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حق چاپ محفوظ و مخصوص «کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم» میباشد .هیچیک از بخشهای این کتابچه راهنامی مطالعه
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قابل ویرایش ،تغییر ،اصالح  ،اقتباس  ،ترجمه  ،تکثیر یا انتشار نیست .دفاتر بخشهای تابعه کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم
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اتحاد ما در کلیسا
کلیس�ا [ب�ه معن�ی جامع�ت خوان�ده ش�ده] ،خانواده خدا بـر روی زمین بشمار مـی رود .فعالیت
هـای کلیسـا بطـور اجاملـی شـامل :خدمـت  ،مطالعه و عبـادت در یک جمع واحد می باشـد .کلیسـا
فراخوانـده شـده اسـت تـا در زیـر بیـرق عیسـی بـه عنـوان رهبر و نجـات دهنـده خـود ،مـژده نیک
نجـات را بـه همه مـردم اعلام کند.
بخشـی از اصـول اعتقـادی شماره ١۲کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم چنیـن اظهـار مـی دارد:
«کلیسـا جامعـه ای از ایامنـداران می باشـد که عیسـی مسـیح را بـه عنوان خداونـد و نجات دهنده
خـود پذیرفتـه اسـت .مـا ادامـه قـوم خـدا از زمـان عهـد قدیـم هسـتیم ،کـه خـود را از جهـان جـدا
سـاخته؛ و بـرای عبـادت ،مـودت ،آمـوزش در جهـان ،ضیافـت شـام خداونـد ،خدمـت بـه متامـی
برشیـت و اعلام جهانـی انجیـل بـه هـم پیوسـته ایـم»Seventh-day Adventists Believe — .

(Boise, Idaho: Pacific Press© Publishing Association, 2005) p. 163

امـا منظـور مـا از کلیسـا چیسـت؟ چـه کسـی بـه کلیسـا تعلـق دارد؟ پاسـخ بـه این پرسـش ها به
تعریـف ما از کلیسـا بسـتگی دارد.
کلیسـا قطعـاً اجتماع محلـی ایامنـداران بـه عیسـی اسـت کـه از خداونـد اطاعـت مـی کننـد و
بـرای عبـادت و خدمـت گـرد هـم مـی آینـد .آنهـا مـی تواننـد در کلیسـاهای خانگـی یـا در جامعـت
هـای بـزرگ تـر جلسـه برقـرار کننـد (رومیـان بـاب  ۱۶آیـات  ۱۰و  .)۱۱منظور مـا از کلیسـا همچنین
سـاختامنی اسـت کـه مسـیحیان در آن جمـع مـی شـوند .اما ایـن تعریف را به سـختی می تـوان برای
کلیسـا بـکار بـرد .کلیسـا در بـاره مـردم اسـت و نـه در بـاره سـاختامن ها.
در عهـد جدیـد ،گاهـی اوقـات کلیسـا بـه گروهـی از ایامنـداران در منطقـه جغرافیایـی خاصـی
اشـاره شـده اسـت .بنابراین ،هنگامی که پولس کلیسـای غالطیه را مورد خطاب قرار داد ،به بسـیاری
از جامعـت هـای ایامنـدار محلی در شـهر ها و روسـتاهای آن منطقه اشـاره داشـت (غالطیـان باب ۱
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آیـه ۲؛ اول پطـرس بـاب  ۱آیـه  ۱را ببینیـد) .منظـور از کلیسـا گاهـی بـه گروهـی از مـردم نیـز اطالق
مـی شـود کـه بـه فرقـه خاصـی تعلق دارند و یـا نام خاصی دارنـد که به اعتقـادات و پبشـینه آنان باز
مـی گـردد .بـا ایـن وجود ،متـام این تعاریف ناکافی هسـتند .کلیسـا ،امت خدا در رستـارس جهان را در
بـر مـی گیـرد .و اگـر چه مسـیح پیـروان وفـاداری در فرقه هـای مختلف دارد کـه (بسـیاری از آنها در
بحـران نهایـی بـه بازمانـدگان خـدا خواهنـد پیوسـت [مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱۸آیـات  ۱تـا  ،)]۴با این
وصـف ،در ایـن فصـل بر روی کلیسـای خودمان یعنی کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم و مفهوم اتحاد
در مسـیح مترکـز مـی کنیـم تـا ببینیم کـه اتحاد برای مـا چه معنایـی دارد.
اصـول اعتقـادی شماره  ۱۴بـا عنوان اتحاد در بدن مسـیح چنیـن بیان می کند « :کلیسـا یک بدن
بـا اعضـای بسـیار مـی باشـد کـه از متـام ملت هـا ،قومیت هـا ،زبان هـا و مـردم فراخوانده شـده اند.
مـا در مسـیح مخلوقـی جدیـد می باشـیم؛ تفـاوت نـژادی ،فرهنگی ،آموزشـی و ملیتـی و تفاوت های
میـان بـاال مقـام و پاییـن رتبـه ،فقیـر و غنی ،مذکـر و مونث ،نباید مـا را از هم جدا سـازد .همه ما در
مسـیح برابریـم ،او کـه بـا یـک روح مـا را بـه همبسـتگی با خـود و یکدیگر پیونـد زده اسـت ؛ ما باید
ب�دون هیچگونـه جانبـداری و رشطـی به یکدیگر خدمت کنیم .ما به واسـطه مکاشـفه عیسـی مسـیح
در کتـاب مقـدس ،ایمان و امیـد واحـدی داریـم و بـرای همـه یـک موضـوع را شـهادت مـی دهیـم.
ریشـه ایـن اتحـاد در یگانگـی خـدای تثلیـث اسـت کـه مـا را بـه عنـوان فرزندان خـود پذیرفته اسـت
»– Seventh-day Adventist Believe, p. 201
هـدف ایـن مجموعـه دروس مطالعاتـی ،ارائـه آمـوزۀ کتـاب مقدسـی دربـاره موضـوع اتحـاد
مسـیحی بـرای مـا بـه عنوان ادونتیسـت هـای روز هفتم می باشـد که اکنـون مانند همیشـه با چالش
هایـی در زمینـه ایـن اتحـاد مواجـه هسـتیم و تـا پایان جهان نیـز ادامه خواهد داشـت .بـا این وجود،
در کالم مقـدس مفاهیـم و آمـوزه هـای متعـددی دربـاره نحوه بکار بـردن موهبت خـدادادی وحدت
در مسـیح مـی یابیـم .آن بینـش هـا ،آن آمـوزه هـا دربـاره بیـان منـودن و بـکار بـردن ایـن وحدتی که
ب�ه م�ا در کلیس�ا داده ش�ده اس�ت ،در کان�ون ای�ن ثلث خواهن�د بود.

دنیـس فورتیـن ( )Denis Fortinاسـتاد رشـته الهیات در دانشـکده الهیـات و معارف
دانشـگاه انـدروز وابسـته بـه کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم در بریـن اسـپرینگز Berrien
 Springsمیشـیگان مـی باشـد .فورتیـن از زمـان پیوستن به هیـأت علمی دانشـکده الهیات در
سـال  ۱۹۹۴همچنیـن بـه عنوان مدیر برنامه کارشناسـی ارشـد الهیات ( ۱۹۹۹تـا  ،)۲۰۰۱معاون
( ۲۰۰۰تـا  )۲۰۰۴مدیـر گـروه بخـش الهیـات و فلسـفه مسـیحی ( )۲۰۰۶و تـا زمـان اخیـر بـه
عنـوان مدیـر گـروه ( ۲۰۰۶تـا  )۲۰۱۳فعالیـت کرده اسـت.
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