  درس سوم  

 ۲۷-۲۱مهر

« تا همه آنان همدل و هم
رای باشند »

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :یوحنـا بـاب  ۱۷آیـات  ۱تـا ۲۶؛ اول یوحنا بـاب  ۵آیـه ۱۹؛ یوحنا باب
 ۱۳آیـات  ۱۸تـا ۳۰؛ یوحنـا بـاب  ۵آیـات  ۲۰تـا ۲۳؛ مرقس بـاب  ۹آیات  ۳۸تا ۴۱؛ مکاشـفه یوحنا
بـاب  ۱۸آیـه ۴؛ اول یوحنـا بـاب  ۲آیـات  ۳تا .۶

آیـه حفظـی « :فقـط بـرای اینهـا دعـا منیکنـم بلکه بـرای کسـانی هم کـه به وسـیلۀ پیام
و شـهادت آنـان بـه مـن ایمان خواهنـد آورد ،تا همه آنـان یکی باشـند آنچنان که تـو ای پدر
در مـن هسـتی و مـن در تـو و آنـان نیـز در مـا یکـی باشـند تـا جهان ایمان بیاورد کـه تو مرا
فرسـتادهای » (یوحنـا باب  ۱۷آیـات  ۲۰و .)۲۱

انجیـل یوحنـا بـرای مـا پنجـره ای بـه افـق نگرانـی هـای بـی درنگ عیسـی می گشـاید ،در
زمانـی کـه بـه او خیانت شـد و تسـلیم مرگ گردیـد .در پنج باب بسـیار مهم (یوحنـا باب های
 ۱۳تـا  )۱۷مـا آخریـن کالم ارشـادی عیسـی را مـی بینیـم کـه بـا آنچـه گاهـی اوقـات « دعـای
کاهـن اعظـم » نامیـده مـی شـود بـه اوج می رسـد (یوحنا بـاب .)۱۷
« ایـن یـک طـرح مناسـب اسـت زیـرا خداوند مـا در ایـن دعا خـود را برای قربانـی تقدیس می
کنـد کـه در آن بطـور همزمـان هم کاهن اسـت و هـم قربانی .در عین حال ایـن یک دعای تقدیس
از طـرف کسـانی اسـت کـه این قربانی برای ایشـان ارائه شـده اسـت  -حواریون کـه در باالخانه ای
حـارض بودنـد و کسـانی که متعاقباً از طریق شـهادت آنها ایمان خواهنـد آورد » – .اف .اف .بروس،
— F. F. Bruce, The Gospel of John (Grand Rapids: Eerdmans, 1983), p. 328
در کانـون ایـن دعـا نگرانـی عیسـی بـرای اتحـاد میـان حواریونـش و کسـانی کـه بعدها به
او ایمان خواهنـد آورد ،وجـود دارد .ایـن موضـوع کلیـدی دعـای او بـود « :مـن بـرای آنها دعا
مـی کنـم ،نـه بـرای جهـان .مـن بـرای کسـانی کـه تو بـه مـن داده ای دعا می کنـم زیـرا آنها از
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آن تـو هسـتند .آنچـه مـن دارم از آن تـو اسـت و آنچه تـو داری از آن من اسـت و جالل من به
وسـیله آنها آشـکار شـده اسـت » (یوحنا بـاب  ۱۷آیـات  ۹و .)۱۰
هیـچ بحـث معنـی داری از اتحـاد کلیسـا و یکـی بودن ما در مسـیح منی توانـد بدون توجه
دقیـق بـه ایـن دعـا کامـل شـود .عیسـی چه دعایی کـرد ،بـرای چه کسـانی دعا منـود و این دعا
امـروزه بـرای ما چـه مفهومی دارد؟
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲٨مهر  October 20 -آماده شوید.

     یکشنبه     

 ۲۲مهر

عیسی برای خود دعا میکند
دعـای کاهـن اعظم به سـه بخش تقسـیم می شـود .نخسـت ،عیسـی بـرای خـود (یوحنا باب
 ۱۷آیـات  ۱تـا  ،)۵سـپس بـرای حواریـون خویش (یوحنـا باب  ۱۷آیات  ۶تـا  )۱۹و در نهایت برای
کسـانی کـه بعدهـا بـه او ایمان خواهنـد آورد (یوحنا بـاب  ۱۷آیات  ۲۰تـا  )۲۶دعا می کند.


یوحنا باب  ۱۷آیات  ۱تا  ۵را بخوانید .چکیده دعای او چیست و برای ما چه مفهومی دارد؟

عیسـی نخسـت بـرای خود شـفاعت مـی طلبد .در حـوادث قبل در انجیل یوحنا ،عیسـی نشـان
داده بـود کـه زمـان او هنـوز نرسـیده بـود (یوحنـا بـاب  ۲آیـه  ،۴بـاب  ۷آیه  ،۳۰بـاب  ۸آیـه  .)۲۰اما
اکنون او می داند که زمان قربانی شـدنش فرا رسـیده اسـت .لحظه پایان بزرگ زندگی زمینی اش فرا
رسـیده اسـت و او بـرای کامـل منـودن ماموریت خـود به قدرت نیـاز دارد .اکنون زمان دعا می باشـد.
عیسـی بـا انجـام اراده پـدر خویـش وی را جلال خواهـد داد ،حتـی اگـر مجبـور بـه تحمل
صلیـب شـود .پذیرفتن صلیـب توسـط او نوعـی جبر نیسـت؛ بلکـه ،در حقیقـت نحـوه اعمال
قدرتـی اسـت کـه پـدر بـه او داده اسـت .مـرگ او مـرگ شـهادت گونـه نبـود بلکـه بـه اراده
و خواسـت خویـش ،پـدر خـود را جلال داد و ایـن دلیلـی بـرای تجسـم یافـت او بـود ::مـرگ
ایثارگرانـه بـر روی صلیـب بخاطـر گناهـان جهـان.
زندگی ابدی بر طبق یوحنا باب  ۱۷آیه  ۳چه می باشد؟ شناخت خدا به چه معناست؟

ابتـدا و در درجـه نخسـت ،عیسـی بـه ما مـی گوید که زندگـی ابدی در دانش شـخصی ما از
خـدا یافـت مـی شـود .این نجـات از طریـق اعامل دانش نیسـت بلکـه تجربه شـناخت خداوند
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اسـت بـه دلیـل آنچـه عیسـی بـر روی صلیـب بـرای مـا انجـام داده اسـت .ایـن دانـش از طریق
رابطـه شـخصی بـا پـدر اتفـاق مـی افتـد .متایـل انسـانی مـا محدود منـودن دانـش بـه حقایق و
جزئیـات مـی باشـد ،امـا در اینجا عیسـی هدفـی عمیق تر و بیشتر دارد :رابطه شـخصی با خدا.
اولیـن ظهـور عیسـی نیـز به منظور هدایـت برشی بود کهدر جسـتجوی خود بـرای دانش معنی
دارتـر و نجـات دهنـده از خـدا و اتحـاد بـا یکدیگـر کـه از این دانش ناشـی خواهد شـد ،بود.

تفــاوت میــان دانســتن در مــورد خــدا و شــناخت خــدا بطــور فــردی چــه مــی باشــد؟
شــما چــه تجربـهای داشــتهاید کــه بــه شــناختتان از خــدا کمــک کــرده اســت؟

     دوشنبه     

 ۲۳مهر

عیسی برای حواریون دعا میکند
یوحنـا بـاب  ۱۷آیـات  ۹تـا  ۱۹را بخوانیـد .عیسـی در رابطـه بـا حواریون خویـش بطور خاص
در مـورد چـه چیـزی دعا مـی کند؟

عیسـی سـپس بـرای حواریونـش کـه در خطـر جـدی از دسـت دادن ایامنشـان بـه او در
روزهـای آینـده زمانـی کـه عیسـی دیگـر در جسـم بـا ایشـان نخواهد بود قـرار دارنـد ،دعا می
کنـد .از ایـن رو ،او ایشـان را بـرای مراقبـت شـدن بـه پـدر مـی سـپارد.
دعای عیسی برای محفوظ ماندن ایشان در این جهان می باشد .به این ترتیب ،عیسی برای
جهان دعا منی کند زیرا میداند که این ذاتاً در تضاد با اراده پدر می باشد (اول یوحنا باب ۵
آیه  .)۱۹اما از آنجایی که جهان مکانی است که حواریون در آن خدمت خود را انجام خواهند
داد ،عیسی دعا می کند که آنها از رشارت این جهان در امان مبانند .عیسی نگران جهان است؛
در واقع ،او نجات دهنده آن می باشد .اما انتشار انجیل به شهادت کسانی که رفته و مژده نیک
را موعظه خواهند کرد ،گره خورده است .به این دلیل است که عیسی الزم است برای ایشان
شفاعت کند تا اهریمن آنها را مغلوب نسازد (متی باب  ۶آیه .)۱۳
بـا ایـن وجـود ،یکـی از حواریون شکسـت خورده اسـت .در ابتدای آن شـب عیسـی اشـاره
منـوده بـود کـه یکـی از ایشـان تصمیـم بـه خیانـت بـه او گرفته بـود (یوحنـا بـاب  ۱۳آیات ۱۸
تـا  .)۳۰اگـر چـه عیسـی بـه ایـن واقعیـت اشـاره مـی کنـد کـه کتـاب مقـدس خیانت یهـودا را
پیـش بینـی کـرده بـود (مزامیـر بـاب  ۴۱آیـه  ،)۹با این حـال یهـودا قربانی رسنوشـت نبود .در
هنـگام شـام آخـر ،عیسـی بـا رفتـاری از روی محبـت و دوسـتی از او درخواسـت منـود (یوحنـا
بـاب  ۱۳آیـات  ۲۶تا  « .)۳۰در شـام عید ِپ َسـح عیسـی با آشـکار سـاخنت هدف خائـن ،الوهیت
خـود را اثبـات منـود .او بـا مالیمـت یهـودا را در ماموریـت حواریون مشـمول منود .امـا آخرین
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درخواسـت محبـت مـورد بـی توجهـی قـرار گرفـت » – الن جـی .وایت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 720
عیسی که می دانست رشک و حسد می توانست در میان حواریون تفرقه ایجاد کند،
آنگونه که در مناسبت های پیشین اتفاق افتاده بود ،برای اتحاد ایشان دعا منود « .من دیگر
ای پدر مقدس ،با قدرت نام خود ،کسانی را که به من داده ای حفظ فرما تا آنها یکی باشند
هامنطوری که ما یکی هستیم » (یوحنا باب  ۱۷آیه  .)۱۱چنین اتحادی فراتر از دستاورد برشی
می باشد .این تنها می تواند نتیجه و موهبت فیض الهی باشد .اتحاد ایشان بر پایه اتحاد پدر
و پرس می باشد و این اتحاد رشط رضوری خدمت مؤثر در آینده می باشد.
تقدیـس و تدهیـن ایشـان در حقیقـت همچنیـن بـرای خدمتشـان رضوری مـی باشـد .کار
فیـض خـدا بـر روی قلـب هـای حواریون ،ایشـان را متحـول خواهد سـاخت .اما اگر قرار باشـد
آنهـا بـر حقیقـت خـدا شـهادت دهند ،خـود بایـد بواسـطه آن حقیقت متحول شـوند.

»از جهــان نبــودن« بــه چــه معناســت؟ چــه چیــزی در مــورد مــا ،زندگیمــان و نحــوه
آن وجــود دارد کــه مــا را »از آن ایــن جهــان« نمــی کنــد؟

     سه شنبه     

 ۲٤مهر

« برای کسانی که به من ایامن خواهند آورد »
پـس از اینکـه عیسـی بـرای حواریونـش دعـا کرد ،دعـای خـود را اینگونه بسـط داد « .برای
آنهـا کـه بـه وسـیله کالم ایشـان به مـن ایمان خواهنـد آورد » (یوحنا بـاب  ۱۷آیه .)۲۰
یوحنـا بـاب  ۱۷آیـات  ۲۰تـا  ۲۶را بخوانیـد .بزرگرتیـن آرزوی عیسـی برای کسـانی کـه بعد ها
بـه پیـام انجیـل ایمان خواهنـد آورد ،چه بـود؟ چرا اهمیـت دارد که ایـن دعا برآورده شـود؟

از آنجایـی کـه پـدر و پسر یکـی هسـتند ،عیسـی دعا منـود کـه ایامنـداران آینده نیـز یکی
باشـند .عیسـی در برخـی قسـمت هـای انجیـل یوحنـا بـه اتحـاد پـدر و پسر اشـاره منـود .آنها
هرگـز مسـتقل از یکدیگـر عمـل منـی کنند ،بلکه همـواره در همه کارهایی کـه انجام می دهند
متحـد مـی باشـند (یوحنـا بـاب  ۵آیات  ۲۰تـا  .)۲۳آنها محبتی مشترک برای برش سـقوط کرده
دارنـد و ایـن تـا حـدی اسـت کـه پدر حارض شـد پسرش را بـرای جهان بدهـد و پرس نیـز مایل
بـود زندگـی خـود را بـرای آن بدهـد (یوحنـا باب  ۳آیـه  ،۱۶بـاب  ۱۰آیه .)۱۵
اتحادی که عیسی در این دعا به آن اشاره دارد ،اتحاد در محبت و هدف مانند چیزی که
میان پدر و پرس وجود دارد ،می باشد « .اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید ،همه
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خواهند فهمید که شاگردان من هستید » (یوحنا باب  ۱۳آیه  .)۳۵آشکار منودن این اتحاد
در محبت ،تأیید عمومی را برای رابطه ایشان با عیسی و پدر را به همراه خواهد داشت« .
منایش اتحاد واقعی ایشان باید شهادتی قانع کننده از حقیقت انجیل ارائه دهد »–.
Andreas J. Köstenberger, John, Baker Exegetical Commentary on the New
Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2004), p. 498
اینگونـه اسـت کـه جهـان خواهـد دانسـت عیسـی نجـات دهنده اسـت .بـه عبـارت دیگر،
ایـن اتحـادی کـه عیسـی بـرای آن دعـا منود منـی توانـد نامرئی باشـد .جهـان چگونه مـی تواند
در برابـر صداقـت انجیـل متقاعـد شـود اگـر نتوانـد محبـت و اتحـاد میان قـوم خـدا را ببیند؟
« خدا مردم را هدایت می کند تا با اتحادی کامل بر سکوی حقیقت ابدی بایستند ... .خدا
چنین تدبیر منوده است که قوم وی همگی باید در ایامن متحد شوند .دعای مسیح درست پیش
از مصلوب شدنش این بود که حواریون او مانند وی و پدر یکی شوند و اینکه جهان باور کند
که پدر او را فرستاده بود .این دعای تاثیر گذار و شگفت انگیز به نسل های بعدی و حتی به
زمان ما می رسد؛ زیرا سخنان او چنین بودند « :فقط برای اینها دعا منی کنم بلکه برای کسانی
هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایامن خواهند آورد ».
« پیروان مسیح باید بسیار صادقانه به دنبال پاسخ دادن به این دعا در زندگی خود باشند
» – الن جی .وایتEllen G. White, Testimonies for the Church, vol. 4, p. 17 — ،

ما در زندگی خود و کلیسا برای کمک به رسیدن به چنین اتحادی که ارائه شده است
چه کاری انجام می دهیم؟ چرا ترک نفس و خودانکاری تا حدی برای هر یک از ما
ضروری است چنانچه بخواهیم کلیسایمان آنگونه که باید متحد باشد؟

     چهارشنبه     

 ۲۵مهر

اتحاد میان مسیحیان


مرقـس بـاب  ۹آیـات  ۳۸تـا  ۴۱و یوحنـا بـاب  ۱۰آیه  ۱۶را بخوانید .پاسـخ عیسـی به یوحنای
رسـول چـه چیـزی دربـاره انحصـار گرایـی و قضـاوت رسیـع در مـورد کسـی کـه پیـرو واقعـی
عیسـی مـی باشـد ،بـه مـا تعلیم مـی دهد؟
ادونتیسـت هـای روز هفتـم متایـل داشـتند که دعای عیسـی در بـاب  ۱۷یوحنا را مسـتقیامً
در رابطـه بـا اتحـاد کلیسایشـان درک کننـد .مـا بـرای تحقـق مأموریتمان مبنـی بـر به اشتراک
گذاشتن پیـام سـه فرشـته بـا جهـان ،بایـد بـه عنـوان یـک کلیسـا متحـد شـویم .در ایـن مـورد
اندکـی بحث وجـود دارد.
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امـا اتحـاد بـا مسـیحیان دیگـر چطـور؟ مـا بایـد چگونـه در پرتـو آنچه عیسـی دعا منـود ،با
ایشـان ارتباط داشـته باشـیم؟
شـکی نیسـت مـا بـاور داریـم که خدا بـه غیر از مـا در کلیسـاهای دیگر نیز افـراد وفاداری
دارد .علاوه بـر ایـن ،کتـاب مقـدس مشـخص مـی سـازد کـه خـدا حتـی در بابـل نیـز افـراد
وفـاداری دارد « :از او بیـرون آییـد ای قوم من ،مبادا در گناهان او سـهیم شـوید و در بالهایش
رشیـک گردیـد » (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۸آیه .)۴
ما همچنین می دانیم که بر طبق کتاب مکاشفه یوحنا ،ارتداد زیادی میان کسانی که ادعای ایامن
به مسیح را دارند ،وجود دارد و اینکه در روزهای پایانی ،بسیاری از مسیحیان با یکدیگر و حکومت
متحد خواهند شد تا جفائی که در مکاشفه یوحنا باب  ۱۳آیات  ۱تا  ۱۷به تصویر کشیده شده است
را به انجام رسانند .بنابراین ،ادونتیست ها همیشه بسیار مراقب دخیل شدن در فراخوان اتحاد با
کلیساهای دیگر ،آنگونه که در جنبش اتحاد جهانی کلیسا دیده می شود ،بوده اند.
پس چگونه ما باید با دیگر فرقه ها در ارتباط باشیم؟ الن جی .وایت منت زیر را در رابطه
با کار کردن کلیسای ادونتیست روز هفتم با سایر مسیحیان دست کم در مورد این موضوع
خاص نوشت « :چنان که عامل انسانی اراده خود را تسلیم اراده خدا می سازد ،روح القدس بر
قلب های کسانی که آن فرد به ایشان خدمت می کند ،تاثیر می گذارد .به من نشان داده شده
است که ما نباید از کارکنان اتحادیه اعتدال مسیحی زنان اجتناب کنیم .با متحد شدن با ایشان
در پرهیز کلی ما موقعیت خود در مورد نگه داشنت روز سبت را تغییر منی دهیم ،و می توانیم
قدردانی خود از موقعیت ایشان در مورد موضوع اعتدال را نشان دهیم .ما با بازکردن درب و
دعوت ایشان به متحد شدن با ما در مسئله اعتدال ،از کمک ایشان در زمینه اعتدال مطمنئ
می شویم؛ و آنها با متحد شدن با ما ،حقیقتی را که روح القدس منتظر قرار دادن بر قلب های
ایشان است را خواهند شنید »Welfare Ministry, p. 163 – .
اگـر چـه او در زمانـی خـاص بـا مسـئله ای خـاص روبـرو بـود ،اصولـی را ارائه مـی دهد که
مـا مـی توانیـم در مـورد ارتبـاط بـا دیگـر مسـیحیان بویـژه در زمینـه مسـئله متحد شـدن برای
یک هـدف ،دنبـال کنیم.
نخسـت ،مـا مـی توانیـم در زمینـه منافع مشترک اجتامعـی با ایشـان همکاری کنیـم .دوم،
اگـر مـا بـا ایشـان متحـد شـویم ،باید آن را به شـیوه ای انجام دهیـم که باورهـا و روش های ما
را بـه خطـر نیانـدازد .سـوم ،مـا مـی توانیـم و باید از ایـن « وحدت » برای به اشتراک گذاشتن
حقایـق بـا ارزشـی کـه با آنها برکـت داده شـده ایم با دیگـران اسـتفاده کنیم.

     پنجشنبه     

 ۲۶مهر

یک ایامن با محبت به اشرتاک گذارده می شود
در یوحنـا بـاب  ۱۷آیـه  ،۳عیسـی فرمـود کـه زندگی ابدی شـناخت خـدا می باشـد .اول یوحنا
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بـاب  ۲آیـات  ۳تـا  ۶را بخوانیـد .شـناخت خـدا بـه چـه معناسـت؟ مـا شـناختمان را از خـدا
چگونـه در زندگـی روزانه نشـان مـی دهیم؟

بطور کلی ،هنگامی که مردم در جامعه امروزی خود را شهروندان مطیع قانون می نامند،
اغلب ،التزام های کتاب مقدسی مبنی بر نگه داشنت فرمان های خدا را کم اهمیت جلوه می
دهند .برخی حتی چنین استدالل می کنند که فیض خدا احکام خدا را از بین می برد .اما این
آموزه کتاب مقدسی منی باشد « :نگه داشنت فرمان ها رشطی برای شناخت خدا نیست بلکه
نشانه ای است که ما خدا/عیسی را می شناسیم و او را دوست داریم .از این رو ،شناخت خدا
تنها دانشی نظری منی باشد بلکه منجر به عمل می شود » — John (Nampa, Idaho: Pacific
Press, 2009), p. 39 Ekkehardt Mueller, The Letters of
عیسی خود چنین تأکید منود « :اگر مرا دوست دارید دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد.
هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل مناید ،او کسی است که مرا دوست دارد » (یوحنا
باب  ۱۴آیات  ۱۵و  « .)۲۱ما چگونه می دانیم که فرزندان خدا را دوست داریم؟ از اینکه خدا
را دوست داریم و مطابق احکام او عمل میکنیم ،زیرا محبت به خدا چیزی جز اطاعت از
احکام او نیست و این احکام بار سنگینی نیست » (اول یوحنا باب  ۵آیات  ۲و .)۳
یوحنـا بـاب  ۱۳آیـات  ۳۴و  ۳۵را بخوانیـد .عیسـی چـه فرمـان جدیـدی بـه حواریونـش داد و
ایـن چگونـه بـه موضـوع اتحـاد میـان پیـروان عیسـی مرتبط می شـود؟

فرمان محبت به همسایه به خودی خود جدید نبود؛ می توان آن را در دستورالعمل هایی
که خدا به موسی داد ،یافت (الویان باب  ۱۹آیه  .)۱۸آنچه جدید است ،فرمان عیسی برای
حواریون مبنی بر محبت به یکدیگر آنگونه که خود ایشان را دوست داشت ،می باشد .الگوی
عیسی از محبت ایثارگرانه ،اصل اخالقی جدیدی برای جامعه مسیحی می باشد.
چه معیار شگفت انگیزی در مقابل ما قرار گرفته است! زندگی عیسی ابراز عملی محبت،
در عمل بود .کل کار فیض ،یک خدمت مستمر از روی محبت ،انکار نفس و تالش فداکارانه
می باشد .ما می توانیم تصور کنیم که زندگی مسیح یک تجلی بدون وقفه از محبت و فداکاری
برای خیریت دیگران بود .اصلی که مسیح را برانگیخت باید قوم او را در متام برخورد هایشان با
یکدیگر برانگیزد .چنین محبتی ،شهادتی بسیار قدرمتند برای جهان خواهد بود .و چنین محبتی
همچنین ،نیرویی قدرمتند برای اتحاد میان ما ارائه خواهد داد.

مــا چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم کــه نســبت بــه دیگـران چنیــن محبــت فداکارانــه
ای کــه عیســی آشــکار نمــود را نشــان دهیــم؟
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     جمعه     

 ۲۷مهر

تفکری فراتر« :ما مبارشینی هستیم که مورد اعتامد رسور غایب خود می باشیم تا
از خانواده و منافعش که برای خدمت به آنها به این جهان آمد ،مراقبت کنیم .او به آسامن
بازگشته است و ما را مسئول منوده است و انتظار دارد هوشیار و منتظر بازگشتش باشیم .بیایید
در برابر این اعتامد وفادار باشیم تا مبادا ناگهان او ما را در خواب بیابد — ».الن جی .وایت،
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 8, p. 37
«مـردم بایـد بـا تقـدس عهدهایشـان تحت تأثیر قـرار بگیرنـد و در امور خدا متعهد شـوند.
چنیـن تعهداتـی معمـوالً ماننـد قـرارداد بیـن انسـانها الـزام آور منیباشـد .امـا اگر وعـدهای با
خـدا بسـته شـود ،آیـا تقدس آن کمتر خواهد بـود؟ از آنجایی کـه فاقد برخـی اصطالحات فنی
اسـت و منـی توانـد توسـط قانـون قابـل اجـرا باشـد ،آیـا یک فرد مسـیحی بایـد تعهـد آن را که
برایـش قـول داده اسـت ،نادیـده بگیـرد؟ هیـچ سـند یـا تعهد قانونـی الزامیتـر از تعهد بسـته
ش�ده برای امور خدا نیس�ت — ».الن جی .وایتEllen G. White Comments, The SDA ،
Bible Commentary, vol. 6, p. 1056

سواالتی برای بحث
 .۱چ ـرا تحقــق دعــای عیســی در بــاب  ۷۱یوحنــا ب ـرای کلیســای مــا بســیار مهــم
اســت؟ تمایــل عیســی بـرای اتحــاد کلیســای قــرن اول چــه چیــزی در مــورد خواســته
اش ب ـرای کلیســای امــروزی مــا نمایــان مــی ســازد؟
 .۲آیــا کلیســای محلــی شــما در رابطــه بــا مســائلی خــاص بــا دیگــر مســیحیان
مشــارکت نمــوده اســت؟ آیــا ایــن مشــارکت بــه خوبــی پیــش رفــت؟ مــا در زمــان
مناســب چگونــه مــی توانیــم بــدون بــه خطــر انداختــن حقایقــی کــه بــه مــا داده
شــده اســت ،بــا آنهــا همــکاری کنیــم؟
 .۳پیامدهـای ایـن بیانیـه در جـدال عظیـم چـه مـی باشـند .چگونـه می توانیـم این
را در میـان خـود واقعـی سـازیم؟ « اگـر قـوم خـدا نـور را آنگونـه کـه از کالمـش بـر
ایشـان مـی تابـد ،دریافـت کننـد ،بـه اتحـادی کـه مسـیح برایـش دعـا نمـود خواهند
رسـید ،اتحـادی کـه رسـول اینگونـه توصیـف مـی کنـد’ ،بـرای حفـظ آن وحدتـی کـه
روح القـدس بوجـود مـی آورد و بـا رشـته هـای صلح و صفا به هم پیوسـته می شـود
نهایـت کوشـش خـود را بکنیـد .همانطـور کـه یـک بـدن و یـک روح القـدس اسـت
خـدا نیـز در وقتـی کـه شـما را خوانـد یک امیـد به شـما داده اسـت .و همچنین یک
خداونـد و یـک ایمـان و یـک تعمیـد وجود دارد .افسسـیان بـاب  ۴آیات  ۳تـا ‘– » ۵
الـن جـی .وایـتEllen G. White, The Great Controversy, p. 379 ،

خالصه :دعای کهانت اعظمی عیسی در باب  ۱۷یوحنا یادآوری از این است که عیسی
همچنان نگران اتحاد کلیسا در زمان حال می باشد .دعای او باید دعای ما باشد و ما باید به
دنبال روش هایی برای تحکیم ایامن خود در کالم خدا باشیم .محبت برای یکدیگر نیز باید
مشخصه ارتباط ما با همه از جمله دیگر مسیحیان ،بی توجه به تفاوت های دینیمان باشد.
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