درس یکم



خلقت و سقوط

 ۷تا ١۳مهر

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :پیدایش باب  ۱آیات  ۲۶و ۲۷؛ اول یوحنا باب  ۴آیات  ۸ ،۷و ۱۶؛
پیدایش باب  ۳آیات  ۱۶تا ۱۹؛ پیدایش باب  ۱۱آیات  ۱تا ۹؛ غالطیان باب  ۳آیه ۲۹؛ تثنیه
باب  ۷آیات  ۶تا .۱۱
آیـه حفظـی« :خداونـد او را بیـرون بـرد و فرمـود :به آسمان نـگاه کن و بکوش سـتارهها
را بشماری .فرزنـدان تـو بـه همیـن انـدازه زیـاد خواهند شـد .اَبرام بـه خداوند اعتماد کرد و
بـه خاطـر ایـن ،خداوند از او خشـنود شـد و او را قبول کـرد» (پیدایش بـاب  ۱۵آیات  ۵و .)۶

داستان قوم خدا با خلقت برش و سقوط غم انگیز آنها در گناه آغاز می شود .هر گونه تالش برای درک
ماهیت اتحاد در کلیسا باید با نقشه ابتدایی خدا در خلقت و سپس نیاز به احیاء پس از سقوط رشوع شود.
نخس�تین فصوـل کتـاب مقـدس عیـان مـی سـازد کـه خـدا در نظـر داشـته اسـت کـه برشیـت بـه
عنـوان یـک خانـواده باقـی مبانـد .متأسـفانه ،این اتحاد پـس از فاجعه گناه از هم پاشـید .ریشـه های
عواقب خطـایِ نافرمانی مربـوط بودند.
تفرقـه و اختلاف رصفـاً در گنـاه بوجـود آمدند که بیشتر بـه
ِ
م�ا نگاه�ی جزئ�ی از ای�ن جدائ�ی را در واکنـش متقابـل میـان آدم و حوا مـی بینیم ،هنگامـی که پس
از خـوردن میـوه درخـت ممنوعـه خداونـد بـرای بار نخسـت آنـان را به نزد خـود فرا خوانـد (پیدایش
 ١١ :۳را مالحظـه کنیـد) .از ایـن رو ،در میـان متامـی چیزهـای دیگـری کـه نقشـه نجـات ایفـا خواهد
منـود ،ترمیـم ایـن اتحـاد اولیـه نیز هدفـی حیاتی می باشـد.
ابراهیـم ،پـدر قـوم خـدا ،بـه یـک نقـش کلیدی در نقشـه نجـات خـدا تبدیل شـد .ابراهیـم در کالم
مقدس به عنوان الگوئی بزرگ « عادل شـمرده شـده به واسـطه ایامن » به تصویر کشـیده شـده اسـت
(رومیـان بـاب  ۴آیـات  ۱تـا  ۵را ببینیـد)  ،نوعی از ایامن که قوم خـدا را با یکدیگر و باخداوند متحد می
سـازد .خـدا از طریـق مـردم کار مـی کند تا اتحاد را ترمیـم مناید و اراده خود را به برش گمراه بشناسـاند.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۴مهر October 6 -آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ٨مهر

محبت به عنوان بنیان اتحاد
پیام روشنی که از داستان خلقت در باب های  ۱و  ۲پیدایش ساطع می شود ،همنوائی کاملی
را در پایان هفته خلقت صحه گذاشت که در کالم نهائی خدا هویدا گشت مبنی بر اینکه همه
چیز « بسیار نیکو » بود (پیدایش باب  ۱آیه  .)۳۱این مصداق نه تنها به زیبایی از منظر زیبایی
شناختی و ظرافت طبع خدا اشاره می کند بلکه بر نبود هرگونه عنرص رشارت یا ناهامهنگی مهر
تایید می زند ،در زمانی که خدا خلقت این جهان را به پایان رسانید و انسان هائی که باید در آن
تکثیر می شدند .هدف بنیادین خدا در آفرینش شامل همزیستی هامهنگ و ارتباط زنجیروار همه
اشکال زندگی بود .جهان زیبایی برای خانواده برشی خلق شده بود .همه چیز عالی و شایسته
خالق آن بود .هدف مطلوب و اصلی خدا برای جهان ،هامهنگی ،اتحاد و محبت بود.
پیدایـش بـاب  ۱آیـات  ۲۶و  ۲۷را بخوانیـد .ایـن آیـات چه چیزی درباره منحصر به فرد بودن
انسـان در مقایسـه بـا سـایر مخلوقـات زمینـی تعلیـم می دهنـد ،آنگونه که در بـاب های  ۱و
 ۲پیدایش به تصویر کشـیده شـده اسـت.

پیدایـش مـی گویـد کـه خـدا بشر را به شـکل خـود آفرید ،چیـزی کـه درباره هیـچ موجود
دیگـری در روایـت خلقـت پیدایـش گفته نشـده اشـت « .و خدا گفت اینک انسـان را بسـازیم.
ایشـان مثـل مـا و شـبیه مـا باشـند  ...پس خدا انسـان را شـبیه خود آفریـد .ایشـان را زن و مرد
آفریـد » (پیدایـش بـاب  ۱آیـات  ۲۶و  .)۲۷اگـر چـه خداشناسـان بـرای قـرن هـا ماهیت دقیق
ایـن تصویـر و ماهیـت خـدا را مـورد بحـث قـرار داده انـد ،بسـیاری از مطالـب کتـاب مقـدس
ماهیـت خـدا را بـه عنـوان محبـت ارائه مـی دهند.
رسـاله اول یوحنـا بـاب  ۴آیـات  ۸ ،۷و  ۱۶را بخوانیـد .ایـن آیـات چگونـه می تواننـد در درک
نحـوه خلقـت ابتدایـی مـا و چگونگـی تأثیـر آن بـر اتحاد یافت شـده در خلقـت ،کمک کنند؟

خـدا محبـت اسـت و از آنجایـی کـه انسـان هـا نیـز مـی تواننـد محبـت کننـد (و به شـیوه
هایـی کـه سـایر مخلوقـات زمینـی قطعـاً منـی تواننـد) ،خلق شـدن در تصویـر خدا باید شـامل
توانایـی محبـت کـردن باشـد .بـا ایـن حـال ،محبت مـی تواند تنهـا در ارتبـاط با دیگـران وجود
داشـته باشـد .بنابرایـن هـر چیـز دیگـری کـه در تصویـر خدا خلق شـود مسـتلزم این اسـت که
ظرفیـت محبـت عمیق را داشـته باشـد.
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     دوشنبه     

 ۹مهر

عواقب سقوط
سـقوط ،عواقـب بسـیار سـنگینی بـه همـراه داشـت .نـا فرمانـی آدم و حـوا باعـث شـد تـا
همـه اشـکال زندگـی از وابسـته بـودن بـه یکدیگـر کـه همچـون تـار و پـودی بهم تنیده شـده
بودنـد ،رشوع بـه از هـم گسـیختگی منایـد .حتـی بدتر از همه ،عـدم اتحاد ،نفـاق و جدایی را
در میـان انسـان هـا بوجـود آورد کـه حتی تـا به امـروز ادامـه دارد .این نا هامهنگی مسـتقیامً
در نحـوه تلاش آدم و حـوا در رسزنـش منـودن یکدیگـر بـه خاطـر سـقوط دیـده مـی شـود
(پیدایـش بـاب  ۳آیـات  ۱۲و  .)۱۳همـه چیـز از آن پـس بدتـر شـد.



پیدایـش بـاب  ۳آیـات  ۱۶تـا  ۱۹و بـاب  ۴آیـات  ۱تـا  ۱۵را بخوانید .چه چیـزی در این آیات،
نتایـج گنـاه و تأثیـر آن بـر جهـان هامهنگی کـه خدا خلق کـرده بود را منایان می سـازد؟

نافرمانـی آدم بـه منبـع بسـیاری از حـوادث و عواقبـی کـه در طـول زمان ،متام خلقـت خدا را
تحـت تأثیـر قـرار داد ،تبدیـل شـد .جهـان طبیعـی از عواقـب گناه دچار مشـکل و مصیبت شـد.
روابـط انسـانی نیـز تحـت تأثیر قـرار گرفتند .هابیـل و قائن ،دو بـرادری که باید بـه یکدیگر مهر
ورزیـده و یکدیگـر را یـاری مـی منودنـد ،از هـم جـدا شـدند زیرا یکـی از آنها متایل داشـت بجای
پیـروی از نحـوه عبادتـی که خدا تعیین منوده بود ،بدنبال خواسـته های خود بـرود .این بیگانگی
منجـر بـه خشـونت و مـرگ شـد .بـا ایـن وجـود عملکـرد قائـن ،بیشتر خطاب به خـدا بـود تا به
هابیـل .او از خـدا عصبانـی بـود (پیدایـش بـاب  ۴آیـه  )۵و ایـن عصبانیـت منجـر بـه خشـونت
نسـبت بـه هابیـل شـد .نافرمانـی در طـی اعصار متمادی ،روابط انسـانی را از هم گسـیخت.
« پـس خداونـد دیـد کـه چگونـه متـام مـردم روی زمیـن ،رشیـر شـده اند و متـام افـکار آنها
فکـر هـای گنـاه آلـود اسـت » (پیدایش باب  ۶آیه  .)۵ایـن رشارت رس انجام منجـر به طوفان و
ویرانـی بـاور نکردنـی خلقـت ابتدایـی خـدا پس از طوفان شـد .امـا حتی در آن موقـع نیز خدا
نـژاد بشری را بـه حـال خـود رهـا نکرد بلکـه بازماندگانی که شـامل نـوح و خانـواده اش بودند
را باقـی گذاشـت تا دوبـاره رشوع کنند.
پـس از طوفـان ،خـدا بـه نـوح و خانـواده اش وعـده ای داد .رنگین کامن در آسمان همواره
بـرای ایشـان یـاد آور وعده ها و دلسـوزی خـدا ،مهربانی و رحمت او خواهـد بود (پیدایش باب
 ۹آیـات  ۱۲تـا  ،۱۷اشـعیا بـاب  ۵۴آیـات  ۷تـا  .)۱۰خـدا بـا نـوح عهدی بسـت و نقشـه ابتدایی
خـود را بـار دیگـر تثبیـت منـود کـه خانواده برشی متحـد ،به بـه او و کالم او وفادار باشـند.

گنــاه بــه چــه روش هایــی ناهماهنگــی ایجــاد مــی کنــد؟ شــما هــم اینــک چــه
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انتخــاب هایــی مــی توانیــد بکنیــد کــه در میــان کســانی کــه تأثیرگــذار هســتید ،بـرای
ترمیــم ایــن هماهنگــی بــه طریقــی قــوی کمــک کنــد؟

     سه شنبه     

 ۱۰مهر

عدم اتحاد و جدایی بیشرت


پیدایـش بـاب  ۱۱آیـات  ۱تـا  ۹را بخوانیـد .در اینجـا چـه اتفاقـی افتـاد کـه مشـکل جدایی و
عـدم اتحـاد را بدتـر مـی کند؟

حـوادث بعـدی کـه توسـط کتـاب مقـدس بتوالـی پـس از طوفـان نـوح بوقـوع پیوسـت،
سـاخت بـرج بابـل ،آشـفتگی زبـان ها و سـپس پراکندگی مردم بـود که تا آن زمان بـه یک زبان
صحبـت مـی کردنـد .شـاید برخی از فرزنـدان نوح که جـذب زیبایی زمینِ میـان رودهای دجله
و فـرات و حاصـل خیـزی خـاک آنجـا شـده بودنـد ،تصمیم گرفتند بـرای خود یک شـهر و بنایی
بـرج ماننـد در رسزمیـن شـنعار ،جنـوب عـراق امـروزی برپا سـازند (پیدایش بـاب  ۱۱آیه .)۲
باسـتان شناسـی نشـان داده اسـت که بین النهرین از ابتدای تاریخ یک منطقه پر جمعیت
بـوده اسـت .در میـان ایـن افـراد سـومری هـا بودنـد که اخرتاع هرن نوشتن بـر روی الـواح گلی
بـه ایشـان نسـبت داده شـده اسـت .آنهـا خانه های بسـیار خوبی سـاختند و اسـتادان سـاخنت
جواهـرات ،ابـزار و وسـایل خانـه بودنـد .کاوش گـری هـا و حفـاری هـا معبـد هـای بـرج مانند
بسـیاری را کشـف منودنـد کـه بـه عبـادت خدایان مختلـف اختصـاص یافته بود.
اعقاب و نوادگان نوح که در رسزمین شنعار ساکن شده بودند ،طولی نکشید که خدای نوح
و وعده های او را فراموش کردند مبنی بر اینکه طوفان هرگز بار دیگر جهان را نابود نخواهد
کرد .ساخنت برج بابل بنای یادبودی بود که به مهارت ها و دانش برتر ایشان مربوط می شد.
متایل آنها برای شهرت و اعتبار « ،مشهور ساخنت نامشان » (پیدایش باب  ۱۴آیه  ،)۴یک انگیزه
برای ساخنت این بنا بود « .بر اساس هدف الهی ،انسان ها باید اتحاد را از طریق پیوستگی دین
حقیقی حفظ می کردند .هنگامی که بت پرستی و رشک این پیوند روحانی درونی را درهم
شکست ،آنها نه تنها اتحاد دینی بلکه روحیه برادری را نیز از دست دادند .طرح هایی مانند
این برج که با ظاهر شکل گرفته اند بدین معناست که اتحاد درونی که از بین رفته بود هرگز
منی توانست موفق شود » – The SDA Bible Commentary, vol. 1, pp. 284, 285
سـقوط آدم و حـوا ،اتحـاد نـژاد بشری و نقشـه اصلـی خـدا را درهـم شکسـت و باعـث
آشـفتگی در عبـادت شـد؛ و همچنیـن منجـر به انتشـار گسترده رشارت و فسـاد بـر روی زمین
گردیـد؛ و در نهایـت تفکیـک برشیـت به بسـیاری از فرهنگ هـا ،زبان ها و نـژاد های مختلف
کـه اغلـب در تقابـل بـا یکدیگـر بودنـد را به همراه داشـت.
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کدامیــن گام هــای عملــی را مــی توانیــم برداریــم تــا ب ـرای التیــام تفرقــه نــژادی،
فرهنگــی و زبانــی کمــک کنــد کــه حتــی در کلیســا نیــز بــه مــا آســیب مــی رســانند.

     چهارشنبه     

 ۱۱مهر

ابراهیم پدر قوم خدا
سـه دیـن توحیـدی بـزرگ جهـان ،یهودیـت ،مسـیحیت و اسلام بـه ابراهیـم به عنـوان پدر
خـود مـی نگرنـد .بـرای مسـیحیان ،ایـن ارتباط یک رابطـه روحانی اسـت .هنگامی کـه ابراهیم
فراخوانـده شـد تـا وطـن خـود را در بیـن النهریـن تـرک کنـد ،بـه او گفتـه شـد که « به وسـیله
تـو همـه ملـت هـا برکـت خواهنـد یافـت » (پیدایش بـاب  ۱۲آیـه ۳؛ پیدایش بـاب  ۱۸آیه ۱۸
و بـاب  ۲۲آیـه  ۱۸را نیـز ببینیـد) .ایـن برکـت از طریق عیسـی حاصل شـد.



عربانیـان بـاب  ۱۱آیـات  ۸تـا ۱۹؛ رومیـان بـاب  ۴آیـات  ۱تـا  ۳و غالطیـان بـاب  ۳آیـه  ۲۹را
بخوانیـد .ایـن آیـات بـه چـه عنـارصی از ایمان ابراهیم اشـاره می کننـد و چگونه به اندیشـه
اتحـاد مسـیحی مربـوط مـی شـوند؟ یعنـی ،چه چیـزی در این آیات مـی تواند یافت شـود که
بتوانـد امـروزه بـه مـا در درک اهمیـت عنرص اتحاد مسـیحی کمـک کند؟

ابراهیـم بـه عنـوان پـدر همـه ایامنـداران ،برخـی از عنارص اساسـی مهم در اتحاد مسـیحی
را بـه مـا ارائـه مـی دهـد .نخسـت ،اینکـه او فرمانربداری را مامرسـت مـی منود « .ایمان باعث
شـد کـه وقتـی ابراهیـم دسـتور خـدا را دایـر بـر اینکـه او باید بـه رسزمینی بـرود که قـرار بود
بعدهـا مالـک آن بشـود ،شـدید اطاعـت کـرد و بـدون آنکـه بداند کجا مـی رود ،حرکـت کرد »
(عربانیـان بـاب  ۱۱آیـه  .)۸دوم ،او بـه وعـده هـای خـدا امیـد داشـت « .او از روی ایمان مثل
یـک بیگانـه در رسزمینـی کـه خـدا بـه او وعـده داده بـود رسگردان شـد و با اسـحاق و یعقوب
کـه در آن وعـده بـا او رشیـک بودنـد در چـادر زندگی کـرد .ابراهیم چنین کرد چـون در انتظار
شـهری بـود بـا بنیـاد اسـتوار کـه معامر و سـازنده اش خداسـت » (عربانیـان بـاب  ۱۱آیات  ۹و
 .)۱۰سـوم ،او معتقـد بـود کـه خـدا بـه او پسری خواهـد داد و اینکـه روزی فرزنـدان او مانند
سـتارگان بیشمار خواهنـد شـد .خـدا بر اسـاس ایـن پاسـخ او را به ایمان عادل شـمرد (رومیان
بـاب  ۴آیـات  ۱تـا  .)۳چهـارم ،او به نقشـه نجـات خداوند اطمینان داشـت .بـزرگ ترین آزمون
ایمان ابراهیـم زمانـی اتفـاق افتـاد که خدا از او خواسـت پرسش اسـحاق را بـر روی کوه موریا
قربانـی کنـد (پیدایـش بـاب  ۲۲آیـات  ۱تـا  ،۱۹عربانیان بـاب  ۱۱آیـات  ۱۷تا .)۱۹
عهـد قدیـم ابراهیـم را بـه عنـوان دوسـت خدا توصیـف می کنـد (دوم تواریخ بـاب  ۲۰آیه
 ،۷اشـعیا بـاب  ۴۱آیـه  .)۸زندگـی بـا ایامنـش ،اطاعـت تزلـزل ناپذیـرش و اطمینانـش به وعده
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هـای خـدا ،او را بـه الگویـی از آنچـه کـه زندگـی مسـیحی ما باید باشـد مبدل سـاخت.

درباره اعمال و سخنان خود در چند روز آینده بیاندیشید .به چه روش هایی می توانید
اطمینان یابید که آنچه می گویید یا انجام می دهید ،واقعیت ایمان شما را منعکس کند؟

     پنجشنبه     

 ۱۲مهر

قوم برگزیده خدا
خداونـد بـا فراخوانـدن ابراهیم به عنـوان خدمتگزار خود ،قومی را برگزید تا مناینـده او در این
جهـان باشـند .ایـن دعـوت و انتخـاب عملـی از روی محبـت و رحمت خـدا بود .فراخوانده شـدن
بنـی ارسائیـل توسـط خـدا در مرکزیت نقشـه او برای احیای متـام برشیت پـس از ویرانی و جدائی
ناشـی از سـقوط قـرار داشـت .تاریـخ مقـدس ،چگونگیکار خدا بـرای ترمیم این در هم شکسـتگی
را مـورد بررسـی و مطالعـه قـرار مـی دهد و عوامل اصلـی آن برنامه ،قوم تحت عهـد ارسائیل بود.



بـا توجـه بـه تثنیـه بـاب  ۷آیـات  ۶تـا  ،۱۱چـرا خـدا ارسائیـل را قـوم خـود خوانـد؟ چـرا او
فرزنـدان ابراهیـم را بـه عنـوان قـوم خـود برگزیـد؟

خداونـد قـوم ارسائیـل را بعنـوان الگوئـی برگزیـد تا محبت خویـش را برای نوع بشر به متامی
جهـان ابلاغ و بگستراند .خـدا بـا ابراهیـم و فرزندانـش عهـدی بسـت تـا دانـش خـدا را از طریق
قومـش حفـظ کنـد و نجـات برشیـت را ارائه دهـد (مزامیر باب  ۶۷آیـه  .)۲با این وجـود ،این یک
عمـل عالـی از روی محبـت اسـت کـه باعـث شـد خـدا ارسائیـل را انتخاب کنـد .فرزنـدان ابراهیم
چیـزی نداشـتند کـه بواسـطه آن سـزاوار محبـت خدا باشـند « .خداوند شما را بـه خاطر جمعیت
زیادتـان دوسـت نداشـت و برنگزیـد زیرا شما کوچک ترین قـوم ها بودید » (تثنیه بـاب  ۷آیه .)۷
ایـن روشـی عجیب اسـت کـه خدا برای انتخـاب قومش بکار مـی برد .در حالی که انسـانها
بـه قـدرت ،حکمـت و اعتماد بـه نفـس بـرای انتخـاب رهبر تکیـه مـی کنند ،خـدا فـرد قوی و
توانـا را بـرای خدمـت بـه خـود انتخـاب منـی کنـد بلکه کسـانی را بر مـی گزیند که بـه ضعف،
حامقـت و بـی ارزشـی خـود و اینکـه هیـچ کس منی تواند در برابر خدا شـکوهی داشـته باشـد
اذعـان مـی کننـد (اول قرنتیـان باب  ۱آیـات  ۲۶تا .)۳۱
بـا ایـن حـال ،بـه امتیـازی که بـه ایشـان تعلق داشـت توجـه کنید :خدا اشـتیاق داشـت تا
قـوم خـود ارسائیـل را بـا شـکوه و قابـل تحسـین بسـازد .همـه مزیـت هـای روحانی به ایشـان
داده شـده بـود .خـدا از هیـچ چیـزی کـه مناسـب باشـد دریـغ نکـرد تا شـخصیت آنان شـکلی
بگیـرد تـا بتواننـد منایندگان او بشـوند.
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« اطاعـت ایشـان از احـکام خـدا در برابـر ملـت هـای جهـان ،موجـب کامیابـی شـگفت
انگیـزی مـی گردیـد .او کـه توانسـته بـود بـرای متامـی کارهـای متبحرانـه بـه ایشـان حکمـت
و مهـارت ارزانـی دارد ،معلـم ایشـان باقـی مـی مانـد و آنهـا را از طریـق اطاعـت از احکامـش
رفعـت مـی بخشـید .چنانچـه مطیـع مـی بودنـد ،از بیماری هایـی کـه گریبانگیـر ملـت هـای
دیگـر بـود در امـان مـی ماندنـد و بـا قـدرت عقـل برکت مـی یافتند .جلال ،عظمـت و قدرت
خـدا بایـد در متـام کامیابـی هـای ایشـان آشـکار می شـد .آنها قـرار بـود حکومتـی از کاهنان و
شـاهزادگان باشـند .خداونـد ایشـان را از متامـی امکانـات بهـره مند سـاخت تا بـزرگ ترین قوم
روی زمی�ن باش�ند – «.الـن جـی .وایـتEllen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 288 ،

چــه تشــابهاتی مــی توانیــم میــان آنچــه خــدا بــرای [اســرائیل کهــن و فراخوانــی
آنــان] و [آنچــه ب ـرای مــا انجــام داده و فراخوانــی مــا بــه عنــوان ادونتیســت هــای
روز هفتــم] بیابیــم؟ پاســخ هــای خــود را در روز ســبت در کالس مطــرح کنیــد.

     جمعه     

 ۱۳مهر

اندیشـه هایـی فراتـر :از نوشـته های الـن جی وایـت « :آفرینش » صفحـات  ،۵۱-۴۴و «
فراخوانـی ابراهیـم » ،صفحـات  ،۱۳۱-۱۲۵در « مشـایخ و انبیاء ».

هـدف اصلـی خـدا در خلقـت برشیـت در نهـاد هـای خانـواده نیـز بازتـاب یافتـه اسـت
(پیدایـش بـاب  ۲آیـات  ۲۱تـا  .)۲۴روز سـبت بـرای همـه بشر در نظـر گرفتـه شـده بـود،
هامنطـور کـه عیسـی بـه وضـوح در مرقـس بـاب  ۲آیـات  ۲۷و  ۲۸بـه آن اشـاره کـرد .درواقع،
ماهیـت جهانـی سـبت در روایـت پیدایـش دیـده مـی شـود ،هنگامـی کـه خـدا روز هفتـم را
مجـزا سـاخت ،نـه تنهـا پیـش از فراخوانـی ارسائیـل بـه عنوان قـوم عهد خـود بلکـه حتی پیش
از بوجـود آمـدن گنـاه .اگـر متـام مـردم روز سـبت را نگـه مـی داشـتند ،ایـن روز مـی توانسـت
نیـروی متحـد کننـده قدرمتنـدی باشـد .ایـن روز استراحت بـود کـه خـدا در نظـر داشـت بـه
نسـلهای آدم و حـوا یـادآوری کنـد کـه پیونـدی مشترک بـا او و بـا یکدیگـر دارند « .روز سـبت
و خانـواده هـر دو یکسـان در عـدن بوجـود آمدنـد و در هـدف خـدا آنها بطور ناگسسـتنی به
یکدیگـر مرتبـط مـی باشـند .در ایـن روز بیـش از هر روز دیگری داشتن نحـوه زندگی در عدن
بـرای مـا ممکـن مـی باشـد .این نقشـه خدا بـرای اعضای خانـواده بود کـه بـا کار و مطالعه ،با
عبـادت و تفریـح بـا یکدیگـر مشـارکت داشـته باشـند ،پـدر به عنـوان کشـیش خانـواده و پدر
و ماـدر ب�ه عنوـان معلمان و همراه�ان فرزندانش�ان » – الـن جـی .وایـتEllen G. White, ،
Child Guidance, p. 535
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سواالتی برای بحث
 .۱چگونــه روایــت پیدایــش از خلقــت زن از پهلــوی آدم ،پیونــد نزدیــک و صمیمــی
کــه بایــد میــان زن و شــوهر وجــود داشــته باشــد را آشــکار مــی ســازد؟ ایــن مطلــب
دربــاره اینکــه چـرا خــدا در سرتاســر کتــاب مقــدس تصویــر شــوهر و زن را بــه عنــوان
نمونــه ای از نزدیکــی کــه مایــل اســت بــا قومــش داشــته باشــد بــکار مــی بــرد ،چــه
چیــزی بــه مــا مــی گویــد؟

 .۲اگــر چــه روایــت بــرج بابــل بــه مــا مــی گویــد کــه تنــوع قومــی و زبانــی بشــر
بخشــی از نقشــه ابتدایــی خــدا ب ـرای بشــر نبــود ،مــا امــروزه چگونــه مــی توانیــم
فراتــر از چنیــن تقســیمات طبیعــی برویــم؟ کلیســا چگونــه مــی توانــد همچنــان
اتحــاد و هماهنگــی را بــا وجــود اینکــه از مردمــی بــا ملیــت هــا و زبــان هــای بســیار
تشــکیل شــده اســت ،تجربــه کنــد؟
 .۳برخــی از شــباهت هایــی کــه میــان فراخوانــده شــدن اسـرائیل کهــن و فراخوانــده
شــدن مــا بــه عنــوان ادونتیســت هــای روز هفتــم مــی یابیــد ،کدامنــد؟ مهمتــر
اینکــه مــا چــه درس هایــی مــی توانیــم از آنهــا بیاموزیــم کــه بــه مــا در وفــادار
مانــدن بــه نــدای الهــی در مســیح کمــک کننــد؟
خالصـه :خداونـد در نقشـه ابتدایـی خلقـت ،بـرای برشیـت در نظـر داشـت کـه بـا
هامهنگـی و در اتحـاد بـه عنـوان یـک خانـواده زندگـی کننـد .نافرمانـی نخسـتین والدیـن
مـا وقفـه ای در نقشـه خـدا بوجـود آورد .بـا ایـن حـال ،خـدا ابراهیـم را فراخواند تـا قومی
ایجـاد کنـد کـه از طریـق ایشـان بتوانـد وعـده نجاتی را کـه تنها در مسـیح یافت می شـود،
زنده نگـه دارد.
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داستانهای ایامنداران

 14مهر

دیگر کالسهای س ّبت وجود نخواهد داشت

توسط اندرو مک چسنی ,ماموریت ادونتیست

آن دسـته ازدانـش آمـوزان ادونتیسـت روز هفتمـی کـه میـل داشـتند پرسـتار
شـوند دیگـر بـا مغایـرت سـ ّبت در مـورد بـاز شـدن ا ّولیـن مدرسـه پرسـتاری در
کلیسـای بنـگالدش ،مواجـه منـی شـدند.
این مرکز سـه طبقه که موسسـه پرسـتاری ادونتیست بنگالدش را اداره می کند,
توسـط بخشـی از هدایای سـبّت سـیزدهم تاسـیس شـد و در محوطه دانشـکده و
سـمیناریِ ادونتیسـت شـهرگوالباتان کالیاکور,شهری به فاصله دو سـاعته ازپایتخت
داکا ,قرار دارد.
تِد اِن.سـی .ویلسـون در اواخرسـال  2016در جشـن افتتاحیه مدرسـه پرسـتاری
گفت":ازایـن مـکان صدهـا نفرمیسـیونر در ایـن کشـور پهناوروبـزرگ فرسـتاده
خواهنـد شـد ,وبرکتـی آسمانی خواهد بود .باشـد که خدا این دانشـکده پرسـتاری
را برکـت دهد".
مدرسـه مذکورکـه گنجایـش  100نفـر دانش آمـوز را دارد ,برای برگزاری کالسـها
درسـال  2017باز شد.
مـی رون جـو لـی ,رئیـس دانشـکده و سـمیناری ادونتیسـت بنـگالدش گفـت
کـه سـاختامن جدید-بـه تعـداد  10کالس,چهارآزمایشـگاه,اتاق هامیـش و امکانات
دیگـر 150,000-دالرازبرچسـب قیمـت 400,000دالری ازطـرف هدایـای سـ ّبت
سـیزدهم دریافـت کـرد کـه توسـط اعضـای کلیسـا در رسارسجهـان و درربـع سـوم
 2015تامیـن شـد100,000 .دالر دیگـر نیـزاز طـرف کلیسـای ادونتیسـت جنوبـی
ناحیـه مربـوط بـه اقیانوسـیه و آسـیا تامیـن شـد,که ناحیـه مذکورشـامل قلمـرو14
کشـوربه همـراه بنـگالدش اسـت و باقیامنـده کمک از بخشـش های فـردی در کره
جنوبـی تامین شـد.
سـاو سـموئیل ,رئیـس ناحیـه آسـیا و اقیانوسـیه جنوبـی ,درمـورد بنیانگـزاری
مدرسـه پرسـتاری توضیـح داد کـه پیرشفتی چشـمگیر بـود که بدون هدایای سـ ّبت
میسر منی شـد.
سـیزدهم ّ
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موسسـه آموزش سلامتی
سـاو گفت":ایـن یـک نقطـه عطف اسـت .ایـن اولّین ّ
ادونتیسـت دربنـگالدش می باشـد".
مدرسـه همچنیـن بـه دانش آموزان ادونتیسـتی محلّی پیشـنهاد مـی کند که از
این فرصت بهره برده و درکشـور خودشـان رشـته پرسـتاری را بخوانند.
کِویـن کوستلّو,منشـی مدیـر اجرایـی ناحیـه ,مـی گوید":بـرای مدرسـه مـا در
بنـگالدش بسـیار اهم ّیـت دارد کـه بتوانـد مدرسـه مرتبط با پرسـتاری را نیز داشـته
باشـد ,زیـرا مکانـی وجـود نـدارد کـه در آن یـک جـوان ادونتیسـتی بـدون آنکه به
مدرسـه در روزسـبّت بـرود ,بتوانـد بـه مدرسـه بـرود وپرسـتاری رانیـز یـاد بگیـرد.
مـا در نهایـت صاحـب ایـن امکانـات هسـتیم کـه بـاز خواهـد شـد وبرای آنـان در
دسترس خواهـد بـود تـا اینکه بتواننـد مدرک پرسـتاری را بگیرند وخدا را در سـبّت
نیزبـا آن جلال دهند".
از شما بـه خاطـر هدایـای ماموریتـی که کمک کـرد تا امکان این باشـد که یک
مدرسـه پرسـتاری ادونتیسـت در بنگالدش باز کنیم ,تشکرمی کنم.
رئیـس کلیسـای ادونتیسـت ,تِـد اِن.سـی ویلسـون ,د ّومـی در سـمت چـپ ,در
موسسـه پرسـتاری ادونتیسـت در بنـگالدش ,پیـش زمینـه.
حـال بازدیـد ّ
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