  درس نهم  

متقاعد کنندهترین گواه

 ۹-۳آذر

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :یوحنا باب  ۱۱آیات  ۵۱و ۵۲؛ افسسیان باب  ۲آیات  ۱۳تا ۱۶؛ دوم
قرنتیان باب  ۵آیات  ۱۷تا ۲۱؛ افسسیان باب  ۴آیه  ۲۵تا باب  ۵آیه ۲؛ رومیان باب  ۱۴آیات  ۱تا
۶؛ اعامل رسوالن باب  ۱آیه .۱۴
آیه حفظی« :او این سـخن را از خود نگفت بلکه چون در آن سـال کاهن اعظم بود پیشـگویی
کـرد کـه عیسـی میبایـد در راه قـوم یهـود مبیـرد و نه تنهـا در راه آن قوم بلکـه تا فرزنـدان خدا را
کـه پراکنـده هسـتند بـه صورت یک بـدن واحد به هم بپیوندد» (یوحنـا باب  ۱۱آیـات  ۵۱و .)۵۲

هفتـه گذشـته مطالعـه کردیـم کـه چگونـه اتحـاد از طریق پیامی مشترک هویدا می شـود
کـه بـه عیسـی بـه عنـوان نجـات دهنـده مترکـز دارنـد و همچنیـن بـر حقایـق کالم مقـدس که
در پایـان زمـان بـر آن تاکیـد گردیـده اسـت .هویـت ما بدلیـل پیامی اسـت که خدا بـه ما داده
اسـت و فراخوانـی کـه بایـد آن را در جهـان انتشـار دهیم.
ایـن هفتـه ،بـر اتحـاد قابل مشـاهده کلیسـا و تجلـی آن در زندگی روز به روز مسـیحیان و
رسـالت کلیسـا مترکـز خواهیـم منود .مطابق با آموزه های عیسـی ،کلیسـا در واقـع پیام نجات و
آشـتی خدا را انتشـار منیدهد .اتحاد کلیسـا خود نیز باعث متجلی شـدن آن آشـتی میباشـد.
در جهانـی کـه بـا گنـاه و طغیان احاطه شـده ،برقراری کلیسـا به عنوان شـاهدی قابل رویت از
قـدرت و کار نجـات بخش مسـیح اسـت .بدون اتحاد و همبسـتگیِ کلیسـا که همـه یک چیز را
شـهادت مـی دهنـد ،قـدرت نجاتبخـش صلیـب به سـختی در ایـن جهان آشـکار خواهد شـد.
« اتحـاد بـا مسـیح ،پیونـدی از اتحـاد بـا یکدیگـر بوجود مـیآورد .این اتحـاد قانـع کنندهترین
گـواه عظمـت و فضیلـت مسـیح و قدرتـش در ازبین بـردن گناه برای جهان اسـت » – الن جی.
وایتEllen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1148 ،
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱دسامرب آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۰آذر

تحت صلیب عیسی
ماننـد متـام برکتهـای روحانـی که خدا بـه قومش میدهد ،اتحاد کلیسـا نیـز یک موهبت
خدایـی اسـت .اتحـاد یـک پدیـده برشی نیسـت کـه از طریـق تالش هـا ،کارهای خـوب یا نیت
انسـانی بوجـود آمـده باشـد .اساسـاً ،عیسـی مسـیح این اتحـاد را از طریـق مرگ و رسـتاخیزش
بوجـود مـیآورد .چنانچـه کـه ما بواسـطه تعمید و بخشـیده شـدن گناهامنان ،مرگ و رسـتاخیز
او را بـا ایمان میپذیریـم و در همنشـینی مشترک متحـد میشـویم ،و همچنـان کـه پیام سـه
فرشـته را در جهـان انتشـار میدهیـم ،بـا او و یکدیگر در اتحاد هسـتیم.
یوحنـا بـاب  ۱۱آیـات  ۵۱و  ۵۲و افسسـیان بـاب  ۱آیات  ۷تا  ۱۰را بخوانیـد .چه رویدادی در
زندگـی عیسـی ،بنیـان اتحاد در میان ما ادونتیسـتهای روز هفتم میباشـد؟

« او ایـن سـخن را از خـود نگفـت ،بلکـه چون در آن سـال کاهن اعظم بود ،پیشـگویی کرد
کـه عیسـی میبایـد در راه قـوم یهـود مبیـرد و نـه تنهـا در راه آن قـوم ،بلکه تا فرزنـدان خدا را
کـه پراکنـده هسـتند بـه صـورت یک بدن واحـد به هـم بپیونـدد » (یوحنا باب  ۱۱آیـات  ۵۱و
 .)۵۲چقـدر عجیـب اسـت که خـدا از قیافا بـرای توضیح معنای مرگ عیسـی اسـتفاده میکند،
حتـی بـا وجـود اینکه قیافـا منیدانسـت کاری که انجام مـیداد ،محکوم منودن عیسـی به مرگ
بـود .همچنیـن کاهـن منیدانسـت کـه بیانیـهاش تـا چـه حـد عمیـق بـود .قیافیـا میپنداشـت
کـه تنهـا بیانیـه ای سیاسـی ارائـه مـیداد .هـر چند یوحنـا برای منایان سـاخنت حقیقتی اساسـی
دربـاره مفهـوم مـرگ جانشـینی عیسـی بـرای متـام قـوم وفادار خـدا کـه روزی « با هـم یکی »
خواهند شـد ،اسـتفاده کرد.
اعتقـاد مـا بـه عنـوان ادونتیسـت روز هفتـم و پیامی کـه تنها ما انتشـار میدهیـم ،هر چه
کـه باشـد ،اسـاس اتحـاد ما در پذیرش مرگ مسـیح بـه عنوان جایگزین ماسـت.
و علاوه بـر ایـن ،مـا همچنیـن این اتحـاد در مسـیح را از طریـق تعمید تجربـه میکنیم« .
زیـرا ایمان باعـث شـد کـه همـه شما در اتحاد با مسـیح عیسـی فرزندان خدا باشـید .شما که
در اتحـاد بـا مسـیح تعمیـد گرفتیـد ،همفکـر او شـده ایـد » (غالطیان بـاب  ۳آیـات  ۲۶و .)۲۷
تعمیـد پیونـد دیگـری اسـت کـه مـا ادونتیسـت هـا عمومـاً بـه آن اعتقـاد داریـم زیـرا ایاممنان
در مسـیح را منادیـن مـی سـازد .مـا پـدر مشترکی داریـم؛ از ایـن رو مـا همـه پسران و دخرتان
خـدا هسـتیم .و نجـات دهنـده مشترکی داریـم کـه در مـرگ و رسـتاخیزش تعمیـد مـی گیریم
(رومیـان بـاب  ۶آیـات  ۳و .)۴
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بــا وجــود تفــاوت هــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،قومــی و سیاســی کــه در میــان مــا
ادونتیســت هــا وجــود دارد ،چـرا ایمــان مشــترک مــا در عیســی بایــد بــر تمــام چنیــن
اختالفاتــی برتــری داشــته باشــد؟

     دوشنبه     

 ۵آذر

کهانت صلح و آشتی
جهان ما قطعاً برای اختالل ،مشکالت ،جنگ ها و درگیری هایش شناخته شده است .متام
این عوامل در سطحی فردی ،اجتامعی و ملی بر زندگیمان تأثیر می گذارند .گاهی به نظر می
رسد کل زندگی های ما در اختالف قرار دارد .اما تفرقه و اختالف برای همیشه شایع نخواهد
بود .خدا مأموریت دارد تا وحدت کیهانی را به ارمغان آورد .در حالی که گناه منجر به عدم
هامهنگی شده است ،نقشه ابدی خدا ،صلح و یکپارچگی به همراه دارد.
در افسسـیان بـاب  ۲آیـات  ۱۳تـا  ،۱۶پولـس بـه اصولی اشـاره می کند که نشـان می دهند
چگونـه مسـیح بـه منظـور ایجاد صلح در میـان ایامنداران عمـل منود :از طریـق مرگش بر روی
صلیـب ،عیسـی یهودیـان و غیـر یهودیـان را یک قوم سـاخت و موانع قومی و مذهبـی که آنها
را جـدا مـی سـاخت ،از بیـن بـرد .اگر مسـیح قادر بـود در قرن اول اینـکار را با یهودیـان و غیر
یهودیـان انجـام دهـد ،پـس تا چـه میزان همچنـان می تواند موانـع نژادی ،قومـی و فرهنگی و
دیوارهایـی کـه مـردم را در درون کلیسـای ما امـروزه تفکیک می کنـد از بین بربد؟
و از این نقطه رشوع ،ما می توانیم به جهان بشارت دهیم.
در دوم قرنتیـان بـاب  ۵آیـات  ۱۷تـا  ،۲۱پولـس بیـان مـی کنـد کـه مـا در مسـیح ،مخلوقاتـی
جدیـد در آشـتی بـا خـدا می باشـیم .پس رسـالت ما در این جهان چیسـت؟ ما بـه عنوان بدن
متحـد کلیسـا چـه تفاوتهایـی مـی توانیم در جوامـع خود بوجـود آوریم؟

ایامنداران به عنوان مخلوقات جدید خدا ،رسالتی بسیار مهم دریافت می کنند  -مأموریت
سه گانه آشتی )۱( .کلیسای ما از ایامندارانی تشکیل شده است که زمانی نسبت به خدا بیگانه
بودند اما از طریق فیض قربانی مسیح ،اکنون توسط روح القدس با خدا متحد شدند .ما
بازماندگانی هستیم که فراخوانده شده ایم تا پیام آخر زمان را به جهان اعالم داریم .مأموریت
مان دعوت از کسانی است که همچنان با خدا بیگانه هستند تا با خدا آشتی منوده و در این
مأموریت به ما بپیوندند )۲( .کلیسا نیز قوم خدا آشتی داده شده با یکدیگر می باشد .متحد
شدن با مسیح به این معنی است که ما با یکدیگر متحد شدیم .این تنها یک آرمان متعالی
نیست؛ باید یک واقعیت قابل مشاهده باشد .آشتی با یکدیگر ،صلح و آرامش در میان برادران
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و خواهران ،شاهدی بی تردید برای جهان است مبنی بر این که عیسی مسیح نجات دهنده
ماست « .اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید ،همه خواهند فهمید که شاگردان من
هستید » (یوحنا باب  ۱۳آیه  )۳( .)۳۵کلیسا از طریق این مأموریت آشتی به جهان می گوید
که نقشه خدا برای نجات حقیقی و قدرمتند است .نربد بزرگ درباره خدا و شخصیت او می
باشد .تا جایی که کلیسا اتحاد و آشتی را پرورش دهد ،جهان تحقق حکمت ابدی خدا را میبیند
(افسسیان باب  ۳آیات  ۸تا  ۱۱را ببینید).

     سه شنبه     

 ۶آذر

اتحاد عملی
درس سال  ۱۹۰۲الن جی .وایت نوشت « :هامنگونه که مسیح بر روی زمین زندگی کرد،
متام مسیحیان نیز باید آنگونه زندگی کنند .او نه تنها در خلوص نابش بلکه در صرب ،مهربانی و
خلق و خوی دلربایش ،الگوی ما می باشد » — Ellen G. White, in Signs of the Times,
 .July 16, 1902این کلامت یادآور درخواست پولس از فیلیپیان است « :طرز تفکر شام درباره
زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد » (فیلیپیان باب  ۲آیه .)۵
افسسـیان باب  ۴آیه  ۲۵تا باب  ۵آیه  ۲و کولسـیان باب  ۳آیات  ۱تا  ۱۷را بخوانید و سـپس
بـه ایـن دو پرسـش پاسـخ دهیـد :در کـدام یـک از زمینـه هـای زندگیمان بطور خـاص دعوت
شـده ایـم تـا وفاداریمان را به عیسـی نشـان دهیم؟ مـا در زندگی خود با عموم مـردم چگونه
باید شـاهدان انجیل عیسـی باشیم؟

آیـات زیـاد دیگـری در کتـاب مقـدس وجـود دارنـد کـه از مسـیحیان دعـوت می کنـد تا با
پیـروی از الگـوی عیسـی ،شـاهدان زنـده فیض عیسـی برای دیگران باشـند .ما نیز دعوت شـده
ایـم کـه بـه دنبـال رفـاه دیگران باشـیم (متی بـاب  ۷آیـه )۱۲؛ بار مسـئولیت دیگـران را بدوش
بکشـیم (غالطیـان بـاب  ۶آیـه )۲؛ زندگـی سـاده و بـی آالیشـی داشـته باشـیم و بجـای ظاهـر
بیرونـی بـر باطـن روحانـی مترکـز کنیم (متی بـاب  ۱۶آیات  ۲۴تـا ۲۶؛ اول پطرس بـاب  ۳آیات
 ۳و )۴؛ و شـیوه هـای سـامل زندگـی را در پیـش گیریـم (اول قرنتیـان بـاب  ۱۰آیه .)۳۱
« ای عزیـزان ،از شما کـه در ایـن دنیـا غریـب و بیگانـه هسـتید تقاضـا مـی کنـم تسـلیم
شـهوات نفسـانی که همیشـه با روح ما در جنگ اسـت ،نشـوید بلکه چنان در میان مردم خدا
ناشـناس بـا راسـتی و درسـتی زندگـی کنیـد که اگر چـه در حال حارض شما را متهم بـه بدکاری
مـی کننـد ،بـا دیـدن اعمال نیـک شما خـدا را در روز بازپسـین متجیـد مناینـد » (اول پطـرس
بـاب  ۲آیـات  ۱۱و  .)۱۲غالبـاً چقـدر تأثیرگـذاریِ خصلـت مسـیحی را بـر روی کسـانی که ما را
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نظـاره مـی کننـد ناچیـز می شماریم؟ صبر ابراز شـده در لحظـات ناراحتـی ،زندگـی منظم در
میان تنش و درگیری ها و روحیه آرام در پاسـخ به سـخنان ناشـکیبا و خشـن ،نشـانه های روح
عیسـی هسـتند کـه مـا دعـوت شـده ایـم از آن تقلیـد مناییم .بـه همیـن دلیل ادونتیسـت های
روز هفتـم ،در جهانـی کـه در خصـوص خصلـت و ماهیـت خـدا دچـار کـج فهمی شـده اند ،با
هـم شـهادت مـی دهنـد ،و بدیـن سـبب مـا بـه قدرتی بـرای خیریـت و جلال خـدا تبدیل می
شـویم .ایامنـداران بـه عنـوان مناینـدگان مسـیح نـه تنها بایـد برای سلامتی اخالقی بلکـه عالقه
عملـی بـه رفـاه دیگران شـناخته شـده باشـند .اگر تجربـه دینی ما واقعی باشـد ،خـود را منایان
خواهـد سـاخت و بـر جهـان تأثیـر خواهـد گذاشـت .پیکـری متحـد از ایامنداران که شـخصیت
مسـیح را بـه جهـان آشـکار کنـد ،در واقع شـاهدی قدرمتند خواهـد بود.

شــما بـرای دیگـران چــه نــوع شــهادت هایــی مــی دهیــد؟ دیگـران در زندگــی شــما
چــه چیــزی خواهنــد یافــت کــه باعــث شــود بخواهنــد از عیســی پیــروی کننــد؟

     چهارشنبه     

 ٧آذر

اتحاد در گوناگونی
در رومیـان بـاب هـای  ۱۴و  ،۱۵پولـس رسـول به مسـائلی می پردازد که عمیقاً در کلیسـای
روم تفرقـه ایجـاد مـی کردنـد .واکنـش او به این مشـکالت ،دعـوت رومیان به نشـان دادن صرب
در برابـر یکدیگـر و عـدم ایجـاد تفرقـه در کلیسـا بـر رس ایـن نگرانیها بـود .ما از ایـن توصیه
چـه چیـزی می توانیـم بیاموزیم؟
رومیـان بـاب  ۱۴آیـات  ۱تـا  ۶را بخوانیـد .چـه مسـائلی مربـوط بـه وجـدان باعـث مـی شـد
اعضـای کلیسـا در روم بجـای مـودت و دوسـتی ،یکدیگـر را قضـاوت کننـد؟

بسـیار محتمـل اسـت کـه ایـن مسـائل مربـوط بـه آداب یهـودی در بـاره ناپاکـی بودند .بر
طبـق گفتـه پولـس اینهـا « مباحثـه در مـورد مسـائل مـورد تردیـد » بودنـد (رومیـان باب ۱۴
آیـه  ،)۱کـه نشـان مـی دهنـد مسـائل مربـوط به نجـات نبودنـد بلکه بـه عقیده ربط داشـتند
کـه بایـد بـه وجـدان فـردی سـپرده می شـدند (رومیـان بـاب  ۱۴آیـه  ۵را ببینید).
ایـن اختالفـات ابتـدا در مـورد نـوع خـوراک آغـاز شـد .خـوردن حیوانـات ممنـوع در بـاب
 ۱۱الویـان مشـکلی نبـود کـه پولـس در اینجـا بـه آن مـی پرداخـت .هیـچ مدرکی وجـود ندارد
کـه مسـیحیان اولیـه در زمـان پولـس رشوع بـه خـوردن خوک یـا سـایر حیوانات ناپـاک منودند،
و مـا مـی دانیـم کـه پطـرس هیچکـدام از ایـن نـوع غـذا ها را نخـورد (اعمال رسـوالن باب ۱۰
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آیـه  ۱۴را ببینیـد) .همچنیـن ،اینکـه مسـتمندان تنها سـبزیجات مـی خوردند (رومیـان باب ۱۴
آیـه  )۲و اینکـه بحـث همچنیـن شـامل نوشـیدنی هـا مـی شـد (رومیـان بـاب  ۱۴آیـات  ۱۷و
 )۲۱نشـان مـی دهـد کـه مترکـز بـر روی ناپاکی هـای ترشیفاتی بود .ایـن بعد ها بـا واژه ناپاک
( )koinosبـکار بـرده شـده در رومیـان بـاب  ۱۴آیه  ۱۴بیشتر مشـهود می شـود .ایـن واژه در
ترجمـه یونـان باسـتان از عهـد قدیـم بـرای اشـاره به حیوانـات ناپاک ،نـه آن حیوانـات باب ۱۱
الویـان بـکار بـرده شـده اسـت .ظاهرا ً افـرادی در جامعـه روم وجود داشـتند کـه در جمع غذا
منـی خوردنـد زیـرا متقاعـد نشـده بودنـد کـه غـذا بـه شـکلی مناسـب آمـاده شـده و یـا اینکه
بـرای بـت هـا قربانی شـده بود.
نـگاه داشتن برخـی از روزهـا نیـز چنین می باشـد .این به رعایت هفتگی روز سـبت اشـاره
نداشـت زیـرا مـا مـی دانیم کـه پولس بطور منظـم این روز را نگاه می داشـت (اعامل رسـوالن
بـاب  ۱۳آیـه  ،۱۴بـاب  ۱۶آیـه  ،۱۳بـاب  ۱۷آیه  .)۲۹این احتامالً اشـاره به روزهای جشـن های
متعـدد یهـودی یـا روزهـای مربـوط بـه روزه گرفنت داشـت .قصد پولـس در این آیـات ارصار بر
بردبـاری بـرای کسـانی کـه در رعایـت ایـن آئین هـا تا زمانی کـه آنها را وسـیله ای بـرای نجات
منـی پنداشـتند ،بـود .اتحـاد در میـان مسـیحیان ،خـود را در صبر و تحمـل ،زمانی کـه در مورد
مسـائل توافـق نداریـم بویـژه وقتـی که برای ایمان ما مهم نیسـتند ،نشـان میدهد.

ایــن پرســش را در کالس مطــرح کنیــد :آیــا چیــزی وجــود دارد کــه مــا بــه عنــوان
ادونتیس ـتهای روز هفتــم بــاور داشــته و انجــام دهیــم کــه تمــام ادونتیس ـتها
الزم نباشــد بــه آن معتقــد یــا پایبنــد باشــند؟

     پنجشنبه     

 ٨آذر

اتحاد در مأموریت
خلـق و خـوی حواریـون در طـول شـام خداونـد در لوقـا بـا  ۲۲آیـه  ۲۴را بـا خلق و خویشـان
در کمـی پیـش از تجربـه پنطیکاسـت در اعامل رسـوالن باب  ۱آیه  ۱۴و بـاب  ۲آیات  ۱و ۴۶
را مقایسـه کنیـد .چـه چیـزی باعـث این تفاوت در زندگی ایشـان شـد؟

در اعمال رسـوالن بـاب  ۱آیـه  ۱۴و بـاب  ۲آیه  ،۴۶عبارت « به یکـدل » همچنین به معنی
« ثابـت قـدم بـودن در ذهـن » میباشـد .ایـن در نتیجه با هم بـودن در یک مـکان و به دنبال
تحقق وعده عیسـی در فرسـتادن تسـلی دهنده در دعا میباشـد.
همچنـان کـه منتظـر بودنـد ،برایشـان آسـان بـود کـه رشوع بـه انتقـاد از یکدیگـر کننـد.
برخـی ممکـن اسـت بـه انـکار منـودن عیسـی توسـط پطـرس (یوحنـا بـاب  ۱۸آیـات  ۱۵تـا
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 ۱۸و  ۲۵تـا  )۲۷و شـک منـودن تومـاس بـه رسـتاخیز عیسـی (یوحنـا بـاب  ۲۰آیـه )۲۵
اشـاره داشـتند .ممکـن اسـت درخواسـت یوحنـا و یعقوب بـه دریافـت باالتریـن مرتبهها در
ملکـوت عیسـی (مرقـس بـاب  ۱۰آیـات  ۳۵تـا  ،)۴۱یـا اینکه متی قبلاً یک باجگیـر بود را به
یـاد آورده باشـند (متـی بـاب  ۹آیـه .)۹
بـا ایـن وجـود « ،ایـن روزهـای آمادهسـازی ،روزهـای جسـتجوی عمیـق قلبهـا بودنـد.
حواریـون نیـاز روحانـی خـود را احسـاس کردنـد و از خداونـد تدهین مقـدس خواسـتند تا آنها
را بـرای کار نجـات افـراد آمـاده سـازد .آنها برای برکتی رصفـاً مخصوص خود تقاضـا نکردند .بار
مسـئولیت نجـات افـراد به ایشـان سـپرده شـده بود .آنها متوجه شـدند کـه انجیل بایـد به متام
جهـان میرسـید و قدرتـی کـه مسـیح وعده داده بـود را مطالبه منودند » – الـن جی.وایت— ،
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 37
همنشـینی بیـن حواریـون و شـدتی کـه در دعـا داشـتند  ،ایشـان را بـرای ایـن تجربـه مهم
پنطیکاسـت آمـاده منـود .همچنانکـه حواریـون بـه خـدا نزدیکتـر میشـدند و تفاوتهـای
فـردی خـود را کنـار میگذاشـتند ،توسـط روحالقـدس بـرای تبدیل شـدن بـه شـاهدانی بیباک
و شـجاع از رسـتاخیز عیسـی آماده میشـدند .آنها میدانسـتند که عیسـی کاسـتیهای ایشـان
را بخشـیده بـود و ایـن بـه آنهـا شـجاعت ادامـه دادن را داد .آنهـا مـی دانسـتند که عیسـی در
زندگیشـان چـه کاری انجـام داده بـود .آنهـا وعـده نجـات یافـت شـده در او را پذیرفتـه بودند
و در نتیجـه « متایـل ایامنـداران ،آشـکار منودن مانند شـخصیت مسـیح شـدن و تلاش در بزرگ
منـودن ملکـوت او بـود » —  .Page 48جـای تعجـب نیسـت کـه خداونـد قـادر بـود از طریـق
ایشـان کارهـای شـگفتانگیزی انجـام دهـد .ایـن درسـی بـزرگ بـرای مـا بـه عنـوان کلیسـا در
حال حـارض میباشـد.

همیشــه خــرده گیــری از زندگــی افــراد دیگــر بســیار آســان میباشــد .چگونــه
میتوانیــم بیاموزیــم تــا بـرای هــدف بزرگتـ ِر انجــام اراده خــدا در کلیســایی متحــد،
از اشــتباهات دیگ ـران چشــم بپوشــیم؟

     جمعه     

 ۹آذر

تفکـری فراتـر :از نوشـته هـای الن جی وایـت « ،اتحـاد در گوناگونـی » ،صفحات -۹٨
 ،۱۰۳از کتـاب تبلیغ مسـیحیت.
«اگـر در صحنـه پایانـی تاریـخ زمیـن ،کسـانی کـه حقایـق بـه ایشـان موعظـه شـده اسـت،
الگـوی اهالـی بیریـه را دنبامتن زیـر آشـکار مـی کنـد کـه چگونـه کلیسـای اولیه که در مسـیح
متحـد بـود و توانسـت ایـن اتحـاد را بـا وجـود تفاوتهـای میـان افراد حفـظ کنـد و در نتیجه
شـاهدی قدرمتنـد بـرای جهـان باشـد « .کالم مقـدس نشـان میدهـد کـه چگونـه روحالقـدس
در کلیسـا ،آن را در رونـد تصمیـم گیریهـا هدایـت کـرد .ایـن دسـت کـم بـه سـه روش به هم
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پیوسـته انجـام شـده اسـت :مکاشـفات (بـرای مثـال ،روحالقـدس به افـراد می گفت چـه کاری
انجـام دهنـد؛ کرنلیـوس ،حنانیـا ،فیلپـس؛ و شـاید به قیـد قرعه) ،کتـاب مقدس (کلیسـا به یک
نتیجهگیـری رسـید کـه در آن کتـاب مقـدس مـورد اسـتفاده قـرار گرفته بـود) و اجماع (روح از
درون جامعـه تقریبـاً در خفـا کار کـرد و از طریـق گفتگـو و مطالعـه ،اجامعی بوجـود آورد که
در پایـان آن کلیسـا متوجـه میشـود کـه روحالقـدس در درون آن در حـال فعالیـت بـود) .بـه
نظـر میرسـد کـه در زمـان اختالفـات فرهنگـی ،اعتقـادی و دینی در میـان جامعـه ایامنداران،
روحالقـدس از طریـق اجماع در رونـد تصمیمگیـری کلیسـا کمـک میکـرد .در ایـن رونـد ،مـا
نقـش فعـال جامعـه ایامنـداران و اهمیـت دعـا بـرای بصیـرت را میبینیم .هدایـت روحالقدس
در درک کلـی جامعـه از کالم خـدا ،تجربـه جامعـه و نیازهایـش و از طریق تجربـه رهربانش در
مأموریـت احسـاس میشـود .تصمیـات مختلـف کلیسـا از طریـق رونـد راهنامیـی روحالقـدس
کـه در آن کتـاب مقـدس ،دعـا و تجربـه ،عنـارص انعـکاس دینـی بودنـد ،گرفتـه شـد »— .
Denis Fortin, «The Holy Spirit and the Church,» in Ángel Manuel Rodríguez,
ed., Message, Mission, and Unity of the Church, pp. 321, 322

سواالتی برای بحث
 .۱در کالس ،پاســختان بــه پرســش روز چهارشــنبه دربــاره اینکــه چگونــه تصمیــم
میگیریــم کــه کــدام آموزههــا و شــیوهها ب ـرای مــا ادونتیس ـتهای روز هفتــم مهــم و
کــدام مهــم نیســتند را مطــرح کنیــد.
 .۲مــا بایــد چگونــه بــا بــاور بــه مــرگ و رســتاخیز عیســی ،بــا دیگــر مســیحیان
مرتبــط شــویم؟

خالصـه :قانـع کننـده تریـن گـواه از اتحاد بـرای خواهـران و بـرادران محبت بـه یکدیگر
ماننـد عیسـی اسـت .آمـرزش گناهامنان و نجـات نجاتی که بـه عنوان ادونتیسـت بطور معمول
داریـم ،بهرتیـن پیوندهـای همنشـینی مـا هسـتند .در نتیجـه در مسـیح ،میتوانیـم اتحـاد و
شـهادت از ایمان مشترکامن را بـه جهـان نشـان دهیـم .مـا فراخوانده شـدهایم کـه کاری کمرت
از ایـن را انجـام ندهیم.
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