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۱۹ تا ۲۵ مرداد   درس هفتم   
عیسی و نیازمندان

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: لوقـا ۱: ۴۶ تـا ۵۵، ۴: ۱۶ تـا ۲۱، ۷: ۱۸ تـا ۲۳؛ متـی ۱۲: ۱۵ تـا ۲۱، 

متـی ۲۱: ۱۲ تـا ۱۶؛ مرقـس ۱۱: ۱۵ تـا ۱۹؛ اشـعیا ۵۳: ۳ تـا ۶.
به  را  او  رحمت  مژدٔه  تا  برگزيده  مرا  خداوند  است!  من  بر  خداوند  روح  حفظی: «  آیه 
بينوايان برسانم. او مرا فرستاده است تا رنجديدگان را تسلی بخشم و رهايی را به اسريان و 
بينايی را به نابينايان اعالم منايم و مظلومان را آزاد سازم؛ و بشارت دهم كه زمان آن فرا رسيده 

كه خداوند انسان را مورد لطف خود قرار دهد » (لوقا ۴: ۱۸ و ۱۹).
در میـان دیگـر دالیـل بـرای تجسـم یافـنت او، این دلیـل وجود دارد که عیسـی آمـد تا به ما 
نشـان دهـد کـه خداوند چگونه اسـت. او ایـن کار را فقط با تعالیمش، بـا فداکاریش، و با طرز 
زندگیـش؛ و بوسـیله چگونگـی ارتبـاط بـا افراد عادی نشـان داد. بسـیاری از اعـامل او تغییرات 

آنـی و دنیایواقعـی را در زندگـی دیگـران ایجاد منود. 
ایـن جنبـه از زندگـی مسـیح توسـط انبیـاء عهـد عتیـق، مریـم مادر عیسـی، و حتی توسـط 
عیسـی مسـیح هنگامـی کـه رسـالت و مأموریـت خـودش را در اولیـن موعظـه اش( لوقـا ۴) 
مشـخص و بیـان مـی کـرد، پیشـگوئی شـده بـود. عـالوه بـر ایـن، نویسـندگان انجیـل اغلـب با 
اسـتفاده از طـرز بیـان انبیـاء عهـد عتیـق در قالـب حکایـات، خدماتی که مسـیح انجـام داد را 
توضیـح داده انـد. بـه این ترتیب، زندگی مسـیح در سـنت و رسـوم این انبیاء، از جمله شـفقت 

و دلسـوزی آنـان بـرای فقـرا و سـتمدیدگان بـه طـور وضـوح دیـده می شـود.
امـا رهـربان مذهبـی، عیسـی را بـه عنـوان تهدیـدی بـرای خود می شـناختند. در یـک منونه 
ناگـوار و ترسـناک از بـی عدالتـی و بـی رحمـی، آنهـا عیسـی را دسـتگیر و بطـور ناعادالنـه 
محاکمـه و مصلـوب کردنـد. از طریـق محاکمـه ناعادالنـه عیسـی مسـیح، خداوند مـی داند که 
بـی عدالتـی چـه حسـی دارد — و از طریـق مـرگ او، خداونـد وحشـت  تـرس رشیـر را برمـال و 
از بیـن بـرد، اگرچـه  از طریـق رسـتاخیزش، او بـرای حیـات، نیکویـی و نجات به پیروزی رسـید. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۲۶ مرداد — August ۱۷ آماده شوید.
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۲۰ مرداد      یکشنبه      
رسود مریم

این صحنه را تصور کنید: فقط چند روز پیش مریم پیام جربئیل فرشته را دریافت کرده بود. 
او به مریم گفته بود که او مادر عیسی پرس خداوند متعال خواهد بود، او هنوز به هیچکس 
در این مورد حرفی نزده بود و می رود تا الیزابت، خویشاوند پیرش را مالقات کند، الیزابت 
همچنین در انتظار بدنیا آمدن فرزندش در اثر معجزه است. الیزابت از طریق بینش روحانی 
خود، خرب بارداری مریم را حتی قبل ازاینکه مریم فرصت پیدا کند چیزی در مورد آن بگوید، 

ادراک می کند و آنها با هم وعده های خیر و نیکویی خداوند را جشن می گیرند.

لوقـا ۱: ۴۶ تـا ۵۵ بخوانیـد. بـه شـکرگزاری او توجه کنیـد: « زیرا آن قادر مطلـق کارهای بزرگی 
بـرای مـن کـرده اسـت.نام او مقـّدس اسـت » ( لوقـا ۱: ۴۹) - و ایـن شـکرگزاری فراتـر از یـک 
شـخص بلکـه بـرای همـگان مـی باشـد. چـرا حمد و شـکرگزاری مـا باید هـم تاکید شـخصی و 

هم عمومی داشـته باشـد؟ 
 

ایـن رسود قابـل توجهـی اسـت کـه می تواند به خوبـی در میان مزامیر و یا در نوشـته های 
انبیـاء عربانـی قـرار بگیـرد. مریـم ماالمال از حس شـگفتی و سپاسـگزاری از خداوند شـده بود. 
او بـه وضـوح کار خداونـد را در زندگـی خـودش دیده بود، امـا او همچنیـن از پیامدهای بزرگ 

طـرح خداونـد بـرای نجـات قومش و نـژاد برش به خوبـی آگاه بود.
امـا در فهـم و درک مریـم، خداونـد نـه تنهـا قدرمتند و سـتودنی بـود، بلکـه او مهربان هم 
بـود، و بـه نظـر مـی رسـید کـه بـا فروتنـی توجـه ویـژه ای نسـبت بـه ضعیفـان و فقـرا دارد. 
فرشـته خداونـد پـس از اعـالم « خـرب خـوش » دربـاره تولـد مسـیح، قبـل از اینکـه مریـم ایـن 
رسود را برسایـد، بـه یکبـاره ناپدیـد مـی شـود: « سـالطني را از تخت بـه زير كشـيده و فروتنان 
را رسبلنـد كـرده اسـت. گرسـنگان را بـا نعمتهـای خود سـري كـرده، امـا ثرومتندان را تهی دسـت 

روانـه منـوده اسـت » ( لوقـا ۱: ۵۲ و ۵۳).
درست در ابتدای داستان زندگی عیسی بر روی زمین، او به عنوان حکمران معرفی شده 
است — اما به عنوان نوعی فرمانروائی و سلطنتی متفاوت — هامنطور که بسیاری از مفرسان 
آن را توصیف کرده اند، پادشاهی خداوند، که عیسی آمد تا آن را بر پا و بنا کند، می باید 
بر   » شود،  می  مقایسه  دنیا  این  های  پادشاهی  در  معمول  اجتامعی  احکام  با  که  هنگامی 
عکس پادشاهی های دیگر » بوده باشد. در توصیف هایی که ما از پادشاهی عیسی داریم، 
قدرمتندترین و ثرومتندترین های این جهان، کمرتین و کوچکرتین هستند، فقرا و ستمدیدگان 

همه رستگاری یافته، « سیراب و اشباع » شده و رسبلند می شوند.
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ــد  ــی توان ــا م ــه کلیس ــد، چگون ــد باش ــاهی خداون ــدٔه پادش ــی کنن ــا تجل ــر کلیس اگ
ــم آن را توصیــف  ــه مری ــه » باشــد ک ــی شــبیه یــک « پادشــاهی وارون ــه خوب نمون
کــرد ؟ چطــور سیســتمی مــی توانــد شــبیه ایــن الگــو باشــد، امــا بــدون اینکــه بــه 
ثروتمنــدان و قدرتمنــدان و همینطــور بــه کســانی کــه محبــت مســیح را دریافــت 

ــد، بــی انصــاف باشــد؟ مــی کنن

۲۱ مرداد      دوشنبه      
وصف رسالت مسیح

خـواه تعیـن شـده بـود تـا در آن روز آیاتـی خوانـده شـود یـا ایـن کـه عیسـی تعمـداً آیات 
(اشـعیا ۶۱: ۱ و ۲) را در طومـاری کـه بـه او داده شـده بـود تـا بخوانـد، متناسـب یافـت؛ ایـن 
آیـات بطـور تصادفـی در مـنت اولیـن موعظـه عمومـی او قرائـت شـد. و همچنیـن داسـتان 
موعظـه کوتـاه عیسـی در لوقـا ۴: ۱۶ تـا ۲۱هـم تصادفـی نبود — او به ایشـان گفـت: « امروز 
هنگامی کـه گـوش می دادیـد ایـن نوشـته بـه حقیقـت پیوسـت » ( لوقـا ۴: ۲۱) — کـه رشوع 

نـگارش و ثبـت رسـالت عمومـی عیسـی توسـط بود.
بـه نظـر می رسـید که عیسـی مسـیح از نوای رسود « پادشـاهی وارونه » مریـم الهام گرفته 
و رشوع بـه اجـرای آن در رسـالت عملـی خـود مـی کند. عیسـی — و لوقا در بازگویی داسـتان 
عیسـی — از نبـوت اشـعیا بـرای توضیـح آنچـه که عیسـی انجام داده بـود و در حـال انجام آن 
بـود، اسـتفاده کردنـد؛ امـا همچنیـن ایـن طریق دیگـری بود برای بیـان آنچه که مریم ۳۰ سـال 
پیـش تـر از آن توصیـف کـرده بود. فقرا، آسـیب دیدگان و سـتمدیدگان، مرکز توجـه و دریافت 

کننـدگان خـِرب خوبـی بودند که عیسـی آورده بود.
عیسـی از آیـات بـاب ۶۱ اشـعیا بـرای رشح خدمـت و رسـالتش اسـتفاده کـرد. خدمـت و 
مأموریـت او هـم روحانـی و هـم عملـی بودنـد، و او اثبـات کرد که امـور روحانـی و عملی به 
اندازه ای که گاهی ما فکر می کنیم از هم دور نیسـتند. از نظر عیسـی و شـاگردان او، جسـم 
و روح الزم و ملـزوم یکدیگرنـد و یکـی بـدون دیگـری منـی توانـد عمل کند. [بـه همین منظور 
بـود کـه عیسـی ابتـدا بـا اطعام و شـفا، به بهبـود رشایط جسـمی آنان مـی پرداخت، سـپس به 

رشایـط روحانـی آنان رسـیدگی مـی کرد].

لوقـا ۴: ۱۶ تـا ۲۱ و ۷: ۱۸ تـا ۲۳ را بخوانیـد و بـا هـم مقایسـه کنید. شـام فکر مـی کنید چرا، 
عیسـی به این صورت جواب داد؟ شـام چگونه به سـؤاالت مشـابه در مورد الوهیت و مسـیح 

موعـود بودن عیسـی پاسـخ می دهید؟ 
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هنگامی که عیسـی مسـیح شـاگردان خود را برای بشـارت انجیل فرسـتاد، مأموریتی که به 
آنـان داد در راسـتای همیـن رسـالت بـود. در حالـی کـه آنهـا اعـالم مـی کردند که « پادشـاهی 
آسـامن نزدیـک اسـت » ( متـی ۱۰: ۷)، سـفارش بعـدی عیسـی بـه آنان ایـن بود کـه، « بیامران 
را درمـان کنیـد، مـردگان را زنـده کنیـد، جذامـی ها را شـفا بدهیـد، و ارواح پلید را از جسـم ها 
بیـرون کنیـد ». رایـگان بدسـت آورده اید؛ رایگان ببخشـید، ( متـی ۱۰: ۸). خدمـات آنان به نام 
عیسـی بـود تـا ارزش هـا و مبانـی رسـالت عیسـی و پادشـاهی را کـه او مـردم را بـه آن دعوت 
مـی کـرد، منعکـس و ثابـت کننـد. همچنیـن شـاگردان مسـیح بـه او در گرفـنت دسـت افتادگان 

و آنانـی کـه کوچـک شـمرده مـی شـدند و راه خـود را در زندگی گم کـرده بودند، پیوسـتند. 

چگونــه مــی توانیــم ایــن کار را بــا پیــام مهــم موعظــٔه ســه فرشــته بــه جهــان گمــراه 
شــده در گنــاه تطابــق دهیــم ؟ چــرا بایــد همــه کارهایــی کــه مــی کنیــم بــه طریقــی 

بــا اعــالن «حقیقــت حاضــر» مرتبــط باشــد؟ 

۲۲ مرداد      سه شنبه      
عیسی شفا می دهد

انجیل پر از حکایات معجزات عیسی، به ویژه کسانی است که شفا یافته اند. هامنطور که 
اشعیا پیشگویی کرده بود، او نابینایان و کسانی را گاهی اوقات سال ها در رنج و مرض بودند 
شفا داد ( به عنوان منونه به لوقا ۵: ۲۴ تا ۳۴ و یوحنا ۵: ۱ تا ۱۵ نگاه کنید). اما معجزات او 
بیشرت از این بود؛ او افلیج را شفا داد، جذامی را درمان کرد — نه فقط بوسیله کالم خود بلکه 
بوسیله ملس کردن آنها — هرچند آنان « گناهکار » بودند؛ او با ارواح پلید روبرو شد کسانی 

که ذهن و جسم انسان ها را در اختیار خود داشتند؛ و او حتی مردگان را هم حیات بخشید. 
مـا ممکـن اسـت فکـر کنیـم که ایـن معجـزات به خاطـر جلـب توجه انبـوه مـردم و اثبات 
قدرتـش بـه بسـیاری از مخالفانـش و منتقدانـش بـوده اسـت. امـا همیشـه موضـوع بـه ایـن 
صـورت نبـوده اسـت. برعکـس، اغلـب عیسـی بـه اشـخاصی کـه شـفا مـی یافتنـد سـفارش می 
کـرد کـه بـه کسـی دربـاره آن چیـزی نگوینـد. هرچنـد بـه نظـر مـی رسـد کـه افـراد شـفا یافته 
دوسـت نداشـتند ایـن درخواسـت مسـیح را اجابت کننـد و این خرب شـگفت انگیز شـفای خود 
را فقـط در نـزد خویـش حفـظ کنند، عیسـی سـعی داشـت نشـان دهد کـه معجـزات او دربارٔه 
هدفـی مهـم تـر از دریافـت بینایـی اسـت، و البته هـدف نهایی او ایـن بود که مـردم از طریق 

او به رسـتگاری برسـند. 
بـا ایـن حال، معجزات شـفای عیسـی مظهر شـفقت و مهربانی او بود. بـرای مثال، در مورد 
رهـربی او بـرای سـیر کـردن ۵۰۰۰ نفـر،« همین که عیسـی به سـاحل رسـید، جمعیّـت زیادی را 
دیـد و دلـش بـه حـال آنهـا سـوخت و مریضـان آنان را شـفا داد » ( متـی ۱۴: ۱۴). عیسـی درد 
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کسـانی را کـه در معـرض رنـج و مـرارت بودنـد احسـاس کـرد، و هـر آنچـه را کـه می توانسـت 
بـرای مـردم انجـام داد و او نـزد آنـان آمـد تـا بـه آنها کمک کند و دسـت نیـاز آنـان را بگیرد. 

نبـوت اشـعیا را در کتـاب متـی ۱۲: ۱۵ تـا ۲۱ بخوانیـد. بـه چـه روش هایـی اشـعیا و متـی 
مشـخص کـرده انـد کـه هدف عیسـی بزرگ تـر و مهم تر از شـفا دادن تعدادی — یـا حتی چند 

صـد نفـر — مـردم مریـض، بوده اسـت؟ 
 

« هـر معجـزه ای را کـه عیسـی انجـام داد، نشـانه ای از الوهیـت او بـود. او کارهایـی را 
انجـام داد کـه قبـالً پیـش بینـی شـده بود که مسـیح انجـام خواهـد داد؛ اما به نظر فریسـی ها 
ایـن کارهـای رحیامنـه، یـک قانون شـکنی محقق بـود. رهربان یهـودی با بی عالقگـی و نگاهی 
عـاری از عاطفـه بـه رنـج انسـان نـگاه مـی کردند. در بسـیاری از مـوارد، خودخواهـی و ظلم و 
سـتم آنـان باعـث درد و رنـج مسـیح می شـد. بدیـن ترتیب معجزات مسـیح، آنهـا را عذاب می 

داد » — اِلـن جـی وایـت، آرزوی اعصـار، صفحه ۴۰۶ .
معجزات شـفای عیسـی، اعاملی از روی محبت و عدالت بودند. اما در همٔه موارد، انسـان 
هایـی کـه او شـفا مـی داد، در نهایت هامن انسـان قبل از شـفا یافنت و اولیه از نظر شـخصیتی 
نبودنـد. در نهایـت هـدف متـام آنچـه که مسـیح انجـام داد، هدایت مـردم بسـوی زندگی ابدی 

بـود ( یوحنـا ۱۷: ۳ را بخوانید). 

۲۳ مرداد      چهارشنبه      
پاکسازی معبد

وقتـی مـا حکایـات عیسـی را در انجیـل می خوانیم، مـا اغلب مجذوب تصاویر آرام عیسـی 
مـی شـویم — مراقبـت و توجـه او نسـبت بـه بیـامران و کـودکان، حکایـت هـای او در مـورد 
جسـتجوی گمراهـان و زیـان دیـدگان، و صحبـت هایی که او دربـارٔه ملکوت خداونـد می کرد. 
و مـا در داسـتان هـای دیگـر، می بینیـم که او مخصوصـاً در برابر رهربان مذهبـی زمان خودش 
و برخـی از مراسـم مذهبـی، محکـم و بـی پـرده و رک عمل مـی کند — و این مـی تواند باعث 

علـت تعجب ما شـود. 

متــی ۲۱: ۱۲ تــا ۱۶؛ مرقــس ۱۱: ۱۵ تــا ۱۹؛ لوقــا ۱۹: ۴۵ تــا ۴۸؛ یوحنــا ۲: ۱۳ تــا ۱۷ را 
بخوانیــد. اهمیــت ایــن واقعیــت کــه حکایت هــای متشــابه در متــام رشح حــال هــای انجیــل 

گفتــه شــده اســت، چیســت؟ 
 



۶۹

خیلـی جـای تعجـب نیسـت کـه ایـن رویـداد در متـام انجیـل هـا ذکر شـده اسـت. این یک 
حکایت تأثرآور، تأثیرگذار و پر شـور اسـت. عیسـی آشـکارا نگران اسـتفاده معبد به این طریق 
و جایگزینـی جایـگاه واقعـی عبـادت با مکان خرید و فـروش حیوانات بـرای قربانی کردن بود. 
بـی رحمـی کـه در همـٔه آن قربانـی هـا به منایـش می گذاشـتند، بیان کننـدٔه این بـود که مرگ 

مسـیح جایگزینـی بـرای مجـازات مرگ جهـان برای گنـاه خواهد بود. 
اقدامـی چنیـن بـی پـرده بـه خوبی متناسـب با سـنت پیامـربان عربانی بـود. در هـر یک از 
حکایت هـای انجیـل توسـط عیسـی و یـا نویسـندگان انجیـل بـه ایـن نکتـه اشـاره شـده اسـت 
و از اشـعیا، ارمیـا تـا مزامیـر نقـل شـده تـا توضیـح دهنـد کـه چـه اتفاقـی در ایـن حکایت رخ 
داده اسـت. مـردم عیسـی را بـه عنـوان نبـی شـناختند ( متـی ۲۱: ۱۱ را ببینیـد ) بعـد از اینکه 
او سـوداگران و کسـانی کـه دادوسـتد مـی کردنـد را بیـرون رانـد، هامنطور که در حیـاط معبد 
شـفا و آمـوزش مـی داد مـردم بسـوی او آمدنـد. اینها افرادی بودنـد که در اثر ملـس او بهبودی 
یافتـه بودنـد و هامنطـور کـه بـه تعلیـم او گـوش می دادنـد، امیـد در قلب آنان رشـد می کرد. 
همچنیـن رهـربان مذهبـی، عیسـی را بـه عنـوان نبـی شـناختند - بـه عنوان کسـی کـه برای 
قـدرت و ثبـات نظـم اجتامعـی آنـان خطرنـاک بـود – و بـه دنبـال روِش طراحـی قتـل عیسـی 
مسـیح بـه هـامن شـیوه ای کـه پیشینیانشـان علیـه انبیـاء در قـرن هـای پیشـین طراحـی کرده 

بودنـد، رفتنـد (ایـن مقایسـه را در لوقـا ۱۹: ۴۷ ببینیـد).

ــا  ــم ت ــا کنی ــان را ایف ــم نقــش خودم ــه مــی توانی ــوان اعضــای کلیســا، چگون ــه عن ب
اطمینــان حاصــل کنیــم کــه کلیســاهای محلــی مــا هرگــز بــه مکانــی ماننــد معبــد 
ایــام مســیح مبــدل نشــود؟ مــا چگونــه مــی توانیــم از آن خطــرات روحانــی جلوگیری 

کنیــم؟ در واقــع، برخــی از آنهــا چگونــه ممکــن اســت باشــد؟ 

۲۴ مرداد      پنجشنبه      
صلیب مسیح

خداونـد، خدایـی اسـت کـه فریـاد و گریـه هـای افـراد فقیـر و سـتمدیده را مـی بینـد، می 
شـنود و آرامـش بخـش آنـان اسـت. خداوند، خدایی اسـت که از طریق عیسـی مسـیح بدترین 
اعـامل غیـر انسـانی جهـان، ظلم و سـتم و بـی عدالتی را تجربه کرده و متحمل شـده اسـت. با 
وجـود متامـی دلسـوزی هـا و مهربانی هایی که عیسـی در زندگـی و خدمتش نشـان داد، مرگ 

او بـه علـت نفرت، حسـادت و بی عدالتـی رخ داد.
از دعاهای هراس عیسی در باغ جستیامنی تا دستگیری، « محاکمه »، شکنجه، متسخر شدن، 
مصلوب شدن و مرگ؛ او به شدت متحمل درد، ظلم و ستم، آزار و قدرت ستمگران شد. متام 
اینها توسط او که بی گناه، پاک و نیکو بود، کسی که عذاب کشیده بود، تحمل شد:« بلكه خود 
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را از متام مزایای آن محروم منوده، به صورت یک غالم درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شكل 
انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حارض شد مرگ -  حتّی 
مرگ بر روی صلیب- را بپذیرد » ( فیلیپیان ۲: ۷ و ۸ ). با نگاه موشکافانهدر باب حکایت نجات 
و رستگاری، ما زیبندگی قربانی شدن عیسی را برای گناهامنان می بینیم، اما نباید بی رحمی را 

که او در اثر عذاب و بی عدالتی تجربه کرد، فراموش کنیم. 

اشـعیا ۵۳: ۳ تـا ۶ را بخوانیـد. ایـن آیـات چـه چیـزی را بـه مـا دربـارٔه اتفاقی که برای عیسـی 
افتـاد — رنـج کشـیدِن بـی گناهـی بـه خاطـر گنـاه — مـی گویـد؟ چگونـه ایـن روایـت به ما 

کمـک مـی کنـد، تـا از گـذار سـختی که بخاطـر مـا از آن عبـور کـرد، درک کنیم؟
 

خداونـد از طریـق عیسـای مسـیح مـی دانـد کـه قربانـی بـدی و بـی عدالتـی شـدن به چه 
احساسـی شـبیه اسـت. اعدام یک انسـان بی گناه، بیشـرت از قتل خوِد خداوند ناعادالنه اسـت. 
خداونـد هویـت خـودش را در رشایطـی کـه مـا دل شکسـته و افتاده بودیـم، بر ما آشـکار کرد، 
کـه مـا منـی توانیـم در همـدردی، شـفقت و وفـاداری او تردیـد کنیـم: « زیـرا كاهـن اعظـم مـا 
كسـی نیسـت كه از همدردی با ضعفهای ما بی خرب باشـد، بلكه كسـی اسـت كه درسـت مانند 
ما از هر لحاظ وسوسـه شـد، ولی مرتكب گناه نگردید » ( عربانیان ۴: ۱۵). چه مکاشـفه ای از 
شـخصیت خداونـد مـا! چگونـه مـا حتی در ذهن خودمـان در پیرامـون « مژدٔه نیکـو » در بارٔه 

خداونـد کـه صلیـب بیـان کنندٔه آن اسـت، مـی توانیم به نتیجه برسـیم؟

در تمــام کارهایــی کــه مــا بــرای خداونــد انجــام مــی دهیــم، بــه ویــژه در رســیدگی 
بــه نیازمنــدان، چــرا بایــد همیشــه مــرگ عیســی را بــه عنــوان جایگزیــن مــرگ مــا 
- نــه فقــط بــرای مــا بلکــه بــرای کســانی کــه مــا بــه آنــان کمــک مــی کنیــم — در 

محــور کار خدمــت و هــدف خــود قــرار دهیــم؟ 

۲۵ مرداد      جمعه      
ــت، in the Footsteps of the Mater، صفحــات  ــن جــی وای ــد، اِل ــر: بخوانی تفکــری فرات
 Ministry of صفحــات ۲۹ تــا ۵۰، در ،Days of Ministry ؛ Welfare Ministry۱۱۷ تــا۱۲۴، در
 ،In Pilate’s Judgment Hall صفحــات ۵۸۹ تــا ۶۰۰؛ ،The Temple Cleansed Again “ ؛ Healing

ــا ۷۴۰، در آرزوی اعصــار. صفحــات ۷۲۳ ت
« خداونـد در کالم خویـش بینـات و دالیلـی قطعـی ارائـه منـوده کـه ناقضـان احکامـش را 
کیفـر خواهـد داد. کسـانی کـه خودفریبی می کنند کـه او رئوف تر از آن اسـت که تقصیرکاران 
را بـه عـدل و انصـاف داوری کنـد، تنهـا بایـد بـه صلیـب جلجتـا نظـری بیندازنـد. مـرگ یگانـه 
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فرزنـد معصـوم خـدا گـواه بـر ایـن اسـت کـه « مـزد گنـاه موت اسـت » اسـت و هر کـه ناقض 
قانـون خداونـد باشـد بایـد مجازاتـش را بپذیرد. مسـیِح بی گناه به خاطر انسـان گناهکار شـد. 
او تقصیـر رسپیچـی را بـر خـود گرفت، و از دیدن سـیامی پـدر خویش محروم گشـت، تا زمانی 
کـه قلـب او شکسـت و حیـات از جسـم او رخـت بسـت. همـه ایـن فـداکاری بـرای شـفاعت 
گناهـکاران انجـام شـد تـا شـاید جـرم گناهـکاران بازخریـد شـده و آنـان بخشـیده شـوند. و به 
هیـچ طریقـه دیگـری انسـان منـی توانسـت از مجـازات گنـاه رهـا شـود. و هـر روحـی کـه این 
کفـاره را نپذیـرد کـه بـه بهای خون مسـیح پرداخت و خریده شـده اسـت ، باید خودش شـخصاً 
آمـاده تحمـل مجـازات گنـاه و رسپیچـی از خداونـد باشـد » الـن جـی وایـت، نـربد عظیمنـربد 

عظیـم، صفحـات ۵۳۹ و ۵۴۰.

سواالتی برای بحث
ــی  ــی عدالت ــت ب ــورد واقعی ــد. در م ــاال بخوانی ــت را در ب ــی وای ــن ج ــیر اِل ۱. تفس
صحبــت کنیــد: مســیح، بــی گنــاه، از مجــازات گناهــکار رنــج بــرد! چــرا مّهــم اســت 

کــه ایــن حقیقــت حیاتــی را همیشــه بــه یــاد داشــته باشــیم؟
۲. عیســی هرگــز از اصالحــات سیاســی حامیــت منــی کــرد، تــا بدیــن ترتیــب نوعــی از 
«پادشــاهی» را معرفــی کنــد. بــه غیــر از همــه اینهــا، تاریــخ بــا داســتان هــای بســیار 
غــم انگیــز از افــرادی کــه از خشــونت و ظلــم و ســتم اســتفاده مــی کننــد، و همــه 
بــه نــام کمــک کــردن بــه ضعیفــان و ســتم دیــدگان بــوده، پــر شــده اســت. بنابرایــن 
اغلــب آنچــه کــه در تاریــخ انجــام شــده بــود جایگزینــِی یــک طبقــه ســتمگر بــا یکــی 
دیگــر بــود. اگرچــه مســیحیان مــی تواننــد و بایــد بــا قــدرت هایــی کــه ســعی دارنــد 
ــد از سؤاســتفاده سیاســت  ــد، چــرا همیشــه بای ــد، کار کنن ــان کمــک کنن ــه ضعیف ب

بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف آگاه باشــند؟
۳. فکــر کنیــد کــه طــرح نجــات چیســت؟ عیســی مســیح، عــادل، از دســت ناعــادالن 
رنــج مــی بــرد - یعنــی هــر یــک از مــا. چــرا بایــد ایــن قربانــی بــزرگ، بــه عــوض مــا، 

مــا را از طریــق مســیح بــه انســان هایــی جدیــد مبــدل کنــد؟

خالصـه: در انجیل ها، رسـالت عیسـی با ارجاع بـه کار انبیاء عهد عتیـق معرفی و توضیح 
داده شـده اسـت. خـرب خـوش بـرای فقـرا، آزادی بـرای سـتمدیدگان و شـفا بـرای دلشکسـتگان 
و آنچـه را کـه عیسـی در طـول رسـالتش انجـام داد، بـه عنـوان نشـان هـای مسـیح اعالم شـده 
بودنـد. بـا ایـن حـال، در مـرگ او، مسـیح همچنیـن از اعـامل ناعادالنـه رنـج بـرد و در نهایـت 
بـر بدتریـن عامـل سـقوط انسـانی و غیـر انسـانی، غلبـه کـرد. قدردانـی از مـرگ ناعادالنـه او 
بـه جـای مـا، مـی توانـد باعـث بخشـش گناهـان مـا شـود و ما صاحـب وعـدٔه زندگی ابـدی به 

واسـطه او شویم.
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داستانهای ایامنداران
۲۶ مرداد

آتش برای سبت
توسط آئورا کارلوس جوستینو

مـن در شـهر نامپـوال واقـع در موزامبیـک کـه سـومین شـهر بـزرگ موزامبیـک 
اسـت و ۸۰ درصـد آن مسـلامنند، بـه دنیـا آمـدم.

مـن از ایـامن مـادرم ناراحـت بودم؛ چون وقتـی بچه بودم طـالق گرفت. چیزی 
در درون قلبـم بـه مـن مـی گفـت کـه بـرای اینکـه احسـاس آرامـش کنـم بایسـتی 

مسـیحیت را امتحـان کنم.
یکروز، در مورد آرزویم به مادرم گفتم.

به او گفتم: «مامان، می خواهم مسیحی شوم»
مـادرم گفـت: «اگرمـی خواهـی مسـیحی شـوی دیگـر مرا مامـان صدا نـزن. تو 

دیگـر از ایـن بـه بعد دخـرتم نخواهـی بود».
حرفهایـش مـرا ترسـاند. مـن از رفـنت بـه مکانـی کـه او برای پرسـتش مـی رفت 
امتنـاع کـردم. بـه مکانـی کـه در آن عبـادت مـی شـد نرفتم. خواسـتم ببینـم مادرم 

چـه عکـس العملی نشـان خواهـد داد.
وقتـی مـادرم دیـد کـه اصـًال عبـادت منـی کنم گفـت: «خوبـه، می توانـی بروی 

دنبـال یک کلیسـای مسـیحی».
خیلـی خوشـحال بـودم! امـا بالفاصلـه دنبـال کلیسـا نرفتـم زیـرا مـرشوب مـی 

نوشـیدم و بـه پارتـی هـا مـی رفتـم.
یک روز، یک مرد جوان در خیابان به من نزدیک شد.

گفـت «آیـا مـی دانـی که خدا تـرا دوسـت دارد؟ » گفتم: «بلـه». او جواب داد: 
« تـو بایـد متـام گناهانت را تـرک کنی »
حرفهایی که زد باعث رنجشم شد.

مـرد خـودش را معرفـی کـرد و اسـمش آرمانـدو بود و مـرا به کلیسـایش در آن 
نزدیکـی دعـوت منود.

پـس از آنکـه مـا راه را بـا هـم رفتیـم؛ بـا وجـود ایـن نتوانسـتم نام کلیسـا را به 
خاطـر بیـاورم. یکـامه بعـد، وقتـی در اطراف خانه گشـتم فهمیدم که تنها کلیسـای 
مارگـه،  اِلیئوتِریـو  کلیسـا،  شـبان  اسـت.  روزهفتمـی  ادونتیسـت  کلیسـای  محلـی 
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آرمانـدو را منـی شـناخت؛ امـا او بـه مـن دروس کتـاب مقدس را پیشـنهاد داد. سـه 
مـاه بعـد، تعمیـد گرفتم.

چنـدی نگذشـت کـه زندگـی سـخت شـد. رسـتورانی کـه در آن کار مـی کـردم 
طـوری برنامـه ریـزی کـرد تـا روز شـنبه کار کنـم و بـا خـود فکـر کـردم: «اگـر روز 
سـبت کار نکنـم؛ بعـد از ایـن دیگـر بـی کار مـی شـوم. اگرشـغلی نداشـته باشـم، 
چطورمـادر و خواهرکوچکـرتم زندگـی خواهنـد کـرد چـرا که تنها کسـی کـه از آنان 

مراقبـت مـی کنـد من هسـتم؟ »
بعـد ازاینکـه بـه مـدت یـک مـاه بـا خـود فکـر کـردم، عهـد عیسـی را در متـی 
بـاب ۶ آیـه ٣٣ خوانـدم: «اگرشـام قبـل از هرچیـز، بـه ملکـوت و عدالـت خـدا دل 
ببندیـد؛ او همـه ایـن نیازهای شـام را بـرآورده خواهـد سـاخت» کارم را رها کردم.

مادرم نخسـت نگران بود؛ اما خدا فراهم سـاخته بود. یکی از سـه برادربزرگرتم 
قـدم جلو گذاشـته اند تا مـادر و خواهرم را حامیت کنند.

امـا بیشـرتین چیـزی  کـه بـر مـن تاثیر گذاشـت این بود کـه چگونه طـرز فکرم 
بـه شـدت تغییـر یافتـه اسـت. مـن آرامشـی دارم که قبـالً نداشـتم. مـن از خداوند 

بـه خاطـر گرویـدن به مسـیح در زندگی ام سپاسـگزارم.
مـن حـال بیسـت سـاله هسـتم و تا بـه حـال نتوانسـته ام کار متام وقـت بیابم. 
امـا بـه فیض خدا درچند سـال گذشـته مـن چهارنفر را بـه تعمید هدایـت کرده ام.


