  درس دوم  

علل عدم اتحاد

 ۲۰- ۱۴مهر

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :تثنیـه بـاب  ۲۸آیـات  ۱تـا ۱۴؛ ارمیا باب  ۳آیـات  ۱۴تـا ۱۸؛ داوران
بـاب  ۱۷آیـه ۶؛ اول پادشـاهان بـاب  ۱۲آیـات  ۱تـا ۱۶؛ اول قرنتیـان بـاب  ۱آیـات  ۱۰تـا ۱۷؛
اعمال رسـوالن بـاب  ۲۰آیـات  ۲۵تا .۳۱
ت و شـناخت خـدای مقـدس انسـا ن را دانـا
آیـه حفظـی« :خداترسـی اسـاس حکمـت اسـ 
میکنـد» (امثـال سـلیمان بـاب  ۹آیـه .)۱۰
انبیاء عهد قدیم بارها مردم ارسائیل را فراخواندند تا از دستورات خدا پیروی کنند .نافرمانی
و بی تفاوتی به ارتداد و تفرقه منجر خواهد شد .اطاعت از احکام خدا به عنوان ابزاری برای
حفظ مردم از عواقب طبیعی گناه و تقدیس منودن آنها در میان بسیاری از ملت های بیگانه
در نظر گرفته شده بود .پیروی از اراده خدا ،در میان مردم هامهنگی بوجود خواهد آورد و
اجتامع ایشان را قوی خواهد ساخت تا تصمیم بگیرند در برابر تهاجم شیوه های عبادتی رشک
و بت پرستانه که تقریباً از هر جهت آنها را احاطه کرده بود مقاومت کنند .قصد خدا برای
قومش این بود که مقدس باشند و برای ملت های اطرافشان شهادت دهند.
هامنگونه خداوند پس از رهایی عربانیان از مرص به ایشان فرمود « :طبق فرمان خداوند
خدای خود ،متام قوانین او را به شام تعلیم دادهام .هنگامی که رسزمین را تسخیر کردید از
آنها پیروی منایید .اگر از آنها با دل و جان اطاعت کنید ،نزد مردم در داشنت حکمت و بصیرت
مشهور میشوید و چون مردم کشورهای دیگر این قوانین را بشنوند ،خواهند گفت :این قوم
بزرگ واقعاً دارای حکمت و بصیرت هستند » (تثنیه باب  ۴آیات  ۵و .)۶
شکی نیست :اگر قوم خدا وفادار می ماند ،بسیار برکت می یافت و برکتی نیز برای دیگران می
بود .هر چند ،عهد شکنی منجر به مشکالت فراوان خواهد شد که تفرقه تنها یکی از آنها می باشد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۳اکترب آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۵مهر

»ای قوم بی وفا بازگردید«
تاریـخ قـوم ارسائیـل مملـو از روایـات نافرمانـی و هـرج و مـرج اسـت کـه پـس از آن بـه
سـوی خـدا و فرمانبرداری بـاز میگردنـد و بعـد بـار دیگـر ایـن دور و تسلسـل بـا نافرمانـی و
درگیـری بیشتری ادامـه مـی یافـت .ایـن الگـو بارهـا و بارهـا تکـرار مـی شـود .هر بار کـه قوم
خـدا آگاهانـه از اراده او پیـروی کردنـد ،بـا صلـح و زندگـی برکـت یافتنـد .هر بار کـه نافرمانی
منـوده و بدنبـال روشهـای خـود رفتنـد ،زندگـی ایشـان پـر از بدبختـی ،جنـگ و درگیـری شـد.
حتـی پیـش از آنکـه ارسائیـل وارد رسزمیـن موعـود شـود ،خدا این الگـو را پیش بینـی کرده بود
و بـرای جلوگیـری از چنیـن عواقـب وخیمـی بـرای وجـود ایشـان ،راهحلی ارائـه داد.





تثنیـه بـاب  ۲۸آیـات  ۱تـا  ۱۴را بخوانیـد .اگر قوم ارسائیـل مطیع اراده خـدا بودند ،چه برکت
هایی نصیب ایشـان می شـد؟
ارمیـا بـاب  ۳آیـات  ۱۴تـا  ۱۸را بخوانیـد .مـا از فراخوانـدن قـوم ارسائیل توسـط خـدا به توبه
و بازگشـت بـه او چـه چیـزی مـی آموزیـم؟ ایـن چـه چیـزی دربـاره محبـت و صرب خـدا برای
قومـش بـه مـا میگوید؟

آنچه در کتاب ارمیا شگفت انگیز می باشد ،این است که با وجود طغیان و رسکشی ،تفرقه
و بت پرستی آنان ،خدا با محبت ،با رحمت و بخشندگی در برابر قومش دیده می شود ..خدا
بطور مداوم قوم خود را به بازگشت به سوی خویش و دست برداشنت از کارهای متمردانه خود
دعوت می کند .خدا بارها و بارها احیا و امید را برای آینده وعده داده بود.
« خداونـد بـه مـن گفـت بروم و بـه ارسائیل بگویـم :ای ارسائیل بی وفا نزد مـن بازگرد .من
رحیـم هسـتم و خشـمگین نخواهـم بود؛ خشـم من بر ضد تـو دامئی نخواهد بـود .فقط بپذیر
کـه خطـاکاری و بـر ضـد خداونـد خـدای خـود شـوریده ای .اعتراف کـن کـه در پـای درختـان
سـبز ،تـو عشـق خـود را نثـار خدایـان بیگانه کـرده ای و از دسـتورات مـن اطاعت ننمـوده ای.
مـن خداونـد چنیـن گفتـه ام » (ارمیا باب  ۳آیـات  ۱۲و .)۱۳
سـخنان ارمیـا در زمـان غفلـت عمومـی از کالم خـدا بیـان شـد .اگـر چه برخـی از اصالحات
در زمـان یوشـیای پادشـاه آغـاز شـد ،بسـیاری از مـردم نیـاز معنـوی بـه ادامه دادن بـه اطاعت
وفادارانـه از خـدا را احسـاس منـی کردنـد .گناهـان ،بـت پرسـتی و زندگـیِ خـود محو ِر ایشـان،
باعـث نابـودی روحانـی و سیاسـی مـی شـد .آنهـا هـر چـه بیشتر از انجـام اراده خـدا رسبـاز
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میزدنـد ،آتیـه و امیدهـای آینـده ایشـان هولناک تر می شـد .بـا این وجود خـدا از طریق ارمیا
درخواسـت خویـش را ارائـه منـود .خـدا آینـده بهرتی بـرای ایشـان در ذهن داشـت و مایل بود
ایشـان را بـه رفـاه ،اتحـاد و سلامتی برسـاند .اما ایـن موهبت تنهـا در صورتی امـکان پذیر بود
کـه آنهـا بـا ایمان و همـه چیزهایـی کـه ملزم مـی منـود زندگی مـی کردند.

این تفاوت میان اطاعت و نافرمانی در زندگی شما چه مفهومی دارد؟

     دوشنبه     

 ۱۶مهر

آنچه در نظر هر کس پسند آید
داستان های کتاب داوران ،پیامدهای منفی بسیاری ناشی از نافرمانی ارسائیل از اراده خداوند
را نشان می دهند .کمی پس از آنکه ارسائیل وارد کنعان شد ،مردم رشوع به تغییر الگوی زندگی
روحانی خود بر پایه ادیان دروغین کنعانیان اطرافشان منودند — دقیقاً هامن کاری که از ایشان
خواسته شده بود تا انجام ندهند! متأسفانه ،این تنها مشکلی نبود که آنها با آن مواجه بودند.



داوران بـاب  ۱۷آیـه  ۶و بـاب  ۲۱آیـه  ۲۵را بخوانیـد .ایـن آیـات چـه چیـز بیشتری دربـاره
مشـکالتی کـه در میـان قـوم خـدا بوجـود آمـد ،تعلیـم مـی دهنـد؟

در باره شیوه تفرقه و عدم اتحاد در میان قوم خدا بحث کنید .اتحاد قوم باید در فرمانربداری
وفادارانه ایشان از خداوند عهد یافت می شد ،عهدی که آنها با خدا بستند .با این وجود ،آنها
با انجام آنچه فکر می کردند در نظر خود ایشان درست می باشد  -به خصوص اینکه آنها تحت
تأثیر ملل اطراف بودند  -در مسیری بودند که بطور حتم فاجعه ای در بر داشت .ما همه
موجوداتی سقوط کرده هستیم و اگر به حال خود رها شویم که به دنبال متایالت قلبی خود
برویم ،مطمئناً از راهی که خدا ما را به آن فراخوانده است ،منحرف خواهیم شد.
آیات زیر چه چیزی درباره وضعیت اجتامعی و روحانی ارسائیل در زمان داوران به ما میگویند؟
داوران باب  ۲آیات  ۱۱تا ۱۳
داوران باب  ۳آیات  ۵تا ۷
« خداوند از طریق موسی نتیجه نافرمانی را به قوم خویش نشان داد .آنها با امتناع از
رعایت عهد وی ،خود را از زندگی خداگونه باز می داشتند و برکات او نصیب آنان منی شد .در
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زمان هایی به این هشدارها توجه شد و برکات غنی بر ملت یهود عطا شد و از طریق ایشان
نیز به سایر مردم رسید .اما در اغلب موارد در تاریخ ایشان ،آنها خدا را فراموش کرده و به
امتیاز باالی خود به عنوان منایندگان او بی توجهی منودند .آنها خدماتی را که خدا از ایشان
انتظار داشت انجام ندادند و هم نوعان خود را از دریافت آموزه های دینی و الگوی مقدس
بازداشتند .آنها متایل داشتند که میوه های تاکستان را بر آنچه ناظر آن شده بودند ،به خود
اختصاص دهند .حرص و طمع آنها باعث شد که حتی از طرف بت پرستان نیز خوار شمرده
شوند .بنابراین فرصتی به جهان غیر یهود داده شد که شخصیت خدا و احکام ملکوتش را اشتباه
تفسیر کنند » – الن جی .وایتEllen G. White, Prophets and Kings, pp. 20, 21 — ،

کــردار مــا بــه عنــوان کلیســا چگونــه بــر اطرافیــان مــا تأثیــر مــی گــذارد؟ آنهــا چــه
چیــزی در ادونتیســت هــای روز هفتــم مــی بیننــد کــه ممکــن اســت بــر آنهــا بــه
شــیوه ای مثبــت تأثیــر بگــذارد؟

     سه شنبه     

 ۱۷مهر

جدایی در میان قوم عربانی
راه ارتـداد و عواقـب وخیـم آن یـک شـبه اتفاق نیافتـاد .اما انتخاب ها و تصمیامت اشـتباه
کـه در طـول قـرن هـا گرفته شـد در نهایت منجـر به عواقب بـدی برای قوم خدا شـد.




روایـت رحبعـام پادشـاه در اول پادشـاهان باب  ۱۲آیات  ۱تـا  ۱۶را بخوانید .چه چیزی باعث
بوجـود آمـدن ایـن تفرقه وخیم میان قوم خدا شـد؟

« اگر رحبعام و مشاوران بی تجربه اش اراده الهی در مورد ارسائیل را درک می کردند ،به
درخواست مردم برای اصالحات در اداره حکومت گوش فرا می دادند .اما آنها در فرصتی که در
طول جلسه در شکیم بدست آوردند ،از کردار منطقی بازماندند و در نتیجه برای همیشه تأثیر
خود را بر عده زیادی از مردم را تضعیف منودند .عزم ایشان در تداوم و اضافه منودن ظلم که در
زمان حکومت سلیامن ابراز شد در تضاد مستقیم با نقشه خدا برای ارسائیل بود و به مردم فرصت
فراوانی برای تردید در مورد خلوص انگیزه های ایشان داد .پادشاه و مشاوران برگزیده اش در این
تالش نابخردانه و عاری از احساسات برای اعامل قدرت ،مباهات خود را از جایگاه و اقتداری که
داشتند منایان ساختند » – .الن جی .وایتEllen G. White, Prophets and Kings, p. 90 ،
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آیـات زیـر چـه چیـزی دربـاره نیاز بـه حکمت بـرای گرفنت تصمیامت درسـت ،بیان مـی کنند؟
منبـع حکمت حقیقی چیسـت؟
امثال سلیامن باب  ۴آیات  ۱تا ۹
امثال سلیامن باب  ۹آیه ۱۰
یعقوب باب  ۱آیه ۵
داسـتان رحبعام و تصمیم عجوالنه و نابخردانه او برای اعامل کار اجباری بیشتر بر مردمش،
حادثـه ای غـم انگیـز در زندگـی پادشـاهی ارسائیل می باشـد .پادشـاه بـه دنبال اخذ مشـاوره از
دو گـروه مشـاوران بـود ،امـا تصمیـم نهایـی اش برای پیروی از شـورای متشـکل از مـردان جوان
کـم تجربـه تـر از خود ،فاجعه ای برای پادشـاهی که پدرش سـلیامن و پدربزرگـش داود در طول
 ۸۰سـال قبـل سـاخته بودنـد ،بـه همراه داشـت .این مشـاوره که پادشـاه باید بـه جمعیت اعالم
میمنـود کـه او از پـدرش خشـن تـر بـود ،احمقانـه بود .مشـاوران جـوان بر ایـن بـاور بودند که
دلسـوزی در قبـال درخواسـت مـردم بـه کار سـبک تر ،نحـوه رهربی نبـود که پادشـاه باید دنبال
مـی کـرد .آنهـا گفتنـد کـه او بایـد خود را بی رحـم و ظامل جلوه دهـد .در انتها ،او خـود را فردی
قلـدر نشـان داد کـه سـزاوار بیعت و وفاداری مردمش نبـود .از این رو ،تفرقـه ای میان قوم خدا
بوجـود آمـد کـه هرگـز نبایـد اتفاق می افتـاد و هرگز نقشـه خدا بـرای قومش نبود.

     چهارشنبه     

 ۱٨مهر

انشقاق در قرنتس
متأسفانه موضوع عدم اتحاد در میان قوم خدا حتی در زمان عهد جدید نیز پایان نیافت.
بـرای مثـال چهـار بـاب نخسـت رسـاله اول پولـس بـه قرنتیـان ،در مـورد درخواسـت بـرای
اتحـاد هسـتند .در حالـی کـه پولس در افسـس شـنید که تفرقه هـای متعدد در کلیسـای قرنس
بوجـود آمـده بـود .بنابرایـن ،او رسـاله خـود را بـا بخشـی طوالنـی در مـورد اتحـاد کلیسـا و
نیـاز بـه جلوگیـری از تفرقـه آغـاز منـود .پولـس از پیرشفـت تفرقـه نگران بـود و به دنبـال ارائه
مشـاوره ای الهـام بخـش بـرای ایـن موقعیـت تأسـف بـار بود.



بـر طبـق اول قرنتیـان بـاب  ۱آیـات  ۱۰تـا  ،۱۷چه چیزی به نظر می رسـد که دلیـل این تفرقه
و نزاع ایشـان بوده است؟

پولـس هنگامـی کـه از یکـی از مـردم چوپـان در مـورد اختالفـات و نـزاع میـان بـرادران و
خواهـران قرنتـس شـنید ،نگـران ایشـان شـد .سـخنان ابتدایی او عمـق نگرانی وی را نشـان می
دهنـد « :ای دوسـتان مـن ،بـه نـام خداونـد مـا عیسـی مسـیح از شما درخواسـت مـی کنم که
18

همـه شما در آنچـه کـه مـی گوییـد توافـق داشـته باشـید و دیگـر بیـن شما اختلاف و نفاقی
نباشـد بلکـه بـا یـک فکـر و یک هدف کاملاً متحد باشـید » (اول قرنتیـان باب  ۱آیـه  .)۱۰هر
چـه دقیقـاً باعـث ایـن مشـاجره و نفـاق مـی شـد ،پولس خواهـان توقـف آن بود.
پولس به قرنتیان یادآور می شود که مسیحیان فراخوانده شده اند که از مسیح و نه از
انسان های دیگر پیروی کنند  -هر چقدر هم آن انسان با استعداد یا خاص ممکن است باشد.
در حالی که به نظر می رسید آنها خود را در خطوط « حزبی » تفکیک منوده بودند ،رسول به
رصاحت اعالم منود که چنین تفکیکی مطابق با اراده مسیح نبود .وی اظهار داشت که وحدت
مسیحی در مسیح و فداکاری او بر روی صلیب یافت می شود (اول قرنتیان باب  ۱آیه .)۱۳
رسچشـمه اتحـاد مسـیحی از حقیقتـی کـه در عیسـی مسـیح و مصلـوب شـدنش یافت می
شـود نشـأت مـی گیـرد و نـه از هیـچ فرد دیگـری  ،فـارغ از اینکه آن فـرد مربی ،واعـظ یا رهرب
«شایسـته ای» باشـد .همـه مـا در پـای صلیـب در یک سـطح قرار داریـم .تعمید ما در عیسـی
مـی باشـد کـه تنهـا او مـی توانـد مـا را از گناه پاک سـازد .بـا این وجود ،مـا باید بـه روش های
عملـی به سـوی ایـن اتحاد در مسـیح تلاش کنیم.
آنچه که این واقعیت باید به ما بگوید این است که ما به عنوان ادونتیست های روز هفتم منی
توانیم اتحاد ایامن و مأموریت خود را حق شایسته خود بدانیم .تفرقه ها و نزاع ها می توانند اتحاد
کلیسای امروزی ما را تضعیف کنند مگر آنکه محبت و خداوندی مسیح ،ما را در او متحد سازد.

چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم کــه از خطراتــی کــه پولــس در اینجــا بــا آنهــا ســر
و کار داشــت ،جلوگیــری کنیــم؟ چ ـرا بایــد همــواره مراقــب می ـزان وفــاداری خــود
نســبت بــه دیگ ـران بــه غیــر از مســیح باشــیم؟

     پنجشنبه     

 ۱۹مهر

»گرگها خواهند آمد«


اعمال رسـوالن بـاب  ۲۰آیـات  ۲۵تـا  ۳۱را بخوانیـد .پولـس در مـورد چـه چیـزی بـه بـزرگان
اهـل افسـس هشـدار داد؟ آنهـا بـرای جلوگیـری از این اتفاق چـه کاری باید انجـام می دادند؟
پولس در طول خدمت خود اغلب با مخالفت روبرو می شد و می دانست که حفظ منودن
خلوص انجیل عیسی مسیح دشوار خواهد بود .او در وداعش از بزرگان اهل افسس از شباهت و
مقایسه داستان نگهبان در حزقیال باب  ۳۳آیات  ۱تا  ۶استفاده منود تا به رهربان بگوید که آنها نیز
در برابر محافظت از انجیل مسئول بودند .آنها باید شبانان وفادار پیروان خود می بودند.
اسـتفاده پولـس از عبـارت « گـرگ هـای درنـده » بـرای توصیـف معلمان دروغیـن (اعامل
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رسـوالن بـاب  ۲۰آیـه  )۲۹یـادآور هشـدار مشـابه عیسـی مبنـی بـر ایـن اسـت کـه معلمان
دروغیـن بـه لبـاس گوسـفندان تغییـر قیافـه خواهنـد داد (متـی بـاب  ۷آیـه  .)۱۵ایـن معلامن
دروغیـن کمـی پـس از هشـدار پولـس ظاهـر شـدند و در کلیسـاهای آسـیایی کـه او بنـا نهاده
بـود ،رشوع بـه صیـد ایامنـداران منودند .ما در افسسـیان بـاب  ۵آیات  ۶تا  ۱۴و کولسـیان باب
 ۲آیـه  ۸برخـی از هشـدارهای پولـس بـه کلیسـاهای آسـیای صغیـر را مشـاهده مـی کنیـم.
پولـس در رسـاله دوم خـود بـه تیموتائـوس همچنیـن بـه او کـه مسـئول کلیسـا در افسـس
بـود ،در برابـر اشـتباهات در کلیسـا و بـی خدایـی در روزهـای پایانـی هشـدار مـی دهـد.



دوم تیموتائـوس بـاب  ۲آیـات  ۱۴تـا  ۱۹و بـاب  ۳آیـات  ۱۲تـا  ۱۷را بخوانیـد .پولـس دربـاره
نحـوه مقابلـه بـا معلمان دروغین و حفـظ اتحاد کلیسـا چه چیزی بـه تیموتائوس مـی گوید؟

نخسـت ،تیموتائـوس بایـد کتـاب مقـدس خـود را بشناسـد و کالم حقیقـت را بـه درسـتی
انجـام دهـد (دوم تیموتائـوس بـاب  ۲آیـه  .)۱۵پادزهـر ایـن اختالفـات و گامنـه زنـی هـای بی
فایـده ،درک و آمـوزش درسـت کالم خـدا مـی باشـد .حقایـق کتـاب مقـدس بایـد بـه درسـتی
تفسـیر شـوند تا هیچ بخشـی از کتاب مقدس در تضاد با تصویر کلی ارائه شـده در آن نباشـد
و همچنیـن از برداشـت هـای نادرسـتی کـه ممکـن اسـت باعث از دسـت رفنت ایمان فردی به
عیسـی شـود ،جلوگیـری بشـود .مسـائل بـی ربـط و ثانویـه بایـد تابـع اصـول کالم خـدا باشـند
کـه در واقـع ایامنـداران را بـرای داشتن زندگـی پیروزمندانـه در مسـیح آماده خواهند سـاخت.
توصیـه دوم پولـس بـرای خـود تیموتائوس اسـت تا از بحث های ناپسـند و باطـل اجتباب ورزد
(دوم تیموتائـوس بـاب  ۲آیـه  .)۱۶موضوعـات کـم اهمیـت و نظـری نبایـد بخشـی از آمـوزه
هـای خدمـت تیموتائـوس باشـند اگـر بخواهـد خادمی شایسـته و وفـادار در نظر گرفته شـود.
ایـن نـوع گفتگوهـا تنهـا بـه بی خدایی بیشتر منجر شـده و ایمان مؤمنان را تقویـت منی کند
(دوم تیموتائـوس بـاب  ۲آیـه  .)۱۶تنهـا حقیقـت بـه خداپرسـتی و هامهنگـی در میـان ایمان
داران منجـر مـی شـود .دلیلـی کـه تیموتائـوس بایـد از ایـن اشـتباهات جلوگیـری کنـد و قـوم
خـود را از آنهـا بـازدارد ایـن اسـت که آنها از میان کلیسـا ماننـد یک بیامری زدوده شـوند (دوم
تیموتائـوس بـاب  ۲آیـه  .)۱۷در پایـان ،اطاعـت از کالم خـدا پادزهر آموزه های غلط می باشـد
(دوم تیموتائـوس بـاب  ۳آیـات  ۱۴تـا  )۱۷کـه اتحـاد کلیسـا را تهدیـد مـی کنند.

ما به عنوان یک کلیسا چگونه می توانیم از خود در برابر چنین افرادی که از طریق
آموزه های نادرست می توانند تفرقه در میان ما ایجاد کنند ،محافظت کنیم؟
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     جمعه     

 ۲۰مهر

اندیشه ای فراتر :از نوشته های الن جی وایت « :از هم پاشیدگی پادشاهی » ،صفحه -٨۷
 ،۹٨از کتاب انبیا و پادشاهان؛ « پیام هشدار و استدعا » ،صفحات  ،۳۰٨-۲۹٨از کتاب اعامل رسوالن.
« خـدا مـی خواهـد کـه خادمـان برگزیـده اش فـرا بگیرند کـه چگونه در تالشـی هامهنـگ با هم
متحـد شـوند .ممکـن اسـت بـرای برخـی اینطـور بنظر برسـد تفـاوت میـان عطایـای ایشـان و دیگران
بسـیار بـزرگ تـر از آن باشـد کـه به آنها اجـازه دهد در تالشـی هامهنگ متحد شـوند؛ هنگامی که به
یـاد بیاورنـد کـه ذهـن هـای متفاوتـی وجود دارنـد که باید بشـارت یابنـد و اینکه برخی ممکن اسـت
حقیقـت بیـان شـده توسـط یـک خـادم را رد کننـد ،و تنهـا در صورتـی کـه ایـن حقیقـت به شـیوه ای
دیگـر و خادمـی دیگـر بیـان شـود ،قلـب هایشـان را به سـوی خدا بـاز خواهند منـود ،آنهـا امیدوارانه
تلاش خواهنـد منـود کـه در اتحـاد بـا یکدیگـر خدمت کننـد .هر چقـدر هم که اسـتعدادهای ایشـان
گوناگـون باشـد ،همـه تحـت کنترل یک روح هسـتند .در هر سـخن و عمل ،مهربانی و محبت آشـکار
خواهـد شـد؛ و هامنطـور کـه هـر خدمتگـزار بایـد صادقانـه به وظیفـه خود عمـل کند ،دعای مسـیح
بـرای اتحـاد پیروانـش اجابـت خواهـد شـد و جهان خواهد دانسـت که این افراد شـاگردان او هسـتند
» – ال�ن ج�ی .وای�تEllen G. White, Gospel Workers, p. 483 — ،

سواالتی برای بحث
 .۱مسئله انجام آنچه که « در نظر » یک فرد درست می باشد ،موضوع جدیدی نیست.

پُست ُمدرنیزم که ایده مرکزیت فردی یا فراگیری فکری یا اقتدار اخالقی را به چالش می
کشد ،میتواند بطور بالقوه راه را برای هرج و مرج اخالقی که کتاب مقدس نسبت به آن
هشدار میدهد ،هموار سازد .ما مسیحیان و به عنوان یک کلیسا چگونه می توانیم با این
نوع چالش ها مقابله کنیم؟
 .۲در مــورد داســتان رحبعــام پادشــاه و تفرقــه در میــان اســرائیل بیاندیشــید (اول
پادشــاهان بــاب  .)۱۲امــروزه چــه درس هایــی در آن بــرای مــا وجــود دارد؟
 .۳رهب ـران و اعضــای کلیســا ب ـرای کمــک بــه جلوگیــری از ن ـزاع و تفرقــه در کلیســای
محلــی چــه کاری مــی تواننــد انجــام دهنــد؟ جلوگیــری از ایــن مســائل پیــش از آنکــه
رشــد کننــد و وخیــم تــر شــوند ،تــا چــه میـزان مهــم اســت؟ مــا بــه عنــوان اعضــای کلیســا
چگونــه مــی توانیــم گرفتــار دامــی نشــویم کــه برخــی از اهالــی قرنتــس گرفتــارش شــدند؟
 .۳مطلــب مربــوط بــه اختــاف در امثــال ســلیمان بــاب  ۶آیــات  ۱۶تــا  ۱۹را مطالعــه کنیــد.
شــما بـرای جلوگیــری از اختــاف در کلیســای محلــی خــود چــه چیــزی از ایــن مــی آموزیــد؟

خالصـه :مـا در کتـاب مقدس موقعیت هایـی می یابیم که منجـر به تفرقـه گردیدند .هنگامی
کـه قـوم خـدا در اطاعـت وفادارانـه زندگـی مـی کـرد ،خطـرات تفرقـه تـا حـد زیـادی کاهـش یافـت.
منونـه هایـی از زمـان داوران و همچنیـن زمـان حکومت رحبعام دربهـا را برای تفرقه گشـود .حتی در
زمـان عهـد جدیـد عوامـل بالقـوه ای بـرای تفرقه باقـی مانده اسـت .درک درسـتی از کالم خدا و تالش
مقـدس بـرای اطاعـت از آن بهرتیـن محافظـت در برابـر تفرقه و چند دسـتگی در میان ما می باشـند.
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