  درس ششم  

تصاویر اتحاد

 ۱٨-۱۲آبان

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اول پطـرس بـاب  ۲آیـه ۹؛ خـروج بـاب  ۱۹آیـات  ۵و ۶؛ افسسـیان
بـاب  ۲آیـات  ۱۹تـا ۲۲؛ اول قرنتیـان بـاب  ۳آیـات  ۱۶و ۱۷؛ اول قرنتیـان بـاب  ۱۲آیـات  ۱۲تـا
۲۶؛ یوحنـا بـاب  ۱۰آیـات  ۱تـا ۱۱؛ مزامیـر بـاب .۲۳
آیـه حفظـی « :بـدن انسـان واحدی اسـت که از اعضاء بسـیار تشـکیل شـده واگر چـه دارای
اعضـای متفـاوت میباشـد ،بـاز هـم بدن واحد اسـت و مسـیح هم همیـن طور میباشـد » (اول
قرنتیـان بـاب  ۱۲آیه .)۱۲

هامنطـور کـه کسـانی کـه کتـاب مقـدس را مطالعـه کردهانـد ،مـی داننـد ،کتـاب مقـدس
پـر اسـت از تصاویـر و منادهایـی کـه بـه واقعیتهایـی بزرگتر از ایـن تصاویـر و منادها اشـاره
دادنـد .بـرای مثـال ،چکیـده کل آداب و ترشیفـات قربانـیِ کتاب مقدسـی ،به نوعـی ،منادی از
واقعیتـی بسـیار بزرگتر اسـت :عیسـی و کل نقشـه نجات.
از شـکل و شمایل بسـیار متنوعـی در کتـاب مقـدس بـکار بـرده شـده کـه گاهـی در زمـره
اساسـیترین عنـارص میباشـند  -از جملـه آب ،آتـش و بـاد .بسـته بـه زمینـه موضـوع ،ایـن ها
تصاویـری بـرای حقایـق روحانـی و الهیاتـی میباشـند .بـرای مثـال ،هنگامی که عیسـی فرمود،
« بـاد هـر جـا کـه بخواهـد مـیوزد .صـدای آن را میشـنوی امـا منیدانـی از کجـا میآیـد یا به
کجـا مـیرود .حالـت کسـی هم کـه از روح خـدا متولد میشـود همینطور اسـت » (یوحنا باب
 ۳آیـه  ،)۸بـاد بـه عنـوان منـادی بـرای روحالقدس بکار برده شـده اسـت.
کتـاب مقـدس بـرای توصیـف نـوع اتحادی کـه در کلیسـا مییابیـم ،اتحادی که خدا کلیسـا
را فراخوانـده تـا بـه جهـان نشـان داده شـود ،از تصاویـر متعددی اسـتفاده میکنـد .هر تصویر
بـه خـودی خـود کامل منیباشـد .در عـوض ،این تصاویـر در مجمـوع ،چیزهای بسـیاری درباره
اتحـاد کلیسـا از جملـه رابطـه کلیسـا بـا خـدا ،رابطـه اعضـای آن بـا یکدیگـر و رابطه کلیسـا با
جامعـه بـه عنـوان یـک مجموعه واحـد را منایان میسـازند.
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درس ایـن هفتـه بـه برخـی از ایـن تصاویر و آنچه در مورد اتحاد در مسـیح برای ما آشـکار
میسـازند ،خواهد پرداخت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۹آبان  November 10 -آماده شوید.

     یکشنبه     

 ۱۳آبان

امت خدا
اول پطـرس بـاب  ۲آیـه  ،۹خـروج بـاب  ۱۹آیـات  ۵و  ،۶تثنیـه بـاب  ۴آیه  ۲۰و بـاب  ۷آیه ۶
را بخوانیـد .ایـن آیـات چـه چیـزی دربـاره جایگاه ویـژه امت خـدا میگویند؟

کلیسا به مردم مربوط میشود ،اما نه هر نوع مردمی .کلیسا امت خدا میباشد ،مردمی که
به خدا تعلق دادند و خدا را به عنوان پدر و نجات دهنده خود میپذیرند ،کسانی که توسط
مسیح نجات یافتهاند و از او اطاعت میکنند .این تصویر بر این مفهوم تأکید دارد که خدا
از زمان معرفی نقشه نجات ،قومی بر روی زمین داشته است و میان ارسائیل در عهد قدیم و
کلیسای عهد جدید پیوستگی وجود دارد .از زمان آدم ،مشایخ قبل و بعد از طوفان و ابراهیم،
خدا با قوم خویش عهد بست تا منایندگان محبت ،رحمت و عدالت او در جهان باشند.
قوم خدا « ،نسل منتخب » « ،کهانت ملوکانه » و « امت مقدس » نامیده میشوند .این عبارات
نشان میدهند که آنها برای هدفی خاص انتخاب شدهاند « :تا اعامل و صفات عالی خدایی که
ایشان را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است ،به همه اعالم منایند » (اول پطرس باب
 ۲آیه  .)۹این همچنین انعکاسی از توصیف شخصیت سخاومتندانه خدا ،آنگونه که در خروج باب
 ۳۴آیات  ۶و  ۷بیان شده است ،میباشد « .خدا کلیسا را با عنوان دارایی ویژه خود بوجود آورد تا
اعضای آن صفات با ارزش شخصیت وی را در زندگی خود انعکاس دهند و خوبی و رحمت او را
به همه برشیت اعالم منایند » – The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 562
تثنیه باب  ۷آیات  ۶تا  ۸را بخوانید .چه چیزی خدا را بر این داشت که فرزندان ابراهیم را به
عنوان قوم برگزیده خود انتخاب مناید؟ این برگزیدگی چگونه امروزه نیز قابل اعامل میباشد؟

شاید بتوانیم از خود بپرسیم ،چه کشوری امروزه سزاوار است تا نام«امت مقدس » (تصویر
دیگری از کلیسا) ،بر خود بگیرد؟ هیچ کشوری .متام ملتها و گروههای قومی از مردمی
تشکیل شدهاند که سزاوار محبت و رحمت خدا نیستند .و اگر چه کتاب مقدس ما را فرا می
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خواند که مردمی مقدس باشیم ،همچنین به ما تعلیم میدهد که انتخاب برپایی ارسائیل کامالً
برپایه محبت او بود و به هیچ شایستگی برش در برابر خدا مربوط منیشود .تشکیل قوم خدا
عمل خلقت محبت آمیز است و  -با وجود گناه و ارتداد در مقیاس ملی  -خدا وعده خود
به ابراهیم که از طریق نسل او مسیح ،قوم خود را نجات خواهد داد ،نگاه داشت .درست
هامنطور که انتخاب قوم خدا عملی از روی فیض بود ،نجات ایشان نیز اینگونه است .این
موضوع ،ریشههای مشرتک در فیض خدا را به ما یادآوری می کند که سزاوار آن نیستیم.

چـرا مــا بایــد همیشــه ،ایــن حقیقــت مقــدس را در برابــر خــود داشــته باشــیم مبنــی
بــر ایــن کــه نجــات مــا بــر پایــه کاری اســت کــه مســیح برایمــان انجــام داده و نــه
اعمــال خودمــان ،حتــی اگــر قــوم خــدا باشــیم.

     دوشنبه     

 ۱۴آبان

خاندان خدا
تصویر دیگری از قوم خدا در عهد جدید ،خانه یا اهل خانه خدا میباشد .این موضوع،
استعاره ای از سنگها و ساختامنها میباشد که ماهیت روابط انسانی بهم پیوسته و پیچیده
در کلیسا را برجسته میکند .پطرس از مسیحیان به عنوان « سنگهای زنده » یاد میکند (اول
پطرس باب  ۲آیه  .)۵این استعاره همچنین شامل کیفیت دوام و استحکام میشود.



افسسـیان بـاب  ۲آیـات  ۱۹تـا  ۲۲را بخوانیـد .در ایـن سـطر پولـس بـر چـه ایدههـای کلیدی
تأکیـد مـی ورزد؟ ایـن تصویـر در مـورد اتحـاد در کلیسـا چـه چیـزی بـه مـا میگوید؟

در ایـن آیـات ،پولـس دو تصویـر از کلیسـا را ترکیـب میکنـد :یکـی بیجـان ،یـک خانـه یـا
سـاختامن؛ دیگـری زنـده ،خانـوادهای از مردم.
سـنگ بـه خـودی خـود با ارزش نیسـت ،امـا زمانی کـه با سـنگهای دیگر پیونـد میخورد،
بـه بنایـی تبدیـل میشـود کـه میتوانـد در برابـر طوفـان زندگـی مقاومـت کند .هیچ مسـیحی
منیتوانـد بـه تنهایـی سـنگ باشـد ،بلکـه باید در همنشـینی بـا خانواده خـدا با دیگـران همراه
شـود .بـه منظـور اینکـه یـک عمارت محکـم باشـد ،بایـد بـر بنیـادی اسـتوار بنا شـود .عیسـی
مسـیح ایـن بنیـاد و « سـنگ بنـای » ایـن خانـه خـدا میباشـد (اول قرنتیـان بـاب  ۳آیـه  ۱۱را
نیـز ببینیـد) .کلیسـا نیـز اگر مسـیح را سـنگ بنـای فعالیتهای خـود منیکرد ،از بیـن میرفت.
عیسـی حقیقتاً در مورد عیسـی مسـیح میباشـد :زندگی ،مرگ ،رسـتاخیز و بازگشـت او .کلیسـا
یـک جامعـه از ایامنـداران را تشـکیل میدهد که برای به اشتراک گذاشتن مـژده نیک در مورد
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عیسـی بـه جهـان بـا یکدیگر متحد هسـتند .دسـتور کار کلیسـا عیسـی اسـت :اینکه چه کسـی
اسـت ،کاری کـه بـرای مـا انجـام داده اسـت و در مـا انجـام میدهـد و آنچـه به کسـانی که او
را بـه عنـوان خداونـد و نجـات دهنـده میپذیرنـد ارائـه میدهد.
تصویر خانواده بسیار با معنی است و بر پایه روابطی است که مردم با یکدیگر دارند .تصویری
مشابه با پدر و مادر ،برادران و خواهران میباشد .روابط میان اعضای خانواده که توام با وفاداری
باشد میتواند مستحکم بوده و اغلب از دیگر روابط خارجی برترییابد .وفاداری بخش بزرگی از
اتحاد میباشد ،زیرا چگونه ممکن است اتحاد بدون وفاداری وجود داشته باشد؟

ایـن تصویـر چگونـه بـه کلیسـا مرتبـط میشـود؟ اعضـای کلیسـا نیـز جـزء یـک خانـواده بـزرگ
هسـتند .مـا بـا یکدیگـر مرتبـط هسـتیم نـه تنهـا بـه ایـن دلیـل کـه از طریـق جـد مشترکامن آدم به
خانـواده بشری ،بلکـه بدلیـل ارتباطمان بـا عیسـی ،آدم دوم از طریـق تجربه مشترک « حیات مجدد
» .از ایـن رو ،مـا بـا یکدیگـر متحـد میشـویم نـه تنهـا بواسـطه حقایـق اعتقادی مشترکی کـه داریم،
بلکـه همچنیـن در تجربـه بـا افـرادی بـا ایمان اسـتکه زندگـی جدیـدی در عیسـی داریـم.

متأســفانه ،همــه تجربــه خوبــی بــا خانــواده خــود نداشــتهاند .از ایــن رو ،ایــن
تصویــر ممکــن اســت مفهــوم زیــادی بـرای ایشــان نداشــته باشــد .بــا ایــن وجــود ،مــا
بــه عنــوان یــک کلیســا چگونــه میتوانیــم خانــوادهای شــویم کــه ایــن افـراد هرگــز
نداشــته انــد؟

     سه شنبه     

 ۱۵آبان

معبد روحالقدس
یکـی دیگـر از تصاویـر سـاختامنی کـه پولس بـکار میبرد ،معبد خـدا یا روحالقدس اسـت.
ایـن تصویـر یـک سـاختامن بـا ارزش و پـر هزینـه میباشـد .در امتـداد بـا اول قرنتیـان بـاب ۶
آیـه  ،۱۹جایـی کـه تصویـر بـه جسـم افراد بـه عنوان معبـد روح القدس اشـاره می کنـد ،پولس
در اول قرنتیـان بـاب  ۳آیـات  ۱۶و  ،۱۷از ایـن تصویـر بـرای اشـاره بـه مقدس تریـن و با ارزش
تریـن بنـای کهـن خـاور نزدیک یعنـی معبد خدا ،اسـتفاده مـی کند.



اول قرنتیـان بـاب  ۳آیـات  ۱۶و  ۱۷را بخوانیـد .اینکـه کلیسـا معبد روح القدس می باشـد ،به
چـه معناسـت؟ او در آیـه  ۱۷نسـبت بـه چه چیزی هشـدار می دهد؟
بدیهی است که پولس با اشاره به کلیسا ،یک معبد فیزیکی یا مکانی برای اقامت خدا را در
ذهن ندارد .نسخه یونانی عهد جدید ،میان «شام» مفرد برای اشاره به یک نفر و «شام» جمع
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برای اشاره به تعداد بیشرتی از افراد متایز قائل میشود .در این مورد اشاره به گزینه دوم است.
این استعاره به یک نهاد مشرتک اشاره دارد :مسیحیان در قرنتس به همراه یکدیگر معبد روح
القدس را تشکیل می دهند و خدا در مفهومی روحانی میان ایشان ساکن است.
برای پولس ،خدا درمیان همنشینی مسیحی مستقر می باشد؛ از این رو ،هشداری داده می
شود که هر کسی که تالش کند تا این اخوت و معارشت را از بین بربد از عواقب داوری رنج خواهد
کشید .اتحاد ایامنداران هسته اصلی این هم نشینی و حضور خدا در این معبد می باشد .اگر چه
این آیه اغلب در مفهوم مراقبت از جسم فیزیکی یک فرد بکار می رود (که البته کاری است که
مسیحیان باید به هر حال انجام دهند) ،نکته اصلی که پولس در اینجا مد نظر داشت ،منی باشد.
در عوض پیام او هشداری درباره کسانی بود که وحدت کلیسا را از بین خواهند برد.
پولس در ابتدای این باب به آنچه که چالش اتحاد در نظر گرفته می شود ،اشاره کرد « :چون شام
هنوز هم نفسانی هستید و حسادت و نزاع درمیان شام هست » (اول قرنتیان باب  ۳آیه  .)۳این
نگرش ها و رفتارها ،تهدید های واقعی برای اتحاد مسیحی هستند و باعث عدم حضور خدا در معبد
وی می گردند .به عبارتی دیگر ،نزاع در کلیسا می تواند معبد خدا را نابود کنند .از این رو ،پولس می
خواهد که اعضا ،از نگرش ها و رفتارهایی که این اتحاد را تهدید می کنند ،اجتناب ورزند.
هنگامـی کـه درگیـری در کلیسـا بوجـود مـی آیـد ،نصیحـت پولـس بـه قرنتیـان امـروزه
همچنـان قابـل اجـرا می باشـد « :ای دوسـتان من ،به نام خداوند ما عیسـی مسـیح درخواسـت
مـی کنـم کـه همـه شما در آنچه که می گویید توافق داشـته باشـد و دیگر بین شما اختالف و
نفاقـی نباشـد بلکـه بـا یـک فکر و یک هدف کامالً متحد باشـد » (اول قرنتیان بـاب  ۱آیه .)۱۰

حسادت ،نزاع و تفرقه — اینها مشکالتی نیستند که تنها کلیسای زمان پولس با آنها
مواجه بود .ما نیز امروزه با آنها روبرو هستیم .هر کدام از ما در تالش برای رفع این
مشکالت به روشی که اتحاد ما را تهدید نکند ،چه نقشی ایفا می کنیم؟

     چهارشنبه     

 ۱۶آبان

بدن مسیح
شـاید شـناخته شـده تریـن تصویـر از کلیسـا و آن کـه بـه قوی ترین شـکل ممکـن در مورد
اتحـاد بخـش هـای متنـوع آن صحبـت مـی کنـد ،بـدن مسـیح باشـد « .بـدن یکـی اسـت امـا
اعضـای بسـیار دارد .وقتـی متـام ایـن اعضـا کنـار هـم قـرار مـی گیرند ،بدن تشـکیل می شـود.
«بـدن» مسـیح نیـز همینطـور اسـت  ...بـاری ،شما جمعـاً بـدن مسـیح و فردافـرد عضـوی از
اعضـای بـدن او هسـتید » (اول قرنتیـان بـاب  ۱۲آیـات  ۱۲و .)۲۷
درست هامنطور که بدن یک واحد است که از بخشهای مختلفی تشکیل شده است و
هر کدام از اعضا عملکرد و مسئولیت متفاوتی دارد ،کلیسا نیز به عنوان بدن مسیح میباشد.
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اول قرنتیـان بـاب  ۱۲آیـات  ۱۲تـا  ۲۶را بخوانیـد .چگونـه ایـن تصویـر یک بدن بـا بخشهای
بسـیار ،بـر جامعـت محلـی شما اعمال میشـود؟ چگونـه در مـورد سـازمانی جهانـی ماننـد
کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم کاربـرد دارد؟

آمـوزه پولـس در اول قرنتیـان بـاب  ،۱۲ایـن واقعیـت عمیـق کـه اتحـاد اصیـل مسـیحی
تنهـا در تنـوع منیباشـد و قطعـاً مخالـف بـا آن نیسـت بلکـه بواسـطه آن میباشـد را انتقـال
میدهـد .مـا نبایـد متعجـب شـویم کـه ایـن روحالقـدس اسـت کـه منبـع تجلـی ایـن تفـاوت
میباشـد .درسـت هامنطـور کـه بـدن انسـان هـم فوقالعـاده واحـد و در عیـن حـال بـه طـور
شـگفتانگیزی متنـوع اسـت ،بـه طـور مطلـوب ،بدن مسـیح نیز چنین اسـت کـه از طریق این
تنـوع ،تکامـل و غنـای بـدن مسـیح را نشـان میدهـد.
ایـن تصویـر بـه طـور مسـتقیم خطـاب بـه مـا بـه عنـوان کلیسـا میباشـد .در چنـد دهـه
اخیـر ،کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم بـا وجـود فـراز و نشـیبها رشـد کـرده اسـت .کلیسـای
ادونتیسـت روز هفتـم از مردمـی بـا پیشـینه فرهنگی و محیطی متنوعی تشـکیل شـده اسـت.
تفاوتهـای قومـی ،نـژادی ،فرهنگـی ،آموزشـی و سـنی نبایـد باعـث جدائـی مـا در مسـیح
بشـوند .بلکـه ایـن تنـوع بایـد توسـط روحالقـدس بـه عنـوان نیرویـی برای اتحـاد تبدیل شـود
و ایـن حقیقـت را منایـان سـازد کـه بـا وجـود ایـن تفاوتها ،همـه ما در مسـیح یکی هسـتیم.
هامنطـور کـه دیدهایـم ،همگـی مـا بـی توجـه بـه هویـت و اینکـه اهـل کجـا هسـتیم ،در
پـای صلیـب برابـر میباشـیم .چنانچـه دنیـای اطراف ما هـر چه بیشتر در حال تفکیک اسـت،
کلیسـا بایـد نشـان دهـد که اتحـاد در تنوع قابل دسـتیابی اسـت و قـوم خـدا میتوانند قدرت
شـفادهندگی و آشـتی انجیـل را ابـراز منایند.
بطـرز شـگفتانگیزی ،پولـس بـه مـا میگوید که ایـن ایدهآل چگونه قابل دسـتیابی اسـت.
« مسـیح رس کلیسـا و شـخصاً نجـات دهنـده آن اسـت » (افسسـیان بـاب  ۵آیـه  « .)۲۳او رس
و منشـاء بـدن یعنـی کلیساسـت » (کولسـیان بـاب  ۱آیـه  .)۱۸از آنجایـی کـه هـر ایامنـدار از
نظـر روحانـی بـا مسـیح مرتبـط اسـت ،در نتیجـه متام بـدن از یک غـذا تغذیه میکنـد .پس ما
منیتوانیـم بـه انـدازه کافـی بـر اهمیت مطالعـه کالم خـدا ،اطاعـت از آنچـه در آن میآموزیم
و تجربـه مشترک عبـادت و دعـا بـرای اتحـاد در بدن مسـیح تأکیـد مناییم.

     پنجشنبه     

 ۱۷آبان

گوسفند و شبان

یوحنـا بـاب  ۱۰آیـات  ۱تـا  ۱۱را بخوانیـد .چـه جنبههایـی از ایـن اسـتعاره کلیسـا بـه عنـوان
آغـل از اتحـاد میگوینـد؟ مزامیـر بـاب  ۲۳را نیـز ببینیـد.
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در جهـان امـروزی بـا شـهرهای بزرگ ،مشـاهده دامداری از هـر نوع پدیده ای بسـیار نادر
اسـت .بیشتر مـردم در حـال حـارض ،از رابطـه میـان گوسـفند و شـبان بسـیار کـم میداننـد .با
ایـن وجـود ،هنگامـی کـه عیسـی ایـن متثیـل را بیـان منـود ،مـردم به خوبـی متوجـه صحبت او
شـدند .وقتـی او گفـت «،مـن شـبان نیکو هسـتم » ،آنها به رسعت اشـاره او بـه مزامیر باب ۲۳
آیـه  « ،۱خداونـد شـبان مـن اسـت » را متوجـه و قـدر آنرا دانسـتند .این تصویر نه تنها روشـن
بـود بلکـه رسشـار از ارزش عاطفـی بـود کـه آن را زنـده سـاخت .در فرهنگ کهن خـاور نزدیک
و همچنـان امـروزه در خاورمیانـه ،شـبانها بـا وجـود چالشها بـه مراقبت از گوسـفندان خود
شـناخته شـدهاند .تصویـر شـبان بـه یکـی از عزیزتریـن تصاویـر بـکار بـرده شـده در کتـاب
مقـدس بـرای توصیـف شـخصیت خـدا و رابطـهاش بـا قوم خود تبدیل شـده اسـت.
قوم خدا به عنوان گوسفندان ،جالب توجه است .یکی از تصوراتی که ما اغلب
این تصوی ِر ِ
از گوسفند داریم ،ماهیت بیآزار و بی دفاع آنهاست .از این رو ،آنها برای محافظت و راهنامیی
به شبانی خوب نیاز دارند .آنها رصاحتاً بی عقل و ساده لوح در نظر گرفته میشوند .گاهی
اوقات ،به طور سهوی ،گوسفند گم میشود و شبان آن را پیدا کرده و به گله بازمیگرداند.
گوسفند نوپا اغلب باید حمل شود و نیازمند مراقبت بیشرت است .صرب و درک برای مراقبت از
گوسفند مورد نیاز است .از بسیاری جهات ،این تصویری عالی برای نشان دادن کلیسا میباشد.
عضو کلیسا چیزی برای ترس ندارد ،بلکه میتواند از رابطه با شبان همه چیز را بدست آورد.
عیسی در این متثیل ،همچنین بر اهمیت اینکه گوسفند باید به حرف شبان گوش دهد ،تاکید
می ورزد .زمانی که رشایط ایجاب مناید ،محافظت از چند گله گوسفند با قرار دادن آنها در یک
محوطه یا آغل ممکن است .چگونه ممکن است بعد از آن از هم جدا شوند؟ تنها چیزی که الزم
میباشد ،این است که بدو ورودی محوطه بایستد و صدا بزند .گوسفند او ،صدایش را تشخیص
خواهد داد و نزد او خواهد آمد « .وقتی گوسفندان خود را بیرون میبرد ،خودش در جلوی آنها
حرکت میکند و گوسفندان به دنبالش میروند زیرا صدای او را میشناسند » (یوحنا باب ۱۰
آیه  .)۴گوش دادن به صدای شبان برای کلیسا حیاتی است .در واقع ،اتحاد و امنیت قوم خدا به
نزدیکی ایشان به او بستگی دارد و مستقیامً با فرمانربداری مطیعانه از صدای او مرتبط است.

مــردم بــه طــور کلــی دوســت ندارنــد بــه گوســفند تشــبیه شــوند .بــا ایــن وجــود،
چـرا ایــن یــک اســتعاره بســیار مناســب بـرای مــا میباشــد؟ ایــن تصویــر بایــد چــه
چیــزی در مــورد نیــاز مــا بــه شــبان و اطاعــت از فرمــان او بــه مــا بگویــد؟

     جمعه     

 ۱٨آبان

تفکـری فراتـر :از نوشـته های الن جی وایت « ،شـبان الهی » ،صفحـات  ،۴٨۴-۴۷۶از کتاب
آرزوی اعصـار؛ « کلیسـا بـر روی زمین » ،صفحات  ۲۴۳-۲۴۰از کتاب اندرزهایی برای کلیسـا.

« در بافـت معبـد اورشـلیم و همچنین ترکیب معامری سـازه های یونانـی – رومی موجود،
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نویسـندگان عهـد جدیـد از اسـتعاره معبـد بـرای قـادر سـاخنت ایامنـداران بـه تجسـم حرمـت
کلیسـا ،نقش خدا در تأسـیس و رشـد کلیسـا ،تعریف ماهیت کار مسـیح و روح و همبسـتگی
ایامنـداران در کلیسـا اسـتفاده مـی کننـد .دامنـه معماری بـه نظـر مـی رسـد حاکـی از یـک
تصویـر ثابـت باشـد .بـا ایـن وجود ،اسـتعاره ای کـه در رابطـه با تصویر سـازی زیسـتی و روند
سـاخنت بـکار بـرده مـی شـود ،اغلـب برجسـته مـی باشـد .بـه جـای تصویری ثابـت ،مـا مجبور
بـه تجسـم روایـت رونـد سـاخت و سـاز بـه جـای یـک بنـای کامـل مـی باشـیم .کلیسـا امتیـاز
شـگرف تصدیـق فروتنانـه در زندگـی و روایـت معبـد خـدای زنـده را تضمیـن میکنـد » —
�John McVay, «Biblical Metaphors for the Church: Building Blocks for Eccle
siology,» in Ángel Manuel Rodríguez, ed., Message, Mission, and Unity of the
Church (Hagerstown, Md.: Review and Herald®, 2013), p. 52

سواالتی برای بحث
 .۱در مــورد تصویــر هــای کتــاب مقــدس در مــورد کلیســا بیاندیشــید .کــدام یــک را بیشــتر مــی

پســنیدید؟ چـرا بیشــتر بــه ایــن مــورد عالقــه داریــد؟ برخــی دیگــر از اســتعاره هــای مربــوط بــه
کلیســا را مــی توانیــد در ایــن آیــات بیابیــد :اول تیموتائــوس بــاب  ۳آیــه  ،۵۱دوم تیموتائــوس
بــاب  ۲آیــت  ۳تــا  ،۵اول پطــرس بــاب  ۲آیــه  .۹ایــن اســتعاره هــا چــه چیزهــای دیگــری در
مــورد کلیســا آمــوزش مــی دهنــد؟
 « .۲خــدا مــی خواهــد کــه قومــش بــا صمیمانــه تریــن پیوندهــای هــم نشــینی مســیحی متحــد
شــوند؛ اعتمــاد بــه مــودت بـرای رونــق کلیســا حیاتــی اســت؛ اتحــاد در عمــل در بهـران مذهبــی
مهــم مــی باشــد .یــک گام از روی بــی احتیاطــی عملــی از روی بــی دقتــی ممکــن اســت کلیســا
را دچــار مشــکالت و ســختی هایــی بکنــد کــه بـرای ســال هــا نتوانــد از آن رهایــی یابــد » – الــن
جــی .وایــت Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 3, p. 446 — ،ایــن
هشــدار بـرای تــاش بخاطــر محافظــت از وحــدت کلیســا  ،چــه چیــزی مــی آمــوزد؟ هــر کــدام از
مــا در ایــن مســئولیت مقــدس چــه نقشــی داریــم؟
 .۳مطالعـه روز یکشـنبه بـر ایـن نکتـه تأکیـد داشـت کـه مـا حتـی بـه عنـوان قـوم خـدا باید بر
فیـض خـدا بـرای نجـات تکیـه کنیـم و هرگز بر شایسـتگی های خـود متکـی نباشـیم .درواقع ،آیا
هرگـز مـی تـوان اسـتدالل کـرد کـه ایـن اتـکای مـا بـر شایسـتگی خـدا بـرای نجـات اسـت کـه در
حقیقـت مـا را قـوم خـدا مـی سـازد؟ چـرا ایـن یـک ادعـای معتبـر مـی تواند باشـد یا نباشـد؟

خالصـه :عهـد جدیـد از اسـتعاره هـای متفاوتـی بـرای ماهیـت و مأموریـت کلیسـا بکار
میبـرد .مهـم تـر اینکـه ایـن اسـتعاره هـا چنیـن آمـوزش مـی دهند کـه خدا بـه دقـت مراقب
قـوم خـود مـی باشـد و از آنهـا محافظـت می کنـد .این ا َشـکال همچنیـن تعلیم مـی دهند که
قـوم خـدا بـه گونـه ای پیچیـده بـا یکدیگـر مرتبـط هسـتند و مـا بـرای انجـام کاری کـه بـه آن
فراخوانـده شـده ایـم ،بـه یکدیگر نیـاز داریم.
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