیشــر داده شــده اســت )آیــه 
19(. ســوم، شــادی مبــر نبایــد از خدمتــی کــه بــر روی زمیــن انجــام داده اســت باشــد، بلکــه 
بــه ایــن دلیــل باشــد کــه نامــش در آســان ثبــت شــده اســت )آیــه 20(. آســان شــاهد نجــات 
هــر فــردی از چنــگال شــیطان اســت و شــادی مــی کنــد. هــر نفــر کــه بــه ملکــوت خــدا اضافه 

مــی شــود رضبــه ای بــه ترفنــد هــای شــیطان اســت. 



30

پنجشنبه
بهای شاگردی

23 آوریل

ــف  ــان مختل ــل ســولس را داشــت. رهــران ادی ســقراط افاطــون را و جملیئ  
پیــروان مومــن خــود را داشــتند. تفــاوت میــان شــاگردی در ادیــان دیگــر و شــاگردی 
عیســی در ایــن اســت کــه شــاگردی درمــوارد دیگــر براســاس محتــوای فلســفه انســانی 
اســت، در حالــی کــه شــاگردی عیســی ریشــه در فــرد و دســتاوردهای خود عیســی دارد. 
بنابرایــن، شــاگردی در مســیحیت عــاوه بــر تعلیــات عیســی بــر آنچــه او بــرای نجــات 
ــوت  ــش دع ــام پیروان ــی  از مت ــن رو عیس ــت. از ای ــی اس ــز متک ــام داد نی ــت انج بری
ــای او را  ــی ه ــته و راهنای ــود را برداش ــب خ ــده و صلی ــد او ش ــه هانن ــد ک ــی کن م
دنبــال کننــد. بــدون مردمــی کــه قــدم در جــای پاهــای تپــه جلجتــا بگذارنــد، شــاگردی 

ــدارد.  مســیحی وجــود ن

ــاب 8  ــا 28، مرقــس ب ــات 24 ت ــاب 16 آی ــی ب ــا 25، مت ــات 23 ت ــاب 9 آی ــا ب لوق
ــان کــه ادعــا مــی  ــرای آن ــام بســیار مهــم در اینجــا ب ــد. پی ــا 36 را بخوانی ــات 34 ت آی

ــد، چیســت؟  ــد مســیحی ان کنن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــاگردی مســیحی پیونــدی عملــی مابیــن نجــات دهنــده و نجــات یافتــه مــی باشــد؛ مــا   
بــه عنــوان نجــات یافتــه موظفیــم از ناجــی خــود پیــروی کنیــم. از ایــن رو بــود کــه پولــس رســول 
توانســت بگویــد، »مــن بــا مســیح مصلــوب شــده ام بطوریکــه دیگــر آنکــه زندگــی مــی کنــد مــن 
ــه 20(.  ــاب 2 آی ــان ب ــد« )رســاله غاطی ــه در مــن زندگــی مــی کن نیســتم ، بلکــه مســیح اســت ک
بهــای شــاگردی در بــاب 9 انجیــل لوقــا آیــه 23 ایــن چنیــن تعریــف شــده اســت: »اگــر   
کســی بخواهــد مــرا پیــروی کنــد میبایــد نفــس خــود را انــکار منــوده، صلیــب خــود را هــر روزه 
ــردارد« و  ــکار«،  »ب ــد: »ان ــه کنی ــدی توج ــای کلی ــن واژه ه ــه ای ــد.« ب ــت کن ــرا متابع ــردارد و م ب
»متابعــت کنــد«. بهریــن تعریــف بــرای واژه »انــکار« وقتــی اســت کــه مــی خوانیــم پطــرس عیســی 
ــه شــاگردی ام  ــه وظیف ــی ک ــن زمان ــت، »عیســی را منیشناســم.« بنابرای ــی گف ــود. او م ــکار من را ان
بطلبــد کــه خــود را انــکار کنــم بایــد قــادر باشــم بگویــم کــه خــود را منــی شناســم؛ نفــس مــرده  
ــه،  ــه 20(. دوم اینک ــاب 2 آی ــان ب ــاله غاطی ــد )رس ــی کن ــد زندگ ــیح بای ــای آن مس ــه ج ــت و ب اس
درخواســت بــرای برداشــن هــر روزه صلیــب، فراخوانــده شــدن بــرای تجربــه خــود مصلــوب کــردن 
مــداوم اســت. ســوم اینکــه، »متابعــت کــردن« مســتلزم ایــن اســت کــه مترکــز و جهــت زندگیــان 

تنهــا عیســی باشــد. 
هانطــور کــه در انجیبــل لوقــا بــاب 9 آیــات ۵7 تــا ۶2 آمــده اســت، عیســی مفهــوم بهــای   
شــاگردی را گســرش مــی دهــد: چیــزی بــر عیســی تقــدم نــدارد. او و تنهــا اوســت کــه در عالــی 
تریــن مرتبــه دوســتی و رفاقــت، خدمــت و پرســتش قــرار مــی گیــرد. در شــاگردی مســیحیت، مــرگ 
نفــس یــک انتخــاب نیســت بلکــه رضورت اســت. »هنگامــی کــه عیســی فــردی را فــرا مــی خوانــد، 
بــه او فرمــان مــی دهــد کــه بیــا و مبیــر ... همیشــه هــان نــوع مــرگ اســت – مــردن در عیســی 
مســیح، مــردن انســان پیشــین در فراخواندنــش... تنهــا انســانی کــه در مــورد اراده شــخص اش مــرده 

اســت مــی توانــد از مســیح پیــروی کنــد.
 Dietrich Bonhoeffer، The Cost of Discipleship

)New York: The Macmillan Co., 1965, p. 99.(

شما در پیروی از مسیح چه بهایی پرداخت کرده اید؟ خیلی ّجدی به پاسختان و پیامدهای آن بیاندیشید. 
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جمعه
مطالعه بیشتر: 

سواالتی برای بحث:

2۴ آوریل

ــان را در  ــازد و انس ــی س ــدا م ــس ج ــی را از نف ــب خودخواه ــردن صلی ــد ک »بلن  
ــدون  ــا ب ــوزد. م ــی را بیام ــار عیس ــردن ب ــل ک ــه حم ــه چگون ــد ک ــی ده ــرار م ــی ق موقعیت
پوشــیدن یــوغ بندگــی مســیح و بلنــد کــردن صلیــب و تحمــل آن پــس از او، منــی توانیــم از او 
پیــروی کنیــم. اگــر اراده مــا مطابــق الزامــات الهــی نیســت، بایــد متایــات مــان را انــکار کنیــم 
و از خواســته هــای محبومبــان دســت بکشــیم و پــا جــای پــای مســیح بگذاریــم.« - الــن جــی. 

ــت  هوای
)Ellen G. White(، Sons and Daughters of God, p. 69.

1. بــه عقــب برگردیــد و پرســش انتهــای درس روز چهارشــنبه مربــوط بــه لوقــا بــاب 10 
ــه  ــل ب ــاهان« متای ــا و پادش ــیاری از »انبی ــه بس ــه ک ــد. برخــی از آنچ ــرور کنی ــه 2۴ را م آی
دیــدن داشــتند و موفــق نشــدند امــا مــا بــه دلیــل زندگــی در ایــن عــر فرصــت دیــدن 
یافتیــم چیســت؟ بــرای مثــال نظرتــان دربــاره تحقــق یافــن نبــوت هــا چیســت؟ بــه ایــن 
ــاب 2، 7 و  ــی ب ــال نب ــاب دانی ــده در کت ــاره ش ــع اش ــدار از وقای ــه مق ــه چ ــید ک بیاندیش
ــا  ــرای م ــون ب ــی اکن ــده محســوب مــی شــد ول ــا و پادشــاهان آین ــرای بســیاری از انبی 8 ب

ــان مــی رســد؟  ــه ذهنت ــز دیگــری ب ــد؟ چــه چی حقایــق تاریخــی ان

2. بــر روی ســخنان عیســی دربــاره اینکــه کســی کــه متــام دنیــا را بدســت مــی آورد ولــی 
ــازد، تأمــل مناییــد. منظــورش از ایــن حــرف چیســت؟ مفهــوم از دســت  حیاتــش را مــی ب
ــتگی  ــدارد، وابس ــان ن ــه ای ــی ک ــرای کس ــت؟ ب ــن چیس ــات یاف ــرای نج ــی ب دادن زندگ
ــن  ــد ای ــاور دارن ــرا ب ــه، زی ــه ن ــم اســت. چــرا ک ــا مه ــن دنی ــات ای ــه مادی ــه ب خودخواهان
ــوان  ــه عن ــی باشــند؟ امــا چــرا مــا ب ــر از آن متّک ــزی غی ــه چی ــی شــان اســت. ب متــام دارای
ایانــداران مســیحی، کــه مــی دانیــم ایــن دنیــا بــه پایــان مــی رســد و روزی دنیــای جدیــد 
ــا هســتیم؟ چگونــه مــی توانیــم  آغــاز خواهــد شــد، ایــن چنیــن در پــی مادیــات ایــن دنی

ــم؟  ــت منایی ــان محافظ ــی روحانی ــاک در زندگ ــن دام خطرن ــر ای ــود را در براب خ

3. لوقــا بــاب 10 آیــات 17 تــا 20 را بخوانیــد. رسور آن هــا از دیــدن اینکــه بــا بــردن نــام 
عیســی حتــی اّجنــه نیــز تســلیم مــی شــوند قابــل درک اســت. بــه پاســخ عیســی بــه ایشــان 

توجــه کنیــد. او چــه چیــزی گفــت کــه درک آن بــرای همــه مبــران اهمیــت دارد؟ 

۴. در کنــار شــخصیت هــای کتــاب مقــس، چــه افــراد دیگــری هســتند کــه پیــروی از مســیح 
بهــای ســنگینی حتــی بیشــر از اکــر مــا برایشــان داشــته اســت؟ از خودتــان بپرســید »ایــن 
افــراد چــه چیــزی از دســت داده انــد و بــرای پیــروی از مســیح چــه بهایــی پرداخــت منــوده 

انــد و اینکــه آیــا مــن نیــز مایــل بــه انجــام آن هســتم؟«
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درس پنجم

مسیح به عنوان خداوند روز سبت

 2۵ آوریل تا 1 می

عصر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه: مرقــس  بــاب 1 آیــه 21، بــاب ۶ آیــه 2؛ لوقــا بــاب ۴ 
آیــات 17 تــا 23 و 31 تــا 37؛ قرنتیــان دوم بــاب ۵ آیــه 17؛ لوقــا بــاب ۶ آیــات 1 تــا 11، 

بــاب 13 آیــات 10 تــا 1۶.

آیــه حفظــی: »بدیشــان گفــت: ســبت بجهــت انســان مقــرر شــد نــه انســان برای 
ســبت. بنابرایــن پــر انســان مالــک ســبت نیــز هســت« )مرقــس بــاب 2 آیــه 27، 28(.

ــا تعــداد اشــاره  ــر یهــود نوشــت، ام ــان غی ــرای مخاطب ــا انجیلــش را ب ــد لوق هرچن  
هــای زیــادش بــه روز ســبت قابــل توجــه اســت. از ۵۴  دفعــه ای کــه در انجیــل هــا و کتــاب 
اعــال رســوالن بــه روز ســبت اشــاره شــده اســت، 17 بــار آن در لوقــا و 9 بــار آن هــم در 
اعــال رســوالن اســت؛ در متــی 9 بــار، در مرقــس 10 بــار و در یوحنــا نیــز 9 بــار بــه آن اشــاره 
شــده اســت. لوقــا بــه عنــوان یــک مســیحی غیــر یهــود، بــه طــور حتــم روز هفتــم، ســبت 
را بــه یــک انــدازه بــرای یهــود و غیــر یهــود بــاور داشــت. اولیــن ظهــور عیســی تغییــری در 

مــورد حفــظ ســبت ایجــاد نکــرد. 
ــد  ــبت تاکی ــداری روز س ــزام نگه ــر ال ــش ب ــال خدمت ــی در خ ــت، »عیس در حقیق  
ورزیــد؛ او در متامــی تعلیاتــش اصلــی را کــه خــود او بخشــیده بــود، محــرم مــی شــمرد. در 
زمــان او، روز ســبت بقــدری بــه فســاد کشــیده شــده بــود کــه رعایــت آن بــه جــای منعکــس 
کــردن خصوصیــات خــدا، بازتابــی از شــخصیت خودخــواه و خــودرس انســان هــا بــود. عیســی 
تعلیــات نادرســت را کــه توســط کســانی کــه ادعــا مــی کردنــد خــدا را مــی شناســند امــا 

ــت ــن جــی. هوای ــار گذاشــت.« – ال ــد را کن ــرده بودن ــر اشــتباهی از او عرضــه ک تصوی
 )Ellen G. White(، Prophets and Kings, p. 183.

ــبت:  ــک روز س ــوان مال ــه عن ــی ب ــه عیس ــود ب ــی ش ــوف م ــه معط ــن هفت درس ای  
اینکــه او چگونــه روز ســبت را نگــه مــی داشــت و آنچــه بــه عنــوان الگــو وطــرح منــود تــا مــا 
از آن پیــروی کنیــم. رســم نگهــداری اولیــن روز هفتــه )یکشــنبه( بــه عنــوان روز ســبت نــه 

ــت.  ــده اس ــد ش ــد تأیی ــد جدی ــه در عه ــی و ن ــرف عیس از ط
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در 2 مه آماده شوید. 
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اشعیا باب 16 آیات 1 و 2 را نیز ببینید(
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بدیهی است کسانی که ما را بدلیل حفظ روز سبت به قانون گرایی و در قید و بند 
بودن متهم می کنند، از برکت بزرگی که این روز بهمراه دارد آگاهی ندارند. شما 

رهایی بخش بودن نگه داشتن سبت را به چه روش هایی تجربه کرده اید؟

»طبــق عــادت همیشــگی اش، روز شــنبه بــه کنیســه رفــت« )لوقــا بــاب ۴ آیــه   
1۶(. ایــن یــک آیــه خــوب ادونتیســتی اســت. بســیاری از مــا آن را در بشــارت هایــان 
یــا دروس کتــاب مقــدس مــان بــرای تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه عیســی عــادت بــه حفــظ 

ــم.  روز ســبت داشــت، اســتفاده مــی کنی
کنیســه هایــی نقــش بســیار مهمــی در زندگــی مذهبــی یهودیــان داشــتند. در   
دوران تبعیــد، زمانــی کــه دیگــر معبــدی وجــود نداشــت، کنیســه بــه منظــور عبــادت 
و آمــوزش فرزنــدان ســاخته شــدند. هرکجــا کــه حداقــل ده خانــواده یهــودی زندگــی 
مــی کردنــد، امــکان ســاخت کنیســه وجــود داشــت. عیســی کــه در نــارصه بــزرگ شــده 
بــود »عــادت« بــه کنیســه رفــن را هــر ســبت رعایــت کــرد، و اکنــون در اولیــن ســفر 

ــه کنیســه مــی رود. ــه زادگاهــش، در روز ســبت ب ب

مرقــس بــاب 1 آیــه 21، بــاب 6 آیــه 2؛ لوقــا بــاب 4 آیــات 16 تــا 30، بــاب 6 
آیــات 6 تــا 11، بــاب 13 آیــات 10 تــا 16، بــاب 14 آیــات 1تــا 5 را مطالعــه کنیــد. ایــن 
آیــات دربــاره عیســی و روز ســبت بــه مــا چــه مــی آموزنــد؟ همچنــان کــه ایــن آیــات 
را مــی خوانیــد توجــه کنیــد کــه آیــا مــی توانیــد نشــانه ای از لغــو روز ســبت توســط 

عیســی یــا جایگزینــی روز دیگــری بجــای آن بیابیــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»طبــق عــادت همیشــگی اش« )لوقــا بــاب ۴ آیــه 1۶(. تنهــا لوقــا از ایــن جملــه   
اســتفاده مــی کنــد: در لوقــا بــاب ۴ آیــه 1۶، زمانــی کــه بــه کنیســه در نــارصه رفتــه 
بــود؛ و در لوقــا بــاب 22 آیــه 39، وقتــی کــه مصلــوب شــدنش نزدیــک مــی شــد، عیســی 
»طبــق عــادت بــه کــوه زیتــون رفــت«. هــر دو زمــان »عــادت« مربــوط بــه پرســتش و 

عبــادت بــود.
چــرا مــا بایــد رفــن بــه کلیســا در روز ســبت را هانطــور کــه عیســی در ایــن   

روز بــه کنیســه رفــت، بــرای خودمــان بــه یــک عــادت تبدیــل کنیــم؟  
ــدا اینکــه خــدا در همــه جــا وجــود دارد. ممکــن اســت او را در هــر جــا  ابت  
عبــادت کــرد، امــا جمــع شــدن در یــک مــکان در روزی کــه در ابتــدای خلقــت تعییــن 

ــت. ــی اس ــل خاص ــده، عم ــح ش ــکام تری ــده و در اح ش
ــق و نجــات  ــق اینکــه خــدا خال ــرای تصدی ــی ب ــی همگان ــن کار فرصت دوم، ای  

آورد.  مــی  بوجــود  ماســت،  دهنــده 
و در نهایــت اینکــه فرصتــی بــرای مــراوده و ســهیم شــدن در شــادی و نگرانــی   

ــد. ــی ده ــر م ــای یکدیگ ه
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تنها را بهتر  ایمان  تا نجات بوسیله  حفظ روز سبت، چگونه به شما کمک می کند 
بفهمید که در آن می توانیم مساعی شخصی مان برای رسیدن بملکوت خدا را درک 

کنید؟ 

»چــون کتــاب را گشــود« )لوقــا بــاب ۴ آیــه 17(. ســبت تنهــا بــرای رفــن بــه   
کلیســا بــه منظــور عبــادت نبــود بلکــه بــرای شــنیدن کام خــدا نیــز بــود. زندگــی عــاری 
از کام او، از دام گنــاه در امــان نیســت. »كام تــو را در دل خــود مخفــی داشــتم كــه 

ــه 11(.  ــاب 119 آی ــر ب ــاه ورزم« )مزامی ــو گن ــه ت ــادا ب مب

لوقــا بــاب 4 آیــات 17 تــا 19 را بخوانیــد. امــروز بــا توجــه بــه آنچــه از عیســی، 
هویتــش و کاری کــه بــرای مــا انجــام داد، میدانیــم، از ایــن آیــات چــه برداشــتی مــی 
ــیحایی او را  ــای مس ــت ادعاه ــه حقیق ــار او، چگون ــان در کن ــیر خودت ــم؟ در مس کنی

تجربــه کــرده ایــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عیســی پــس از خوانــدن آیــات 1 و 2 بــاب ۶1 کتــاب اشــعیا فرمــود، »امــروز در   
حالیکــه گــوش مــی دادیــد ایــن نوشــته بــه حقیقــت پیوســت« )لوقــا بــاب ۴ آیــه 21(. 
خــوب اســت بــه واژه امــروز توجــه کنیــم. قــوم یهــود انتظــار داشــت اعجــاب انگیــز 
نظامــی در آینــده پدیــداز شــده رژیــم خارجــی حاکــم بــر یهودیــه را رسکــوب کــرده 
تــاج و تخــت داودی را مســتقر منایــد. امــا عیســی مــی گفــت کــه ملکــوت هــم اکنــون 
در شــخص او آمــده اســت و او قــدرت گنــاه را از بیــن خواهــد بــرد، شــیطان را نابــود 

و اســیران تحــت ســتم قلمــرو اش را آزاد خواهــد منــود. 
دربــاره وابســتگی روز ســبت و ادعاهــای مســیحایی عیســی نیــز بیاندیشــید.   
ســبت روز آرامــش در مســیح اســت )عرانیــان بــاب ۴ آیــات 1 تــا ۴(؛ روز ســبت منــاد 
آزادی و نجــات اســت، آزادی و نجاتــی کــه در مســیح داریــم )رومیــان بــاب ۶ آیــات ۶ 
و 7(؛ روز ســبت نــه تنهــا خلقــت بدســت خــدا را آشــکار مــی کنــد بلکــه وعــده خلقــت 
نــو در مســیح را نیــز منایــان مــی ســازد )قرنتیــان دوم بــاب ۵ آیــه 17، قرنتیــان اول بــاب 
1۵ آیــات ۵1 تــا ۵3(. ایــن تصادفــی نیســت کــه عیســی روز ســبت را بــرای معجــزات 

شــفا و رهــا منــودن آنــان کــه در بنــد و رنــج بیــاری بودنــد، انتخــاب منــود. 
ــده  ــا داده ش ــه م ــیح ب ــه در مس ــی از آنچ ــت هفتگ ــادآوری اس ــبت ی روز س  
اســت کــه بــر چیــزی تغیــر ناپذیرتــر از ســنگ یعنــی زمــان حــک شــده اســت.  
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توجه کنید که نبرد بزرگ چگونه بی پرده در اینجا توصیف شده است. اغلب توصیف 
آن اینگونه واضح نیست. چگونه این کشمکش را در زندگی خودتان دیده اید؟ تنها 
امیدتان برای پیروزی در این نبرد چیست؟ اول قرنتیان باب 51 آیه 2 را نیز بخوانید. 

طــرد شــدن عیســی در شــهر نــارصه او را واداشــت کــه بــه کفرناحــوم جایــی   
کــه قبــا خدمــت کــرده بــود، بازگــردد )متــی بــاب ۴ آیــه 13(. ایــن شــهر مهــم تبدیــل 
بــه پایگاهــی بــرای خدمــت جلیلــی عیســی شــد. در ایــن شــهر کنیســه ای وجــود داشــت 
ــه ۵( و  ــاب 7 آی ــا ب ــود )لوق ــده ب ــاخته ش ــده روم س ــک فرمان ــط ی ــاال توس ــه احت ک

ــه آنجــا رفــت.  ــش در روز ســبت ب ــه رســم عادت عیســی ب
در آن روز ســبت، عیســی خدمــات بســیاری در زمینــه تعلیــم، شــفا و موعظــه   
انجــام داد. در مــورد موضــوع موعظــه عیســی در آن روز اطاعاتــی در دســت نیســت 
امــا مــردم از آن حیــرت زده شــده بودنــد: »زیــرا بــا قــدرت و اقتــدار ســخن مــی گفت« 
)لوقــا بــاب ۴ آیــه 32(. تعلیــات او متفــاوت از تعلیــات رهــران یهــود بــود و تنهــا 
ــدار ومتمرکــز  ــا اقت ــود ب ــد. ایــن موعظــه ئــی ب ــرای کوچــک منایانــدن مســائل نبودن ب
بــر کتــب مقــدس و ارائــه شــده بقــدرت روح القــدس کــه گنــاه را باســم حقیقــی اش 

خوانــده  دعــوت بتوبــه مــی منایــد.

لوقــا بــاب 4 آیــات 31 تــا 37 را مطالعــه کنیــد. چــه حقایــق قدرمتنــدی در مــورد 
1( نــرد بــزرگ، 2( وجــود اجّنــه، 3( هــدف از روز ســبت و 4( قــدرت خــدا در برابــر 
شــیطان، در ایــن آیــات آشــکار شــده انــد؟ چــه چیــز دیگــری مــی توانیــد در آن هــا 

پیــدا کنیــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در لوقــا بــاب ۴ آیــات 31 تــا ۴1، بــه اولیــن مــورد شــفا از پنــج معجــزه شــفا   
در روز ســبت کــه لوقــا ثبــت منــوده، اشــاره شــده اســت )مراجعــه کنیــد بــه لوقــا بــاب 
۴ آیــات 38 و 39؛ بــاب ۶ آیــات ۶ تــا 11؛ بــاب 13 آیــات 10 تــا 1۶؛ بــاب 1۴ آیــات 1 
تــا 1۶(. در موعظــه نــارصه، عیســی اعــام کــرد کــه مأموریتــش تســلی بخشــیدن، شــفا 
دادن و بهبــود دلشکســتگان و مظلومــان اســت. در اینجــا در کفرناحــوم، در روز ســبت 
و هنگامــی کــه کنیســه مملــو از عبــادت کننــدگان اســت، مــردی تحــت نفــوذ جــن بــود 
و عیســی بــا اعرافــی روبــرو شــد: »آه ای عیســی نــارصی، مــا را بــا تــو چــه کار اســت... 
تــو رامیشناســم کیســتی، ای قــدوس خــدا!« )لوقــا بــاب ۴ آیــه 3۴(. جــن کــه از شــیاطین 
و موجــودی مــاوراء طبیعــه بــود، بــه رسعــت منجــی متجســم شــده را تشــخیص داد. در 

ایــن روایــت، پــرده مابیــن جهــان آشــکار و پنهــان کنــار کشــیده شــده اســت. 
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از جانب  این رهبران تصور می کردند  قوانین و مقرراتی که  این که  به  بیاندیشید 
خداست، تا چه حد چشمانشان را کور کرده بود. چگونه می توانیم مطمئن باشیم 
که ما نیز در دامی مشابه نیافتیم و اجازه ندهیم رسوم و تعلیمات انسانی چشمان 

ما را بر روی حقایق عمیق تر الهی ببندد؟ 

لوقــا بــاب ۶ آیــات 1 تــا 11 دو روایــت از مواجهــه عیســی بــا فریســیان در مــورد روز 
ســبت را دربــر دارنــد. 

ــا  ــه ب ــد. عیســی چگون ــا 5 بخوانی ــات 1 ت ــاب 6 آی ــا ب ــت را در لوق ــن روای اولی
اتهــام اینکــه او و حواریــون بــه رشیعــت و روز ســبت اهمیــت منــی دهنــد، برخــورد 

کــرد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه  ــون دان ــد، حواری ــه ای بودن ــن از مزرع ــال گذش ــه در ح ــی ک روزی هنگام  
ــا  ــد. ام ــرده و خوردن ــف دستشــان پوســت ک ــد و در ک ــا را کندن ــات در آنج ــای غ ه
فریســیان ایــن اتفــاق را تغییــر دادنــد تــا شــاگردان را بــه شکســن رشیعــت روز ســبت 
ــه داود  ــیان را ب ــوده و فریس ــف من ــق تعری ــتان را دقی ــی داس ــا عیس ــد. ام ــم مناین مته
ــه  ــش وارد خان ــا رسبازان ــد، ب ــی کــه گرســنه بودن پادشــاه ارجــاع مــی دهــد کــه زمان
خــدا شــده و نــان مقــدس را کــه تنهــا کاهنــان اجــازه خــوردن آن را داشــتند، خوردنــد. 
ــه فریســیان در طــی  ــد ک ــه اشــاره کن ــن نکت ــه ای ــن کار ســعی داشــت ب ــا ای عیســی ب
تاریــخ قانــون گرائــی شــان، چگونــه رســوم مختلــف را بــر رو هــم انباشــته و شــادی روز 

ــد.  ــرده بودن ــاری ســنگین ک ــه احســاس ب ــل ب ســبت را تبدی

روایــت دوم را در لوقــا بــاب 6 آیــات 6 تــا 11 بخوانیــد. در اینجــا چــه درس 
هایــی دربــاره روز ســبت مــی تــوان یافــت؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هرچنــد کــه متــام انجیــل هــای هــم دیــد ایــن روایــت را بیــان مــی کننــد، امــا تنهــا لوقــا   
اســت کــه بــه مــا مــی گویــد کــه ایــن دســت راســت مــرد بــود کــه خشــک شــده بــود. جزئیــات 
ــر  ــی فیزیکــی ب ــن ناتوان ــر جــدی ای ــا متوجــه تأثی ــد ت ــا کمــک مــی کن ــه م ــا پزشــک ب ــه لوق اضاف
زندگــی عــادی آن مــرد بشــویم.  نســبت بــه ایــن واقعــه دو واکنــش بوجــود مــی آیــد: اول اینکــه، 
فریســیان منتظــر بودنــد کــه اگــر عیســی روز ســبت را بــرای شــفای آن مــرد انتخــاب کنــد، او را بــه 
جــرم شکســن قانــون آن روز متهــم کننــد. دوم اینکــه، عیســی فکــر ایشــان را خوانــد و جریــان را 
بــه گونــه ای ادامــه داد کــه نشــان دهــد خــود او مالــک و خالــق روز ســبت اســت و در وظیفــه اش 
بــرای رهایــی آن مــرد از بنــد ســاقط دنیــای گنــاه کوتاهــی نخواهــد کــرد. بنابرایــن، او حفــظ روز 
ســبت را در منظــر الهــی اش مــورد توجــه قــرار داد: نیکــی کــردن و نجــات زندگــی در روز ســبت 

مــروع اســت )لوقــا بــاب ۶ آیــات 9 تــا 11(. 



37

پنجشنبه 
روز سبت: فرد بیمار در مقابل گاو و االغ

30 آوریل

ــی  ــفای عیس ــت ش ــن دو روای ــا ای ــا لوق ــد، تنه ــم دی ــل ه ــه انجی ــان س در می  
ــات  ــاب 1۴ آی ــا 1۶، ب ــات 10 ت ــاب 13 آی ــا ب ــرده اســت )لوق ــت ک در روز ســبت را ثب
ــا 1۵(. اولیــن مــورد باعــث شــد کــه رئیــس کنیســه از عیســی خشــمگین شــود؛ و  1 ت
ــورد، دشــمنان عیســی از  ــورد باعــث ســکوت فریســیان شــد. در هــر دو م ــن م دومی
ســوء تعبیرشــان نســبت بــه رشیعــت بــرای متهــم کــردن عیســی بــه حفــظ نکــردن روز 

ــد.  ــی کردن ــتفاده م ــبت اس س

ــا 6 را مطالعــه کنیــد. چــه  ــا 16 و بــاب 14 آیــات 1 ت لوقــا بــاب 13 آیــات 10 ت
حقایقــی دربــاره ســهولت تحریــف حقایــق کتــاب مقــدس در اینجــا بیــان شــده اســت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــگاه  ــیان ن ــه فریس ــی ک ــی جنس ــود یعن ــد. او زن ب ــر بگیری ــگ را درنظ زن لن  
تحقیرآمیــزی بــه آن داشــتند؛ مبــدت 18 ســال لنــگ بــود و ایــن مــدت بــرای آزمایــش 
صــر یــک نفــر و دادن حــس بــی معنــی بــودن زندگــی بــه او، بــه انــدازه کافــی طوالنــی 
ــود.  ــد شــده ب ــا امی ــا ن ــکار کام ــن اف ــی خــود از ای ــه از رهای ــام اینک اســت؛ و رسانج
ــد،  ــی بین ــی او را م ــد. عیس ــی آی ــه او م ــم ب ــورت متجس ــه ص ــی ب ــل اله فض  
صدایــش مــی زنــد کــه نــزد او بــرود و بــا او صحبــت مــی کنــد تــا شــفا یابــد، دســت 
خــود را بــر او مــی گــذارد و »فــورا قامــت او راســت شــد« )لوقــا بــاب 13 آیــه 13(. 
ــاد و او »بــه شــکر گــزاری پــروردگار  هجــده ســال رنــج ناگهــان تبدیــل بــه شــادی زی
پرداخــت« )آیــه 13(. هــر کلمــه فعلــی کــه لوقــا بــکار بــرده اســت شــیوه ی پیــام ملهــم 
ــراد  ــام اف ــت مت ــت ارزش و کرام ــت آن زن و در حقیق ــائی ارزش و کرام ــرای شناس ب

ــت.  ــا اس ــت آن ه ــر از موقعی ــده رصفنظ ــمرده ش ــر ش حقی
در معجــزه دوم )لوقــا بــاب 1۴ آیــات 1 تــا ۶(، عیســی در مســیرش در خانــه   
یــک فریســی کــه بــرای رصف غــذا بــه آنجــا مــی رفــت، مــردی را کــه از بیــاری تــورم 
رنــج مــی بــرد، شــفا داد. عیســی در انتظــار اعــراض رهرانــی کــه بدقــت او را بررســی 
ــا  ــا در نظــر داشــن رشیعــت )»آی ــد، دو پرســش مطــرح منــود: اول اینکــه ب مــی کردن
شــفای بیــاران در روز ســبت جایــز اســت یــا خیــر؟« ]لوقــا بــاب 1۴آیــه 3[(؛ دوم اینکه، 
در بــاب ارزش یــک انســان )»کیســت از شــا کــه االغ یــا گاوش روز ســبت در چاهـــی 
افتـــد و فـــوراً آن را بیــرون نیــاورد؟« ]لوقــا بــاب 1۴ آیــه ۵[(. منظــور او واضــح بــود؛ و 
در حقیقــت همیــن گونــه هــم بــود، زیــرا مطابــق گفتــه لوقــا آن هــا جوابــی در پاســخ 
بــه عیســی نداشــتند. عیســی ریــاکاری ایشــان را منایــان ســاخت کــه ایــن بدتریــن نــوع 
ریــاکاری بــود زیــرا آنچــه را کــه زیــر نقابــی از قدوســیت فرضــی و خشــم صالــح پنهــان 
منــوده بودنــد بــر آنچــه کــه بــه اشــتباه تصــور مــی کردنــد نقــض فاحــش قانــون مقــدس 

خــدا اســت، ارجهیــت داده بودنــد. ب
بینید که تا چه حد باید مراقب باشیم.
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جمعه 
مطالعه بیشتر:

سواالتی برای بحث:

1 مه

ــاز مــی داشــت،  ــی ب ــرای لحظــه ئ ــر )در روز ســبت( خــدا دســت حامــی اش را ب » اگ  
انســان بیهــوش مــی شــد یــا مــی مــرد. و انســان نیــز وظیفــه ای در ایــن روز )ســبت( دارد. بایــد 
بــه رضوریــات زندگــی رســیدگی، از بیــاران مراقبــت و خواســته هــای نیازمنــدان بــرآورده کنــد. 
کســی کــه در ازبیــن بــردن رنــج دیگــران در روز ســبت غفلــت کنــد گناهــکار شــمرده خواهــد 
شــد. روز مقــدس اســراحت خــدا بــرای انســان آفریــده شــد و کارهــای خیریــه بــا ایــن نیــت در 
هاهنگــی کامــل هســتند. خــدا مایــل نیســت کــه مخلوقاتــش در روز ســبت یــا هــر روز دیگــری، 
حتــی بــرای ســاعتی رنــج بکشــند درصورتــی کــه امــکان برطــرف شــدنش وجــود داشــته باشــد.« 

– الــن جــی. هوایــت
 )Ellen G. White(، The Desire of Ages, page 207. 

»روز ســبت بیــش از هــر رســم دیگــری کــه بــه یهودیــان داده شــد، آن هــا را کامــا از   
ملــل اطرافشــان متایــز ســاخت. خــدا مــی خواســت کــه بــا مقــدس نگهداشــن ان آنهــا را بعنــوان 
ــی آن هــا از بــت پرســتی و  ــود نشــانه ای از جدای ــا ب ــن روز بن ــد. ای پرســتندگانش مشــخص منای
ارتباطشــان بــا خــدای حقیقــی باشــد. امــا بــه منظــور مقــدس نگــه داشــن روز ســبت، بــر بایــد 

ــک شــوند.« ــت مســیح رشی ــق ایانشــان، در عدال ــس شــده باشــد و از طری ــز تقدی خــود نی
 – الن جی. هوایت

 )Ellen G. White(، The Desire of Ages, page 283.

ــا ایــن حــد واضــح بــودن کتــاب مقــدس در مــورد عیســی و روز ســبت، شــگفت  ــا ت 1. آی
ــا  ــه در رسارس دنی ــر از کســانی ک ــا نف ــون ه ــوز ملی ــن وجــود، هن ــا ای ــز نیســت؟ و ب انگی
ــا  ــزام آور ی ــم )ســبت( دیگــر ال ــد کــه روز هفت ــد دارن ــد، تاکی ــه کلیســا مــی رون مرتــب ب
ــاره  ــر درب ــن ام ــت. ای ــتی اس ــت پرس ــن آن رشیع ــه داش ــا نگ ــت و ی ــت نیس دارای اهمی
اهمیــت وفــاداری تزلــزل ناپذیــر و اطاعــت از کام خــدا بــه مــا چــه مــی آمــوزد؟ افــراد 
ــد.  ــادی یعنــی رشیعــت خــدا گمــراه شــده ان ــه ایــن حقیقــت بنی ــادی نســبت ب بســیار زی

ــا مــی دهــد؟  ــه م ــه 22، چــه اخطــار بســیار مهمــی ب ــاب 13 آی عیســی در مرقــس ب

ــی  ــد: هــم از رهــران بن ــردن روز ســبت توجــه کنی ــن ب ــرای از بی ــاش شــیطان ب ــه ت 2. ب
ارسائیــل اســتفاده منــود تــا مفهــوم ایــن روز و آنگونــه کــه بایــد باشــد را از بیــن بــرده و آن 
را تبدیــل بــه مســئولیتی دشــوار ســازد و هــم رهــران کلیســا را فریــب داد تــا در گذشــته و 
حتــی حــال، روز ســبت را بــه دلیــل اینکــه منســوخ شــده، بــر پایــه رشیعــت پرســتی و رصفــا 
مخصــوص یهودیــان اســت، نادیــده بگیرنــد. چــه چیــز خاصــی دربــاره ایــن روز وجــود دارد 

کــه آن را تبدیــل بــه هدفــی بــرای دشــمنی شــیطان مــی کنــد؟ 
 

3. عیســی »مالــک روز ســبت نیــز هســت« )لوقــا بــاب ۶ آیــه ۵(. آیــن آیــه چــه کاربردهایــی 
بــرای مســیحیان و دیدگاهشــان نســبت به روز ســبت دارد؟
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درس ششم

جایگاه زنان در خدمات عیسی

2 تا 8 مه

عصر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه: لوقــا بــاب 1 آیــات 39 تــا ۵۵، بــاب 2 آیــات 3۶ تــا 38، 
بــاب 7 آیــات 11 تــا 17 و 3۶ تــا ۵0؛ رومیــان بــاب 10 آیــه 17؛ لوقــا بــاب 8 آیــات 1 تــا 

3، بــاب 18 آیــات 1 تــا 8. 

آیــه حفظــی: »زیــرا همگــی شــا بوســیله ایــان در مســیح عیســی، پــران خــدا 
مــی باشــید... مطــرح نیســت کــه یهــود باشــد یــا یونانــی و نــه غــام و نــه آزاد و نــه 
مــرد و نــه زن، زیــرا کــه همــه شــا در مســیح عیســی یــک مــی باشــید« )غاطیــان 

بــاب 3 آیــات 26 تــا 28(.

انجیــل لوقــا گاهــی »انجیــل زنــان« نیــز نامیــده مــی شــود، زیــرا در آن بیــش از   
ســه انجیــل دیگــر بــه اهمیــت دادن عیســی بــه نیــاز زنــان و مشــارکت دادن زنــان در 

ــت.  ــده اس ــاره ش ــش اش خدمات
در زمــان عیســی، ماننــد برخــی از فرهنــگ هــای امــروزه، بــرای زنــان ارزش   
کمــی قائــل بودنــد. بعضــی از مــردان یهــودی آن زمــان از اینکــه بــرده، غیــر یهــود و زن 
آفریــده نشــده بودنــد، خــدا را ســپاس مــی گفتنــد. جوامــع یونــان و روم گاهــی حتــی 
بدتــر از ایــن بــا زنــان رفتــار مــی کردنــد. فرهنــگ روم آزادی را تــا تقریبــا هرزگــی غیــر 
ــدان قانونــی  ــه دلیــل داشــن فرزن محــدود توســعه داد. برخــی اوقــات مــردان تنهــا ب
ــاه  ــذات گن ــرای ل ــد و ب ــار مــی کرن ــد همــر اختی ــه ارث برن کــه دارایــی ایشــان را ب

آلودشــان معشــوقه هایــی داشــتند. 
ــن  ــان، ای ــه زن ــاری نســبت ب ــد رفت ــه ب ــن زمین ــا ای ــت ب ــرای مخالف عیســی ب  
مــژده را داد کــه زنــان در حقیقــت دخــران ابراهیــم هســتند )بــه لوقــا بــاب 13 آیــه 1۶ 
مراجعــه کنیــد(. مــی تــوان تصــور کــرد کــه زنــان آن دوره تــا چــه حــد از شــنیدن ایــن 
مــژده کــه در مســیح، آن هــا فرزنــدان خــدا هســتند و از دیــد خــدا از ارزش یکســانی 
نســبت بــه مــردان برخوردارنــد، خوشــحال شــدند. امــروز نیــز ایــن پیــام بــرای زنــان 
همــه ملــت هــا یکســان باقــی مانــده اســت: همگــی مــا، زن یــا مــرد، در مســیح یکــی 

هســتیم. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در 9 مه آماده شوید.
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یکشنبه  
زنانی که از ظهور عیسی استقبال کردند

3 مه

ــان را  ــوع اطرافش ــال وق ــای در ح ــان از رویداده ــن زن ــگفتی ای ــرت و ش ــد حی ــعی کنی س
تصــور کنیــد. مــا بــرای زنــده نگــه داشــن حیــرت و شــگفتی حقایــق بــزرگ در قلبــان کــه 

بــرای اعــان آن فراخوانــده شــده ایــم، چــه کاری مــی توانیــم انجــام دهیــم؟ 

تنهــا لوقــا واکنــش ایــن زنــان بــه شــگفتی تاریــخ کیهانــی را ثبــت منــوده اســت:   
اینکــه پــر خــدا دارای جســم انســانی شــد تــا رســالت رســتگاری تعییــن شــده از ســوی 
پــدر را کامــل کنــد و امیدهــای مســیحایی مردمــش را تحقــق بخشــد. اگرچــه ایــن زنــان 
ــخنان و  ــا س ــدند ام ــود، نش ــال رخ دادن ب ــه در ح ــی ک ــه اتفاق ــل متوج ــور کام ــه ط ب
واکنــش هایشــان نســبت بــه ایــن وقایــع حیــرت آور، از ایــان و حیرتشــان نســبت بــه 

کارهــای خــدا خــر داد. 

لوقــا بــاب 1 آیــات 39 تــا 45 را کــه در مــورد رویارویــی الیزابــت و مریــم هســت، 
بخوانیــد. الیزابــت چــه گفــت کــه نشــان دهنــده درک هرچنــد محــدودش از اتفاقــات 

در حــال رخ دادن بــود؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا ســخنانی از  ــم ب ــان رســاند، مری ــه پای پــس از اینکــه الیزابــت ســخنانش را ب  
خــود  او را دنبــال کــرد )لوقــا بــاب 1 آیــات ۴۶ تــا ۵۵(. ایــن ســخنان کــه اغلــب از آن 
هــا بــه عنــوان تصنیــف یــاد مــی شــود، مملــو از بخــش هایــی از عهــد عتیــق هســتند 
کــه گواهــی اســت بــر اینکــه مریــم دانــش آموختــه متعهــد کتــاب مقــدس و در نتیجــه 
مــادری شایســته بــرای عیســی بــود. تصنیــف مریــم عــاوه بــر اینکــه ریشــه در کتــاب 
مقــدس دارد، عمــق رابطــه اش بــا خــدا را منایــان مــی ســازد. هویتــی مــا بیــن روح او 

ــدار مــی شــود. ــم پدی ــد ابراهی ــان او و امی ــروردگارش و ای و پ

لوقــا بــاب 2 آیــات 36 تــا 38 را مطالعــه مناییــد. چــه حقایــق مهمــی در روایــت 
حنــا در معبــد، وجــود دارد؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امیــدی کــه از روی اشــتیاق باشــد، در مســیح تحقــق می یابــد. بیوه ســالخورده   
ای کــه معجــزه را تشــخیص داده بــود، تصمیــم گرفــت از آن پــس مــژده آمــدن نجــات 
دهنــده را بــه آنــان کــه بــه معبــد مــی آمدنــد، برســاند. در انجیــل او اولیــن زن مبــر 

لقــب گرفــت. 



۴1

دوشنبه 

زنان و خدمات شفای عیسی

۴ مه

در این روایات، قدرت کام عیسی بود که پسر مرده را زنده به مادرش و دختر مرده 
را زنده به پدرش بازگرداند. به این بیاندیشید که تا چه حد این وقایع برای کسانی 
که شاهد آن بودند بخصوص والدین آن دو باور نکردنی و حیرت برانگیز بود. این 
دو روایت درباره قدرت خدا و محدودیت ما در درک آن چه می گویند )زیرا علم 
امروزی از تشخیص چگونگی این اتفاق ناتوان است(؟ مهمتر از آن و بدون در نظر 
گرفتن شرایط کنونی مان، چگونه باید اعتماد به این قدرت و نیکوئی خدایی که آن 

را در دست دارد را بیاموزیم؟

ــه  ــن زن ک ــد. ای ــن را بخوانی ــزه نائی ــت معج ــا 17، روای ــات 11 ت ــاب 7 آی ــا ب لوق  
بیــوه و فقیــر بــود، اکنــون بــا مصیبــت دیگــری یعنــی مــرگ تنهــا پــرش مواجــه شــده بــود. 
جمعیــت بزرگــی از عــزاداران بــرای همــدردی در مراســم تشــییع جنــازه بــا اوهمــراه و در 
غمــش رشیــک شــده بودنــد. از دســت دادن تنهــا پــرش کــه آینــده ای نامعلــوم پیــش رویــش 

ــود.  ــرده ب ــق ک ــدی مطل ــا امی ــدوه و ن ــم و ان ــر از غ ــوه زن را پ ــی داد، بی ــرار م ق
جمعیــت عــذادار حــارض در تشــیع جنــازه همچنــان کــه از شــهر خــارج مــی شــدند   
ــف  ــدای ص ــدند. در ابت ــه ش ــد، مواج ــهر بودن ــه ش ــال ورود ب ــه درح ــر ک ــی دیگ ــا گروه ب
ــه  ــدای صــف گــروه در حــال ورود ب عــذاداران، مــرگ درون تابــوت قــرار داشــت؛ و در ابت
ــم  ــه ه ــروه ب ــه دو گ ــی ک ــت. وقت ــرار داش ــدگار ق ــت آفری ــود عظم ــات در وج ــهر، حی ش
رســیدند، عیســی بیــوه زن نــا امیــد و اندوهگیــن را دیــد. »چــون خداونــد او را دیــد، دلــش 
بــر او بســوخت و بــه وی گفــت: ’گریــان مبــاش’» )لوقــا بــاب 7 آیــه 13(. ایــن درخواســت 
بــرای گریــان نبــودن اگــر از ســوی کســی غیــر از عیســی، خداونــد حیــات بخــش گفتــه مــی 
شــد، بــی معنــی مــی بــود. زیــرا کــه در پشــت فرمــان »گریــان مبــاش!« نیــروی از بیــن بــردن 
دلیــل آن وجــود داشــت: عیســی جلــو رفــت و تابــوت را ملــس کــرد و بــه مــرد جــوان دســتور 
داد کــه برخیــزد. ایــن ملــس کــردن تابــوت بــی حرمتــی بــه تریفــات مذهبــی آن زمــان بــود 
)اعــداد بــاب 19 آیــات 11 تــا 13(، امــا بــرای عیســی ترحــم از تریفــات مهمــر بــود. تأمیــن 
ــد، رضورت بیشــری  ــا ظاهــری بودن ــه مراســمی کــه رصف نیازهــای انســان هــا از احــرام ب

داشــت. 
روســتای نائیــن نــه تنهــا شــاهد معجــزه ای بــزرگ بــود بلکــه پیامــی حیــرت آور نیــز   
دریافــت کــرد: در مســیح تفاوتــی میــان رنــج هــای عاطفــی مــردان و زنــان وجــود نــدارد و 

ــد.   ــی کن ــی م ــه و خنث ــرگ را مقابل ــدرت م حضــورش ق
ــا نفــوذ و  ــد. یایــرس شــخصی ب ــا ۵۶ را بخوانی ــات ۴1 و ۴2 و ۴9 ت ــاب 8 آی ــا ب لوق  
ــردی را  ــود. در هــر روز ســبت او ف رئیــس کنیســه و مســئول نگهــداری و خدمــات آنجــا ب
بــرای هدایــت مراســم دعــا، خوانــدن کتــاب مقــدس و موعظــه کــردن، اتتخــاب مــی منــود. 
او عــاوه بــر داشــن مقــام بــاال، از نظــر قــدرت و ثــروت نیــز دارای نفــوذ زیــادی بــود. او 
دخــرش را دوســت داشــت بــه همیــن جهــت از رو کــردن بــه عیســی بــرای شــفای او دریــغ 

نکــرد. 



۴2

سه شنبه 
زنان حق شناس و با ایمان

۵ مه

نگاه کردن به مردم و قضاوت درباره آن ها آسان است، اینطور نیست؟ حتی اگر اغلب آن را 
به زبان نیاوریم، در قلبمان آن ها را مورد قضاوت قرار می دهیم که حتی این کار هم اشتباه 
است. چگونه می توانیم بیاموزیم دست از قضاوت دیگران حتی در افکارمان برداریم، زیرا معلوم 

نیست اگر ما در شرایط آن ها بودیم چه می کردیم؟ 

در لوقــا بــاب 7 آیــات 3۶ تــا ۵0، عیســی یــک وعــده غــذا را تبدیــل بــه   
رویــدادی روحانــی کــرد تــا بــه زنــی گناهــکار وقــار ببخشــد. شــمعون کــه فریســی و 
شــهروندی برجســته بــود، عیســی را بــرای رصف غــذا دعــوت کــرده بــود. درحالــی کــه 
متــام مهانــان نشســته بودنــد، ناگهــان وقفــه ای بوجــود آمــد: »زنــی گناهــکار کــه در 
آن شــهر بــود« )آیــه 37( بــا عجلــه ســمت عیســی رفــت، محفظــه مرمــری عطــر گــران 
ــا  ــر روی پاهــای او خــم شــد و ب ــر روی او ریخــت، ب ــی را شکســت و عطــر را ب قیمت

ــا را شســت.  ــش آن ه اشــک های

مــا از ایــن عمــل رسشــار از حــق شناســی آن زن و پذیرفــن ایــن عمــل بــر مبنــی 
ایــان وی توســط عیســی، چــه درســی مــی توانیــم بیاموزیــم؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»وقتــی کــه از دیــد انســان هــا دیگــر امیــدی بــه مریــم نبــود، مســیح اســتعداد   
هــای بــرای نیکــی او را دیــد. عیســی متوجــه ویژگــی هــای مثبــت شــخصیت او شــد. 
ــورد  ــه در م ــز منــوده اســت ک ــادی مجه ــات زی ــه امکان نقشــه نجــات انســان هــا را ب
مریــم ایــن امکانــات مــی بایســت تحقــق بیابنــد. مریــم بواســطه فیــض مســیح، یکــی از 
رشکای رسشــت الهــی شــد. مریــم نخســتین کســی بــود کــه پــس از قیــام عیســی بــر رس 
قــر وی رفــت. او اولیــن کســی بــود کــه مــژده منجــی قیــام کــرده را اعــام کــرد.« – 

الــن جــی. هوایــت
 )Ellen G. White(، Desire of Ages, p. 568.

ــا ۴8، یــک فاکــت بــزرگ مــورد توجــه گرامنایــه  در لوقــا بــاب 8 آیــات ۴3 ت  
منجــی قــرار مــی گیــرد. ایــن زن بــرای مدتــی طوالنــی از بیــاری ناعاجــی کــه جســم 
ــا ایــن وجــود، جرقــه ئــی از امیــد  و روحــش را در بــر گرفتــه بــود، رنــج مــی بــرد. ب
ناگهــان پــس از 12 ســال مصیبــت پدیــدار شــد: »خــر عیســی را بشــنید« )مرقــس بــاب 

ــه 27(. ۵ آی
ــزی منــی  ــش چی ــودن شــنیده های ــاد ب ــا زی ــم ی ــا از ک ــود؟ م او چــه شــنیده ب  
دانیــم.  امــا او مــی دانســت کــه عیســی بــه فقیــران اهمیــت داد؛ طــرد شــدگان را در 
آغــوش کشــید؛ جذامیــان را ملــس منــود؛ آب را بــه رشاب تبدیــل کــرد؛ و فراتــر از همــه 
ایــن هــا، او بــه مــردم درمانــده کــه او هــم جــزء آن هــا بــود، توجــه مــی کــرد. امــا 
ــان  ــد باعــث بوجــود آمــدن ایــان شــود )رومی ــود. شــنیدن بای تنهــا شــنیدن کافــی نب
بــاب 10 آیــه 17(. و ایــان او را بســوی ملــس لبــه ردای عیســی پیــش بــرد. آن متــاس از 
روی ایــان، بــا هــدف و مؤثــر و متمرکــز بــر مســیح بــود. فقــط بــا چنیــن ایانــی مــی 
توانیــد دعــای خیــر مســیح حیــات بخــش را دریافــت منایــد: »ای دخــر، ایانــت تــو را 

ــه ۴8(.  ــاب 8 آی ــا ب شــفا داده اســت« )لوق



۴3

چهارشنبه 

برخی از زنانی که از عیسی پیروی کردند

۶ مه

وقتی که متوجه می شویم عیسی برای تک تک افراد بشر مرد، بهتر می توانیم برابری 
حقیقی همه افراد را در برابر خدا درک کنیم. اما ما تا چه حد این حقیقت را در رفتارمان 
نسبت به دبگران انعکاس می دهیم؟ چگونه می توانیم در صورت لزوم طرز برخوردهایی 

را که ممکن است باعث نگاه تحقیرآمیز به دیگران شود، ریشه کن نماییم؟

لوقــا بــاب 10 آیــات 38 تــا 42 را بخوانیــد. مــا چــه حقایــق روحانــی مــی توانیــم 
از ایــن روایــت )لوقــا بــاب 8 آیــه 14 را نیــز مطالعــه کنیــد( بدســت آوریــم؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مارتــا بــه عنــوان یــک میزبــان »بجهــت زیادتــی خدمــت مضطــرب میبــود« )لوقــا بــاب 10   
آیــه ۴0( و مشــغول فراهــم کــردن بهریــن خدمــات بــرای مهانانــش بــود. امــا مریــم »نــزد پایهــای 
ــا از اینکــه بــه تنهایــی کارهــای  ــا آنجــا کــه مارت عیســی نشســته، کام او را میشــنید« )آیــه 39(. ت
ــرای مشــغول  ــا را ب ــا اینکــه عیســی مارت ســخت را انجــام مــی داد پیــش عیســی شــکایت کــرد. ب
کار بودنــش در پذیرایــی مامــت نکــرد امــا بــه نیــاز انســان بــه اولویــت بنــدی درســت در زندگــی 
اشــاره کــرد. همنشــینی بــا عیســی اولیــن اصــل شــاگردی اوســت. رصف غــذای گروهــی مــی توانــد 

بعــد انجــام بگیــرد.
ــه  ــرادی ک ــرای اف ــرژی اســت. ب ــر ان ــق و پ ــی دقی ــد خدمتگزاران ــش مســیح نیازمن »جنب  
ماننــد مارتــا شــوق خدمــت مذهبــی دارنــد، زمینــه گســرده ای فراهــم اســت. امــا ایشــان بایســتی 
ابتــدا ماننــد مریــم در نــزد پاهــای عیســی بنشــینند و بگذارنــد پشــت کاری، وقــت شناســی و انــرژی 
بــا فیــض مســیح  تقدیــس شــود، آنــگاه زندگــی قدرتــی غیــر قابــل تســخیر بــرای نیکوئــی خواهــد 

ــت ــن جــی. هوای شــد.« – ال
 )Ellen G. White(، The Desire of Ages, p. 525.

ــا 12 را  ــات 1 ت ــاب 24 آی ــه 55 و 56، ب ــاب 23 آی ــا 3، ب ــات 1 ت ــاب 8 آی ــا ب لوق
مطالعــه مناییــد. ایــن آیــات چــه چیــزی از نقــش زنــان در خدمــت عیســی را بــه مــا 

مــی آموزنــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هانطــور کــه خدمــت عیســی گســرش مــی یافــت، او بــه همراهــی 12 حواریــون »شــهر   
ــاب 8  ــا ب ــه روســتا مــی گشــت و موعظــه مــی کــرد« و تعلیــم مــی داد )لوق ــه شــهر و روســتا ب ب
آیــه 1(. لوقــا شــهادات قدرمتنــد برخــی از زنانــی کــه عیســی شــفا داد، یــا بواســطه موعظــه هــای او 
تحــت تأثیــر قــرار گرفتنــد و یــا ثرومتنــد بودنــد و عیســی را در خدمــت عظیمــش همراهــی کردنــد، 
را نیــز ثبــت منــوده اســت. برخــی از ایشــان کــه لوقــا اشــاره منــوده اســت: 1( زنانــی کــه از ارواح 
پلیــد و ناخوشــی هــا رهایــی یافتــه بودنــد، از جملــه مریــم مجدلیــه؛ 2( یونــا همــر خــوزا مبــارش 
هیرودیــس؛ 3( سوســن؛ و ۴( »بســیار کســان دیگــر ... کــه از امــوال خــود بــه عیســی و شــاگردانش 

کمــک مــی کردنــد« )آیــه 3(.
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شما چه مقدار از دارایی خود را برای کار خیریه به دیگران و در راه خدا ایثار می 
کنید؟

لوقــا نشــان مــی دهــد کــه عیســی چگونــه بــرای تعلیــم حقایــق مهــم بــه دو بیــوه   
کــرد.  رو  زن 

در مــورد اول )لوقــا بــاب 18 آیــات 1 تــا 8(، عیســی نســبت بــه بیــوه ای فقیــر و   
ناتــوان کــه بــرای گرفــن حقــش بــا یــک قاضــی رشیــر و قدرمتنــد روبــرو بــود ترحــم کــرد. 
او قربانــی ناعدالتــی و کاهــرداری بــود امــا همچنــان حاکمیــت قانــون و عدالــت را بــاور 
داشــت. امــا قاضــی ضــد خــدا و ضــد مــردم بــود، پــس بدیهــی بــود کــه اهمیتــی بــه کمــک 
ــان بیــوه یکــی از اصــول کتــاب مقــدس اســت  کــردن بــه بیــوه زن منــی داد. مراقبــت از زن
)خــروج بــاب 22 آیــات 22 تــا 2۴، مزامیــز بــاب ۶8 آیــه ۵، اشــعیا بــاب 1 آیــه 17(، امــا قاضــی 
از نادیــده گرفــن قانــون لــذت مــی بــرد. بــا ایــن حــال بیــوه زن یــک اســلحه برتــر داشــت، 

ــه حقــش رســید.  ــای درآورد و ب ــه وســیله آن قاضــی را از پ پشــتکاری کــه ب
ایــن روایــت ســه درس اساســی بــه همــراه دارد: )1( همــواره دعــا کنیــد و هرگــز   
ــی در قلــب  ــد – حت ــر ایجــاد مــی کن ــه 1(، )2( دعــا تغیی ــاب 18 آی ــا ب دلــرد نشــوید )لوق
یــک قاضــی شــیطان صفــت، و )3( ایانــی کــه پایــدار باشــد پیــروز مــی شــود. ایــان حقیقــی 
ــدان  ــن ب ــر ای ــی اگ ــوید، حت ــلیم نش ــز تس ــیحی دارد: هرگ ــر مس ــرای ه ــدی ب ــدرزی اب ان
معناســت کــه در انتظارحقانیــت نهایــی باشــید یعنــی آن هنــگام کــه »پــر انســان مــی آیــد« 

ــه 8(. )آی
در مــورد دوم )لوقــا بــاب 21 آیــات 1 تــا ۴، مرقــس بــاب 12 آیــات ۴1 تــا ۴۴(، بــه   
محــض اینکــه عیســی رسزنــش در مــورد ریــاکاری مذهبــی علــا و رهــران دروغیــن در معبــد 
را بــه پایــان رســانید، ایشــان را متوجــه تضــادی آشــکار منــود: بیــوه ای فقیــر کــه ماهیــت دیــن 

واقعــی را نشــان مــی دهــد.
عیســی برخــی از رهــران مذهبــی را بــه عنــوان کســانی کــه »مــال بیــوه زنــان را   
مــی بلعنــد« )لوقــا بــاب 20 آیــه ۴7( و حکــم کتــاب مقــدس در مــورد مراقبــت از بیــوگان و 
فقیــران را زیــر پــا مــی گذارنــد، توصیــف کــرد. در آن زمــان نیــز ماننــد امــروز، بســیاری تنهــا 
بــه دلیــل اینکــه متقــی جلــوه کننــد، بخشــش مــی کردنــد؛ و بدتــر آنکــه، آنچــه مــی دادنــد، از 
مــازاد دارایــی شــان بــود. بخشــش آن هــا فــداکاری شــخصی دربرنداشــت. در مقابــل، عیســی 
از حواریــون خواســت کــه بــه آن بیــوه زن بــه عنــوان الگــوی دیانــت واقعــی بنگرنــد، زیــرا 

کــه او هرآنچــه کــه داشــت را بخشــید. 
انگیــزه گــروه اول تظاهــر کــردن بــود؛ انگیــزه بیــوه زن ازخودگذشــتگی و جــال   
ــه  ــود ک ــی ب ــر هرآنچــه داشــت، نیروی ــت او ب ــه خــدا و اذعــان مالکی ــود. خدمــت ب خــدا ب
باعــث شــده بیــوه زن انــدک دارایــی اش را ببخشــد. آنچــه کــه در برابــر دیــدگان پــروردگار 
اهمیــت دارد، چیــزی کــه مــی بخشــیم نیســت بلکــه انگیــزه مــان از ایــن عمــل اســت؛ چقــدر 

ــت دارد. ــان اهمی ــزان فداکاری ــه می ــم نیســت بلک ــی بخشــیم مه م
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ــه  ــر صلیــب درد مــی کشــید، مــادرش را ب ــه ب ــی کــه آویخت او کســی اســت کــه »درحال  
خاطــر آورد؛ بــر زنانــی کــه گریــه مــی کردنــد ظاهــر شــد و آن هــا را قاصدانــی خوانــد بــرای اعــان 
اولیــن مــژده خــوش منجــی قیــام منــوده – او امــروز بهریــن دوســت زنــان اســت و آمــاده اســت کــه 

ــت  ــن جــی. هوای ــاری دهــد.« ال ــه هــای زندگــی ی ــان را در همــه زمین آن
)Ellen G. White(، The Adventist Home, P. 204.

خداونــد بــرای زنــان و همچنیــن مــردان کار دارد. اگــر ایشــان ایــن وظیفــه را در رشایــط   
ــه شــان را  ــر ایشــان وظیف ــرد. اگ ــق آن هــا کار خواهــد ک ــد، خــدا از طری ــی بپذیرن ــی کنون بحران
ــال را  ــان ح ــرای زم ــس الزم ب ــلط بنف ــد، تس ــت مناین ــدس خدم ــوذ روح الق ــت نف ــند و تح بشناس
ــان از خــود گذشــته خواهــد  ــر ایــن زن ــوری از ســیای خــود را ب ــد آورد. منجــی ن بدســت خواهن
تابانــد و بــه ایشــان نیرویــی خواهــد بخشــید کــه از آنچــه بــه مــردان داده مــی شــود برجســته تــر 
اســت. آن هــا مــی تواننــد در خانــواده هــا  کاری را انجــام دهنــد کــه مــردان قــادر بــه انجــام آن 
نیســتند، کاری کــه بــه زندگــی داخلــی رســوخ مــی کنــد. زنــان مــی تواننــد بــه قلــب کســانی نزدیــک 

ــن جــی. هوایــت ــاز دارد.« ال ــه خدمــت ایشــان نی ــا ب ــد. دنی شــوند کــه مــردان منــی توانن
 )Ellen G. White(، Evangelism, pp. 464, 465. 

1. یکــی از جالــب تریــن جنبــه هــای انجیــل هــا، از جملــه انجیــل لوقــا، مربــوط بــه نقــش 
زنــان در قیــام عیســی اســت. در متــام روایــات انجیــل بــه زنــان بــه عنــوان نخســتین کســانی 
کــه عیســی قیــام کــرده را مــی بیننــد و مــژده آمدنــش را بــه دیگــران مــی دهنــد، اشــاره 
شــده اســت. مدافعــان کتــاب مقــدس توانســته انــد از ایــن حقیقــت بــرای تأییــد واقعیــت 
داشــن قیــام جســانی عیســی، کــه مــردم نفــی کــرده و بــه چالــش مــی کشــند، اســتفاده 
کننــد. چــرا نقــش زنــان در اینجــا بســیار مهــم اســت؟ زیــرا هانطــور کــه برخــی ادعــا مــی 
ــان  ــد از زن ــود، چــرا بای ــام عیســی نوشــته ســاختگی نویســندگان ب ــات قی ــد، اگــر روای کنن
ــرادی  ــوان نخســتین اف ــه عن ــد، ب ــی نبودن ــورد احــرام چندان ــان م ــاع آن زم ــه در اجت ک
کــه عیســی را دیــده و مــژده او را بــه همــگان مــی دهنــد، یــاد کننــد؟ اگــر تــاش داشــتند 
ــاور مــردم آن زمــان بشــوند، چــرا بجــای مــردان از  داســتان هایــی بســازند کــه باعــث ب

زنــان اســتفاده کــرده انــد؟ در ایــن بــاره بــه تبــادل نظــر بپردازیــد. 

2. در جامعــه ای کــه معمــوال شــأن و مقــام زنــان را بــه رســمیت منــی شــناختند، عیســی 
ــق دارد: آن  ــه آن هــا تعل ــه ایشــان مقامــی اعطــا فرمــود کــه در خلقــت منظــم خــدا ب ب
هــا فرزنــدان خــدا، دخــران ابراهیــم و در عهــد جدیــد کتــاب مقــدس بــا مــردان برابرنــد. 
بــا ایــن حــال، هــر چنــد زن و مــرد در پیشــگاه خــدا بــا هــم برابرنــد امــا یکســان نیســتند. 
چگونــه مــی تــوان برابــری و در عیــن حــال متفــاوت بــودن زن و مــرد در پیشــگاه خــدا را 

تصدیــق کــرد و ایــن تفــاوت هــا در زندگــی کلیســا چــه نقشــی ایفــا مــی کننــد؟
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عصر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه: لوقــا بــاب 2آیــات 2۵ تــا 32، یوحنــا بــاب 1۶ آیــات ۵ 
تــا 7، لوقــا بــاب 23 آیــه ۴۶، لوقــا بــاب 11 آیــات 1 تــا ۴، متــی بــاب 7 آیــات 21 تــا 23، 

لوقــا بــاب 11 آیــات 9 تــا 13.

آیــه حفظــی: »و مــن بــه شــا میگویــم ســوال کنیــد کــه بــه شــا داده خواهــد 
شــد. بطلبیــد کــه خواهیــد یافــت. بکوبیــد کــه بــرای شــا بازکــرده خواهــد شــد.  10 
زیــرا هــر کــه ســوال کنــد، یابــد و هــر کــه بطلبــد، خواهــد یافــت و هرکــه کوبــد، بــرای 

او بــاز کــرده خواهــد شــد« )لوقــا بــاب 11 آیــه 9 و 10(.

از بیــن ســه انجیــل هــم دیــد لوقــا بیــش از ســایرین از رابطــه عیســی بــا روح   
القــدس صحبــت مــی کنــد. در حالــی کــه متــی 12 بــار و مرقــس ۶ بــار بــه روح القــدس 
اشــاره مــی کننــد، لوقــا 17 بــار در انجیلــش و ۵7 بــار در کتــاب اعــال رســوالن بــه او 
اشــاره مــی کنــد. از زمــان تجســم عیســی )لوقــا بــاب 1 آیــه 3۵( تــا فرمــان بــر قــراری 
ــن  ــی بی ــی اجرائ ــا ارتباط ــا ۴9(، لوق ــات ۴۴ ت ــاب 2۴ آی ــا ب ــی اش )لوق ــالت جهان رس
عیســی و روح القــدس مــی بینــد. ایــن پیونــد اســاس درک رســالت منجــی مــان اســت. 
عــاوه بــر ایــن، لوقــا اهمیــت دعــا در زندگــی و خدمــت عیســی را نشــان مــی دهــد. 
عیســی کــه کامــا الهــی و برابــر بــا پــدر و روح القــدس اســت، در انســانیتش بــرای مــا 

الگویــی در مــورد دعــا کــردن باقــی گذاشــته اســت. 
اگــر عیســی نیــاز بــه دعــا را احســاس مــی کــرد، مــا تــا چــه حــد بایــد نیازمنــد   

باشــیم؟  آن 
»بــدون دعــای مــداوم و پشــتکار، مــا بــا خطــر منحــرف شــدن از راه راســت   
مواجــه هســتیم. شــیطان همــواره در تــاش اســت کــه مانــع از آن شــود کــه مــا رحمــت 
خــدا را دریافــت بکنیــم و بتوانیــم بواســطه دعــای مشــتاقانه و ایــان، فیــض و قــدرت 
 ،)Ellen G. White( مقاومــت در برابــر وسوســه را کســب مناییــم.« – الن جــی. هوایــت

. 9۵ .Steps to Christ, p ،ــور ــه ســوی ن ــی ب گام های

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در 1۶ مه آماده شوید.
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راه هــای عملــی و عینــی کــه مــی توانیــم قلبــان را بــر روی هدایــت روح القــدس 
بــاز کنیــم چــه هســتند؟ چگونــه مــی توانیــم مراقــب باشــیم کــه انتخــاب هایــان در 

هیــچ صورتــی مــا را نســبت بــه نــدای او بــی تفــاوت نخواهنــد کــرد؟

لوقــا بــه عنــوان یــک مســیحی غیریهــود و همــراه پولــس رســول، متــام ورود   
مســیحیت در تاریــخ از – متجســم شــدن عیســی تــا قیامــش و گســرش کلیســا – را بــه 
عنــوان شــگفتی الهــی کــه توســط روح القــدس اعطــا و راهنایــی شــد، مــی بینــد. مــا 
ــا  ــم )لوق ــرای نجامتــان مــی بینی ــاش ب در زندگــی عیســی متــام الوهیــت خــدا را در ت
بــاب 3 آیــات 21 و 22(؛ و لوقــا از طریــق رجــوع دایمــی عیســی بــه روح القــدس بــر 

ــد.  ــه تأکیــد مــی کن ایــن نکت

آیــات آیــات زیــر دربــاره نقــش روح القــدس در آمــدن عیســی در میــان انســان 
هــا بــه مــا چــه مــی گوینــد؟ لوقــا بــاب 1 آیــات 35 و 41؛ بــاب 2 آیــات 25 تــا 32.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رســالت عیســی بــا چندیــن ارجــاع بــه روح القــدس آغــاز مــی شــود. بــر اســاس   
بیانــات لوقــا، یحیــی تعمیــد دهنــده پیشــگویی کــرده بــود کــه هرچنــد او بــا آب تعمیــد 
ــد خواهــد داد  ــا روح القــدس تعمی ــد، ب ــه بعــد از او مــی آی ــا کســی ک مــی دهــد، ام
)لوقــا بــاب 3 آیــه 1۶(. در تعمیــد عیســی، پــدر و روح القــدس صحــت رســالت نجــات 
ــر  ــی پ ــه عیس ــت ک ــار داش ــان اظه ــدر از آس ــدای پ ــد. خ ــد کردن ــش او را تأیی بخ
محبــوب اوســت کــه فرســتاده شــد تــا بریــت را نجــات دهــد، در حالیکــه روح القــدس 
بــه شــکل یــک کبوتــر بــر او نــازل شــده بــود )لوقابــاب 3 آیــات 21 و 22(. از آن پــس 
عیســی »پــر از روحالقــدس بــوده« )لوقــا بــاب ۴ آیــه 1( و آمــاده رویارویــی بــا شــیطان 

در بیابــان و آغــاز رســالتش بــود )لوقــا بــاب ۴ آیــه 1۴(. 
ــیحایی  ــگویی مس ــرد پیش ــکار ب ــی ب ــارصه عیس ــه ن ــی موعظ ــات افتتاح کل  
اشــعیا نبــی در مــورد خــودش بودنــد: "روح خداونــد بــر مــن اســت" )آیــه 18(. روح 
القــدس تبدیــل شــد بــه همــراه همیشــگی، نیــروی تصدیــق کننــده و حضــور دامئــی او 
ــا 7(.  ــات ۵ ت ــاب 1۶ آی ــا ب ــود )یوحن ــه او در میانشــان نب ــی ک ــش وقت ــر پیروان در براب
عــاوه بــر ایــن، عیســی وعــده داد کــه خــدا موهبــت روحــش را بــه کســانی کــه آن را 
بطلبنــد، اعطــا خواهــد منــود )لوقــا بــاب 11 آیــه 13(. روحــی کــه عیســی را بــه پــدر 
و رســالت نجاتــش پیونــد داد، هــان روحــی اســت کــه بــه پیــروان مســیح تــوان الزم 
در مســیر ایانشــان را خواهــد بخشــید. از ایــن رو، اهمیــت اساســی روح القــدس در 
زندگــی مســیحیان ایــن اســت: در حقیقــت، کفــر گویــی نســبت بــه روح القــدس، وخیــم 

ــه 10(. ــاب 12 آی ــا ب ــن گناهــان اســت )لوق تری
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برخــی از دفعــات بســیاری کــه عیســی دعــا کــرد تنهــا در انجیــل لوقــا ثبــت شــده   
انــد. بــه رویدادهــای زیــر کــه عیســی را در حیــن دعــا در مهمریــن لحظــات زندگی اش نشــان 

ــد.  ــه منایی ــد، توج میدهن
1- عیســی در زمــان تعمیــدش دعــا کــرد )لوقــا بــاب 3 آیــه 21(.  »آغــاز عــر مهمــی پیــش 
رویــش بــود. او وارد عرصــه گســرده تــری بــرای نــرد بــزرگ زندگــی اش مــی شــد.« – الــن 

جــی. هوایــت 
)Ellen G. White(، The Desire of Ages, p. 111. 

او حــارض نشــد ایــن عرصــه وســیع تــر رســالت همگانــی اش – کــه نهایتــا او را در جلجتــا بــه 
بــاالی صلیــب مــی بــرد – بــدون دعــا آغــاز کنــد.

ــچ  ــات 12 و 13(. هی ــاب ۶ آی ــا ب ــرد )لوق ــا ک ــون دع ــاب 12 حواری ــل از انتخ ــی قب 2- عیس
رهــری پیروانــش را تصادفــی انتخــاب منــی کنــد. امــا عیســی فقــط پیــرو انتخــاب منــی کــرد 
بلکــه کســانی را انتخــاب مــی کــرد کــه بتواننــد او و رســالتش را بطــور کامــل درک کننــد و 
بشناســند. »مأموریــت ایشــان پــس از رســالت خــود عیســی، مهمریــن مأموریتــی بــود کــه تــا 

آن زمــان بــر بــه انجــام آن فراخوانــده شــده بــود.« – الــن جــی. هوایــت
 )Ellen G. White(، The Desire of Ages, p. 291.

ــد  ــتلزم تعه ــاگرد ی مس ــه 18(. ش ــاب 9 آی ــا ب ــرد )لوق ــا ک ــون دع ــرای حواری ــی ب 3- عیس
مطلــق بــه عیســی و درک الوهیــت اوســت. بــه منظــور اینکــه 12 حــواری بتواننــد عیســی را 
بشناســند، او »بــه تنهایــی دعــا کــرد« و ســپس بــا پرسشــی بســیار مهــم آن هــا را بــه چالــش 

کشــانید: »شــا مــرا کــه میدانیـــد؟« )لوقــا بــاب 9 آیــه 20(.
ــد  ــن تأیی ــا 3۶( و دومی ــات 28 ت ــاب 9 آی ــا ب ــرد )لوق ــا ک ــی اش دع ــش از تّجل ــی پی ۴- عیس
آســان را کــه او »پــر محبــوب« خــدا اســت، کســب منــود. ســختی هــای گذشــته و آینــده 
ــن  ــا همچنی ــن دع ــد. ای ــر دهن ــر را تغیی ــدر و پ ــن پ ــک بی منــی توانســتند وابســتگی نزدی

ــه 1۶(. ــاب 1 آی ــد )رســاله دوم پطــرس ب ــای او را« ببینن ــون »کری ــه حواری باعــث شــد ک
۵- عیســی در جتســیانی دعــا کــرد )لوقــا بــاب 22 آیــات 39 تــا ۴۶(. ایــن شــاید مهمریــن 
دعــا در تاریــخ نجــات اســت. در اینجــا منجــی را مــی بینیــم کــه آســان را بــه زمیــن پیونــد 
مــی زنــد و بــا ایــن کار ســه اصــل بســیار مهــم را بوجــود مــی آورد: تقــدم اراده و نیــت خــدا؛ 
ــا بــه خطــر انداخــن جــان و لهــذا مــرگ؛ و نیــروی  تعهــد بــه تحقــق ایــن اولویــت حتــی ب

غلبــه بــر متــام وسوســه هــای موجــود در مســیر تحقــق بخشــیدن بــه اراده خــدا. 
۶- عیســی در هنــگام تســلیم زندگــی اش بــه دســتهای خــدا، دعــا کــرد )لوقــا بــاب 23 آیــه 
۴۶(. در آخریــن ســخنانش بــر روی صلیــب، »ای پــدر بــه دســتهای تــو روح خود را میســپارم«. 
ــل  ــرگ، در مقاب ــا م ــد ی ــد. در تول ــی ده ــان م ــا را نش ــی از دع ــدف نهای ــا ه ــه م ــی ب عیس
دشــمنان یــا دوســتان، در هنــگام خــواب یــا بیــداری، دعــا بایــد مــا را در پیونــدی دایمــی بــا 

خــدا نــگاه دارد. 

این مثال ها درباره نقش دعا در زندگی شا چه می گویند؟
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آیا خداوند را میشناسید یا فقط در مورد او می دانید؟ چگونه دعا در زندگیتان می 
تواند شما را به او نزدیک تر کند؟

لوقــا بــاب 11 آیــات 1 تــا 4 را بخوانیــد. ایــن آیــات چگونــه بــه مــا در درک نحــوه کار 
دعــا کمــک مــی کننــد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»پــدر« روش مــورد عاقــه عیســی بــرای خطــاب کــردن خــدا اســت و درنتیجــه   
ــه  ــرار دادن خــدا ب ــان شــده اســت. در خطــاب ق ــل بی ــار در ۴ انجی دســت کــم 170 ب
عنــوان پدرمــان، مــا اعــراف مــی کنیــم کــه خــدا ذات و قــادر بــه داشــن صمیمــی تریــن 
رابطــه بــا بــر اســت. خــدا بــه انــدازه یــک پــدر بــری، صمیمــی، واقعــی، دوســت 
داشــتنی و دلســوز اســت. امــا او پــدری در آســان اســت و بــا پــدر زمینــی مــا تفــاوت 
دارد زیــرا او قــادر مطلــق، دانــای مطلــق، حــارض در همــه جــا و کامــا مقــدس اســت. 
عبــارت »پــدر آســانی« همــواره بــه مــا یــادآوری مــی کنــد کــه خــدا مقــدس   
و صمیمــی اســت و مســیحیت نــه نظریــه ای اســت انحصــاراً فلســفی و نــه اعتقــادی 

ــت.  ــز اس ــه چی ــه هم ــی ک ــه خدای ــت ب اس
»نــام تــو مقــدس بــاد« )لوقــا بــاب 11 آیــه 2(. در اینجــا مــا یــادآوری کننــده   
ــروی از  ــی کــه مدعــی پی ــم. آنان دیگــری از قدوســیت و مصونیــت از خطــا خــدا داری
خداونــد هســتند، بایــد نــام او را هــم در کام و هــم در عمــل تقدیــس کننــد. داشــن 
ــام  ــردن ن ــوده ک ــی آل ــه معن ــگاهش، ب ــاه در پیش ــه گن ــراه ب ــروی از او هم ــای پی ادع
اوســت. ســخنان عیســی در متــی بــاب 7 آیــات 21 تــا 23 مــی تواننــد بــه مــا در درک 

ــد. ــام خــدا کمــک کنن ــس ن ــر تقدی به
ــش از 100  ــل هــا بی ــه 2(. در انجی ــاب 11 آی ــات ب ــد« )لوق ــو بیای »ملکــوت ت  
باربــه ملکــوت خــدا اشــاره شــده اســت: نزدیــک بــه ۴0 بــار در لوقــا، ۵0 بــار در متــی، 
ــکار  ــرای آش ــی ب ــه عیس ــت ک ــزی اس ــن چی ــا. ای ــار در یوحن ــس و 3 ب ــار در مرق 1۶ ب
کــردن و برپــا ســاختنش آمــد، هــم در واقعیــت امــروز ملکــوت فیــض و هــم در وعــده 
ــوت دوم  ــه ملک ــدن ب ــوت اول، وارد ش ــه ملک ــدون ورود ب ــال. ب ــوت ج ــده ملک آین
امکانپذیــر نیســت و ایــن آرزوی منجــی اســت کــه پیروانــش در انتظــار ملکــوت دوم، 

ــد.  ــه کنن ــوت اول را تجرب ــد ملک بای
»اراده تــو چنانکــه در آســان اســت، در زمیــن نیــز کــرده شــود« )لوقــا بــاب   
ــن  ــی شــود. عیســی ای ــه 2(. اراده خــدا در آســان شــناخته شــده و اطاعــت م 11 آی
ــن خواهــد  ــز چنی ــن نی ــر روی زمی ــدل مــی ســازد کــه ب ــد مب ــن امی ــه ای حقیقــت را ب
شــد.  »بــر روی زمیــن« اشــاره بــه کلیــات نــدارد بلکــه بــه مــوارد اختصاصــی اشــاره 
مــی کنــد. اراده خــدا بــر روی زمیــن انجــام شــود، و بــا مــا هــم رشوع شــود، هــر کــدام 

ــا شــخصا. از م
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ــن درخواســت  ــه 3(. ای ــاب 11 آی ــا ب ــده« )لوق ــه مــا ب ــه روز ب ــان کفــاف مــا را روز ب »ن  
بــا واژه »بــده« ختــم مــی شــود. چــه از لبــان یــک میلیونــر بیــرون آیــد و یــا از دهــان یتیمــی کــه 
ــه  ــا نســبت ب ــاد م ــان و اعت ــن حــال اذع ــکا و در عی ــوم ات ــه مفه ــا ب ــاج اســت، دع ــواره محت هم
خــدا اســت. همــه مــا بــه خــدا وابســته ایــم و ایــن تقاضــای قاطــع، »بــده« مــا را وادار مــی ســازد 
تــا تصدیــق کنیــم کــه خــدا رسچشــمه همــه نعــات اســت. او خالــق اســت و مــا در او زندگــی و 
حرکــت مــی کنیــم و وجودمــان از اوســت. »بدانیــد کــه خداونــد، خداســت. او مــا را آفریــد و مــا 

ــه 3(.  ــاب 100 آی ــر ب ــتیم« )مزامی ــه او هس ــق ب متعلّ

ــر اســاس ایــن وعــده، چــه  ــه مــا مــی بخشــد. ب ــم ب ــاز داری خــدا پــدری اســت کــه هــر آنچــه نی
ــد؟  ــا 13 بیابی ــات 9 ت ــاب 11 آی ــا ب ــد در لوق ــی توانی ــی م ــن مهم تضمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»گناهــان مــا را بــه مــا ببخــش« )لوقــا بــاب 11 آیــه ۴(. بخشــش در قلــب انجیــل وجــود   
دارد. بــدون بخشــش خــدا، مــا نجــات نخواهیــم یافــت: »خــدا شــا را کــه بــه علــت خطایــای خــود 
ــا مســیح زنــده کــرد و همــۀ گناهــان شــا را بخشــیده اســت« )کولســیان بــاب 2  مــرده بودیــد ب
آیــه 13(. کســانی کــه بخشــش خداونــد را تجربــه منــوده انــد، بایــد تــاش کننــد تــا متــام کســانی کــه 
نســبت بانهــا خطائــی مرتکــب شــده انــد ببخشــند. دعــای ببخــش زیــرا »مــا نیــز ... مــی بخشــیم« 
)لوقــا بــاب 11 آیــه ۴( بــه ایــن مفهــوم نیســت کــه بخشــش خــدا وابســته بــه ایــن اســت کــه مــا 
ــوان شــاگردان عیســی، بایســتی  ــه عن ــا ب ــرای بخشــنده شــدن م ــران را ببخشــیم؛ بالعکــس، ب دیگ
همــواره در حیطــه گســرش فیــض او زندگــی کنیــم – خیرخواهــی خــدا را دریافــت منــوده و محبــت 

و بخشــش را نثــار آنــان کــه مــا را آزرده کــرده انــد، مناییــم. 
»مــا را از وسوســه هــا دور نگــه دار« )لوقــا بــاب 11 آیــه ۴(. در اینجــا دو حقیقــت وجــود   
دارد کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. اول اینکــه وسوســه شــدن گنــاه نیســت. معــادل »وسوســه« 
واژه یونانــی peirasmos اســت. اســامی یونانــی کــه بــه  –asmos ختــم مــی شــوند، معمــوال یــک 
ــه  ــه وسوســه ب ــاب مقــدس ب ــا نتیجــه را. کت ــه یــک محصــول ی ــد و ن ــد را توصیــف مــی کنن فرآین
ــه  ــرای دســتیابی ب ــه ب ــدی اســت ک ــا رون ــرد؛ بلکــه روش و ی ــی انجــام شــده منــی نگ ــوان عمل عن
محصــول خاصــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. هــر چنــد وسوســه گنــاه نیســت، امــا مــی توانــد 
بــه گنــاه منجــر شــود. دوم اینکــه خــدا مســبب وسوســه نیســت )یعقــوب بــاب 1 آیــه 13(. خــدا 
ممکــن اســت اجــازه دهــد وسوســه اتفــاق افتــد، امــا او هرگــز کســی را بــه ایــن معنــی کــه فریــب 
گنــاه را بخــورد، وسوســه منــی کنــد. بنابرایــن، دعــا تصدیــق ایــن اســت کــه خــدا منبــع قــدرت نهایــی 

غلبــه بــر شــیطان اســت.

لوقا باب 11 آیات 1 تا ۴ را مرور کنید. درباره همه موضوعاتی که در بر می گیرد 
بیاندیشید. به چه روش هایی تجربه تان در این زمینه می تواند از طریق دعا عمیق 

تر و قوی تر شود؟
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پنجشنبه
دروسی بیشتر در باب دعا

 1۴ مه

کسانی که خداوند را نشناخته اند، تمایل دارند خود را به طور فرض با افرادی که از ایشان 
بدترند، مقایسه کنند و این امر به این دلیل است تا خود را متقاعد سازند که آنقدرها هم 
بد نیستند. چرا این فریبی روحانی است؟  چه اهمیتی دارد اگر دیگران بدتر از ما باشند؟

عیســی بافاصلــه پــس از دادن الگــوی دعــا بــه حواریــون، از طریــق روایــت   
دوســتی در نیمــه شــب )لوقــا بــاب 11 آیــات ۵ تــا 13(، نیــاز انســان بــه دعــای مــّر را 
بــه ایشــان آموخــت. ســپس، هانطــور کــه بــه پایــان خدمتــش نزدیــک مــی شــد، بــه 
پیروانــش نیــاز بــه طلــب مغفــرت و فروتنــی را یــادآوری کــرد )لوقــا بــاب 18 آیــات 9 
تــا 1۴(. هــر دو ایــن روایــات نشــان مــی دهنــد کــه دعــا فقــط عادتــی مذهبــی نیســت 

ــا پــدر اســت.  ــدار ب بلکــه گام برداشــن، صحبــت کــردن و زندگــی پای
لوقــا بــاب 11 آیــات ۵ تــا 8 را بخوانیــد. عیســی ایــن روایــت را بــرای تشــویق   
افــراد بــه پشــتکار داشــن در دعــا گفــت. دعــا نبایــد بــه عــادت روزمــره گــی تبدیــل 
شــود. در عــوض، بایــد بنیــان رابطــه ای مطلــق، پایــدار و اعتــاد مــداوم بــا خــدا باشــد. 
دعــا دم روح اســت: بــدون آن، مــا از نظــر روحانــی مــرده ایــم. عیســی روایــت مــردی 
کــه منــی خواســت  همســایه بــا محبتــی باشــد را تعریــف مــی کنــد. درخواســت هــای 
ــود. امــا در نهایــت،  ــی نتیجــه ب ــی در نیمــه شــب ب ــرای قــرص نان مــداوم دوســتش ب
حتــی چنیــن همســایه ای تســلیم در زدن هــای مــداوم نیمــه شــب بــر در خانــه اش مــی 
شــود. حــال خــدا بــا کســی کــه پیوســته دعــا مــی کنــد چگونــه برخــورد خواهــد کــرد؟ 
چنیــن تداومــی بــه منظــور تغییــر ذهــن خــدا نیســت، بلکــه بــرای تقویــت اعتــاد مــا 

نســبت بــه اوســت. 

لوقــا بــاب 18 آیــات 9 تــا 14 را مطالعــه کنیــد. چــه درس هــا بســیار مهمــی در 
بــاب دعــا در اینجــا یافــت مــی شــود؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فــرد فریســی انتظــار داشــت کــه خــدا بــر پایــه کارهــای نیکــی کــه انجــام داده   
بــود او را تائیــد منایــد. او خواســت کــه بواســطه رحمــت و فیــض خــدا مــورد قبــول او 
واقــع شــود. پذیرفتــه شــدن توســط خــدا بــر اســاس هویــت و ماهیــت مــا نیســت بلکــه 
ــه کار، فروتــن و تســلیم اراده او  تنهــا از طریــق فیــض اوســت. فقــط کســانی کــه توب
هســتند مــی تواننــد ایــن فیــض را دریافــت مناینــد. تاجــی از جــال در انتظــار آنانــی 

اســت کــه در مقابــل صلیــب زانــو بزننــد.« – الــن جــی. هوایــت
 )Ellen G. White(،Prophets and Kings, p. 590.
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جمعه 
مطالعه بیشتر: 

سواالتی برای بحث:

1۵ مه

» کســی کــه بــرای کمــک  و نیــرو گرفــن و تقویــت شــدن، روزانــه بــا دعایــی   
از رس شــوق رو بــه خــدا مــی کنــد، آرمانــی رشیــف، درک روشــنی از حقیقــت و وظیفــه 
ــت  ــرای عدال ــرای اعــال و عطــش و گرســنگی مســتمری ب ــی ب ــای عال ــردی، هدفه ف
ــق  ــت از طری ــم توانس ــدا خواهی ــا خ ــان ب ــه م ــظ رابط ــطه حف ــت. بواس ــد داش خواه
ــم اســت را  ــان حاک ــر قلب ــه ب ــور، آرامــش و آســودگی ک ــران، ن ــا دیگ ــان ب ــاط م ارتب
ــوأم  ــه خــدا حاصــل مــی شــود ت ــم. قدرتــی کــه از دعــا ب ــز انتقــال دهی ــه آن هــا نی ب
بــا تعلیــم مــداوم ذهــن بــه ماحظــه کاری و دلســوزی، فــرد را بــرای وظائــف روزانــه 
آمــاده مــی ســازد و روحــش را تحــت هــر رشایطــی در آرامــش قــرار مــی دهــد.« – الــن 

جــی. هوایــت
 )Ellen G. White(، Thoughts From the Mount of Blessing, p. 85.

ــدان او را  ــام فرزن ــان، مت ــوان پدرم ــه عن ــدا ب ــرار دادن خ ــاب ق ــا خط ــا ب »م  
بــرادران خــود مــی خوانیــم. مــا همگــی اعضــای جامعــه انســانی و یــک خانــواده ایــم. 
از ایــن رو عــاوه بــر خودمــان بایــد بــرای همســایگامنان نیــز دعــا کنیــم. کســی کــه نتهــا 
بــرای خــود طلــب برکــت مــی کنــد، دعــای درســتی منــی کنــد.« – الــن جــی. هوایــت 

)Ellen G. White(، Thoughts From the Mount of Blessing, p. 105.

1. لوقــا نتهــا در انجیلــش بــه ارتبــاط مــا بیــن عیســی و روح القــدس اشــاره منــی کنــد. 
ــخ کلیســای  ــاره تاری ــا درب ــه لوق ــد دومــی ک ــاب اعــال رســوالن – جل هــر کــس کت
مســیحیت نوشــته اســت بخوانــد، متوجــه نیــروی الــزام آور روح القــدس در جامعــه، 
مأموریــت هــا و خادمیــن مســیحی مــی شــود. در حقیقــت، فقــط لوقــا بــه ســفارش 
عیســی پــس از قیامــش بــه حواریــون مبنــی برماندنشــان در اورشــلیم »تــا وقتــی کــه 
بــه قــوت از اعلــی آراســته شــوید« )لوقــا بــاب 2۴ آیــه ۴9( پیــش از رســاندن مــژده 
منجــی مصلــوب و قیــام کــرده بــه رستــارس دنیــا، اشــاره مــی کنــد. ســپس او کتــاب 
اعــال رســوالن را بــا تکــرار وعــده روح القــدس توســط عیســی )اعــال رســوالن بــاب 
1 آیــات 7 و 8( و تحقــق یافتنــش در روز پنطیکاســت )اعــال رســوالن بــاب 2( آغــاز 
مــی کنــد. همــه ایــن هــا در بــاره نقــش اساســی روح القــدس در حیــات کلیســا چــه 

مــی گوینــد؟

2. چگونــه دعــا کــردن گــواه وابســتگی و نیــاز مــا بــه خداســت؟ لوقــا بــاب 18 آیــه 
ــی  ــه چــه مشــکات روحان ــده، عیســی ب ــا آم ــه در آنج ــی ک ــد. در روایت 9 را بخوانی

عمیقــی اشــاره منــوده اســت؟
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درس هشتم

رسالت عیسی 

1۶ تا 22 مه

عصر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه:  لوقــا بــاب 1۵ آیــات ۴ تــا 7 و 11 تــا 32؛ لوقــا بــاب 1۶ 
آیــات 19 تــا 31، بــاب 18 آیــات 3۵ تــا ۴3، بــاب 19 آیــات 1 تــا 10. 

آیــه حفظــی »زیــرا کــه پــر انســان آمــده اســت تــا گمشــده را بجویــد و نجــات 
بخشــد« )لوقــا بــاب 19 آیــه 10(.

اگــر قــرار بــود مــا شــعار رســالت عیســی را بنویســیم، کاری بهــر از تکــرار کام   
ــد«.  ــات بخش ــد و نج ــده را بجوی ــا گمش ــم: »ت ــام دهی ــتیم انج ــی توانس ــودش من خ
چــه چیــزی گــم شــده بــود؟ ایــن انســانیت بــود کــه نســبت بــه خــدا بیگانــه،   
ــان کاری  ــر برای ــود. اگ ــأس شــده ب ــدی و ی ــر از وحشــت، نامی ــرگ و پ ــرض م در مع

ــدیم.  ــی ش ــود م ــه ناب ــد، هم ــی ش ــام من انج
به لطف عیسی همه ما دالیلی عالی برای امیدوار بودن داریم.   

در زمــان ارتــداد، انســان خــود را از خــدا دور کــرد؛ ارتبــاط زمیــن و آســان   
قطــع شــد. بــا فاصلــه ای کــه بینشــان بــود، امــکان وجــود رابطــه نبــود. امــا بواســطه 
ــا شایســتگی هــای خــود  ــا آســان مرتبــط شــده اســت. او ب ــاره ب ــن دوب عیســی، زمی
فاصلــه ای را کــه گنــاه ایجــاد کــرده بــود از بیــن بــرد... عیســی بــر ســقوط کــرده در 
اوج ضعــف و ناتوانــی را بــه رسچشــمه قــدرت ابــدی متصــل مــی منایــد.« - الــن جــی. 

.20 .Steps to Christ, p ،ــیح ــوی مس ــدم بس ــت، ق هوای

ــده  ــان گمش ــتجوی انس ــت جس ــفه، روای ــا مکاش ــش ت ــدس از پیدای ــاب مق کت  
ــی  ــم رشح م ــت مه ــا اســتفاده از ســه روای ــن حقیقــت را ب ــا ای توســط خداســت. لوق
دهــد: بــّره گمشــده ) لوقــا بــاب 1۵ آیــات ۴ تــا 7(، ســکه گمشــده )آیــات 8 تــا 10( و 

ــا 32(. ــات 11 ت ــده )آی ــر گمش پ

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در 23 مه آماده شوید.



۵۴

بّره و سکه گمشده

17 مه

فلسفه و علوم مدرن بیش از حد مدعی شده اند که ما چیزی جز خلقت اتفاقی در 
عالمی بی معنی که به هیچ وجه اهمیتی به ما و سرنوشتمان نمی دهد، نیستیم. چه 

جهان بینی کاما متفاوتی در این دو روایت عرضه شده است؟

یکشنبه

لوقــا بــاب 15 آیــات 4 تــا 7 را بخوانیــد. ایــن آیــات دربــاره محبــت خــدا نســبت 
بــه مــا چــه مــی گوینــد؟ چــرا درک اینکــه چوپــان کســی بــود کــه بــه جســتجوی بــّره 

گمشــده رفــت از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در دنیایــی کــه مــی توانــد بــی تفــاوت و نامهربــان بــه نظــر برســد، ایــن روایــت حقیقت شــگفت   
انگیــزی را آشــکار مــی ســازد: خــدا آنقــدر مــا را دوســت دارد کــه بــرای بــردن مــا نــزد خــود، خــودش بــه 
دنباملــان خواهــد آمــد. مــا اغلــب دربــاره اینکــه انســان کــه در جســتجوی خداســت، صحبــت مــی کنیــم؛ امــا 

در حقیقــت ایــن خداســت کــه در جســتجوی ماســت.  
»کســی کــه خــود را بــه مســیح تســلیم منــوده اســت، در دیــدگاه او از متــام دنیــا بــا ارزش تــر   
اســت. منجــی رنــج هــای تپــه جلجتــا را تحمــل مــی کــرد حتــی بــرای نجــات یــک نفــر بــه ملکوتــش. او 
هرگــز حتــی یــک نفــر را کــه برایــش جــان داده اســت، تــرک نخواهــد منــود. مگــر اینکــه پیروانــش تصمیــم 

ــت  ــی. هوای ــن ج ــی دارد.« ال ــه م ــا را نگ ــه او آنه ــد، وگرن ــرک کنن ــد او را ت بگیرن
)Ellen G. White(، The Desire of Ages, p. 483.

ــکه  ــود دارد. س ــا وج ــل لوق ــط در انجی ــل فق ــن مث ــد. ای ــات 8 و 9 را بخوانی ــاب 1۵ آی ــا ب لوق  
گمشــده مــی توانــد یکــی از ایــن دو مفهــوم را در بــر داشــته باشــد. اول اینکــه یهودیــه در زمــان عیســی پــر 
از افــراد فقیــر بــود و بــرای اکــر خانــواده هــا، یــک ســکه )دراخــا( حتــی ممکــن بــود از درآمــد روزانــه 
شــان بیشــر باشــد کــه بــه ســختی خانــواده را از گرســنگی نجــات مــی داد. دوم اینکــه برخــی از زنــان بــه 
نشــانه متأهــل بــودن، رورسی مزیــن بــه 10 ســکه بــر رس مــی کردنــد – ایــن تعــداد ســکه آنقــدر زیــادی 

ــرد.  ــواده هــای فقیــر ســالها زمــان مــی ب ــرای خان ــداز کردنــش ب بــود کــه پــس ان
در هــر دو مــورد چیــز گمشــده، موضــوع مهمــی بــود. در صــورت گــم شــدن ســکه، زن خانــه   
ــه بســیار کوچــک  ــاال پنجــره خان ــن، چراغــی روشــن منــوده )احت ــا اندوهدگی کامــا دل شکســته و عمیق
بــود و یــا اصــا پنجــره ای وجــود نداشــت(، جارویــی برداشــته و خانــه را زیــر و رو مــی کنــد تــا ســکه را 
پیــدا کنــد. زمانــی کــه آن را مــی یابــد روحــش رسشــار از شــادی فــراوان شــده و ایــن خــر خــوش را بــه 

دوستانش نیز می رساند.  
ــت.  ــره اس ــا نق ــا ی ــا از ط ــاده، ام ــاک افت ــرد و خ ــه و گ ــان زبال ــکه در می ــن س ــد ای ــر چن "ه  
صاحبــش از آنجــا یــی کــه بــا ارزش اســت،  بــه دنبالــش مــی گــردد. بنابرایــن، هــر کــس هرچنــد هــم کــه 
ــوان  ــش و عن ــه ســکه نق ــا ارزش اســت. هانطــور ک ــدگاه خــدا ب ــاه فاســد شــده باشــد، از دی توســط گن
قــدرت حاکــم را بــر خــود دارد، بــر نیــز در ابتــدای خلقتــش، تصویــر و زیرنــگاری خــدا را دریافــت منــود؛ 
و بــا وجــود اینکــه اکنــون بــر اثــر گنــاه آســیب دیــده و تیــره شــده اســت، آثــار ایــن نقــوش همچنــان بــر 

ــت ــی. هوای ــن ج ــد." - ال ــی مان ــی م روح او باق
 )Ellen G. White(، Christ’s Object Lessons, p. 194.
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دنیا ممکن است فریبنده به نظر آید. چه چیزهایی در آن هست که شما را وسوسه 
میکند و باعث می شود با خود بیاندیشید، »اوه، آنقدرها هم بد نیست« اما در عماق 

وجودتان می دانید که بد است؟

مثــل پــر گمشــده کــه در تاریــخ بــه عنــوان زیباتریــن مثــل کوتــاه کــه تــا کنــون دربــاره طبیعــت   
بخشــنده محبــت بیــان شــده، شــناخته شــده اســت )لوقــا بــاب 1۵ آیــات 11 تــا 32(، و تنهــا توســط لوقــا 
نقــل شــده اســت، مــی توانــد بــدون شــک متثیــل »پــدری پــر محبــت و دو پــر گمشــده اش« نامیــده شــود. 
ــر دیگــر  ــح داد. پ ــدرش ترجی ــت پ ــر محب ــاده را ب ــی دور افت ــدی رسزمین ــد و بن ــی قی یکــی از پرهــا ب
تصمیــم گرفــت در خانــه مبانــد، امــا درکــی از محبــت پــدر و مفهــوم بــرادر نداشــت. ایــن متثیــل مــی توانــد 
در هفــت بخــش مــورد مطالعــه قــرار گیــرد، چهــار بخــش آن مربــوط اســت بــه پــر ناخلــف، دو بخــش 

مربــوط اســت بــه پــدر و یــک بخــش مربــوط بــه بــرادر بــزرگ مــی شــود.

1. »بــه مــن بــده« )لوقــا بــاب 1۵ آیــه 12(. تصمیــم پــر کوچکــر بــرای تقاضــای ســهمش از امــوال پــدر، 
انگیــزه ای ناگهانــی و ویــری نبــود. معمــوال نتیجــه فکــر کــردن بــه اولویــت هــای نابجــا، گنــاه اســت. او بــه 
طــور حتــم از دوســتانش از زرق وبــرق رسزمیــن هــای دور شــنیده بــود. زندگــی اش در خانــواده خیلــی 
انعطــاف ناپذیــر بــود. محبــت وجــود داشــت، امــا آن هــم محدودیــت هــای خــاص خــود را دارد؛ رسزمیــن 
دور زندگــی بــدون قیــد و رشط را بــه او عرضــه مــی کــرد. پــدر بیــش از حــد محافــظ و محبتــش بســیار 
پذیــرا بــود. امــا پــر آزادی مــی خواســت و تــاش بــرای آزادی بــدون قیــد همــواره بــا بــذر شــورش همــراه 

اســت.

ــه  ــدر را نقــد کــرد و ب ــا 1۶(. پــر متــام ســهمش از دارایــی پ ــات 13 ت ــاب 1۵ آی ــا ب 2. »چــرا مــن؟« )لوق
ــه پدریــش بســیار دور اســت. چشــان در قیــد  ــاد. ایــن رسزمیــن از خان ــراه افت ســمت »رسزمیــن دور« ب
ــد.  ــه ان ــن دور غریب ــن رسزمی ــض، در ای ــداوم فی ــی م ــوش کش ــکام و در آغ ــی اح ــار حفاظت ــه، حص توج
ایــن رسزمیــن دورافتــاده، رسزمیــن »زندگــی عیاشــی« اســت )لوقــا بــاب 1۵ آیــه 13(. واژه یونانــی بــرای 
عیاشــی )asotos( ســه جــای دیگــر عهــد جدیــد بــه صــورت اســم تکــرار مــی شــود: مــرادف بــا میگســاری 
ــی،  ــه 1۶(، و عیاشــی کــه شــامل شــهوت ران ــاب 1 آی ــه 18(، یاغــی گــری )تیتــوس ب ــاب ۵ آی )افسســیان ب
هرزگــی، مســتی، خوشــگذرانی در مهانــی هــای مــروب نوشــی و بــت پرســتی اســت )پطــرس اول بــاب 
۴ آیــات 3 و ۴(. خوشــی هایــی ایــن چنیــن در زندگــی بــدور از خــدا،  ســامتی و ثروتــش را از بیــن بــرد 
و خیلــی زود بــی پــول، بــی کــس و بــی غــذا شــد. زندگــی درخشــانش از بیــن رفــت. گرســنگی او را بــه 
مــرز گدایــی پیــش بــرد و مجبــور شــد بــه خــوک داری اشــتغال ورزد و ایــن بــرای یــک یهــودی رسنوشــت 

بــدی بــود. 

3. »مــرا بپذیــر« )لوقــا بــاب 1۵ آیــات 17 تــا 19(. امــا حتــی ایــن ناخلــف همچنــان فرزنــد اســت و قــدرت 
تصمیــم گیــری بــرای بازگشــت را دارد. باالخــره پــر »بــه خــود آمــده« و جایــی کــه نامــش خانــه اســت و 
فــردی کــه نامــش پــدر و نیــروی پیونــدی کــه محبــت اســت را بــه یــاد آورد. او بــا خطابــه ئــی در دســتش 
کــه قصــد داشــت بــه پــدرش بدهــد، بــه خانــه بازگشــت: »مــرا بپذیــر« یعنــی هــر کــه مــی خواهــی مــی 

شــوم امــا اجــازه بــده زیــر نــگاه نگــران و محبتــت  باشــم. خانــه ای بهــر از قلــب پــدر وجــود نــدارد. 
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۴. بازگشــت بــه خانــه )لوقــا بــاب 1۵ آیــات 17 تــا 20( ســفری در جهــت توبــه کــردن بــود و زمانــی 
آغــاز شــد کــه او »بــه خــود آمــده.« درک تفــاوت جایــی کــه بــود بــا خانــه پــدرش باعــث شــد او 
ــا متنــی چهــار قســمتی در دســتش کــه  ــا خلــف ب ــه پــدرش »بــرود«. پــر ن »برخیــزد« و بــه خان

نشــان دهنــده مفهــوم حقیقــی توبــه اســت، بــه خانــه بــاز مــی گــردد. 
اول، تصدیــق  پــدر بــا گفــن »پــدرم« )آیــه 18(.پــر نــا خلــف اکنــون نیــاز دارد کــه بــه   
محبــت و بخشــش پــدرش تکیــه و اعتــاد کنــد، درســت هانگونــه کــه مــا بایــد اعتــاد بــه محبــت 

ــم.  ــان را بیاموزی ــانی م ــدر آس ــش پ و بخش
دوم، اعــراف: کاری کــه پــر نــا خلــف انجــام داده اســت اشــتباه قضــاوت نبــوده بلکــه   

گناهــی در برابــر خــدا و پــدرش بــوده اســت )آیــه 18(. 
ســوم، ندامــت: »دیگــر لیاقــت ایــن را نــدارم« )آیــه 19(. تشــخیص بــی لیاقتــی انســان در   

برابــر شایســتگی خــدا الزمــه یــک توبــه واقعــی اســت. 
چهــارم، درخواســت: »مــرا بپذیــر« )آیــه 19(. حاصــل توبــه تســلیم شــدن در برابــر اراده   

خــدا اســت. پــر بــه خانــه بازگشــته بــود. 
۵- پــدر چشــم بــراه )لوقــا بــاب 1۵ آیــه 20 و 21(. انتظــار و بیخوابــی و غــم و انــدوه و امیــد همــه 
درســت بــه محــض رفــن پــر از خانــه رشوع شــد. وقتــی پــدر او را دیــد، انتظــارش بــه پایــان رســید 
و وقتــی »از خانــه خیلــی دور بــود« او را دیــد و ســپس »دلــش بحــال او ســوخت و بــه اســتقبالش 
ــر  ــدر منتظ ــدازه پ ــه ان ــری ب ــچ تصوی ــه 20(. هی ــید« )آی ــت و بوس ــوش گرف ــد و او را در آغ دوی

ویژگــی خــدا را منایــان منــی ســازد. 
۶- خانــواده شــادمان )لوقــا بــاب 1۵ آیــات 22 تــا 2۵(. پــدر پــرش را در آغــوش کشــید، لبــاس هــای 
نــو بــه او پوشــانید و انگشــر و کفــش هــا ی نــو بــه او داد و یــک مهانــی ترتیــب داد. خانــواده در 
حــال جشــن گرفــن بــود. اگــر تــرک خانــواده را مــرگ در نظــر بگیریــم، بازگشــت قیــام از مــرگ مــی 
شــود و ارزش شــادمانی را دارد. در حقیقــت آن پــر، نــا خلــف بــود امــا بــا ایــن وجــود یــک فرزنــد 

بــود و بــرای هــر فرزنــدی کــه توبــه مــی کنــد، در آســان شــادمانی بوجــود مــی آیــد. 
7- پــر بزرگــر )لوقــا بــاب 1۵ آیــات ت2۵ تــا 32(. پــر کوچکــر زمانــی کــه بــه مقصــد رسزمیــن 
دوردســت خانــه را تــرک کــرد، در واقــع گــم شــد؛ پــر بزرگــر هــم گــم شــد، زیــرا اگــر چــه او 
جســا در خانــه بــود  بــود، امــا قلبــش در رسزمیــن دوردســت بــود. چنیــن قلبــی خشــمگین )آیــه 
28(، شــاکی و خــود خــواه )آیــه 29( اســت و از شــناخت بــرادرش رسبــاز مــی زنــد و نتهــا »پــرت« 
را مــی شناســد، ناخلفــی بــی شــخصیت )آیــه 30(. طــرز برخــورد پــر بزرگــر نســبت بــه پــدرش 
ــام و پســت ،  ــان بدن ــا : »مردم ــه او ب ــرد ک ــم ک ــه عیســی را مته ــورد فریســی اســت ک ــد بخ مانن
نشســت و برخاســت مــی کنــد و بــر رس یــک ســفره مــی نشــیند« )آیــه 2(. آخریــن ســخنان پــدر بــا 
پــر بزرگــش منعکــس کننــده نگــرش آســان نســبت بــه همــه گناهکارنــی اســت کــه توبــه کــرده 
انــد: »امــا حــاال بایــد جشــن بگیریــم و شــادی کنیــم ، چــون ایــن بــرادر تــو، مــرده بــود و زنــده شــده 

اســت ؛ گــم شــده بــود و پیــدا شــده اســت« )آیــه 32(. 

خود را جای برادر بزرگ بکذارید. اگر چه که طرز فکرش اشتباه است، اما چرا داشتن 
چنین احساسی منطقی به نظر می رسد؟ این مثل  چگونه فراتر از منطق بودن کتاب 

مقدس را توضیح می دهد؟
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صحبت کردن درباره اینکه خدا چقدر ما را دوست دارد و چه کارهایی برای نجات 
درباره خطرات  مثل  این  است.  داشتنی  ما دوست  برای  و می دهد،  داده  انجام  ما 
تضمین شده پذیرفتن محبت خدا و نجاتی که بخشیده چه چیزی  باید به ما بیاموزد؟ 

اگــر چــه عیســی بــرای یاقــن و نجــات کســانی کــه در گنــاه گــم شــده انــد آمــد،   
امــا هرگــز کســی را مجبــور نکــرد کــه نجــات پیشکشــی او را بپذیــرد. نجــات رایــگان 
ــش  ــا ایان ــگان را ب ــت رای ــن موهب ــد ای ــا انســان بای ــگان اســت، ام و در دســرس هم
بپذیــرد، کــه نتیجــه آن زندگــی مطابــق بــا اراده خداســت. فرصــت مــا بــرای تجربــه آن 

ــدارد.   ــن اســت؛ فرصــت دیگــری وجــود ن ــر روی زمی فقــط ب

لوقا باب 16 آیات 19 تا 31 را بخوانید. پیام اصلی این مثل چیست؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا ثبــت شــده اســت و دو حقیقــت بــزرگ در  ایــن مثــل فقــط در انجیــل لوق  
مــورد نجــات مــی آمــوزد: اهمیــت "امــروز" در نقشــه نجــات و نبــود فرصــت دیگــری 

ــرگ.  ــس از م ــرای آن پ ب
امــروز روز نجــات یافــن اســت. ایــن مثــل قصــد نــدارد نشــان دهــد کــه چیــزی   
ذاتــا شــیطانی در ثرومتنــد بــودن و چیــزی ذاتــا خــوب در فقیر بــودن وجــود دارد. آنچه 
کــه مــی آمــوزد ایــن اســت کــه فرصــت نجــات یافــن و در نجــات زندگــی کــردن نبایــد 
تــا زمانــی کــه بــر روی زمیــن هســتیم از دســت بــرود. ثرومتنــد یــا فقیــر، تحصیلکــرده 
یــا بیســواد، توامننــد یــا ناتــوان، مــا فرصــت دوبــاره ای نداریــم. همگــی برپایــه گرایــش 
شــان نســبت بــه عیســی در زمــان حــال نجــات یافتــه و داوری خواهنــد شــد. "گــوش 
بدهیــد! ایــن زمــان ، زمــان مطلــوب اســت و امــروز ، روز نجــات اســت!" )قرنتیــان دوم 

بــاب ۶ آیــه 2(. 
ایــن مثــل همچنیــن مــی آمــوزد کــه پــاداش ابــدی ربطــی بــه دارایــی مــادی   
نــدارد.  مــرد ثرومتنــد "همیشــه لباســی ارغوانــی و از کتــان لطیــف مــی پوشــید و بــا 
ــه 19( امــا چیزهــای اساســی  ــاب 1۶ آی ــا ب ــراوان زندگــی مــی کــرد" )لوق ــه ی ف هزین
زندگــی را درک نکــرد: خــدا. جایــی کــه خــدا را نشناســند، بــه هــم نوعانشــان نیــز بــی 
ــی اش  ــه در ناتوان ــود، بلک ــدی اش نب ــی در ثرومتن ــرد غن ــاه م ــد. گن ــی کنن ــی م توجه
ــاده  ــه او آم ــر از آن اســت ک ــواده خــدا وســیع ت ــود کــه خان ــت ب ــن واقعی در درک ای

ــود.  ــش ب پذیرفتن
ــن  ــدارد. دومی ــود ن ــن وج ــات یاف ــرای نج ــاره ب ــت دوب ــرگ فرص ــس از م پ  
حقیقــت اجتنــاب ناپذیــری کــه عیســی در اینجــا تعلیــم مــی دهــد ایــن اســت کــه پــس 
از مــرگ فرصتــی دوبــاره بــرای نجــات وجــود نــدارد. "هانطــور کــه همــه بایــد یکبــار 
مبیرنــد و بعــد از آن بــرای داوری در حضــور خــدا قــرار گیرنــد" )عرانیــان بــاب 9 آیــه 
27(. نکتــه دیگــر ایــن متثیــل ایــن اســت کــه بــه مــردم نشــان دهــد کــه در ایــن زندگــی 
بــه انــدازه کافــی دلیــل و گــواه بــه مــا داده شــده اســت تــا بتوانیــم هشــیارانه موافقــت 
یــا مخالفــت بــا خــدا را انتخــاب کنیــم. هــر دینــی کــه چیــزی مشــابه "فرصــت دوبــاره" 

پــس از مــرگ را تعلیــم دهــد، خدعــه بزرگــی اســت.
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دیــدن خطاهــا و کاســتی هــای دیگــران آســان اســت، ایــن طــور نیســت؟ امــا اغلــب 
ــان وجــود  ــی شــویم. چــه مســائلی در زندگیت ــا م ــه خطاهــای خــود نابین نســبت ب
ــدت  ــه م ــه ک ــر آنچ ــد و ب ــراف کنی ــده، اع ــرو ش ــا آن روب ــت ب ــه الزم اس ــد ک دارن

ــد؟ ــه منایی ــد، غلب ــق مــی اندازی ــه تعوی هاســت ب

ــه گــم شــده  ــان ک ــدا کــردن و نجــات آن ــرای پی ــه ب شــعار رســالت عیســی ک  
ــا مــردان و زنــان را  بودنــد آمــد، تأییــدی بــر خدمــت همــه جانبــه اوســت. او آمــد ت
همــه جانبــه ســامل کنــد و ایشــان را از نظــر جســمی، فکــری، روحــی واجتاعــی تغییــر 
دهــد. لوقــا دو مثــال مــی آورد تــا بــه مــا نشــان دهــد چگونــه عیســی دو مــرد مصیبــت 
ــود و  ــا ب ــی از نظــر جســمی نابین ــده و شــفا دهــد. اول ــت اول برگردان ــه حال زده را ب
دومــی از نظــر روحــی؛ هــر دو طــرد شــده بودنــد - یکــی گــدا و دیگــری باجگیــر بــود. 
امــا هــر دو داوطلــب مأموریــت نجــات بخــش عیســی شــده بودنــد و هــر دو دور از 

ــد.  دسرســی قلــب عیســی نبودن

لوقــا بــاب 18 آیــات 35 تــا 43 را بخوانیــد. ایــن آیــات دربــاره وابســتگی کامــل 
مــا بــه خــدا چــه پنــدی مــی دهنــد؟ کدامیــک از مــا تــا کنــون فریــاد بــر نیــاورده اســت 

کــه، »بــر مــن ترحــم فرمــا«؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرقــس او را بارتیمــوس مــی خوانــد )مرقــس بــاب 10 آیــه ۴۶(. او گدایــی در   
خــارج از اریحــا بــود. او کــه از نظــر جســمی مشــکل داشــت، دارای نفــوذی اجتاعــی 
نبــود و مصیبــت زده و فقیــر بــود، ناگهــان خــود را در شــگفتی آســان یافــت: »عیســی 
نــارصی درگــذر اســت« )لوقــا بــاب 18 آیــه 37( ایانــش افــزون شــد و او فریاد بــرآورد، 
»ای پــر داود، بــر مــن ترحــم فرمــا« )آیــه 39(. ایــان نیازمنــد چشــم، گــوش، پــا و یــا 
دســت نیســت بلکــه مســتلزم قلبــی اســت کــه بــا خالــق جهــان ارتبــاط برقــرار کنــد. 

لوقا باب 19 آیات 1 تا 10 را بخوانید. مرد »نابینا« در این روایت کیست؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن فــرد از طــرد شــدگانی بســیار کــه عیســی  ــا داســتان زکــی، آخری تنهــا لوق  
ــدا کــردن و نجــات  ــد. رســالت عیســی کــه پی ــان مــی کن ــرو شــد، را بی ــا ایشــان روب ب
ــت. او  ــا شــکوه تحقــق یاف ــه ای ب ــه گون ــی ب ــا زک ــه اش ب گمراهــان اســت، در مواجه
رئیــس باجگیــران شــهر اریحــا بــود. کســی کــه طبــق قضــاوت فریســیان گناهــکار عمــده 
بــود امــا منجــی او را یافتــه و نجــات داده بــود. چــه روش هــا و مــکان هــای غریبــی 
کــه عیســی در انجــام رســالتش از آن هــا بهــره بــرد. درخــت چنــار، مــرد کنجــکاوی کــه 
در جســتجوی شــناخت عیســی بــود و خداونــد بــا محبتــی کــه بــه آن مــرد فرمــان داد 
از درخــت پاییــن بیایــد زیــرا کــه عیســی مــی خواســت بــا او ناهــار بخــورد. امــا مهمــر 
اینکــه، بایــد او را نجــات مــی داد: »امــروز نجــات در ایــن خانــه پیــدا شــد« )لوقــا بــاب 

19 آیــه 9(. امــا قبــل از آن، زکــی بایــد کارهایــش را اصــاح مــی کــرد )آیــه 8(. 



۵9

جمعه

مطالعه بیشتر

سواالتی برای بحث:

22 مه 

ــه فــرد گناهــکار دارد  ــه تنهــا اشــاره ب ــد ن ــّره گــم شــده ای کــه عیســی ذکــر مــی کن »ب  
بلکــه بــه جهانــی کــه بــا ارتــداد بــه تباهــی کشــانده شــده.« - الــن جــی. هوایــت

 )Ellen G. White(، Christ’s Object Lessons, p. 190.
در بــاب ارزش یــک انســان: »چــه کســی مــی توانــد ارزش انســان را بســنجد؟ اگــر مــی   
خواهیــد میــزان ارزشــش را بدانیــد، بــه جتســیانی رفتــه و در آنجــا بــه همــراه مســیح ســاعات پــر 
از غــم و انــدوه او را، زمانــی کــه قطــره هــای خــون از همــه بدنــش جــاری بــود، نظــاره کنیــد. بــه 
منجــی کــه بــر بــاالی صلیــب اســت نــگاه کنیــد... در پــای صلیــب در حالــی کــه بــه یــاد مــی آوریــد 
کــه مســیح زندگیــش را بــرای تــک تــک گناهــکاران فــدا مــی کــرد، شــاید بتوانیــد ارزش یــک انســان 

.19۶ Page – ».را بســنجید

1. درحالــی کــه ســایر ادیــان انســان را در جســتجوی خــدا متصــور می شــوند، مســیحیت 
خــدا را بــه عنــوان جســجوگر معرفــی مــی کنــد: آدم، كجــا هســتی )پیدایــش بــاب 3 
آیــه 9(؟ قائــن بــرادرت کجاســت )پیدایــش بــاب ۴ آیــه 9(؟ ایلیــا، اینجــا چــه مــی کنــی 
)اول پادشــاهان بــاب 19 آیــه 9(؟ ای زکــی، زود بــاش پاییــن بیــا )لوقــا بــاب 19 آیــه ۵(. 

تجربــه خودتــان از جســتجو شــدن چیســت؟

2. بــار دیگــر پرســش انتهــای درس روز ســه شــنبه را مــرور کنیــد. اشــتباه مهلکــی کــه 
ــان  ــارش منای ــی در رفت ــود؟ چــه نقــص هــای روحان ــزرگ مرتکــب شــد، چــه ب ــر ب پ
ــه متــی  ــم؟ ب ــن دیدگاهــی آســانر از آن اســت کــه مــی پنداری شــد؟ چــرا داشــن چنی

ــا 1۶ نیــز مراجعــه کنیــد.  بــاب 20 آیــات 1 ت

3. عیســی در مثــل مــرد ثرومتنــد و ایلعــاذر فرمــود کــه حتــی اگــر کســی مــی توانســت 
ــد. ایــن مثــل بچــه طرقــی  ــاور منــی کردن ــد کــه ب ــاز هــم کســانی بودن ــده شــود، ب زن
ــاور  ــش، ب ــن قوی ــوز آن را برخــاف براهی ــام عیســی کــه هن ــه قی ــش برخــی را ب واکن

نکــرده انــد، پیشــگویی مــی کنــد؟ 

۴. یکــی از جنبــه هــای تأثیــر گــزار مأموریــت عیســی بــرای نجــات، رفتــار یکســان او 
ــا هیرودیــس و زن ســامری  ــن و زکــی ی ــه گــدای نائی ــه نســبت همــه مــردم از جمل ب
اســت. صلیــب بیــش از هــر چیــز دیگــر، برابــری انســان هــا در پیشــگاه خــدا را نشــان 
مــی دهــد. ایــن حقیقــت بســیار مهــم بایــد چگونــه بــر رفتــار مــا نســبت بــه دیگــران، 
حتــی آنــان کــه در گذشــته بــه دالیــل سیاســی، فرهنگــی، نــژادی یــا هــر چیــز دیگــر، 
احســاس بــدی بدیشــان داشــتیم، تاثیــر بگــذارد؟ چــرا ایــن نگــرش ضــد مســیح اســت؟

۵. روایــت پــر گمشــده را بــا داســتان ایلعــازر و مــرد ثرومتنــد مقایســه کنیــد. ایــن دو 
چگونــه یکدیگــر را کامــل مــی کننــد؟



۶0

درس نهم

عیسی، استاد بزرگ

23 تا 29 مه

عصر روز سبت

 مطالعــه ایــن هفتــه: لوقــا بــاب 8 آیــات 22 تــا 2۵، بــاب 8۴ آیــات 31 تــا 
37، بــاب ۶ آیــات 20 تــا ۴9، بــاب 8 آیــات 19 تــا 21، بــاب 10 آیــات 2۵ تــا 37، تثنیــه 

بــاب ۶ آیــه ۵.

ــا قــدرت ادا  آیــه حفظــی »مــردم از تعالیــم او تعجــب کردنــد، زیــرا کام او ب
مــی شــد« )لوقــا بــاب 4 آیــه 32(.

ــه رسعــت در حــال ســقوط  ــن آمــد، انســانیت ب ــه زمی ــه عیســی ب ــی ک »وقت  
بــود. پایــه هــای اساســی جامعــه تضعیــف شــده بودنــد. زندگــی دروغــی و مصنوعــی 
بــود... بــری منزجــر از تزویــر و دروغ، بــه کفــر و مــادی گرایــی رو کــرد. ابدیــت را 

ــردن.« ــی ک ــال زندگ ــه در ح ــرد ب ــرده و رشوع ک ــوش ک فرام
»همیــن کــه دســت از شــناخت خــدا برداشــتند، احــرام بــه انســانیت نیــز از   
بیــن رفــت. حقیقــت، افتخــار، صداقــت، اعتــاد بــه نفــس و محبــت، از زمیــن رخــت 
ــر بســتند. حــرص و طمــع بــی امــان و جــاه طلبــی پــوچ باعــث بوجــود آمــدن بــی  ب
اعتــادی جهانــی شــدند. مفاهیــم وظیفــه، دیــن، قــدرت نســبت بــه ضعــف، کرامــت 
انســان و حقــوق بــر ماننــد افســانه ای کنــار کذاشــته شــدند. مــردم عــادی بــه عنــوان 
ــی  ــه م ــر گرفت ــایرین در نظ ــی س ــاه طلب ــرای ج ــی ب ــا پلکان ــزار و ی ــر، اب ــوان بارب حی
شــدند. ثــروت و قــدرت، آســودگی و خوشــگذرانی تبدیــل بــه ارزش هــای نیــک شــده 
بودنــد. انحطــاط فیزیکــی، کرختــی روانــی و مــرگ روحانــی از ویژگــی هــای آن عــر 

ــن جــی. هوایــت ــود.« – ال ب
 )Ellen G. White(، Education, pp. 74, 75.

در مقابل چنین نهادی، می توانیم دلیل تعلیات عیسی را درک کنیم.   

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در 30 مه آماده شوید.



۶1

یکشنبه

اقتدار عیسی 

2۴ مه

ــه  ــه ب ــد و در نتیج ــی دهن ــام م ــی انج ــدا کارهای ــام خ ــردم در ن ــیاری از م بس
اعالشــان اقتــدار مــی بخشــند. چگونــه مــی توانیــم مطمــن باشــیم کــه وقتــی 
ــه  ــا اینگون ــرد«، واقع ــت ک ــن کار هدای ــام ای ــرای انج ــرا ب ــم »خــدا م ــی گویی م

ــد.  ــر بپردازی ــه نظ ــه مبادل ــران ب ــا دیگ ــبت ب ــاره در روز س ــن ب ــد؟ در ای باش

ــا  ــود. او ب ــنا ب ــدار آش ــش اقت ــه نق ــگر، ب ــک و پژوهش ــوان پزش ــه عن ــا ب لوق  
اقتــدار فلســفه در علــوم و آمــوزه هــای یونــان نیــز آشــنایی داشــت. اقتــدار قوانیــن روم 
در امــور مدنــی و عملکــرد آن دولــت را مــی شــناخت. او بــه عنــوان همســفر پولــس 
رســول، اقتــداری را کــه ایــن رســول بــر کلیســاهایی کــه تأســیس منــوده بــود داشــت، 
مــی شــناخت. بنابرایــن لوقــا متوجــه شــد کــه اقتــدار اســاس مقــام یــک شــخص، نقــش 
ســازمانی، عملکــرد حکومــت و رابطــه اســتاد بــا پیــروان خــود اســت. لوقــا کــه بــا انواع 
اقتــدار بــا ســطح مختلــف قــدرت آشــنا بــود، بــه خوانندگانــش نشــان داد کــه عیســی 
ــا آمــد، بــه مــدت  ــا هســتند. او کــه در خانــه یــک نجــار بــه دنی و اقتــدارش بــی همت
30 ســال در نــارصه، یکــی از شــهرهای کوچــک جلیــل کــه بــرای مــادی گرایــی مردمــش 
معــروف بــود بــزرگ شــد، بــا رســالت و تعالیمــش بــا همــه افــراد از جمله رهــران روم، 
دانشــمندان یهــود، خاخــام هــا، مــردم عــادی، قــدرت هــای دینــی و غیــر دینــی مقابلــه 
کــرد. اهالــی زادگاهــش »از کلــات فیــض بخشــی کــه مــی گفــت تعجــب مــی منودنــد« 
)لوقــا بــاب ۴ آیــه 22(. یکبــار کــه عیســی بــه بیــوه ای در شــهر ناییــن بــا زنــده کــردن 
پــر مــرده اش، امیــد بخشــید )لوقــا بــاب 7 آیــات 11 تــا 17(، متــام شــهر از تــرس بــه 
لــرزه افتــاده و خــدا را متجیــد کــرده، گفتنــد: »خــدا بــا امتــش متــاس گرفــت« )آیــه 1۶(. 
اقتــدار عیســی بــر زندگــی و مــرگ نــه تنهــا شــهر ناییــن بلکــه »متــام یهودیــه و جمیــع 

آن مــرز و بــوم« را نیــز تحــت تأثیــر قــرار داد )آیــات 1۶ و 17(. 

لوقــا بــاب 8 آیــات 22 تــا 25، بــاب 4 آیــات 31 تــا 37، بــاب 5 آیــات 24 تــا 26، 
بــاب 7 آیــه 49، بــاب 12 آیــه 8 را مطالعــه کنیــد. ایــن آیــات در مــورد نــوع اقتــدار 

عیســی چــه مــی گوینــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،)Theophilus( لوقــا وقتــی را رصف کــرد تــا عــاوه بــر دوســتش تئوفیلــوس  
ــی  ــالتش، یگانگ ــق رس ــی از طری ــه عیس ــد ک ــان ده ــز نش ــده نی ــای آین ــل ه ــه نس ب
اقتــدارش را تصدیــق کــرد. او در حقیقــت بــه عنــوان خــدای در جســم، اقتــداری بــی 

ــت.  ــا داش همت



۶2

 دوشنبه 
بزرگترین موعظه عیسی

ــوان  ــه عن ــب ب ــا 7( اغل ــاب ۵ ت ــی ب ــوه )مت ــاالی ک ــر ب ــی ب ــه عیس از موعظ  
»ماهیــت مســیحیت« یــاد مــی شــود. لوقــا در انجیلــش بــاب ۶ آیــات 20 تــا ۴9 و در 
جاهــای دیگــر، بــه بخــش هایــی از ایــن موعظــه اشــاره مــی کنــد. از آنجایــی کــه لوقــا 
ایــن موعظــه را بافاصلــه پــس از انتخــاب رســمی حواریــون بیــان مــی کنــد )لوقــا بــاب 
۶ آیــه 13(، برخــی از محققــان آن را توصیــه ی آئیــن بــر گــاری دوازده شــاگرد نامیــده 

انــد. 
هانطــور کــه در لوقــا بــاب ۶ آیــات 20 تــا ۴9 بیــان شــده اســت، موعظــه بــا   
چهــار دعــای برکــت و چهــار اظهــار تاســف  »وای بحــال« رشوع مــی شــود و بــه تریــح 

ــردازد.  ــی پ ــای اساســی مســیحیت م ــی ه ویژگ

آیــات 20 تــا 49 از بــاب 6 انجیــل لوقــا کــه در زیــر بــه آن هــا اشــاره شــده اســت 
را مطالعــه کنیــد. اصولــی کــه در اینجــا بیــان شــده تــا چــه میزانــی در زندگــی شــا 

عملــی شــده؟
1- ســعادت مســیحی )لوقــا بــاب ۶ آیــات 20 تــا 22(. چگونــه فقــر، گرســنگی، گریــه و 

مــورد تنفــر قــرار گرفــن مــی توانــد بــه ســعادت بانجامــد؟
2- دلیل شادی مسیحیان در اوج طرد شدن )لوقا باب ۶ آیات 22 و23(. 

3- عوامــل تاســفی کــه بایــد در برابــر آن هــا محفــوظ مانــد )لوقــا بــاب ۶ آیــات 2۴ تــا 
 .)2۶

۴- رضورت هایــی مســیحی )لوقــا بــاب ۶ آیــات 27 تــا 31(. پیــروی از قانــون طایــی 
محبــت بحــث انگیزتریــن و دشــوارترین در بیــن فرمــان هــای مســیح اســت. اخاقیــات 
ــه از »بایدهــا«  ــی. از »نبایدهــا« نیســت و بلک ــه منف ــت اســت ن ــا مثب مســیحی اساس
تشــکیل شــده اســت. بــه جــای اینکــه بگویــد از دشــمنت »متنفــر نبــاش« تأکیــد دارد 
کــه »دشــمنت را دوســت داشــته بــاش«. بــه جــای قانــون مقابلــه بــه مثــل )»دنــدان در 
برابــر دنــدان«(، قانــون طایــی خواســتار خوبــی خالــص اســت  )طــرف دیگــر صــورت 
خــود را هــم پیــش آور(. ماهامتــا گانــدی توســط همیــن قانــون طایــی فلســفه سیاســی 
مقاومــت در برابــر بــدی از طریــق خوبــی را توســعه داده و در نهایــت بــه کمــک آن 
هندوســتان را از زیــر اســتعار انگلیــس آزاد منــود. بــه همیــن ترتیــب، مارتیــن لوتــر 
ــره  ــکا به ــزادی در آمری ــض ن ــردن تبعی ــن ب ــرای از بی ــی ب ــون طای ــن قان ــگ از ای کین

گرفــت. 
ــش،  ــر بخش ــیح ب ــد مس ــه تاکی ــا ۴2(. ب ــات 37 ت ــاب ۶ آی ــا ب ــیحی )لوق ــن مس ۵- آیی

ــد.  ــه منایی ــاری توج ــودن و بردب ــق ب ــو و رسمش ــخاومتندی، الگ س
۶- سازنده مسیحی )لوقا باب ۶ آیات ۴8 و ۴9(.

2۵ مه
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سه شنبه

خانواده جدید 

2۶ مه

ما به عنوان کلیسا از چه راه هایی می توانیم از این اصل بسیار مهم بهتر پیروی 
کنیم؟

معلــان بزرگــی قبــل و پــس از عیســی دربــاره اتحــاد و محبــت تعلیــم داده   
ــواده  ــوده اســت؛ یــک خان ــت از گــروه مفــرد ب ــا معمــوال در چهارچــوب محب ــد ام ان
ــا مذهــب. امــا عیســی متــام  ــان، قــوم، و ی عــاری از طبقــه بنــدی اجتاعــی، رنــگ، زب
مــرز و محدودیــت هایــی کــه انســان هــا را در چهارچوبــه هــم جــدا مــی ســاخت از 
بیــن بــرد و موهبــت خانــواده ای جدیــد بــا خــود بــه همــراه آورد کــه دیگــر انســان 
ــر  ــر پرچــم محبــت خدایــی عــاری از اســتحقاق – غی ــد. در زی هــا را تفکیــک منــی کن
انحصــاری، جهانــی، و فداکارانــه – مســیح خانــواده جدیــدی بوجــود آورد. ایــن خانواده 
منعکــس کننــده مفهــوم اصلــی، جهانــی و ایــده آل در بطــن خلقــت مــی باشــد و گــواه 
ایــن اســت کــه متــام انســان هــا بــر طبــق تصویــر خــدا آفریــده شــده انــد )پیدایــش بــاب 

ــر هســتند. ــن رو در پیشــگاه او براب ــات 2۶ و 27( و از ای 1 آی
ــد. بــدون کوچــک شــمردن روابــط و  ــا 21 را بخوانی ــاب 8 آیــات 19 ت لوقــا ب  
ــه  ــواده، عیســی ب ــرادران و خواهــران و در درون خان ــدان، ب ــن و فرزن تعهــدات والدی
فراتــر از گوشــت و خــون توجــه منــود و هــر دو آن هــا را در پیشــگاه خــدا بــه عنــوان 
عضــوی از »خانــواده آســانی و زمینــی« قــرار داد )افسســیان بــاب 3 ایــه 1۵(. خانــواده 
شــاگردی مســیحی بایــد هاننــد خانــواده ای بــا والدیــن مشــرک باشــد. بــرای عیســی، 

ــی نیســت بلکــه انجــام اراده خداســت.  ــواده رابطــه خون آزمــون خان

آیــه هــای زیــر دربــاره عمــل عیســی هســتند در از بیــن بــردن موانعــی کــه اغلــب 
باعــث تفکیــک انســان هــا مــی شــوند )و معمــوال نتایــج نــا مطلوبــی هــم  دارنــد(، بــه 

مــا چــه مــی آموزنــد؟
لوقا باب 5 آیات 27 تا 32
لوقا باب 7 آیات 1 تا 10

لوقا باب 14 آیات 15 تا 24
لوقا باب 17 آیات 11 تا 19

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رســالت و خدمــت عیســی، قلــب بخشــنده و فیــض بــی دریغــش هیچکــس را   
رد نکــرد و بلکــه هــر کــس کــه دعــوت او را قبــول کنــد، مــی پذیــرد. محبــت جاودانــش 

ــه ســاخت.  ــه اقشــار جامع ــا هم ــاط ب ــراری ارتب ــه برق ــادر ب او را ق



۶۴

چهارشنبه
تعریف محبت: مثل سامری نیکوکار: بخش اول

27 مه

چــه شــواهد علنــی بــه ایــن اشــاره مــی کنــد کــه شــا در حقیقــت بواســطه فیــض الهــی نجــات یافتــه 
ایــد؟  چــه چیزهایــی در زندگــی شــا وجــود دارنــد نشــان مــی دهنــد شــا بــا ایانتــان ترعــه شــده ایــد؟

مثــل پــر نــا خلــف و ســامری نیکــوکار از بیــن چهــار انجیــل تنهــا در انجیــل   
ــق و  ــودی عش ــد عم ــل اول بع ــا 37(. مث ــات 2۵ ت ــاب 10 آی ــا ب ــد )لوق ــده ان ــا آم لوق
ــن  ــد؛ و دومی ــی ده ــان م ــکاران را نش ــه گناه ــبت ب ــدر نس ــاده پ ــارق الع ــت خ محب
ــی انســان  ــد معــرف زندگ ــه بای ــی ک ــد – محبت ــت مــی گوی ــه افقــی محب ــل از جنب مث
هــا، باشــد و بــه جــای تفکیــک و تفرقــه مــا بیــن ایشــان، آن هــا را بــر آن دارد کــه در 
راســتای مفهومــی کــه عیســی از همســایه بیــان منــود، زندگــی کننــد: کــه همــه انســان 

ــد.  ــرار گیرن ــت ق ــورد محب ــر م ــه براب ــزاوارند ک ــدان خــدا هســتند و س ــا فرزن ه

لوقــا بــاب 10 آیــات 25 تــا 28 را بخوانیــد و در بــاره ایــن دو پرســش زیــر نظــر 
دهیــد. هــر کــدام چگونــه بــه مفهــوم اصلــی ایــان و زندگــی مســیحی مرتبــط اســت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- »ای استاد، چه باید بکنم تا وارث حیات جاودان شوم؟« )آیه 2۵(.  
توجــه داشــته باشــید کــه وکیــل بــه دنبــال راهــی بــود کــه زندگــی ابــدی را بــه   
ارث بــرد. رهایــی از گنــاه و وارد شــدن بــه ملکــوت خــدا در حقیقــت یکــی از رشیــف 
ــد  ــل هانن ــا وکی ــد داشــته باشــد، ام ــی توان ــردی م ــه ف ــی اســت ک ــان های ــن آرم تری
خیلــی هــای دیگــر، بــا ایــن بــاور نادرســت بــزرگ شــده بــود کــه حیــات جــاودان را مــی 
تــوان بــا کار نیــک بدســت آورد. بدیهــی اســت کــه او هیــچ دانشــی از اینکــه »مــزدی 
کــه گنــاه مــی دهــد مــوت اســت امــا خــدا بــه کســانیکه بــا خداونــد مــا ، مســیح عیســی 

متحــد هســتند حیــات جــاودان مــی بخشــد« نداشــت )رومیــان بــاب ۶ آیــه 23(. 
2- »در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر می کنی؟« )آیه 2۶(. 

ــه  ــدی چرمــی ب ــان برجســته مــچ بن ــه یهودی ــود ک ــان عیســی، رســم ب در زم  
دستشــان مــی بســتند. جیــب کوچکــی بــر رویــش بــود کــه در درونــش آیاتــی از تــورات 
ــل را  ــی وکی ــت. عیس ــرار داش ــود، ق ــی ب ــش عیس ــخ پرس ــه پاس ــه ک ــه آن چ و از جمل
هدایــت کــرد بــه آنچــه در تثنیــه )بــاب ۶ آیــه ۵( و الویــان )بــاب 19 آیــه 18( نوشــته 
شــده اســت – دقیقــا هــان کــه او احتــاال در مــچ بنــدش بــه همــراه داشــت. او پاســخ 
ســوال عیســی را درون مــچ بنــدش داشــت و نــه در قلبــش. عیســی بــه وکیــل حقیقــت 
بزرگــی را اشــاره منــود: دســتیابی بــه زندگــی جــاودان بواســطه حفــظ قوانیــن حاصــل 
ــا محبــت بــی قیــد و بنــد وغیــر مــروط ورزیــدن بــه خــدا و بــه  منــی شــود بلکــه ب
خلقــت خــدا مخصوصــا همســایه شــخص. بــا ایــن حــال، بدلیــل جهــل و یــا از روی تکــر، 

وکیــل گفتگــو را بــا پرســش دیگــری ادامــه داد: "همســایه مــن کیســت؟"



۶۵

پنجشنبه
تعريف المحبة: مثل السامري الصالح: الجزء الثاني

28 مه

ــه عیســی گفــت:  ــرای اینکــه نشــان دهــد آدم بــی غرضــی اســت ب »امــا او ب  
 .)29 آیــه   10 بــاب  )لوقــا  کیســت؟«  مــن  »همســایه 

ــی  ــوال را م ــن س ــواب ای ــد ج ــود، بای ــود ب ــن یه ــص قوانی ــه متخص ــل ک وکی  
دانســت. در الویــان بــاب 19 آیــه 18، جایــی کــه 10 فرمــان بیــان شــده اســت، 
»همســایه« بــه عنــوان »مثــل خویشــن« تعریــف شــده اســت. از ایــن رو، عیســی بــه 
جــای اینکــه مســتقیم بــه ســوال وکیــل پاســخ دهــد یــا او و جمــع حــارض را وارد بحــث 

ــرد.  ــر ب ــطحی باالت ــه س ــا را ب ــد، آن ه ــی کن دین

لوقــا بــاب 10 آیــات 30 تــا 37 را بخوانید.نــکات اصلــی ایــن داســتان چیســت و 
دربــاره نحــوه رفتــار مــا بــا دیگــران چــه مــی گویــد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توجــه کنیــد کــه عیســی مــی گویــد »مــردی بــه دســتهای دزدان افتــاد« )آیــه   
ــه  ــه ب ــا توج ــد؟ ب ــی کن ــرد را مشــخص من ــی آن م ــه اجتاع ــژاد و طبق ــرا او ن 30(. چ

مفهمــوم اصلــی داســتان، چنیــن چیــزی مطــرح نبــوده اســت؟ 
ــرای  ــارش گذشــتند. دلیلشــان ب ــد و از کن کاهــن و الوی مــرد زخمــی را دیدن  
ــن  ــه: دی ــد ک ــی آی ــود م ــا بوج ــرای م ــوال ب ــن س ــود، ای ــه ب ــه ک ــردن هرچ ــک نک کم
حقیقــی کــدام اســت و چگونــه بایــد ابــراز شــود؟ تثنیــه بــاب 10 آیــات 12  13، میــکا 

ــه 27.  ــاب 1 آی ــوب ب ــه 8، یعق ــاب ۶ آی ب
ــرت  ــی از دشــمنی و نف ــان رنگ ــامریان در آن زم ــان و س ــان یهودی رابطــه می  
داشــت و در زمــان عیســی حتــی بدتــر هــم شــده بــود )لوقــا بــاب 9 آیــات ۵1 تــا ۵۴، 
ــا »قهرمــان« جلــوه دادن یــک ســامری در  ــا بــاب ۴ آیــه 9(. از ایــن رو عیســی ب یوحن
ــد.  ــی ده ــان م ــان نش ــه یهودی ــش ب ــش از پی ــش را بی ــدف از آمدن ــتان، ه ــن داس ای

ــا جزئیــات رشح مــی دهــد: دلــش بــر وی  عیســی خدمــت مــرد ســامری را ب  
بســوخت، پــس پیــش آمــده، بــر زخمهــای او روغــن و رشاب ریختــه، آنهــا را بســت و او 
را بــر مرکــب خــود ســوار کــرده، بــه کاروانرایــی رســانید و مخــارج را پیــش پرداخــت 
منــوده قــول داد کــه بقیــه  هزینــه احتالــی را در برگشــت پرداخــت منایــد. متــام ایــن 
خدمــات مــرد ســامری بیــان کننــده مفهــوم نــا محــدود بــودن محبــت حقیقــی را بیــان 
مــی کننــد. و ایــن حقیقــت کــه او متــام ایــن کارهــا را بــرای کســی انجــام داد کــه احتاال 

یهــودی بــود، نشــان مــی دهــد کــه محبــت حقیقــی مــرزی منــی شناســد. 

کاهــن و الوی از خــود ایــن ســوال را پرســیدند کــه: اگــر بایســتیم و بــه ایــن مــرد کمــک 
ــه ایــن مــرد  ــاد؟ امــا مــرد ســامری از خــود پرســید: اگــر ب کنیــم چــه اتفاقــی خواهــد افت

ــاد؟ تفــاوت ایــن دو در چیســت؟ کمــک نکنــم چــه اتفاقــی برایــش خواهــد افت



۶۶

جمعه

مطالعه بیشتر: 

سواالتی برای بحث:

29 مه

ــه را  »مســیح در زندگــی و تعالیمــش الگــوی کاملــی از خدمــت فداکاران  
بــه مــا نشــان مــی دهــد کــه منشــا آن خداســت. خــدا بــرای خــودش زندگــی منــی 
کنــد. بــا آفرینــش جهــان و آنچــه کــه در آن اســت، او دامئــا در حــال خدمــت بــه 
دیگــران اســت. ’اوآفتــاب خــود را بــر بــدان و نیــكان طالــع میســازد و بــاران بــر 
عــادالن و ظاملــان میبارانــد’ )متــی بــاب ۵ آیــه ۴۵(. رســالتی کــه خــدا بــه پــرش 
ســپرده اســت اینچنیــن اســت. عیســی آمــد تــا در اوج انســانیت قــرار بگیــرد تــا 
ــون خدمــت  ــق قان درســت خدمــت کــردن را نشــان دهــد. متــام زندگــی اش طب
ــن او  ــرای همــه شــهادت داد. بنابرای ــرد و ب ــه همــه خدمــت ک ــود. او ب ــردن ب ک
قوانیــن خــدا را اطاعــت منــود و بــا ایــن کار نشــان داد کــه مــا نیــز بایــد از آن هــا 

پیــروی مناییــم.« – الــن جــی. هوایــت 
)Ellen G. White(، The Desire of Ages,  p 649.

مثــل ســامری نیکــوکار »افســانه نیســت و دقیقــا هانگونــه که بیان شــده،   
اتفــاق افتــاده اســت. کاهــن و مــردی الوی کــه از کنــار فــرد زخمــی گذشــتند نیــز 

.۴99 ,Page – ».ــد ــرد بودن ــی ک ــت م ــه عیســی برایشــان صحب در جمعــی ک

ــد.  ــای بخــش روز یکشــنبه مطــرح شــد را مــرور کنی ــه در انته 1- پرســش مهمــی ک
همــه شــنیدند کــه مــردم گفتنــد کاری را انجــام دادنــد کــه خــدا از ایشــان خواســته 
ــا مــا ســخن مــی گویــد؟ در عیــن حــال، خطــرات  بــود. خــدا بــه چــه روش هایــی ب

ــان چیســت؟ ــدار و اراده خــدا در نحــوه رفتارم ــدن اقت طلبی

ــد.  ــرور کنی ــاره م ــا 2۶ را دوب ــات 2۴ ت ــاب ۶ آی ــا ب 2- هشــدار هــای عیســی در لوق
چگونــه بایــد متوجــه آنچــه عیســی مــی گویــد بشــویم؟ او در حقیقــت بــه مــا هشــدار 

مــی دهــد کــه در ایــن زندگــی مراقــب چــه باشــیم؟

3- بــه مســئله اقتــدار بــی اندیشــید. اقتــدار چیســت؟ انــواع آن کدامنــد؟ کدامیــک از 
آن هــا بــر ســایرین غالبنــد؟  چگونــه بایــد افتدارهــای متفــاوت را بــه هــم مرتبــط 
ســازیم؟ چــه اتفــاق خواهــد افتــاد اگــر اقتــدار دارنــدگان رسپرســت بــر مــا اختــاف 

بــا هــم داشــته باشــند؟



۶7

پیروی از عیسی در زندگی روزمره

عصر روز سبت

30 مه تا ۵ ژوئن درس دهم

مطالعــه ایــن هفتــه: لوقــا بــاب 11 آیــات 37 تــا ۵۴؛ بــاب 12 آیــات ۴ تــا 21، 
ــاب 22  ــا ب ــا 1۵، لوق ــات ۴ ت ــاب 8 آی ــا ب ــه 1؛ لوق ــاب ۶ آی ــا ۵3؛ عامــوس ب ــات 3۵ ت آی

آیــات 2۴ تــا 27.

آیــه حفظــی: »آنــگاه رســوالن بــه خداونــد گفتنــد: “ایــان مــا را زیــاد کــن.« 
)لوقــا بــاب 17 آیــه 5(.

عیســی اگــر چــه معلــم بزرگــی بــود امــا مدرســه الهیــات یــا فلســفه تأســیس   

نکــرد. هــدف او ایــن بــود کــه »گمشــده را بجویــد و نجــات بخشــد« )لوقــا بــاب 19 
آیــه 10(. او آمــد تــا شــخصیت خــدا را آشــکار ســازد، و ایــن مکاشــفه در بــاالی صلیــب 
بــه اوج خــود رســید. جایــی کــه او نــه تنهــا بــه بریــت و جهــان ســقوط کــرده نشــان 
داد کــه خــدا حقیقتــا چگونــه اســت بلکــه بهــای گنــاه را نیــز پرداخــت تــا بــر ســقوط 

کــرده بتوانــد نجــات بیابــد. 
بــا ایــن کار او جامعــه نجــات را بوجــود آورد جامعــه ای از آنــان کــه بــا مــرگ   

او نجــات یافتــه و تصمیــم گرفتنــد الگویــی از زندگــی و تعالیــم او باشــند. 
فراخوانــده شــدن بــه عضــوی از ایــن جامعــه بــودن بــه منظــور رســیدن بــه   
موقعیــت برتــر در زندگــی نیســت بلکــه وفــاداری مطلــق بــه او کــه مــا را فراخوانــده 
ــته  ــش و خواس ــی پیروان ــون زندگ ــه قان ــد ب ــی گوی ــه او م ــت. آنچ ــیح اس ــی مس یعن
ــی هــای  ــدار از خوب ــچ مق ــل مــی شــود. هی ــی آن هــا تبدی ــا هــدف زندگ ــش تنه های
ــه خواســت  ــاداری ب ــن وف ــد جایگزی ــا آمــوزه هــای بســیار کامــل منــی توان ظاهــری ی

مســیح و اراده او شــود. 
شــاگردی عیســی کــه مــا آن را مدیــون زندگــی مســیح در درون مــا هســتیم،   

نیســت.  یــا جایگزینــی جایــز  رقابــت  آورد. هیــچ  بوجــود مــی  الزاماتــی 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۶ ژوئن آماده شوید.
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از بیــش از 80 ارجــاع بــه فریســیان در انجیــل هــا، حــدود 2۵ درصــد از آنهــا   
در لوقــا یافــت مــی شــود. فریســیان بــرای محافظــه کاریشــان در تعالیــم کــه مخالــف 
ــون  ــوال قان ــا معم ــد. آن ه ــروف بودن ــود، مع ــان ب ــه صدوقی ــات آزادی خواهان نظری
ــد،  ــی دارن ــض اله ــه فی ــان ب ــد ای ــی کردن ــا م ــه ادع ــی ک ــه در حال ــد ک ــی بودن گرایان

ــد.  ــی دادن ــم م ــن را تعلی ــت قوانی ــات از رعای نج

لوقــا بــاب11 آیــات 37 تــا 54 را بخوانیــد. عیســی دربــاره چــه چیــزی هشــدار می 
دهــد و ایــن اصــل چگونــه امــروزه نیــز منایــان مــی شــود؟ چطــور مــی توانیــم اطمینان 

یابیــم کــه در زندگــی آنچــه را کــه عیســی دربــاره آن هشــدار داد منعکــس نکنیــم؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا ۵۴( کــه  ــات ۴2 ت ــاب 11 آی ــا ب ــه حــال شــا«ها )اوق ــر از »وای ب مــروری ب  
بــه فریســیان و کاتبــان داده شــد نشــان مــی دهــد کــه تــا چــه حــد دعــوت بــه دیــن 

حقیقــی بــرای هــر نســلی، از جملــه نســل امــروز وجــود دارد. 
ــای  ــت ه ــی از نعم ــم قدردان ــک ده ــت ی ــه پرداخ ــی ک ــال، درحال ــرای مث ب  
ــت در  ــت و عدال ــه محب ــرای نیازهــای اولی ــی ب ــد جایگزین ــز منــی توان خداســت، هرگ

روابــط انســانی باشــد )آیــه ۴2(. 
ــل« هســتند  ــه خــدا غاف ــت ب ــت و محب ــه »از اجــرای عدال ــن کســانی ک همی  
»صــدر مجلــس در کنیســه هــا« را دوســت دارنــد )آیــات ۴2 و ۴3(. ایــن آیــات بــه درک 

ــد.  ــاره دارن ــی اش ــان واقع ــوم ای ــردن مفه نک
عیســی همچنیــن »وای بحــال«  کســانی گفــت کــه دیــن حقیقــی را بــا آییــن   
ــرده باشــند،  ــرده ای را ملــس ک ــه م ــد کســانی ک ــد، مانن هــای ظاهــری یکــی مــی کنن
ــد(. چــه  ــز ببینی ــه 1۶ را نی ــاب 19 آی ــه ۴۴؛ اعــداد ب ــاب 11 آی ــا ب ــاک هســتند )لوق ناپ
ــا آنچــه از دیــدگاه خــدا مقــدس اســت اشــتباه  آســان آنچــه کــه بــی اهمیــت اســت ب

ــی شــود.  ــه م گرفت
عیســی همچنیــن بــه متخصصــان احــکام شناســی هشــدار داد، کســانی کــه از   
تجربــه و تحصیاتشــان در بوجــود آوردن بــار ســنگین دینــی بــرای دیگــران اســتفاده 
مــی کننــد در حالــی کــه خودشــان »یــک انگشــت هــم بــه آن بــار« منــی زننــد )لوقــا 

ــه ۴۶(.  ــاب 11 آی ب
در همیــن حــال، فریســیان انبیــا مــرده را احــرام مــی ورزیدنــد امــا بــا انبیــا   
زنــده مخالفــت مــی کردنــد. حتــی در حینــی کــه عیســی در حــال صحبــت بــود، برخــی 
در حــال توطئــه بــرای کشــن پــر خــدا بودنــد. آنچــه مهــم اســت احــرام کــردن بــه 
انبیــا نیســت بلکــه عــدم پیــروی از پیامهــای نبــوی آن هــا راجــع بــه محبــت، رحمــت و 

ــت. داوری اس

آخریــن هشــدار از بقیــه هولنــاک تــر اســت. برخــی از کســانی کــه کلیــد ورود بــه ملکــوت خــدا بــه ایشــان واگــذار 

شــده بــود، در امانتــداری خــود شکســت خوردنــد. آن هــا بجــای اینکــه از ایــن کلیــد عاقانــه اســتفاده کننــد و 

اجــازه دهنــد مــردم خــدا وارد ملکــوت او شــوند، در را بــروی آن هــا بســته و کلیــد را دور انداختنــد. 
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ــه 7(  ــاب 1۴ آی ــا ب ــفه یوحن ــد« )مکاش ــد منایی ــید و او را متجی ــدا برس »از خ  
اولیــن پیــام ســه فرشــته اســت و اســاس زندگــی و ایــان اعضــای کلیســای ادونتیســت 
ــب تصــور مــی شــود  ــه اغل ــای ترســی ک ــه آن معن ــرس از خــدا ب ــم اســت. ت روز هفت
نیســت بلکــه شــناخت خــدا و خواســته هایــش از ماســت. عملــی از روی ایــان اســت 
کــه شــامل وفــاداری مطلــق مــا بــه اوســت. در ایــن صــورت خــدا تنهــا معــرف و مصداق 
زندگــی، افــکار، کــردار، روابــط و رسنوشــت مــا مــی شــود. شــاگردی بــر اســاس ایــن 

ــان محکمــی خواهــد داشــت.  ــرس« بنی ــوع »ت ن

لوقــا بــاب 12 آیــات 4 تــا 12 را مطالعــه مناییــد. عیســی در اینجــا در مــورد تــرس 
بــه مــا چــه مــی گویــد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد از چــه کســی برســیم و از چــه کســی  ــا نشــان مــی دهن ــه م ــات ب ــن آی ای  
ــای  ــد بــه جســم مــا در ایــن دنی ــد از نیروهایــی کــه فقــط مــی توانن نرســیم. مــا نبای
کنونــی آســیب بزننــد بهراســیم. در عــوض بایــد از خــدا برســیم و او را اطاعــت کنیــم 
زیــرا کــه زندگــی ابــدی مــا در دســت هــای اوســت. امــا خــدای مــا کــه گنجشــک را مــی 
بینــد )لوقــا بــاب 12 آیــه ۶( و موهــای رس مــا را شــمرده اســت )آیــه 7(، بــا محبــت و 
دلســوز اســت؛ از ایــن رو هــر یــک از مــا از نظــر او بــی نهایــت ارزشــمندیم. اگــز مــا 
حقیقتــا بــه ایــن ایــان داشــتیم، چــه تعــداد از تــرس هــای دنیــوی از بیــن مــی رفــت؟ 

لوقــا بــاب 12 آیــات 13 تــا 21 را بخوانیــد. عیســی در اینجــا دربــاره چــه چیــزی 
هشــدار مــی دهــد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــوال  ــیم ام ــر رس تقس ــرادر ب ــزاع دو ب ــه در ن ــی از مداخل ــه عیس ــی ک در حال  
امتنــاع مــی ورزد، بــه وابســتگی ده فرمــان بــه مخالفــت بــا رش طمــع تأکیــد مــی ورزد 
و بــه حقیقــت قابــل توجهــی مناســب بــا متــام اعصــار اشــاره مــی کنــد: زندگــی واقعــی 

ــه 1۵(.  ــاب 12 آی ــا ب ــات تشــکیل نشــده اســت )لوق از مادی
ــود  ــاخته ب ــودش س ــرای خ ــه ب ــدودی ک ــای مح ــق در دنی ــد احم ــرد ثرومتن م  
ــد چــه قــدر  ــا بای ــز دیگــری برایــش اهمیــت نداشــت. م ــچ چی زندگــی مــی کــرد. هی
مراقــب باشــیم کــه در دام مشــابهی نیافتیــم. ایــن موضــوع مخصوصــا بــرای کســانی کــه 

ــت.  ــم اس ــیار مه ــد بس ــره مندن ــادی به ــرکات زی از ب

هرچنــد کــه مــا از مادیــات لــذت مــی بریــم، بــه ایــن بــی اندیشــید کــه در قبــال ابدیــت، 
چــه رضایــت منــدی ناچیــزی بــه شــا مــی دهنــد. پــس چــرا مرتکــب شــدن اشــتباهی کــه 

عیســی در لوقــا بــاب 12 آیــات 1۶ تــا 21 دربــاره آن هشــدار داد چنیــن آســان اســت؟
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2 ژوئنسه شنبه

»هوشــیاری و وفــاداری در هــر عــری بــرای پیــروان مســیح الزامــی اســت.   
امــا اکنــون کــه مــا در آســتانه جهــان ابــدی قــرار داریــم بــا حقایقــی کــه بــاور داریــم، 
نــور بــزرگ و کار مهمــی کــه داریــم، بایــد وفاداریــان را بــه خــدا دو برابــر کنیــم.« – 

ــت  ــن جــی. هوای ال
)Ellen G. White(، Testimonies for the Church, vol. 5, pp. 460, 461. 

لوقــا بــاب 12 آیــات 35 تــا 53 را بخوانیــد و مفهــوم خاصــی کــه برایتــان دارنــد 
را خاصــه بنویســید، بخصــوص اگــر مــدت زیــادی اســت کــه منتظــر بازگشــت عیســی 

مســیح هســتید. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن  ــند. بازگشــت مطم ــال باش ــی خی ــگار و ب ــد ســهل ان مســیحیان منــی توانن  
ــته  ــر بس ــا ردای کم ــواره ب ــه هم ــر آن دارد ک ــا را ب ــد م ــش، بای ــان نامعلوم او و زم
آمــاده بــوده و چراغــان روشــن در دســتان باشــد. امیــد فرجامخواهانــه بایــد نیــروی 
محرکــه زندگــی و کار مــا، آمادگــی و وفــاداری مــا باشــد. همیــن وفــاداری بــه اراده او 
بــر روی زمیــن و آمادگــی بــرای ماقاتــش در صلــح اســت کــه بیــن خدمتگــذاران خــوب 

ــد.  ــز ایجــاد مــی کن ــد متای و ب
ــا نخواهــد  ــن زودیه ــه ای ــم ب ــه اینکــه »آقای ــه بهان ــاداری ب ــت از وف هــر غفل  
آمــد« )لوقــا بــاب 12 آیــه ۴۵( بــه مفهــوم قــرار دادن خــود تحــت شــدید تریــن نــوع 
ــر  ــازات بیشــر، مســئولیت ســنگین ت ــا ۴8(. هرچــه امتی ــات ۴۵ ت داوری خداســت )آی
اســت و از ایــن رو بــه کســانی کــه بیشــر داده شــده اســت، انتظــار بیشــری خواهــد 

ــه ۴8(. ــت )آی رف
ــر  ــه گفــت »وای ب ــی باســتان ک ــه قضــاوت نب ــه نظــر مــی رســد ک اینطــور ب  
ــه ۶( در هشــدار عیســی  ــاب 1 آی ــوس ب ــن هســتند« )عام ــون ایم ــه در صهی ــی ك آنان
منعکــس شــده اســت کــه زندگــی شــاگردی آســان نیســت. پولــس رســول از زندگــی 
روحانــی بــه عنــوان نــردی روحانــی یــاد مــی کنــد )افسســیان بــاب ۶ آیــه 12(. نکتــه 
ــن عیســی و شــیطان  ــا بی ــی م ــرد کیهان ــام مســیحیان در ن ــه مت ــن اســت ک اساســی ای
نقــش دارنــد و صلیــب خــط متایــز آشــکاری بیــن ایــن دو بوجــود آورده اســت. تنهــا بــا 
ــی حاصــل خواهــد شــد.  ــروزی نهای ــه پی ــوب اســت ک ــه مســیح مصل ــداوم ب ــان م ای

»بــه هــر کســی کــه عطــا زیــاده شــود، از وی مطالبــه زیادتــر گــردد و نــزد هــر کــه امانــت 
بیشــر نهنــد، از او بازخواســت زیادتــر خواهنــد کــرد« )لوقــا بــاب 12 آیــه ۴8(. ایــن آیــه 

بــرای مــا بــه عنــوان ادونتیســت روز هفتــم چــه مفهومــی بایــد داشــته باشــد؟ 
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در هر دو این آیات و آیات دیگر، خطرات وظایف، پاداش های شهادت دادن و ایمان 
داشتن آشکار شده اند. مسئولیت های خطیری به ما واگذار شده است؛ اما در مقایسه 

با آنچه به ما بخشیده شده است، این وظیفه ما چقدر کوچک است؟ 

3 ژوئنچهارشنبه

ــامل«  ــاد ع ــش از بنی ــان »پی ــدی ش ــورای اب ــدوس در ش ــر و روح الق ــدر، پ پ  

)افسســیان بــاب 1 آیــه ۴(، نقشــه نجــات را طــرح ریــزی کردنــد. مفهومــش ایــن اســت 

کــه حتــی قبــل از آن اســت کــه اولیــن انســان بوجــود آیــد یــا گناهــی مرتکــب شــود، 

خــدا از قبــل برنامــه ای بــرای نجــات دنیــا داشــت. ایــن نقشــه ریشــه در صلیــب دارد 

و مــژده نیکــوی صلیــب بایــد بــه گــوش همــه جهانیــان برســد. شــهادت دادن بــه آن 

ــرد مســیحی اســت.  ــه هــر ف وظیف

ــا  ــه و ســامره و ت ــود، در اورشــلیم و متامــی یهودی ــد ب »شــاهدان مــن خواهی  

اقصــای جهــان« )اعــال رســوالن بــاب 1 آیــه 8(. هشــدار نهایــی عیســی بــر اهمیتــی 

کــه خــدا بــر نقــش شــهادت دهنــده پیروانــش گذاشــت تأکیــد دارد. 

ــل  ــد از مث ــی بای ــه درس ــتند، چ ــیح هس ــدگان مس ــهادت دهن ــه ش ــانی  ک کس
ــا 15. ــات 4 ت ــاب 8 آی ــا ب ــد؟ لوق ــاک بیاموزن ــر و خ برزگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پــاداش کســی کــه شــهادت مــی دهــد چگونــه و چــه زمانــی داده مــی شــود؟ 
اوقــا بــاب 18 آیــات 24 تــا 30.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاداری و  ــاره وف ــا 27( درب ــات 11 ت ــاب 19 آی ــا ب ــا )لوق ــای ط ــکّه ه ــل س َمَث
احســاس مســئولیت در شــهادت دادن بــرای دیگــران چــه مــی آمــوزد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴ ژوئنپنجشنبه

لوقــا بــاب 22 آیــات 24 تــا 27 را بخوانیــد. حتــی وقتــی حواریــون در حــال تــدارک 
ــام در  ــن مق ــک از عالیری ــه کدامی ــاره اینک ــد، درب ــد بودن ــرای مراســم شــام خداون ب
ملکــوت خــدا برخــوردار خواهــد بــود بحــث مــی کردنــد. عیســی چگونــه بــه حاقــت 

ایشــان پاســخ داد و چــه چیــز انقابــی در ایــن پاســخ وجــود دارد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاســخ عیســی در تاریــخ رهــری بــی همتاســت. فرعــون، نبوکدنــر، اســکندر،   
جولیــوس ســزار، ناپلئــون و چنگیــز خــان همگــی رهــری را در قــدرت و ســلطه داشــن 
ــوده  ــه ب ــواره اینگون ــدرت هم ــه ق ــا ب ــش دنی ــوال واکن ــد. معم ــی دیدن ــران م ــر دیگ ب

اســت. 
عیســی فرمــود »لیکــن شــا چنیــن مباشــید، بلکــه بزرگــر از شــا مثــل کوچکر   
باشــد و پیشــوا چــون خــادم« )لوقــا بــاب 22 آیــه 2۶(. بــا ایــن کام، پــروردگار جهــان 
توصیــف رهــری را تغییــر داد: »لیکــن در میــان شــا چنیــن نخواهــد بــود، بلکــه هــر 
کــه در میــان شــا میخواهــد بــزرگ گــردد، خــادم شــا باشــد. و هــر کــه میخواهــد در 
میــان شــا مقــدم بـــود، غــام شــا باشــد. چنانکــه پــر انســان نیامــد تــا مخــدوم شــود 
ــاب 20  ــی ب ــدا ســازد« )مت ــد و جــان خــود را در راه بســیاری ف ــت کن ــا خدم ــه ت بلک

ــا 28(.  آیــات 2۶ ت
عیســی بــا اینگونــه تعبیــر کــردن از بندگــی و انــکار نفــس بــه عنــوان اصــول   
اساســی راه و رهریــش، محرکــی جدیــد در روابــط انســانی معرفــی کــرد: کامــل شــدن 
و تحقــق اراده خــدا نــه بواســطه قــدرت بلکــه درنتیجــه خدمــت حاصــل مــی شــود؛ 
رهــری اقتــدارش را از موقعیــت و جایــگاه دریافــت منــی کنــد بلکــه از خدمتگــزاری 
بدســت مــی آورد؛ تحــول نــه بــا تــاج و تخــت بلکــه بواســطه صلیــب انجــام مــی پذیــرد. 

ــا بــاب 12 آیــه 2۴(.  ــا مــردن اســت کــه زندگــی حاصــل مــی شــود )یوحن ب
ــون  ــان حواری ــابه می ــزی مش ــا چی ــل لوق ــاب 9 انجی ــا ۴8 از ب ــات ۴۶ ت در آی  
ــن  ــاد. اصــول ای ــود، اتفــاق افت ــن خواهــد ب عیســی در مــورد اینکــه کدامیــک بزرگری
جهــان همچنــان بصورتــی پایــدار و محکــم در ذهــن شــاگردان او تثبیــت شــده بــود. 
پاســخ اســتاد اســاس ایــن مشــکل را هــدف قــرار داده و یکــی از ســخت تریــن   
چالــش هــای زندگــی را بطــور کلــی و در زندگــی مســیحی را بشــکل خــاص مطــرح مــی 
ســازد. ســخنان عیســی بخصــوص آن بخــش آن دربــاره »هــر کــه از جمیــع شــا کوچکــر 

باشــد«، نشــان دهنــده عقــب افتادگــی اولویــت هــای ایــن دنیاســت.

مخالف  کند،  می  بیان  اینجا  در  عیسی  آنچه  با  کاما  که  دنیوی  اصول  به  توجه  با 
هستند، چگونه با زندگی بر پایه اصول او نجات خواهیم یافت؟
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جمعه
مطالعه بیشتر: 

سواالتی برای بحث:

۵ ژوئن

»چــه کســی قلــب مــا را دارد؟ ذهنــان بــا کیســت؟ دوســت داریــم از کــی ســخن بگوییم؟   
گرمریــن محبــت و انرژیــان را رصف چــه کســی مــی کنیــم؟ اگــر از آن مســیح باشــیم، ذهنــان بــا 
او و شــیرین تریــن افکارمــان دربــاره او خواهــد بــود. هــر آنچــه هســتیم و داریــم ایثــار شــده بــه 
اوســت. اشــتیاقان در ایــن اســت کــه تصویــری از او باشــیم، روحیــه او را بنایانیــم و همــواره و 

در همــه رشایــط او را خشــنود ســازیم.« الــن جــی. هوایــت
.۵8 .Steps to Christ,p ،قدم بسوی مسیح ،)Ellen G. White( 

»در زندگــی امروزمــان بــر روی زمیــن هــر چنــد کــه کــه بــا گنــاه محــدود شــده اســت،   
ــد. و در  ــی آی ــردن بدســت م ــت ک ــان از خدم ــوزه های ــن آم ــادی و باالتری ــذت و ش ــن ل بزرگری
ــه  ــزاری اســت ک ــود اســت، در خدمتگ ــاه آل ــر گن ــت هــای ب ــا از محدودی ــه ره ــده ک ــای آین دنی
بزرگریــن شــادی مــا و باالتریــن آموزشــان حاصــل مــی شــوند – شــهادت دادن کــه بواســطه آن 
ــد جــال اســت«  ــه »مســیح در شــا امی ــت؛ ک ــم گرف ــرا خواهی ــز را ف ــن رم شــکوه و عظمــت ای

.309 .Ellen G. White(،Education, p( الــن جــی. هوایــت ».)کولســیان بــاب 1 آیــه 27(

 
1. عیســی کشــاورز ثرومتنــد و موفــق را احمــق خوانــد )لوقــا بــاب 12 آیــه 20(. خیلــی 
هــا ممکــن اســت ثرومتنــد یــا موفــق نباشــند، امــا چــه چیــز انســان را در دیــدگاه خــدا 

احمــق نشــان مــی دهد؟

2. در برخــی از کلیســاهایان دو گــروه مــی بینیــم: اول، متخصصــان، مدیــران تجــاری، 
ــی  ــرار م ــورد توجــه و احــرام ق ــه م ــوذ ک ــا نف ــراد ب ــه و اف رهــران کلیســا و جامع
گیرنــد؛ دوم، افــراد کــم اهمیــت کــه بــی رس و صــدا و جلــب توجــه دیگــران مــی آینــد 
و مــی رونــد. بــرای اینکــه گــروه دوم نیــز ماننــد گــروه اول احســاس اهمیــت کننــد، 

چــه کاری مــی توانیــد انجــام دهیــد؟

3. هرچنــد بــه متســخر گرفــن فریســیان بــرای انحــراف در ایانشــان امــروزه آســان 
اســت، چطــور مــی توانیــم مطمــن باشــیم مــا کــه در ایــان غیــور هســتیم، در خطــر 
انجــام هــان اشــتباهات نیســتیم؟ چطــور مــی توانیــم بــدون تزلــزل، در حــق ثابــت 
ــل »پشــه را  ــر، در مقاب ــی مهم ــا حت ــی فریســی مســلک نشــویم؟ ی ــدم باشــیم ول ق
صافــی« کــردن چگونــه تشــخیص دهیــم چــه چیــزی حقیقــت اســت و چــه چیــز ارزش 

جنگیــدن دارد؟

ــم،  ــظ کنی ــی حف ــت عیس ــه بازگش ــبت ب ــان را نس ــیاری و آمادگی ــه هوش ۴. چگون
وقتــی کــه بــا گذشــت هــر ســال، از دســت دادن ایــن هوشــیاری آســان تــر و آســان 

تــر مــی شــود؟
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درس یازدهم

ملکوت خدا

عصر روز سبت

۶ تا 12 ژوئن

مطالعــه ایــن هفتــه: لوقــا بــاب 11 آیــه 2؛ بــاب 1 آیــات 32 و 33، بــاب 18 
آیــات 1۶ تــا 30؛ بــاب 17 آیــات 23 و 2۴؛ مکاشــفه یوحنــا بــاب 21 آیــات 1 تــا 3، لوقــا 

بــاب 21 آیــات 3۴ تــا 3۶.

آیــه حفظــی: »مــردم از متــام نقــاط جهــان آمــده ، در ضیافــت ملکــوت خــدا 
رشکــت خواهنــد کــرد، امــا شــا محــروم خواهیــد مانــد« )لوقــا بــاب 13 آیــه 29(.

 
ــن  ــت. ای ــی اس ــم عیس ــم تعالی ــت مه ــی و اولوی ــوع اصل ــدا موض ــوت خ ملک  
عبــارت حــدود ۵0 بــار در متــی، 1۶ بــار در مرقــس، حــدود ۴0 بــار در لوقــا و 3 بــار در 
یوحنــا دیــده شــده اســت. در هــر جــا کــه بــه ان اشــاره شــده اســت – از دعــای خداونــد 
تــا موعظــه اش در کوهســتان یــا ســایر موعظــه هــا و مثــل هایــش – ملکــوت خــدا بیــان 
کننــده آن چــه اســت کــه خــدا در طــول تاریــخ بــرای بــر انجــام داده و مشــکل گنــاه 
را حــل کــرده و نــرد بــزرگ بــا شــیطان را قاطعانــه بــه پایــان مــی رســاند. ملکــوت خــدا 
بــر خــاف متــام پادشــاهی هایــی اســت کــه ایــن جهــان تــا کنــون دیــده اســت زیــرا ایــن 

پادشــاهی زمینــی نیســت.
ــق لطافــت  ــا منایشــی ظاهــری نخواهــد آمــد؛ بلکــه از طری »ملکــوت خــدا ب  
الهــام کامــش، بواســطه کاری کــه روح القــدوس در درون انســان انجــام مــی دهــد و 
مشــارکت روح انســان بــا مســیح کــه زندگــی اســت، مــی آیــد. بزرگریــن تجلــی قــدرت 
ایــن ملکــوت بــه کــال طبیعــت انســانی کــه در شــخصیت مســیح هدایــت شــده، دیــده 

مــی شــود.« الــن جــی. هوایــت
 )Ellen G. White(، The Ministry of Healing, p. 36.

ایــن هفتــه مترکزمــان بــر ایــن موضــوع بخصــوص آنگونــه کــه در لوقــا بــه آن   
اشــاره شــده اســت، خواهــد بــود.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در 13 ژوئن آماده شوید.
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 7 ژوئنیکشنبه

ویژگی های ملکوت خدا: بخش اول
در هــر چهــار انجیــل بــه دفعــات مکــرر بــه ملکــوت خــدا اشــاره شــده اســت   
ــی  ــق م ــق عیســی را تصدی ــدی از طری ــدن نظــام جدی ــه همگــی آن هــا بوجــود آم ک

ــد.  کنن

آیــه 2  بــاب 11 لوقــا دربــاره ملکــوت خــدا چــه مــی گویــد؟ ایــن ملکــوت از آن 
کیســت و چــرا دارای اهمیــت اســت؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفــن اینکــه ایــن ملکــوت از آن خداســت فقــط بیــان واضحــات نیســت بلکــه   
تصدیقــی بــر ایــن اســت کــه ملکــوت خــدا نــه ایــده ئــی فلســفی اســت و نــه بنایــی 
اخاقــی اســت. همچنیــن بشــارتی اجتاعــی بــرای رســاندن نــان و آب بــه نیازمنــدان 
یــا برابــری و عدالــت بــرای مــورد ظلــم قــرار گرفتــگان سیاســی نیســت. ایــن ملکــوت 
فراتــر از همــه خوبــی هــا و اعــال اخاقــی بــر اســت و رسچشــمه اش در کار خــدا 
از طریــق پــر مجســم شــده اش اســت کــه آمــد تــا مــژده نیکــوی ایــن پادشــاهی را 

ــا 2۵(.  ــات 23 ت ــاب ۴ آی ــی ب ــا ۴۴، مت ــات ۴2 ت ــاب ۴ آی ــا ب ــد )لوق موعظــه کن

لوقــا بــاب 1 آیــات 32 و 33 دربــاره کســی کــه ملکــوت خــدا را برپــا خواهــد کــرد 
و چگونگی عاقبت آن چه می آموزد؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد: اول، مســیحی کــه  ــادی برخوردارن ــه دو دلیــل از اهمیــت زی ــات ب آیــن آی  
در عهــد عتیــق پیــش بینــی شــده، کســی جــز عیســی نیســت، »پــر حــرت اعلــی«؛ 
دوم، »ســلطنت او را نهایــت نخواهــد بــود.« ایــن بدیــن معناســت کــه بواســطه متجســم 
ــت  ــاش در بدســت آوردن حاکمی ــه ت ــر شــیطان ک ــام عیســی، او ب ــرگ و قی شــدن، م
خــدا را دارد غلبــه کــرده و ملکــوت ابــدی خــدا را برپــا ســاخت. »ســلطنت جهــان از 
ــاد حکمرانــی خواهــد کــرد!« )مکاشــفه  ــا ابداالب ــد مــا و مســیح او شــد و ت آن خداون
بــاب 11 آیــه 1۵(. در نــرد بــزرگ، شــیطان پــس از ســقوط آدم و حــوا ادعــای پیــروزی 
کــرد. امــا رســالت عیســی کــذب بــودن ادعاهــای شــیطان را ثابــت کــرد؛ عیســی هــر 
بــار شــیطان را شکســت داد و بــا مــرگ و قیامــش بــه متــام کائنــات اطمینــان داد کــه 

ملکــوت خــدا از راه رســیده اســت. 

چطــور مــی توانیــم زندگــی کنیــم کــه منعکــس کننــده حقیقــت ملکــوت خــدا باشــد؟ 
ــان  ــی خودم ــت را در زندگ ــن حقیق ــم ای ــی توانی ــور م ــه چط ــه اینک ــر از هم مهم
ــوان شــهروندان  ــه عن ــون ب ــد در مــورد مــا کــه اکن ــزی بای ــم؟ چــه چی انعــکاس دهی

ملکــوت خــدا زندگــی مــی کنیــم، تغییــر کنــد؟



7۶

ویژگی های ملکوت خدا: بخش دوم

8 ژوئندوشنبه

آیــات زیــر دربــاره اینکــه شــهروندی ملکــوت خــدا چگونــه اســت، بــه مــا چــه 
مــی آموزنــد؟

 لوقا باب ١8 آیات ١6 تا ٣0 
لوقا باب ١2 آیات ٣١ تا ٣٣  

لوقا باب 9 آیات 59 تا 62 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رشط ورود بــه ملکــوت خــدا بســتگی بــه مقــام و موقعیــت و یــا دارایــی یــا   
فقــر نــدارد. لوقــا و ســایر نویســندگان انجیــل هــای دیگــر بــه ایــن اشــاره مــی کننــد کــه 
انســان بایــد بــا تبعیــت بــدون قیــد ورشط و اتــکای مطلــق و اعتــادی کودکانــه نــزد 
مســیح بیایــد و خــود را تســلیم او منایــد. ایــن اســت صفــات آنــان کــه بــه ملکــوت خــدا 
وارد شــده انــد. آن هــا بایــد در صــورت لــزوم از همــه چیزشــان بگذرنــد؛ زیــرا آنچــه 
کــه مایــل بــه رهــا کردنــش نیســتند، بــه نوعــی تبدیــل خواهــد شــد بــه رقیبــی بــرای 
مســیح کــه در واقــع پیــروز هــم خواهــد شــد. عیســی و تســلیم کــردن زندگیــان بــه 
او بایــد باالتریــن اولویتــان باشــد. و ایــن منطقــی بــه نظــر مــی رســد، زیــرا تنهــا از 
طریــق اوســت کــه وجــود یافتیــم تــا زندگــی کنیــم. از ایــن رو مطمئنــا بایــد کامــا بــه 

او وفــادار باشــیم. 

آیــات 29 و ٣0 بــاب ١8 انجیــل لوقــا را دوبــاره بخوانیــد. عیســی بــه مــا چــه مــی 
گویــد . چــه وعــده ای مــی دهــد؟ اینکــه بایــد بــرای ملکــوت خــدا والدیــن، همــر و 
حتــی فرزندامنــان را رهــا کنیــم؟ ایــن تعهــدی دشــوار اســت، چنیــن نیســت؟ منظــور 
عیســی ایــن نیســت کــه همــه ایــان داران مســتلزم انجــام ای کار هســتند بلکــه اگــر 
ــد،  ــت بکش ــواده اش دس ــدا از خان ــوت خ ــر ملک ــه خاط ــا ب ــد ت ــده ش ــی فراخوان کس

بدانــد کــه ملکــوت خــدا ارزش ایــن کار را دارد. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــه ایــن ســخن عیســی کــه گفــت بگذاریــد مــرده مــرده را دفــن کنــد توجــه کنیــد. در 
اینجــا او بــه چــه حقیقــت مهمــی در مــورد بهانــه هایــی هــر چنــد رضوری کــه مــا را 

از پیــروی از او بــاز مــی دارنــد، اشــاره مــی کنــد؟
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ملکوت خدا: واقعیت یا نه هنوز؟

9 ژوئنسه شنبه

عیســی آمــد تــا ملکــوت خــدا را اعــام کنــد. او در نخســتین موعظــه اش در   
نــارصه )لوقــا بــاب ۴ آیــات 1۶ تــا 21( اعــام کــرد کــه در آن روز بواســطه او پیشــگویی 

ــد.  ــاز ش ــش آغ ــالت نجات ــت و رس ــق پذیرف ــوت تحق ملک
ــز  ــا ســخن دیگــری کــه گــواه واقعیــت کنونــی ملکــوت خــدا اســت را نی لوق  
ثبــت مــی کنــد. زمانــی کــه فریســیان از عیســی پرســیدند ملکــوت خــدا کــی مــی آیــد، 
او پاســخ داد، »ملکــوت خــدا در داخــل شــا اســت« )لوقــا بــاب 17 آیــه 21(. در برخــی 
ــارت  ــه عب ــان شاســت. ب ــه ملکــوت خــدا در می ــه شــده اســت ک از ترجمــه هــا گفت
دیگــر، بــا آمــدن عیســی، ملکــوت خــدا نیــز بــا مشــتقاتش آمــد: شــفای بیــاران )لوقــا 
بــاب 9 آیــه 11(، موعظــه انجیــل )لوقــا بــاب ۴ آیــات 1۶ تــا 19(، بخشــش گناهــان )لوقــا 
بــاب 7 آیــات ۴8 تــا ۵0؛ بــاب 19 آیــات 9 و 10( و از بیــن بــردن نیروهــای اهریمنــی 
ــی حــارض در درون  ــه واقعیت ــن، عیســی ملکــوت را ب ــه 20(. بنابرای ــاب 11 آی ــا ب )لوق
ــان جامعــه  ــر مــی دهــد. در می ــدی او تغیی ــه هانن ــر را ب ــه ب ــرد ک ــل ک ــراد تبدی اف
ایــان داران، ملکــوت خــدا همچنیــن بــه عنــوان الهامــی از عدالــت و نجــات دیــده مــی 
شــود. از جنبــه کنونــی نیــز بعنــوان ملکــوت فیــض خــدا شــناخته مــی شــود »پادشــاهی 
فیــض خــدا همچنــان کــه روز بــه روز در قلــب هایــی کــه پــر از گنــاه و عصیــان بودنــد، 
تســلیم محبــت خــدا مــی شــوند، در حــال بــر پــا شــدن اســت.« – الــن جــی. هوایــت 

)Ellen G. White(، Thoughts From the Mount of Blessing, p. 108.

در حالــی کــه جنبــه »کنونــی« ملکــوت خــدا قطعیــت آن را معیــن مــی ســازد   
ــه  ــه »ن ــزرگ اســت – جنب ــرد ب ــروزی عیســی در ن ــاه و شــیطان و پی کــه شکســت گن
هنــوز« آن شــامل پایــان فیزیکــی شــیطان و بوجــود آمــدن زمیــن جدیــد خواهــد بــود: 
»برقــراری کامــل ملکــوت بــا شــکوه خــدا تــا زمــان بازگشــت دوبــاره مســیح بــه ایــن 

ــت  ــن جــی. هوای ــا کامــل نخواهــد شــد.« – ال دنی
)Ellen G. White(، Thoughts From the Mount of Blessing, p. 108.

ــی  ــه م ــا چ ــه م ــان ب ــان زم ــدا در پای ــوت خ ــورد ملک ــر در م ــات زی ــات تآی آی
ــا 36. ــات 5 ت ــاب 21 آی ــات 23 و 24؛ ب ــاب 17 آی ــا ب ــد؟ لوق آموزن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهــان مــا و وضعیتــش – آشــفتگی، غــم و انــدوه و مشــکات موجــود – قطعــا   
انعــکاس ســخنان عیســی اســت کــه در اینجــا بیــان شــده اســت. اگــر چــه خیلــی هــا بــر 
ایــن باورنــد کــه رنــج و درد دنیــا دال بــر ایــن اســت کــه خدایــی وجــود نــدارد، امــا مــا 
مــی توانیــم بــر اســاس اخطــاری کــه عیســی 2000 ســال قبــل بــه مــا داد، ایــن پاســخ 
ــواه وجــود  ــا گ ــه تنه ــا ن ــی م ــان کنون ــت جه ــه وضعی ــم ک ــه ادعــای ایشــان بدهی را ب
خداســت بلکــه حقیقتــی اســت کــه در کتــاب مقــدس بــه آن اشــاره شــده اســت. )اگــر 
دنیــای کنونــی بهشــت مــی بــود، کام عیســی نادرســت مــی شــد.( فقــط در انتهاســت 
کــه ملکــوت خــدا بــه طــور کامــل برپــا خواهــد شــد. مــا تــا آن زمــان بایســتی بردبــار 

باشــیم.
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ــه دو حقیقــت  ــاره ملکــوت خــدا ســخن گفــت، ب ــگام کــه عیســی درب آن هن  
اشــاره کــرد: )1( کار خــدا از طریــق مســیح در طــی تاریــخ بــرای نجــات بــر از گنــاه 
و )2( بســته شــدن تاریــخ توســط خــدا بــا قــرار دادن نجــات یافتــگان در نقشــه اصلــی 
اش – کــه بــا او تــا بــه ابــد در زمیــن از نــو خلقــت یافتــه زندگــی کننــد )مکاشــفه یوحنــا 
ــا خدمــت  ــا اشــاره شــد، ب ــا 3(. بخــش نخســت هانطــور کــه قب ــات 1 ت ــاب 21 آی ب
ــم )افسســیان  ــرار داری ــض ق ــون در ملکــوت فی ــا اکن ــا او م ــد. ب و رســالت عیســی آم
بــاب 1 آیــات ۴ تــا 9(. بخــش دوم یعنــی جمــع شــدن نجــات یافتــگان در ملکــوت بــا 
ــه 10،  ــاب 1 آی ــه مســیح اســت )افسســیان ب ــده ایــان داران ب ــد آین شــکوه خــدا، امی
تیتــوس بــاب 2 آیــه 13(. عیســی و بقیــه ی عهــد جدیــد، لحظــه تاریخــی بــه ارث بــردن 
ملکــوت بــا شــکوه خــدا توســط ایــان داران را بــه بازگشــت دوبــاره مســیح ارتبــاط 

می دهند.  
آمــدن دوبــاره مســیح نقطــه اوج نهایــی مــژده نیکوئــی ایســت کــه عیســی در   
اولیــن ظهــورش بــرای اعــان آن آمــده بــود. هــان عیســایی کــه گنــاه و جریــان را در 
جلجتــا شکســت داد بــه زودی بــاز خواهــد گشــت تــا جریــان ریشــه کــن کــردن رش و 
پــاک ســازی زمیــن را از مصیبتــی کــه شــیطان در خلقــت خــدا بوجــود آورد، بــه اجــرا 

در آورد.  

لوقــا بــاب 21 آیــات 34 تــا 36 را بخوانیــد. پیــام اصلــی آن را بــه زبــان خودتــان 
خاصــه کنیــد. ســپس ببینیــد کاربــرد ایــن آیــات در مــورد زندگــی شــا چیســت. بــرای 

اطمینــان از پیــروی از کام عیســی چــه بایــد بکنیــد؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــی  ــت عیس ــار بازگش ــه در انتظ ــی ک ــه مادام ــت ک ــده اس ــته ش ــا خواس از م  
هســتیم »بلکــه هــر لحظــه چشــم بــراه مــن باشــید و همیشــه دعــا کنیــد تــا در صــورت 

امــکان الیــق بــه ایســتادن در حضــور پــر انســان باشــید« )آیــه 3۶(.
کســانی کــه ملکــوت فیــض را تجربــه کــرده انــد بایســتی منتظــر و چشــم بــراه   
باشــند و همــواره بــرای ملکــوت بــا شــکوه خــدا دعــا کننــد. در ایــن فرصــت بیــن »هــم 
اکنــون«  و«نــه هنــوز«، ایــان داران بایــد مشــغول خدمــت و بشــارت، امیــدوار بــودن 
بــه زندگــی و تعلیــم و شــهادت باشــند. انتظــار آمــدن دوبــاره مســیح مســتلزم تقدیــس 

زندگــی مــان در اینجــا و هــم اکنــون اســت. 
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اعــال رســوال بــاب 1 آیــات 1 تــا 8 را مطالعــه کنیــد. در اینجــا بــه چــه حقایــق 
مهمی در رابطه با ملکوت خدا اشاره شده است؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنگامــی کــه لوقــا ادامــه انجیلــش را بــه شــکل تاریــخ خاصــه ای از کلیســای   
اولیــه مــی نوشــت، ملکــوت خــدا را بــه خوبــی در ذهــن داشــت. او در آغازیــن خطــوط 
ــادی ملکــوت  ــاب اعــال رســوالن ســه حقیقــت بنی ــی کت ــت تاریخــی، یعن ــن حکای ای

ــد.  خــدا اشــاره مــی کن
یــک، مطمــن باشــید کــه عیســی دوبــاره خواهــد آمــد. بــه مــدت ۴0 روز بیــن معــاد 
ــون  ــه حواری ــوب شــدنش ب ــم دادن آنچــه پیــش از مصل ــه تعلی و معراجــش، عیســی ب
ــاره امــور ملکــوت خــدا« )اعــال رســوالن بــاب 1  تعلیــم داده بــود، ادامــه داد: »درب
آیــه 3(. رویدادهــای بــزرگ مطلــوب شــدن و قیــام عیســی هیــچ تغییــری در تعالیمــش 
دربــاره ملکــوت خــدا ایجــاد نکــرده بــود؛ و شــاید اگــر تغییــری هــم بــود در ایــن بــود 
کــه در ایــن ۴0 روز عیســی بــرای حواریــون بیــش از پیــش بــه حقیقــت ملکــوت خــدا 

اشــاره کــرد. 
ــس از  ــردد. پ ــوده، بازگ ــن من ــدا تعیی ــه خ ــی ک ــی در زمان ــا عیس ــید ت ــر باش دو، منتظ
ــا  ــدا آی ــر اشــتیاق پرســیدند: »خداون ــون از عیســی  ســوالی جــدی و پ قیامــش، حواری
در ایــن وقــت ملکــوت را بــر ارسائیــل بــاز برقــرار خواهــی داشــت؟« )اعــال رســوالن 
ــدگاه ایشــان را  ــداد و در عــوض دی ــن پرســش پاســخ ن ــه ای ــه ۶(. عیســی ب ــاب 1 آی ب
تصحیــح منــود: خــدا بایــد همــواره خــدا باشــد؛ کاوش در افــکارش، پیــش بینــی دقــت 
نقشــه هایــش و کشــف ارسار او در تــوان بــر از جســم و خــون نیســت. او مــی دانــد 
کــه ملکــوت جــال چــه موقــع بایــد بیایــد و در زمــان معیــن بــه اجــرا در خواهــد آورد 
)اعــال رســوالن بــاب 1 آیــه 7، متــی بــاب 2۴ آیــه 3۶(، هانطــور کــه »چــون زمــان 
بــه کــال رســید« )غاطیــان بــاب ۴ آیــه ۴( او پــرش را فرســتاد تــا ملکــوت فیــض را 

برپــا ســازد. 
ســه، شــاهدانی باشــید بــر مــژده مســیح. عیســی حواریــون را از گمراهــی در آنچــه نــا 
معلــوم اســت – یعنــی زمــان آمــدن ملکــوت جــال – بــه آنچــه کــه شــناخته شــده و 
الزم بــه انجــام اســت، هدایــت کــرد. زمــان بازگشــت مســیح مشــخص نیســت امــا مــا 
فراخوانــده شــده ایــم کــه منتظــر آن روز پــر جــال مبانیــم و تــا آن زمــان »مشــغول« 
باشــیم )لوقــا بــاب 19 آیــه 13(. ایــن بــه ایــن مفهــوم اســت کــه مــا بایــد در رســاندن 
ــاب 1  ــم )اعــال رســوالن ب ــا« مشــارکت کنی ــن نقطــه دنی ــه »دورتری مــژده مســیح ب
آیــه 8(. ایــن اســت وظیفــه مــا – البتــه نــه بــا نیــروی خودمــان بلکــه بــا نیــروی روح 
القــدوس، کــه بــه همــه آنانــی کــه از آنچــه شــنیده و دیــده انــد شــهات مــی دهنــد، 

وعــده داده شــده اســت )آیــات ۴ تــا 8(. 

این پیروان وفادار عیسی هنوز هم تا حدی در مورد ماهیت کار او برداشت اشتباه 
داشتند. و با این حال خدا همچنان از ایشان استفاده می کرد. در اینجا درباره نیاز 
نبودن به درک کامل همه چیز به منظور خدمت برای خدا، برای ما چه پیامی وجود 

دارد؟
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جمعه
مطالعه بیشتر: 

سواالتی برای بحث:

12 ژوئن

نا  )یا  ای معروف  نوشته   ،)grebneiW nevetS( واینبرگ  استیون  فیزیکدان   .1
می  نظر  به  فهم  قابل  بیشتر  »هر چه جهان  دارد:  درباره جهان هستی  بحق( 
رسد، به همان اندازه بی معنی جلوه می کند.« نظریه او جهان را متحیر کرد 
بحث  برای  دلیلی  برخی  چه  اگر  کند.  نرمتر  را  کامش  کرد  سعی  نهایتا  او  و 
درباره بی معنی بودن جهان پیدا نکردند. ستاره شناس دانشگاه هاروارد مارتا 
گلر )relleG ahtraM( درباره جهان هستی پرسید »چه مفهومی؟ تنها نظامی 
این نظریه  باشد؟  تواند وجود داشته  این چه مفهومی می  فیزیکی است و در 
بی  کاما  و  نظام  یک  تنها  هستی،  جهان  وامیداشت.«  تعجب  به  مرا  همیشه 
مفهوم؟ شما به عنوان یک مسیحی که درانتظار آمدن دوباره مسیح و استقرار 

کامل ملکوت خدا هستید، چگونه به این نظریات پاسخ می دهید؟
 

2. همه نسل های مسیحی انتظار داشتند که مسیح در زمان آن ها بازگردد و 
برخی از شبان های کلیساها و بشارت دهندگان حتی تاریخ هایی را نیز معین 
این  با  رابطه  در  نپیوست. چه مشکلی  به حقیقت  کدام  اما هیچ  بودند.  کرده 

تعیین زمان ها وجود دارد؟

ــوت  ــد ’ملک ــی فرمای ــتند م ــکینان در روح هس ــه مس ــانی ک ــاره کس ــی درب »عیس  
آســان از آن ایشــان اســت.’ ایــن ملکــوت آنگونــه کــه مخاطبــان عیســی آرزو داشــتند یعنــی 
ــش را  ــض و عدالت ــت، فی ــی محب ــت نیســت. عیســی درهــای ملکــوت روحان ــی و موق زمین
بــر روی بــر گشــود. پرچــم دار ملکــوت مســیحایی بــه عنــوان پــر انســان مشــخص شــده 
اســت. هــدف او مســکینان در روح، فروتنــان و آنــان کــه بــرای اجــرای عدالــت مــورد آزار 

ــت ــی. هوای ــن ج ــت.« ال ــان اس ــان از آن ایش ــوت آس ــود. ملک ــد، ب ــه ان ــرار گرفت ق
 )Ellen G. White(، Thoughts From the Mount of Blessing, p. 8.

»مــا اکنــون در کارگاه خــدا قــرار داریــم. بســیاری از مــا ماننــد ســنگ هــای خشــن   
ــد  ــر خواه ــا تأثی ــر م ــش ب ــم، قدرت ــدا را بپذیری ــت خ ــر حقیق ــا اگ ــیم. ام ــی باش ــدن م مع
گذاشــت. مــا را کامــل تــر کــرده و گناهــان و نقــص هــای مــا را، هــر چــه کــه باشــند از بیــن 
ــم و  ــی اش ببینی ــروردگار را در زیبای ــا پ ــویم ت ــی ش ــاده م ــا ام ــن رو م ــرد. از ای ــد ب خواه
رسانجــام بــه فرشــتگان آســانی و پــاک در ملکــوت جــال بپیوندیــم. در اینجاســت کــه ایــن 
ــن جــی.  ــا شایســته جاودانگــی شــوند.« ال ــا انجــام شــود جســم و روح م ــرای م ــد ب کار بای

ــت  هوای
)Ellen G. White(، Testimonies for the Church, vol. 2, pp. 355, 356.



81

درس دوازدهم

عصر روز سبت

عیسی در اورشلیم 

13 تا 19 ژوئن

مطالعــه ایــن هفتــه: لوقــا بــاب 19 آیــات 28 تــا ۴0؛ زکریــا بــاب 9 آیــه 9؛ 
لوقــا بــاب 19 آیــات ۴۵ تــا ۴8؛ متــی بــاب 21 آیــات 12 تــا 17؛ لوقــا بــاب 20 آیــات 9 

تــا 2۶.

آیــه حفظــی: «امــا همینکــه بــه اورشــلیم نزدیــک شــدند و عیســی شــهر را از 
دور دیــد ، بــه گریــه افتــاد« )لوقــا بــاب 19 آیــه 41(.

هفتــه پایانــی زندگــی زمینــی عیســی در اورشــلیم صــورت گرفــت. چــه   
حــوادث پــر آشــوب در ایــن هفتــه اتفــاق افتــاد: ورود فاتحانــه؛ گریســن عیســی بــرای 
مــردم بــی تفــاوت شــهر؛ تطهیــر معبــد؛ نقشــه و توطئــه علیــه او؛ ماجــرای شــام ربانــی 
ــت،  ــدن؛ و در نهای ــوب ش ــز؛ مصل ــتهزا آمی ــه اس ــیانی؛ محاکم ــذاب جتس ــج و ع و رن
رســتاخیز. هرگــز پیــش از ایــن و پــس از آن هیــچ شــهری شــاهد گذشــت چنیــن وقایــع 
مهمــی در تاریــخ نبــوده اســت – پیرفتــی کــه نــرد کیهانــی بیــن خــوب و بــد را بــه 
پایانــش رســاند، هــر چنــد هیــچ کــس جــز عیســی اهمیــت وقایعــی کــه رخ داد را درک 

نکــرد. 
ــی،  ــود. مت ــته ب ــلیم گذش ــار از اورش ــن ب ــی اش چندی ــول زندگ ــی در ط عیس  
ــوان  ــه عن ــدارش از اورشــلیم ب ــان دی ــا همگــی از عیســی در زم ــا و یوحن مرقــس، لوق
ــه  ــر چ ــود. اگ ــب ب ــه مصائ ــر آن در هفت ــد بیش ــد هرچن ــرده ان ــاد ک ــغ ی ــردی بال ف
حضورهــای دیگــر عیســی در اورشــلیم بــه خوبــی شــناخته شــده - عیســی نــوزاد بــه 
معبــد آورده شــد )لوقــا بــاب 2 آیــات 22 تــا 28(، مناظــره کــودک 12 ســاله در معبــد 
ــا ۵0(، وقتــی کــه وسوســه کننــده عیســی را بــه بــاالی معبــد بــرد )لوقــا  )آیــات ۴1 ت
ــا 13( – ایــن هفتــه پایانــی خدمــت عیســی در اورشــلیم اســت کــه  بــاب ۴ آیــات 9 ت

ــت. ــرده اس ــب ک ــود جل ــل را بخ ــندگان انجی ــژه نویس ــه وی توج

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در 20 ژوئن آماده شوید.
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ورود فاتحانه

1۴ ژوئنیکشنبه

عیســی در بیــت لحــم متولــد شــد و در نــارصه بــزرگ شــد. او در رسارس   
جلیــل، ســامره، یهودیــه، و پریــه تعلیــم داد، معجــزه کــرد و شــفا بخشــید. امــا مترکــز 
ثابتــش بــر روی یــک شــهر بــود: اورشــلیم. عیســی »روی خــود را بــه عــزم ثابــت بــه 
ســوی اورشــلیم نهــاد.« )لوقــا بــاب 9 آیــه ۵1(. ورود او بــه شــهر چشــمگیرترین و مهــم 
تریــن هفتــه تاریــخ را رقــم مــی زنــد. ایــن هفتــه بــا راهپیایــی ملوکانــه مســیح بــه 
شــهر آغــاز و بــا مصلــوب شــدنش بــه پایــان رســید و در نتیجــه مــا کــه دشــمن بودیــم 

ــه 10(.  ــاب ۵ آی ــان ب ــح داده شــدیم« )رومی ــا خــدا صل ــرش ب ــرگ پ »بوســاطت م

آیــات 28 تــا 40 بــاب 19 انجیــل لوقــا را بخوانیــد. هیجــان حواریــون را تصــور 
کنیــد. قطعــاً گــان کــرده بودنــد کــه عیســی پادشــاه بــر تــاج و تخــت زمینــی داود 
پادشــاه در اورشــلیم خواهــد نشســت. چــه درســی دربــاره انتظــارات اشــتباه از 

ــم؟ ــت مــی آموزی روای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتــی عیســی بــه دنیــا آمــد، مردانــی حکیــم از دیــار رشق بــه اورشــلیم آمــده   
و ایــن ســوال محــرک را مــی پرســیدند: »كجاســت آن مولــود كــه پادشــاه یهــود اســت« 
)متــی بــاب 2 آیــه 2(. و اکنــون تنهــا چنــد روز مانــده بــه مصلــوب شــدن، در حالــی کــه 
حواریــون و انبــوه جمعیــت ازدحــام کــرده بودنــد، متجیــدی رستــارس آســان اورشــلیم 
ــد؛ ســامتی در  ــام خداون ــه ن ــد ب ــه میآی ــاد آن پادشــاهی ک ــارک ب ــرا گرفــت: »مب را ف

آســان و جــال در اعلیعلییــن بــاد« )لوقــا بــاب 19 آیــه 38(. 
ایــن صحنــه شــگفت انگیــز نبــوت را کامــل کــرد. »ای دخــر صهیــون بســیار   
وجــد بنــا و ای دخــر اورشــلیم آواز شــادمانی بــده! اینــك پادشــاه تــو نــزد تــو میآیــد. 
ــوار  ــه االغ س ــّره بّچ ــر كُ ــر االغ و ب ــد و ب ــم میباش ــات و حلی ــب نج ــادل و صاح او ع
اســت.« )زکریــا بــاب 9 آیــه 9(. بــا ایــن حــال، عیســی مــی دانســت کــه ایــن راهپیایــی 
تاریخــی کــه بــا فریادهایــی از ســتایش آغــاز شــد، بــزودی بــه جلجتــا ختــم خواهــد شــد 

ــه را ادا خواهــد کــرد » ’متــام شــد.’ »  ــات پیروزمندان ــن کل ــه ای ــی ک جای
ــه حــدی  ــون ب ــود، حواری ــدی خــدا ب ــق نقشــه اب ــن هــا طب ــد همــه ای هرچن  
غــرق در ســنت، تعالیــم و توقعــات و فرهنــگ آن زمــان بودنــد کــه کامــاً هشــدارهای 
ــد.  ــوم آن را از دســت دادن ــد و مفه ــی افت ــود ب ــرار ب ــه ق ــی ک ــاره اتفاق ــی او درب قبل

مســیح بــا ایشــان ســخن گفــت امــا آن هــا گــوش ندادنــد. یــا شــاید گــوش کردنــد امــا آنچــه کــه 
او گفــت بســیار در تضــاد بــا انتظاراتشــان بــود در نتیجــه آن را نپذیرفتنــد. مــا چگونــه مطمــن 

باشــیم کــه در برابــر حقایــق کتــاب مقــدس چنیــن واکنشــی نداشــته باشــیم؟
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1۵ ژوئندوشنبه

»مکتــوب اســت کــه خانــه مــن خانــه عبــادت اســت لیکــن شــا آن را مغــاره   
 .)۴۶ آیــه   19 بــاب  )لوقــا  ســاختهاید.«  دزدان 

پــس از ورود فاتحانــه کــه در طــی آن عیســی بــرای اورشــلیم گریســت، اولیــن   
کاری کــه انجــام داد رفــن بــه معبــد بــود. 

لوقــا بــاب 19 آیایــت 45 تــا 48، متــی بــاب 21 آیــات 12 تــا 17 و مرقــس بــاب 11 
آیــات 15 تــا 19 را بخوانیــد. چــه درس هــای مهمــی مــی توانیــم از کاری کــه عیســی 
ــد  ــی مانن ــه نوع ــه ب ــه ک ــا اعضــای جامع ــرای م ــات ب ــن روای ــم؟ ای ــام داد، بگیری انج

معبــد اســت، چــه پیامــی دارنــد؟ )افسســیان بــاب 2 آیــه 21(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــر چهــار انجیــل بــه تطهیــر معبــد اشــاه مــی کننــد. یوحنــا از اولیــن تطهیــر   
)یوحنــا بــاب 2 آیــات 13 تــا 2۵( کــه در ســال 28 پــس از میــاد انجــام شــد ســخن مــی 
گویــد در حالــی کــه ســه انجیــل دیگــر تطهیــر دوم کــه در اواخــر خدمــت عیســی در 
ــر  ــن رو، دو تطهی ــد. از ای ــی کنن ــل م ــت را نق ــورت پذیرف ــاد ص ــس از می ــال 31 پ س
ــده  ــد و نشــان دهن ــان خدمــت عیســی را مشــخص مــی کنن ــد نقطــه رشوع و پای معب
اهمیــت اســت کــه او بــرای تقدیــس و خدمــات معبــد و تثبیــت راهــردی مأموریــت 

ــل شــد.  ــدارش قائ مســیحایی و اقت
از اقدامــات او در معبــد بخصــوص دومیــن بــار کــه دقیقــاً پیــش از مرگــش بود،   
پرســش جالبــی مطــرح مــی شــود: عیســی در عیــن دانســن اینکــه بــه زودی خواهــد 
مــرد و معبــد ارزش و اعتبــارش را از دســت خواهــد داد، افــرادی را کــه بــا اجناسشــان 
بــه آنجــا بــی حرمتــی مــی کردنــد، بیــرون منــود. چــرا عیســی آنجــا را در فســادش رهــا 
ــک نســل  ــا گذشــت ی ــزودی ارزش خــود را از دســت داده و ب ــه ب ــرد بخصــوص ک نک

نابــود خواهــد شــد؟
هرچنــد کــه پاســخی بــه ایــن ســوال داده نشــده اســت، امــا بــه احتــال زیــاد   
دلیلــش ایــن بــود کــه آنجــا همچنــان خانــه خــدا و جایــی بــود کــه نقشــه نجــات در آن 
آشــکار شــده بــود. بــه یــک معنــا میتــوان اســتدالل کــرد کــه بــا توجــه بــه مــرگ پیــش 
روی او، معبــد و خدماتــش نقــش مهمــی در ایــن رابطــه داشــته و بــرای یهودیــان بــا 
ایــان کــه بــا آنجــا مــی آمدنــد محلــی بــرای کمــک بــه درک عیســی و مفهــوم حقیقــی 
مرگــش و صلیــب بــود. در واقــع، معبــد کــه کل نقشــه نجــات را بــه تصویــر کشــید، مــی 
توانســت بــه خیلــی هــا کمــک کنــد تــا بیاینــد و در عیســی »بــّره ئــی کــه از بنــای عــامل 

ذبــح شــده بــود« را ببیننــد )مکاشــفه بــاب 13 آیــه 8(. 



8۴

بی وفاها

1۶ ژوئنسه شنبه

در تاریخچــه نجــات، مثــل باغبــان هــای ظــامل )لوقــا بــاب 20 آیــات 9 تــا 19(   
بــه مــا یــک درس مــی آمــوزد. خــدا و محبــت دامئــی او بــرای گناهــکاران گمــراه قلــب 
ــد  ــان عیســی بودن ــود زم ــل رهــران یه ــن مث ــان ای ــخ اســت. اگرچــه مخاطب ــن تاری ای
)»دانســتند کــه ایــن مثــل را دربــاره ایشــان زده بــود« آیــه 9( امــا محــدود بــه آن زمــان 
ــرای هــر نســل، هــر جاعــت و هــر کســی کــه مــورد رحمــت و  منــی شــود. بلکــه ب
اعتــاد خــدا قــرار گرفتــه و خــدا از ایشــان انتظــار وفــاداری دارد، صحــت مــی یابــد. 
ــل درس هــای تاریخــی  ــن مث ــم از ای ــی توانی ــان حــال هســتیم و م ــا مســتاجران زم م

ــه آن مــی نگــرد.  ــه کــه خــدا ب ــم درســت هانگون بیاموزی

آیــات 9 تــا 19 بــاب 20 لوقــا را دوبــاره مطالعــه کنیــد. در صورتــی کــه مــا هــان 
اشــتباهات اشــاره شــده در ایــن مثــل را مرتکــب شــویم، اصلــی کــه در اینجــا تعلیــم 

داده شــده، چگونــه دربــاره مــا عملــی مــی شــود؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه او،  ــاداری ب ــت و وف ــوه محب ــه می ــه جــای ارائ مســتاجران تاکســتان خــدا ب  
ــک تاکســتان  ــوان مال ــه عن ــا خــدا ب ــرده و باعــث رشمســاری او شــدند. ام ــش ک رهای
بواســطه محبــت پایــدارش خدمتگــذار پشــت رس خدمتگــذار )آیــات 10 تــا 12( و نبــی 
پشــت رس نبــی )ارمیــا بــاب 3۵ آیــه 1۵( فرســتاد تــا بــه وظیفــه و خدمتشــان بازگردنــد. 
گرچــه هــر نبــی بــه نوعــی قربانــی طــرد شــدن، شــد. »کیســت از انبیــا کــه پــدران شــا 

ــه ۵2(.  ــاب 7 آی ــد؟« )اعــال رســوالن ب ــا نکردن ــدو جف ب

تاریــخ الهــی داســتان عشــقی درازی اســت. مصیبــت بارهــا رس بــر مــی آورد،   
امــا شــکوه و عظمــت در نهایــت پیــروز خواهــد شــد. رســتاخیز بایــد پــس از صلیــب 
بیایــد. ســنگی کــه پذیرفتــه نشــد اکنــون ســنگ زاویــه بنــای معبــد بــزرگ اســت کــه 
روزی خانــه هــم پیانــان خــدا خواهــد شــد، جایــی کــه در آن همــه نجــات یافتــگان 
فقیــر و غنــی، یهــود و غیــر یهــود و مــرد و زن یکســان زندگــی خواهنــد کــرد. ایشــان 
در تاکســتان جــاودان قــدم خواهنــد زد و تــا بــه ابــد از میــوه هــای آن لــذت خواهنــد 

بــرد. 

ــدازه گذشــتگان  ــه ان ــا ب ــا برســانیم، ام ــی نداشــته باشــیم کــه جف ــا امــروزه انبیائ شــاید م
ــه مــی توانیــم مطمــن  توانایــی بالقــوه نپذیرفــن فرســتادگان خــدا را داریــم. حــال چگون
ــم،  ــدا بدهی ــه خ ــتان« را ب ــای تاکس ــوه ه ــا »می ــم ت ــده ای ــده ش ــه فراخوان ــا ک ــیم م باش

ــم؟ ــان را رد نکنی ــدا و پیغامش ــتادگان خ فرس
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خدا در مقابل قیصر

17 ژوئنچهارشنبه

لوقــا  بــاب 20 آیــات 20 تــا 26 را بخوانیــد. چگونــه مــی توانیــم آنچــه عیســی در 
اینجــا مــی آمــوزد را بــدون در نظــر گرفــن کشــوری کــه در آن زندگــی مــی کنیــم، در 

مــورد خودمــان بــکار بریــم؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در زمــان عیســی همــه از مالیــات دادن بــه روم فــرار مــی کردنــد. در حــدود   
ــی  ــی کــه رهــری انقاب ــه جوزفــوس، یهــودای جلیل ــق گفت ــاد، طب ــس از می ۶ ســال پ
بــود اعــام کــرد کــه پرداخــت مالیــات بــه قیــر خیانــت بــه خداســت. ایــن مســئله، 
بــه همــراه چندیــن مــورد ادعــای مســیحایی، شــورش هــای دوره ای بــر ضــد روم را 
ــورد  ــن پرســش از عیســی در م ــه حساســی، ای ــن زمین ــه چنی ــا توجــه ب برانگیخــت. ب
رشعــی بــودن پرداخــت مالیــات انگیــزه نهانــی ســوال کننــدگان آن را منایــان ســاخت: 
عیســی اگــر پاســخ مــی داد کــه رشعــی اســت ممکــن بــود او را طرفــدار رومیــان نشــان 
دهــد و در نتیجــه هانگونــه کــه مــردم در زمــان ورودش بــه اورشــلیم مدعــی شــدند، 
ــه  ــی نیســت، ب ــه رشع ــی داد ک ــر پاســخ م ــود. اگ ــان ش ــاه یهودی ــی توانســت پادش من
ایــن مفهــوم بــود کــه عیســی از روحیــه جلیلــی پیــروی منــوده و حکومــت روم را غیــر 
قانونــی اعــام کــرده و در نتیجــه بــا اتهــام خیانــت روبــرو مــی شــد. آن هــا امیــدوار 

ــد.  ــد از آن رهایــی یاب ــد کــه نتوان ــد کــه عیســی را در مخمســه ای قــرار دهن بودن
ولــی عیســی دســت ایشــان را خوانــد. او بــه تصویــر قیــر روی ســکه اشــاره   
ــال  ــد و م ــر رد کنی ــه قی ــر را ب ــال قی ــس م ــه داد: »پ ــرد و حکــم خــود را اینگون ک
خــدا را بــه خــدا« )لوقــا بــاب 20 آیــه 2۵(. زندگــی زیــر ســلطه قیــر کــه پولــش بــرای 
نیازهــای روزمــره مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، تعهداتــی نســبت بــه او بوجــود مــی 
آورد. امــا تعهــد دیگــری نیــز از گنــاه وجــود دارد کــه بزرگــر اســت و برخواســته از ایــن 
حقیقــت اســت کــه مــا از تصویــر خــدا ســاخته شــده ایــم و در نتیجــه بایــد همــواره بــه 

او وفــادار مبانیــم. 
»عیســی طفــره نرفــت بلکــه پاســخش رصیــح و بــی پــرده بــود.... او اعــام کرد   
کــه از آنجایــی کــه آنهــا تحــت حایــت قــدرت روم زندگــی مــی کردنــد، باید تســلیم آن 
بــوده و از آن حایــت کننــد البتــه تــا زمانــی کــه در تضــاد بــا وظایــف الهیشــان نباشــد. 
امــا در حالــی کــه صلــح و دوســتی مشــمول قوانیــن رسزمینشــان اســت، اولویــت ایشــان 

بایــد وفــاداری بــه خــدا باشــد.« – الــن جــی. هوایــت 
)Ellen G. White(، The Desire of Ages، p. 602. 

ــا در  بــه چــه روش هایــی مــی توانیــم شــهروندان خوبــی بــرای کشــورمان باشــیم ب
نظــر گرفــن ایــن حقیقــت کــه مــا در واقــع شــهروندان شــهری هســتیم کــه »معــار 

و ســازنده آن خداســت« )رســاله عرانیــان بــاب 11 آیــه 10(؟ 
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عشاء ربانی

آیــات 13 تــا 20 بــاب 22 انجیــل لوقــا را بخوانیــد. چــرا برگــزاری عشــاء ربانــی 
در عیــد فصــح دارای اهمیــت اســت؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عیســی عشــاء ربانــی را در زمینــه ی چهارچــوب تاریخــی عیــد فصــح برقــرار   
منــود. قواعــد ایــن عیــد بــر ناتوانــی انســان در برابــر قــدرت عظیــم خــدا تأکیــد دارنــد. 
رهایــی از اســارت مریــان بــرای بنــی ارسائیــل غیــر ممکــن بــود هانگونــه کــه رهایی 
از عواقــب گنــاه بــرای مــا ممکــن نیســت. آزادی شــان هدیــه از روی فضــل و رحمــت 
خــدا بــود و ایــن درســی بــود کــه بنــی ارسائیــل بایــد نســل بــه نســل بــه فرزنــدان خــود 
ــل  ــی ارسائی ــه آزادی بن ــات 27 و 27(. هانطــور ک ــاب 12 آی مــی آموخــت )خــروج ب
بواســطه عمــل نجــات دهنــده خــدا ریشــه در تاریــخ دارد، آزادی انســان نیــز بــر پایــه 
واقعــه تاریخــی صلیــب اســت. در حقیقــت، عیســی »قربانــی عیــد فصــح« ماســت )اول 
ــطه آن  ــه بواس ــت ک ــارتی اس ــی بش ــام او »عمل ــن ش ــه 7( و آخری ــاب ۵ آی ــان ب قرنتی
جامعــه بــا ایانــش بــر شــکوه و قاطعیــت مــرگ عیســی تأکیــد مــی کنــد.« جــی. ســی. 

برکــوور 
)G. C. Berkouwer(، The Sacraments )Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 

1969( P. 193.

مراســم عشــاء ربانــی یــادآوری کننــده آن اســت کــه »در شــبی کــه او را تســلیم   
ــل از مصلــوب شــدنش، عیســی  ــه 23(، در شــب قب ــاب 11 آی ــان ب ــد« )اول قرنتی کردن
ــان و  ــاد داشــته باشــند کــه: ن ــه ی ــود ب ــه حواریــون داد کــه آنهــا الزم ب ــام مهمــی ب پی
رشاب منــادی از بــدن او هســتند کــه در رشف از بیــن رفــن بــود و منــادی از خونــش کــه 
قــرار بــود بــرای آمــرزش گناهــان ریختــه شــود )متــی بــاب 2۶ آیــه 28 را ببینیــد(. مــرگ 
ــم کــه  ــا فرامــوش کنی ــادا م ــود. مب ــرای آمــرزش گناهــان ب ــا عامــل خــدا ب عیســی تنه
مــرگ عیســی ضانــت آســانی بــرای نجــات مــا اســت، عیســی مراســم عشــاء ربانــی 
را ترتیــب داد و فرمــان داد کــه تــا بازگشــتش برگــزاری ایــن مراســم ادامــه یابــد )اول 

قرنتیــان بــاب 11 آیــات 2۴ تــا 2۶(. 
ــرزش گناهــان  ــش »در راه بســیاری بجهــت آم ــر اینکــه خون ــد عیســی ب تأکی  
ریختــه میشــود« )متــی بــاب 2۶ آیــه 28( بایــد حتــی تــا انتهــای تاریــخ در خاطــر مبانــد. 
نادیــده گرفــن ایــن موضــوع و انتخــاب راه دیگــری بــرای نجــات بــه معنــی انــکار خــدا 

ــت.  ــات اس ــرای نج ــی او ب و روش انتخاب
از میــان بســیاری آمــوزه هــا در اینجــا، دوتــای آن بســیار مهــم هســتند.   
»مســیح بــرای مــا مــرد« اولیــن درســی اســت کــه بــر رس میــز خداونــد بایــد بــه یــاد 
آورده شــود. درس دوم ایــن اســت کــه مــا بواســطه آن مــرگ کــه مــا را بــا هــم رشیــک 
گردانیــده اســت، بــه عنــوان یــک بــدن بــر رس ایــن میــز بنشــینیم. حتــی مــا بــه عنــوان 
ــر رس  ــه مســیح در آخرالزمــان کــه در انتظــار بازگشــتش اســت، ب جامعــه نجــات یافت
ایــن میــز مــی نشــینیم. تــا آن زمــان، ایــن میــز یــادآور ایــن اســت کــه تاریــخ دنیــا بــا 

ــود دارد.  ــی وج ــرای زندگ ــد ب ــوده و امی ــی ب معن

مســیح بــدن و خــون خــود را بــه عنــوان تضمیــن زندگــی ابــدی مــا داد. چگونــه مــی 
توانیــد بــه ایــن حقیقــت شــگفت انگیــز بــه گونــه ای شــخصی بنگریــد کــه بــه شــا 

امیــد و اطمینــان دامئــی ببخشــد؟
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جمعه 

مطالعه بیشتر

سواالتی برای بحث: 

1. به صحنه ای که در آن عیسی معبد را تطهیر نمود توجه کنید. چگونه ممکن است 
که ایمان و وفاداریمان را در معرض فروش بگذاریم؟ از دین چگونه می توان برای 
سود، اعتبار و مقام استفاده نمود؟ مهمتر اینکه ما به عنوان یک کلیسا چگونه می 

توانیم مطمئن باشیم که دچار فریبی مشابه نشویم؟

grebnesoR(، نویسنده ملحد، بر این باور است که تمام   xelA( 2. لکس روزنبرگ
واقعیت و هستی صرفاً مادی هستند. به این مفهوم که همه چیز می تواند و باید 
تنها از طریق فرآیندهای فیزیکی شرح داده شود. این فرآیندها مسلماً بدون طرح، 
هدف، منظور و یا خدا هستند. او می پرسد »هدف جهان هستی چیست؟ - هدفی 
از  اگر  پاسخ: هیچ.« حال  کارند؟ همان  در  این جهان  در  اهدافی  ندارد. چه  وجود 
بی معنی و بی هدف بودن جهان افسرده شده اید، روزنبرگ هشدار می دهد که 
»افسردگیتان را جدی نگیرید.« چرا؟ زیرا احساسات ما از جمله افسردگی، چیزی جز 
نیستند و چه چیز مهمی در  یاخته های عصبی و مواد شیمیایی  بندی خاص  طبقه 
این باره وجود دارد؟ با این حال، روزنبرگ برای کسانی که از بی معنا بودن زندگی 
خود دلسرد شده اند، پاسخی دارد. از آنجایی که افسردگی صرفا پیکربندی خاصی از 
سلول های عصبی است، به سادگی می توانید با دارو یاخته های عصبی را نو آرائی و 
تنظیم کنید. »اگر صبح روز بعد... یا تا سه هفته دیگر حالتان بهتر نشد... دارویتان را 
تغییر دهید. معموال سه هفته زمان الزم است که سروتونین داروهای مهارکننده از 
قبیل پروزاک، ولبوترین، axeleC ،tfoloZ ،lixaP، یا xovuL را جذب کند. و اگر یکی 
عمل نکرد، دیگری حتماً اثر می کند.« نکته جالب این است که او با جدیت پاسخ می 
دهد: اگر افسرده هستید دارو مصرف کنید. این دیدگاه نسبت به زندگی را با باور 
ما در رابطه با مسیح و کاری که بر روی صلیب برای ما انجام داد، مقایسه کنید. چرا 
شرکت ما در مراسم عشاء ربانی به معنای واقعی تکذیب و مبارزه بی پرده با پوچ 

گرایی و اظهارات بی معنای روزنبرگ و ذهن منکر خدا اوست؟

19 ژوئن

»خــوردن جســم و نوشــیدن خــون عیســی بــه مفهــوم پذیرفــن او بــه عنــوان منجــی فــردی و   
بــاور اینکــه او گناهــان مــا را مــی بخشــد و مــا در او کامــل مــی شــویم، اســت. بواســطه پذیرفن محبــت او و 
زندگــی کــردن بــر پایــه آن و قــرار دادنــش در اعــاق وجودمــان اســت کــه رشیــکان ماهیــت او مــی شــویم. 
هانطــور کــه غــذا بــرای جســم مــان مهــم اســت مســیح نیــز بایــد غــذای روح مــان باشــد. تــا زمانــی کــه 
غــذا را نخوریــم و جزیــی از وجودمــان نشــود، از آن ســودی نخواهیــم بــرد. پــس اگــر مســیح را بــه عنــوان 
ناجــی شــخصی خــود ندانیــم، ارزشــی برایــان نخواهــد داشــت. داشــن تنهــا دانشــی تئــوری وار بــی فایــده 
اســت. مــا بایــد از او تغذیــه کنیــم و او را در قلبــان بپذیریــم تــا ماننــد او زندگــی کنیــم. مــا بایــد محبــت 

و فیــض او را جــذب مناییــم.« – الــن جــی. هوایــت
 )Ellen G. White(، The Desire of Ages, p. 389. 
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درس سیزدهم

عصر روز سبت

مصلوب و برخاسته 

 20 تا 2۶ ژوئن

مطالعــه ایــن هفتــه: پیدایــش بــاب 3 آیــات 1 تــا ۶؛ لوقــا بــاب 22 آیــات 39 
تــا ۴۶؛ دوم قرنتیــان بــاب 13 آیــه 8؛ لوقــا بــاب 22 آیــه ۵3؛ متــی بــاب 12 آیــه 30؛ اول 

قرنتیــان بــاب 1۵ آیــه 1۴.

آیــه حفظــی: »رضوری اســت کــه پــر انســان بــه دســت مــردم گناهــکار تســلیم 
شــده، مصلــوب گــردد و روز ســوم برخیــزد« )لوقــا بــاب 24 آیــه 7(.

ــدرش را  ــا اراده پ ــده اســت ت ــن آم ــه زمی ــه ب ــود ک ــی آگاه ب عیســی از کودک  
ــت از  ــه اطاع ــخ ب ــدی راس ــا تعه ــا ۵0(. او ب ــات ۴1 ت ــاب 2 آی ــا ب ــد )لوق ــق بخش تحق
پــدر، تعلیــم و شــفا داد و خدمــت منــود. . اکنــون پــس از برگــزاری مراســم شــام آخــر، 
زمانــش رســیده اســت کــه بــه تنهایــی قــدم بــردارد، ارداده خــدا را تأکیــد کنــد، مــورد 
خیانــت و انــکار قــرار گیــرد، محاکمــه و مصلــوب شــود و پیروزمندانــه از قــر برخیــزد. 
ــود. در  ــب آگاه ب ــودن صلی ــر ب ــاب ناپذی ــی اش از اجتن ــام زندگ عیســی در مت  
ــرده  ــکار ب ــج و مــرگ عیســی ب ــا رن ــد« در رابطــه ب ــه دفعــات واژه »بای ــل هــا ب انجی
شــده اســت )لوقــا بــاب 17 آیــه 2۵، بــاب 22 آیــه 37، بــاب 2۴ آیــه 7؛ متــی بــاب 1۶ 
آیــه 21؛ مرقــس بــاب 8 آیــه 31، بــاب 9 آیــه 12؛ یوحنــا بــاب 3 آیــه 1۴(. او بایــد بــه 
اورشــلیم بــرود. او بایــد رنــج بکشــد. او بایــد طــرد شــود. او بایــد برافراشــته شــود و 
غیــره. هیــچ چیــز مانــع رفــن پــر خــدا بــه جتســیانی نخواهــد شــد. او هــر آنچــه 
کــه از جانــب شــیطان بــود )متــی بــاب 1۶ آیــات 22 و 23( بــرای تــرد کــردن صلیــب، 
محکــوم منــود. عیســی متقاعــد شــده بــود کــه »بایــد بــرود... رنــج بکشــد... کشــته شــود 
ــب حــق  ــه ســوی صلی ــی در ســفرش ب ــرای عیس ــه 21(. ب ــزد« )آی ــردگان برخی و از م
انتخابــی وجــود نداشــت؛ ایــن یــک »بایــد« بــود )لوقــا بــاب 2۴ آیــات 2۵ و 2۶ و ۴۶(، 
بخشــی از »آن رّس الهــی کــه بــرای دهرهــا و نســل هــا مخفــی مانــده بــود، لیکــن الحــال 

بــه قــوم خــدا مکشــوف گردیــد« )کولســیان بــاب 1 آیــه 2۶(. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در 27 ژوئن آماده شوید.
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جتسیمانی: مبارزه مهیب

21 ژوئنیکشنبه

چگونه می توانید در بار بعدی که به شدت وسوسه شدید، تجربه ای مشابه با آنچه 
عیسی در جتسیمانی داشت و در مقابل تجربه ئی که آدم و حوا در فردوس داشتند، 

داشته باشید؟ چه عاملی بسیار مهمی باعث تفاوت زیاد آن دو می شود؟ 

در ســپیده دم تاریــخ، خــدا آدم و حــوا را خلــق کــرد و آنهــا را در باغــی زیبــا   
کــه پــر بــود از بــرکات و آنچــه بــرای یــک زندگــی شــاد نیــاز داشــتند، قــرار داد. دیــری 
نگذشــت کــه چیــزی غیــر عــادی اتفــاق افتــاد: شــیطان ظاهــر شــد )پیدایــش بــاب 3(. 
او اولیــن زوج خلــق شــده را وسوســه کــرد و زمیــن تــازه آفریــده را بــه مکانــی بــرای 

ــل منــود. ــد و خــدا و شــیطان تبدی ــان خــوب و ب ــزرگ می نــردی ب
اکنــون در برنامــه زمانــی خــدا، باغــی دیگــر )لوقــا بــاب 22 آیــات 39 تــا ۴۶(   
بــه میــدان نــرد بزرگــی تبدیــل شــد کــه در آن جنــگ میــان حقیقــت و دروغ، عدالــت 
و گنــاه و نقشــه خــدا بــرای رســتگاری بــر و نقشــه شــیطان بــرای نابــودی او شــدت 
ــروزی  ــیانی پی ــود؛ در جتس ــه ب ــرو رفت ــاه ف ــان در گن ــردوس، جه ــاغ ف ــت. در ب گرف
نهایــی جهــان مســلم شــد. آســان شــاهد پیــروزی غــم انگیــز نفــس در قیــام علیــه خــدا 

ــاه شــد.  ــر گن ــروزی ب شــد. جتســیانی شــاهد تســلیم نفــس بخــدا و پی

آنچــه را کــه در بــاغ فــردوس اتفــاق افتــاد )پیدایــش بــاب 3 آیــات 1 تــا 6( بــا 
ــد.  ــا 46( مقایســه کنی ــات 39 ت ــاب 22 آی ــا ب ــاد )لوق ــاق افت آنچــه در جتســیانی اتف

ــاد در چیســت؟  ــاغ اتفــاق افت ــن دو ب ــزرگ آنچــه در ای تفــاوت ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جتســیانی منــاد دو چیــز حیاتــی اســت: اول، تــاش بیرحانــه شــیطان بــرای   
انحــراف عیســی در انجــام مأموریــت و هــدف خــدا؛ دوم، رشیــف تریــن منونــه از تکیــه 
بــر قــدرت خــدا بــرای بــرای تحقــق اراده و هــدف او. جتســیانی نشــان مــی دهــد کــه 
هــر قــدر هــم کــه نــرد قــوی و شــخص ضعیــف باشــد، پیــروزی بــرای آنــان کــه قــدرت 
ــی  ــروف عیس ــای مع ــه در دع ــور ک ــت. هانط ــلم اس ــد، مس ــرده ان ــه ک ــا را تجرب دع
آمــده اســت: »نــه اراده مــن بلکــه اراده تــو بــه انجــام برســد.« )لوقــا بــاب 22 آیــه ۴2(. 
همــه همدســتان شــیطان بــر ضــد عیســی احضــار شــده بودنــد؛ حواریــون کــه   
ــده  ــس مان ــی ح ــج او ب ــر درد و رن ــود، در براب ــد ب ــان عاقمن ــه ایش ــیار ب ــی بس عیس
ــود؛  ــک لحظــه دور ب ــط ی ــن فق ــد؛ بوســه خائ ــی چکی ــد. خــون قطــره قطــره م بودن
کاهنــان و نگهبانــان معبــد در رشف یــورش بودنــد. بــا ایــن حــال، عیســی بــه مــا نشــان 
داد دعــا و تســلیم شــدن بــه خــدا نیــروی الزم بــرای تحمــل بــار مشــکات زندگــی را 

ــه فــرد مــی دهــد.  ب



90

یهودا

22 ژوئندوشنبه

ــه دل یهــودا کــه لقــب اســخریوطی داشــت و یکــی از دوازده حــواری  »شــیطان ب  
بــود وارد شــد.« )لوقــا بــاب 22 آیــه 3(. در ایــن شــکی نیســت کــه شــیطان بــرای نفــوذ بــه 
تــک تــک حواریــون بشــدت تــاش کــرد. امــا یهــودا چــه تفاوتــی نســبت بــه ســایرین داشــت 

ــیطان داد؟ ــه ش ــروزی را ب ــکان پی ــه ام ک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاب  ــل از انتخ ــب قب ــی ش ــور عیس ــه چط ــد ک ــی کن ــاره م ــش اش ــا در انجیل لوق  
حواریــون تــا صبــح در کوهســتان بــه دعــا کــردن پرداخــت )لوقــا بــاب ۶ آیــات 12 تــا 1۶(. و 
عیســی بــاور داشــت کــه ایــن دوازده نفــر هدیــه خــدا بــه او بودنــد )یوحنــا بــاب 17 آیــات ۶ 
تــا 9(. آیــا یهــودا واقعــا نتیجــه ای از آن دعــا بــود؟ چگونــه مــی توانیــم ایــن اتفاقــات را درک 
کنیــم و بفهمیــم کــه حتــی در خیانــت و ارتــداد یهــودا نیــز اراده خــدا تحقــق مــی یافــت؟ 

ــد.(  ــه 8 را ببینی ــاب 13 آی ــان ب )دوم قرنتی
یهــودا کــه توانایــی هــای زیــادی داشــت و مــی توانســت پولســی دیگــر باشــد، امــا   
ــه جتســیانی  ــی توانســت تجرب ــه م ــرای او آنچــه ک ــت. ب ــا نادرســت رف ــه مســیری کام ب

ــد.  ــدن ش ــاغ ع ــقوط در ب ــابه س ــوض مش ــد در ع باش
»او روح شــیطانی طمــع را تــا جایــی پــرورش داد کــه بــه انگیــزه اصلــی زندگــی اش تبدیــل 

شــد. عاقــه بــه ثــروت بــر عاقــه بــه عیســی برتــری یافــت.« – الــن جــی. هوایــت 
)Ellen G. White(، The Desire of Ages,p. 716.

زمانــی کــه عیســی ۵000 نفــر را بــا ۵ قــرص نــان و دو ماهــی ســیر کــرد )لوقــا بــاب   
9 آیایــت 10 تــا 17(، یهــودا اولیــن کســی بــود کــه ارزش سیاســی ایــن معجــزه را دریافــت 
و »تصمیــم گرفــت بــه اجبــار عیســی را پادشــاه کنــد« – Pages 718, 719. امــا عیســی ایــن 
تــاش او را محکــوم منــود و دلــردی و رسخوردگــی یهــودا از همیــن جــا آغــاز شــد: »امیــد 
بســیاری داشــت و ایــن نــا امیــدی برایــش تلــخ بــود.« – Page 719. بدیهــی اســت کــه یهــودا 
و ســایرین مــی پنداشــتند کــه عیســی از قــدرت هــای خــارق العــاده اش اســتفاده کــرده و 
ســلطنتی دنیــوی برپــا خواهــد منــود و واضــح اســت کــه یهــودا بــه دنبــال مقامــی در ایــن 
ســلطنت بــود. چــه غــم انگیــز: میــل او بــه مقامــی در ســلطنتی موقتــی کــه هرگــز بوقــوع 
نپیوســت، باعــث شــد او جایگاهــش را در ملکوتــی ابــدی کــه اســتوار شــدنش حتمــی بــود، از 

دســت بدهــد. 
یــک بــار دیگــر هنگامــی کــه یکــی از پیــروان بــا ایــان عیســی خواســت پاهــای او   
را بــا عطــری گــران قیمــت تدهیــن منایــد، یهــودا عمــل او را ارساف دانســت )یوحنــا بــاب 12 
آیــات 1 تــا 8(. تنهــا چیــزی کــه یهــودا مــی دیــد پــول بــود و عاقــه اش بــه پــول بــر محبتــش 
نســبت بــه عیســی برتــری یافتــه بــود. ایــن دلبســتگی زیــاد یهــودا بــه پــول و قــدرت، او را 
بــه جایــی رســاند کــه بــر موهبــت بــی قیمــت آســانی قیمــت بگــذارد )متــی بــاب 2۶ آیــه 
1۵(. از آن پــس، »شــیطان در یهــودا داخــل گشــت« )لوقــا بــاب 22 آیــه 3( و یهــودا بــه انســان 

گمگشــته تبدیــل شــد. 

هیــچ چیــز اشــتباهی در مــورد مقــام، قــدرت و پــول وجــود نــدارد. مشــکل از جایــی رشوع مــی شــود 
کــه ایــن هــا )یــا هــر چیــز دیگــری( بــر وفاداریــان نســبت بــه خــدا ارجهیــت مــی یابنــد. چــرا همــواره 

مهــم اســت کــه بررســی روحانــی از خــود بکنیــم تــا ماننــد یهــودا فریــب نفســان را نخوریــم؟
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دو خطــاکار )لوقــا بــاب 23 آیــات 39 تــا ۴3(. دو خطــاکار بــه یــک صلیــب نگریســتند و دو عکــس 
العمــل متفــاوت نشــان دادنــد. ایــن صحنــه جنبــه حــد وســط نداشــن نجــات را نشــان مــی دهــد  

بــه ایــن معنــی کــه مــا یــا در طــرف نــرد بــزرگ هســتیم یــا در یــک طــرف دیگــر؟

ــده  ــد، تفکیــک کنن ــن مــی منای ــی کــه تضمی ــر ســایر چیزهای صلیــب عــاوه ب  
تاریــخ نیــز اســت: جــدا کننــده ایــان و بــی ایانــی، خیانــت و پذیــرش و زندگــی ابــدی 
و مــرگ. در رابطــه بــا صلیــب، هیــچ حــد وســطی بــرای بریــت وجــود نــدارد. در انتهــا 

ــم داشــت.  ــرار خواهی ــا در یکــی از دو ســمت ق م
»هــر کــه بــا مــن نیســت، برخــاف مــن اســت و هــر کــه بــا مــن جمــع نکنــد،   
پراکنــده ســازد« )متــی بــاب 12 آیــه 30(. چــه کلــات ســهمگینی، کــه ممکــن اســت 
ــد کــه واقعیــت  ــان کن ــه ســادگی ســعی دارد بی ــد، عیســی ب کمــی مــا را ناراحــت کنن
چیســت و حقیقــت بــرای کســانی کــه در نــرد بــزرگ عیســی و شــیطان قــرار دارنــد، 
ــا طــرف شــیطان. ــا طــرف عیســی هســتیم ی ــا ی چــه اســتلزامی بوجــود مــی آورد. م

آری، این چنین رصیح و آشکار است!   

ــی  ــوط م ــی مرب ــه عیس ــه ب ــد چگون ــی آی ــه م ــان در ادام ــه نامش ــرادی ک اف
شــودند و چــه درســی در مــورد رابطــه مــان بــا خــدا و صلیــب مــی توانیــم از آن هــا 

ــم؟ بیاموزی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــراد چــه اشــتباهاتی مرتکــب شــدند  ــن اف ــه 53(. ای ــاب 22 آی ــا ب شــورای یهــود )لوق
و چــرا؟ مــا چگونــه مــی توانیــم از انجــام کاری مشــابه در رابطــه بــا دیــدگاه آن هــا 

نســبت بــه عیســی مصــون مبانیــم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیاطــس )لوقــا بــاب 23 آیــات 1 تــا 7، 13 تــا 25(. چــه چیــزی باعــث شــد پیاطــس 
بگویــد »در او هیــچ عیبــی نیافتــم« )یوحنــا بــاب 19 آیــه 4( و در عیــن حــال حکــم 
مصلــوب شــدنش را صــادر کنــد؟ از ناتوانــی او در انجــام آنچــه مــی دانســت درســت 

اســت، چــه درســی مــی آموزیــم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیرودیــس )لوقــا بــاب 23 آیــات 6 تــا 12(. اشــتباه بــزرگ او چــه بــود و مــا از آن چــه 
مــی توانیــم بیاموزیم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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او برخاسته است

2۴ ژوئنچهارشنبه

صبــح زود روز یکشــنبه زنــان بــا یــک هــدف بــر رس قــر عیســی رفتنــد – امتــام   
تریفــات و مراســم کفــن ودفــن. بــا وجــود زمانــی کــه بــا عیســی گذرانــده بودنــد، 
بــه درســتی نفهمیــده بودنــد چــه اتفاقــی قــرار بــود بــی افتــد. بــه طــور حتــم منتظــر 
مواجــه شــدن بــا قــری خالــی یــا پیــام آســانی »او در اینجــا نیســت، بلکــه برخاســته 

ــد.  ــه ۶( نبودن ــاب 2۴ آی ــا ب اســت » )لوق

در اچنــد بــاب نخســت از کتــاب اعــال رســوالن بــه تنهایــی هشــت بــار بــه قیــام 
عیســی اشــاره شــده اســت. اعــال رســوالن بــاب 1 آیــه 22، بــاب 2 آیــات 14 تــا 36، 
بــاب 3 آیــات 14 و 15، بــاب 4 آیــات 1 و 2  و 10 و 12 و 33، بــاب 5 آیــات 30 تــا 32. 
چــرا قیــام عیســی در موعظــه هــای رســوالن و ایــان کلیســای نخســتین بســیار اساســی 
ــوردار  ــادی برخ ــت زی ــا از اهمی ــرای م ــز ب ــروز نی ــان ام ــرا همچن ــت؟ و چ ــوده اس ب

اســت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

زنــان نخســتین شــاهدان قیــام عیســی بودنــد. آنهــا شــتافتند تــا ایــن خــر نیکــو   
را بــه ســایرین برســانند امــا کســی حرفشــان را بــاور نکــرد )لوقــا بــاب 2۴ آیــه 11(. در 
عــوض، رســوالن بزرگریــن روایــت تاریــخ نجــات را رد کــرده و آن را داســتان مهمــل 

ــات 10 و 11(.  ــتند )آی ــدار دانس ــته و داغ ــان خس زن
و چه زود به اشتباهشان پی بردند!   

قیــام عیســی در عمــل نجــات بخــش خــدا و متامیــت ایــان و وجــود مســیحی   
اساســی اســت. پولــس رســول ایــن مفهــوم را شــفاف می ســازد: »اگر مســیح برنخاســت، 
ــه  ــاب 1۵ آی ــان ب ــان شــا« )اول قرنتی ــز ای ــا و باطــل اســت نی باطــل اســت وعــظ م
۴(. باطــل یــا بیهــوده اســت زیــرا تنهــا در قیــام مســیح اســت کــه امیدمــان حاصــل مــی 
شــود. بــدون ایــن امیــد زندگیــان در اینجــا و بــرای همیشــه پایــان مــی یابــد. زندگــی 
ــن  ــم چنی ــا ه ــرای م ــه ب ــت ک ــده اس ــده داده ش ــت و وع ــان نیاف ــر پای ــی در ق عیس

نخواهــد شــد. 
»اگــر عیســی از مــردگان بــر منــی خاســت، دوره طوالنــی اعــال خــدا بــرای   
نجــات انســان در قــر بــه بــن بســت مــی رســید. در صورتــی کــه قیــام عیســی حقیقــت 
نداشــته باشــد، در اینکــه خــدا، خــدای زنــده اســت، تضمینــی وجــود نــدارد زیــرا کــه 
ــرا مقصــود از آن  ــود زی ــی ب ــوده م ــان بیه ــود. ای ــز خواهــد ب ــان همــه چی ــرگ پای م
یعنــی خــدا خــود را بعنــوان خــدای حیــات بــه ثبــوت نرســانده بــود. اگــر عیســی در 
ــن –  ــن و آخری ــام تری ــراه واالمق ــر بهم ــیحی در ق ــان مس ــد، ای ــرده باش ــت م حقیق
مکاشــفه خــدا در مســیح – حبــس مــی شــد و از بیــن مــی رفــت.« – جــرج الــدون الد 
)George Eldon Ladd(،A Theology of the New Testament )Grand Rapids: 

Wm. B. Eerdmans, 1974(, p. 318.
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»ضروری است که همه چیز به انجام رسد.«

2۵ ژوئنپنجشنبه

شما چه مقدار برای خواندن کتاب مقدس وقت صرف می کنید؟ این چه تأثیری 
بر زندگی، تصمیم گیری و نحوه رفتارتان با دیگران داشته است؟

ــه  ــی ک ــاره وقایع ــا درب ــه م ــه ب ــا را ک ــل لوق ــاب 24 انجی ــا 49 ب ــات 13 ت آی
بافاصلــه پــس از قیــام عیســی اتفــاق افتــاد ســخن مــی گوینــد، مطالعــه کنیــد. عیســی 
ــش  ــه برای ــی ک ــردم از اتفاق ــه درک م ــک ب ــرای کم ــش ب ــای مختلف ــی ه در رویاروی
افتــاده و اهمیــت آن کــه حتــی تــا بــه امــروز بــرای مــا در شــهادت هایــان در ایــن 

ــد منــود؟ ــزی را تأکی ــه دارد، چــه چی ــا ادام دنی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوده  ــودن عیســی ب ــات مســیحا ب ــرای اثب ــد مدرکــی کافــی ب ــام عیســی بای قی  
ــرار  ــورد رضب و شــتم و خشــونت ق ــوب شــدنش م ــش از مصل ــه پی باشــد. عیســی ک
گرفتــه و در نهایــت بــه صلیــب میخکــوب شــد، در کفــن پیچیــده شــد و در قــر گذاشــته 
شــد. بســیاری ایــن عقیــده مســخره را دارنــد کــه حتــی اگــر او از صلیــب و قــر جــان 
ســامل بــه در مــی بــرد، عیســی خــون آلــود، کتــک خــورده و ضعیــف آن نبــود کــه همــه 

ــروز انتظــار داشــتند.  از مســیح پی
ــر  ــواری ظاه ــه دو ح ــامل ب ــده و س ــه زن ــود ک ــی ب ــن عیس ــود، ای ــن وج ــا ای ب  
گشــت و چنــد کیلومــری بــا ایشــان در جــاده عمــوآس راه رفــت. بــا ایــن حــال حتــی 
در آن زمــان پیــش از اینکــه هویتــش آشــکار کنــد، عیســی بــا اشــاره بــه کتــاب مقــدس 
ــه  ــگام کــه عیســی ب ــه او هدایــت کــرد. آن هن ــه داشــن ایانــی محکــم ب آن هــا را ب
ــا ایشــان غــذا خــورد،  ــه آن هــا نشــان داد و ب ــش را ب ــون ظاهــر گشــت و بدن حواری
همچنیــن کام خــدا را بــه آن هــا یــاد آور شــد: "بــر همیــن منــوال مکتــوب اســت و 
بدینطــور ســزاوار بــود کــه مســیح زحمــت کشــد و روز ســوم از مــردگان برخیــزد. و 
از اورشــلیم رشوع کــرده، موعظــه بــه توبــه و آمــرزش گناهــان در همــه امتهــا بــه نــام 
او کــرده شــود. و شــا شــاهد بــر ایــن امــور هســتید" )لوقــا بــاب 2۴ آیــات ۴۶ تــا ۴8(. 
عــاوه بــر ایــن مــدرک کــه او در واقــع زنــده و در میــان آن هــا اســت، عیســی ایــن آیــه 
از کتــاب مقــدس را بــرای کمــک بــه درکشــان از آنچــه بــرای وی اتفــاق افتــاده بــود، 
بیــان منــود. او همچنیــن مســتقیاً قیامــش را بــا مأموریــت رســاندن مــژده اش بــه متــام 

دنیــا مربــوط ســاخت. 
بنابرایــن، حتــی بــا متــام شــواهد قدرمتنــد موجــود در تأییــد اینکــه عیســی چــه   
کســی بــود، او همــواره پیروانــش را بــه کام خــدا ارجــاع مــی داد. گذشــته از هــر چیــز، 
امــروزه بــدون کام خــدا در میــان مــا چگونــه مــی توانســتیم بــه فراخوانــده شــدمنان 
ــی  ــه م ــاً چگون ــم؟ اص ــی بری ــان پ ــه جه ــیح ب ــژده مس ــاندن م ــان در رس و مأموریت
توانســتیم ماهیــت انجیــل را بدانیــم؟ از ایــن رو، کتــاب مقــدس بــه هــان انــدازه کــه 
در آن زمــان بــرای عیســی و حواریــون حیاتــی بــود بــرای مــا نیــز دارای اهمیــت اســت. 



9۴

جمعه 

مطالعه بیشتر: 

سواالتی برای بحث: 

ــد شــد.  ــرگ مســیح را مقدســین و فرشــتگان متوجــه خواهن ــت م »اهمی  
انســان ســقوط کــرده بــدون قربانــی شــدن بــّره خــدا در ایــن جهــان منــی توانســت 
مســکنی در بهشــت خــدا داشــته باشــد. پــس آیــا مــا نبایــد صلیــب مســیح را اعتــا 
ــرا حتــی  ــد زی ــه مســیح نســبت مــی دهن ــم؟ فرشــتگان افتخــار و شــکوه را ب منایی
آن هــا نیــز  جــز بــا نــگاه کــردن بــه رنــج پــر خــدا در امــان نیســتند. در حقیقــت 
بواســطه صاحیــت صلیــب مســیح اســت کــه فرشــتگان از ارتــداد در امــان هســتند. 
ــیطان  ــقوط ش ــل از س ــتگان قب ــش از فرش ــتند بی ــی توانس ــا من ــب آنه ــدون صلی ب
ــال  ــت و ک ــتگان در بهش ــال فرش ــه ک ــد. مرتب ــان  مبانن ــل رشارت در ام در مقاب
انســانیت در بــاغ فــردوس، آن بهشــت ســعادت از بیــن رفــت. همــه کســانی کــه 
بــه دنبــال امنیــت در زمیــن و آســان هســتند بایــد بــه بــّره خــدا بنگرنــد.  »الــن 

جــی. هوایــت 
)Ellen G. White(، The SDA Bible Commentary,  vol 5, p. 1132.

2۶ ژوئن

ــا ایــان زندگــی کنیــم؛ بــه ایــن مفهــوم کــه بایــد  1. بــه عنــوان یــک مســیحی مــا بایــد ب
ــرای آن نداشــته و در نتیجــه  ــی کافــی ب ــان داشــته باشــیم کــه مــدرک عین ــزی ای ــه چی ب
ــر  ــای دیگ ــه ه ــیاری در زمین ــه بس ــم. البت ــات کنی ــل اثب ــور کام ــه ط ــم آن را ب ــی توانی من
همیشــه ایــن گونــه عمــل مــی کننــد. بــرای مثــال، در زمینــه علمــی، نویســنده ای اظهــار 
داشــته اســت: »درکل مــدارک و شــواهد مــا از باورهایــان بــه گونــه شــگفت آوری محــدود 
 Richard DeWitt, Worldviews: An Introduction to the History and(  ».اســت
 Philosophy of Science,second edition )Chichester, West Sussex, U.K.: John
p )2010 ,.Wiley and Sons, Ltd. 1۵.( بــا ایــن وجــود، دالیــل خــوب بســیار زیــادی بــرای 
ــه  ــه گفت ــزرگ، ب ــت ب ــه مأموری ــه، در زمین ــرای منون ــود دارد. ب ــان وج ــان و باورهای ای
ــه  ــامل موعظ ــام ع ــوت در مت ــن بشــارِت ملک ــه ای ــد: »و ب ــون توجــه کنی ــه حواری عیســی ب
خواهــد شــد تــا بــر جمیــع امتهــا شــهادتی شــود؛ آنــگاه انتهــا خواهــد رســید« )متــی بــاب 
ــن ســخنان را فرمــود، بیاندیشــد. تعــداد  ــه آن زمــان کــه عیســی ای ــون ب ــه 1۴(. اکن 2۴ آی
ــا  ــاور داشــتند ی پیروانــش در آن زمــان بــه چــه انــدازه بــود؟ چــه تعــداد از مــردم او را ب
ــه  ــت ک ــه مخالف ــه آن هم ــن ب ــتند؟ همچنی ــش داش ــت او و مأموریت ــی از هوی ــی درک حت
کلیســای نخســتین بــرای قــرن هــا در امپراطــوری روم بــا آن مواجــه بــود نیــز توجــه مناییــد. 
بــا در نظــر گرفــن متــام ایــن واقعیــت هــا، دربــاره اهمیــت ایــن پیشــگویی عیســی و کمــک 

کــردن آن بــه مــا در اطمینــان بــه کام خداونــد بحــث کنیــد. 

2. دربــاره مــن ارایــه شــده از خانــم الن جــی. هوایــت در بــاال بیاندیشــید. در درک واقعیت 
جهانــی بــودن مســائل مربــوط بــه گنــاه چــه کمکــی بــه مــا مــی کنــد؟ حتــی فرشــتکان نیــز 

بــدون نــگاه کــردن بــه عیســی در امــان نیســتند. مفهــوم ایــن جملــه چیســت؟ 
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