  درس یازدهم  

اتحاد در عبادت

 ۲۳-١۷آذر

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :مکاشفه یوحنا باب  ۴آیات  ۸و ۱۱؛ متی باب  ۴آیات  ۸و ۹؛ دانیال
باب  ۳آیات  ۸تا ۱۸؛ مکاشفه یوحنا باب  ۱۴آیه ۹؛ مکاشفه یوحنا باب  ۱۴آیات  ۶و ۷؛ اعامل
رسوالن باب  ۴آیات  ۲۳تا .۳۱

آیه حفظی « :آنگاه در وسط آسمان فرشتهً دیگری را به حال پرواز دیدم که یک مژد ًه
جاودانی به زمینیان و به همهً ملل و قبایل و زبانها و امتها میرسانید .او با صدایی بلند فریاد
میزد :از خدا بترسید و او را حمد گویید زیرا که ساعت داوری او آمده است .او را که آسمان و
زمین و دریا و چشمهها را آفرید پرستش نمایید » (مکاشفه یوحنا باب  ۱۴آیات  ۶و .)۷

بالفاصله پس از روز پنطیکاسـت ،مسـیحیان اولیه بیشتر زمان خود را رصف عبادت منودند.
« آنـان همیشـه وقـت خـود را بـا شـنیدن تعالیـم رسـوالن و مشـارکت ایامنـداران و پـاره کردن
نان و دعا میگذرانیدند » (اعامل رسـوالن باب  ۲آیه  .)۴۲شـادی برخاسـته از شـناخت عیسـی
بـه عنـوان مسـیح موعـود و تحقق پیشـگوییهای عهد قدیـم ،قلبهای ایشـان را بخاطر حمد
و شـکرگزاری از خـدا پـر منـود .شـناخت ایـن حقیقـت شـگفتانگیز امتیـاز خاصـی بشمار می
رود .ایـن ایامنـداران اولیـه نیـاز بـه رصف زمان برای همنشـینی  ،مطالعه و دعـا را حس منودند
کـه همـه بـه منظـور سپاسـگزاری از خدا برای مکاشـفهاش در زندگی ،مرگ و رسـتاخیز عیسـی
و آنچـه در زندگی ایشـان انجـام داده بود.
کلیسـای عیسـی مسـیح  ،گدهامئـی جمعـی از عابـدان تعریـف مـی گـردد که توسـط خدا
فراخوانـده شـده انـد تـا « عمارت روحانـی و کهانـت مقدس باشـند تـا قربانیهـای روحانی و
مقبـول خـدا را بواسـطه عیسـی مسـیح بگذراننـد » (اول پطـرس بـاب  ۲آیـه  .)۵شـکرگزاری از
خـدا کـه در پرسـتش جمعـی تجلـی مـی یابد ،قلبهـا و ذهنهای مردم را به شـکل شـخصیت
خـدا تغییـر میدهـد و آنهـا را بـرای خدمـت آماده میسـازد.
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درس ایـن هفتـه بـر معنـای عبـادت و اینکـه چگونـه اتحـاد میـان ایامنـداران در عیسـی را
حفـظ میکنـد ،خواهـد پرداخـت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۴آذر December 15 -آماده شوید.

     یکشنبه     

 ١٨آذر

نیایش آفریدگار و رستگار کننده
در مباحـث مرتبـط بـا عبـادت ،اکثرا ً بر اجزای تشـکیل دهنـده آن و آنچه کـه در بر دارد و
طریقـه انجـام آن تاکیـد مـی ورزیـم .امـا معنـای عمیـق عبادت چیسـت؟ پرسـتش خـدا به چه
معناسـت؟ و چـرا نیایـش مـی کنیـم؟ در مزامیـر بـاب  ۲۹آیـه  ،۲داود میگوید « :نـام پر جالل
خداونـد خـود را بسـتایید ،او را بـا لبـاس پرهیـزکاری بپرسـتید » (مزامیـر بـاب  ۲۹آیـه  .)۲ایـن
مزمـور توجـه مـا را بـه مسـیری درسـت جلب میکنـد تا معنـای عبـادت را درک کنیـم .عبادت
 ،تجلیـل و حرمـت نهـادن بـر خداوندی اسـت که او را سزاسـت.
مکاشـفه یوحنـا بـاب هـای  ۴و  ۵را مطالعـه کنیـد .سـاکنین آسمان چـه دالیلی بـرای عبادت
خـدا و عیسـی کـه بـره خداسـت ارائـه منودنـد؟ مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۴آیـات  ۸و  ،۱۱باب ۵
آیـات  ۱۲ ،۱۰ ،۹و  ۱۳را ببینیـد.

ایـن تصویرسـازی از عبـادت در بارگاه آسمان اسـت ،هنگامی که عیسـی به عنـوان بره خدا
و نجـات دهنـده جهـان معرفـی میشـود کـه مهیـب و باشـکوه اسـت .عبـادت زمانـی اتفـاق
مـی افتـد کـه مخلـوق خـدا بـا کالمـی از سـتایش و شـکرگزاری از آنچـه انجـام داده اسـت ،بـه
او پاسـخ مـی دهـد .عبـادت واکنـش فـرد سپاسـگزار بـرای آفرینـش و نجـات خـدا مـی باشـد.
در پایـان زمـان ،فـرد نجـات یافتـه همچنیـن به شـیوه ای مشـابه در سـتایش و پاسـخ به نجات
خـدا مـی پیونـدد « .چقـدر بـزرگ و شـگفتانگیز اسـت اعمال تـو ،ای خداونـد ،خـدای قـادر
مطلـق! چقـدر عادالنه و درسـت اسـت روش هـای تو ،ای پادشـاه ملل! کیسـت ای خداوند که
از تـو خـوف نداشـته باشـد و کیسـت کـه تـو را جلال ندهد؟ زیـرا تو تنهـا مقدسـی ،همه ملل
خواهنـد آمـد و در پیشـگاه تـو پرسـتش خواهنـد منـود زیـرا کارهـای عادالنـه تـو بـر هیچ کس
پوشـیده نیسـت » (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۵آیـات  ۳و .)۴
بنابرایـن ،عبـادت واکنـش ایمان مـا بـه خـدا بـرای کارهـای قدرمتند او می باشـد :نخسـت،
بـرای خلقـت مـا و دوم بـرای نجـات مـا .مـا در عبـادت ،حرمـت ،سـتایش ،تحسـین ،محبـت و
اطاعتـی کـه بـاور داریـم او شایسـته دریافتـش مـی باشـد را بـه او میدهیـم .البتـه ،آنچـه مـا
دربـاره خـدا بـه عنـوان خالـق و نجات دهنده مـی دانیم ،از آنچـه او در کتاب مقـدس برای ما
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آشـکار منـوده اسـت ،مـی آیـد .عالوه بر این آنچه مسـیحیان دربـاره خدا می داننـد بطور کامل
تـر در شـخص و رسـالت عیسـی آشـکار شـده بـود (یوحنا بـاب  ۱۴آیـات  ۸تـا  ۱۴را ببینید) .به
ایـن دلیـل اسـت کـه مسـیحیان عیسـی را به عنـوان نجـات دهنده عبـادت می کنند زیـرا مرگ
و رسـتاخیز فداکارانـه او درسـت در هسـته مرکـزی عبادت قـرار دارد.
هنگامـی کـه مسـیحیان بـرای عبـادت گـرد هـم می آینـد ،پرسـتش ایشـان باید از احسـاس
هیبـت و شـکرگزاری نشـأت بگیرد.

دربــاره آنچــه کــه در مســیح بــه عنــوان خالــق و نجــات دهنــده مــان بــه مــا داده
شــده اســت و آنچــه مــا را از آن رهایــی داده اســت و آنچــه بــه مــا ارائــه مــی دهــد
 همــه بــه ایــن دلیــل کــه او بــا میــل خــود بــه جــای مــا مــرد  -بیاندیشــید .چـرا ایــنحقایــق بایــد اســاس عبــادت مــا باشــند؟

     دوشنبه     

 ١۹آذر

عبادت نادرست


متی باب  ۴آیات  ۸و  ۹را بخوانید .وسوسه سوم عیسی در بیابان چه بود؟

شـیطان بـا غـرور و تکبر خـود را بـه عنـوان حاکـم مشروع جهـان و مالـک متـام ثـروت ها
و شـکوه آن اعلام منـود و افتخـار و احترام سـاکنین آن را طلبیـد ،گویـی کـه او جهـان را خلـق
منـوده اسـت .ایـن چـه توهینـی به خـدا ،خالق و پدر عیسـی می باشـد .شـیطان نشـان داد که
دقیقـاً مـی دانسـت معنـای عبادت چیسـت :یعنی تکریم و بزرگداشـت صاحـب حقیقی گیتی.
تجربـه سـه دوسـت عربانـی در دانیـال بـاب ( ۳بویـژه آیـات  ۸تـا  )۱۸و قـدرت پایـان زمـان
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۳آیـه  ۴و بـاب  ۱۴آیـات  ۹تـا  ۱۱را مقایسـه کنید .در پایـان زمان چه
چیـزی بـه خطـر مـی افتد؟ موضـوع اصلـی در هـر دو روایت چیسـت؟

از هابیـل و قائـن تـا سـه پسر عربی در بابـل و رویداد هـای پایانیِ مربوط به « نشـان وحش
» (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۶آیـه  ،)۲شـیطان بـه دنبـال ایجـاد نظـام دروغیـن عبـادت می باشـد،
نظامـی کـه مـردم را از خـدای حقیقـی دور کند و حتی به گونـه ای ماهرانه ،عبادت را به سـمت
او سـوق دهد .گذشـته از هر چیز ،حتی از زمان قبل از سـقوط ،او می خواسـت مانند خدا باشـد
(اشـعیا بـاب  ۱۴آیـه  .)۱۴ایـن تصادفـی نیسـت که درسـت هامنطور سـه مـرد جـوان در صورت
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عبـادت نکـردن یـک « متثـال » ،بـا تهدید مـرگ روبرو می شـدند ،در روزهـای پایانی قـوم وفادار
خـدا نیـز در صـورت عبـادت نکـردن « متثـال » ،بـا خطر مـرگ روبرو خواهنـد بود .چـرا در حالی
کـه فراخوانـده شـده ایـم کـه خدای حقیقـی را عبادت کنیـم ،به جـای آن یک متثال را بپرسـتیم؟
« درسهای آموخته شده از تجربه جوان عربانی در بیابان دورا مهم هستند...
« فصـل پریشـانی در مقابـل قـوم خـدا ،ایامنـی را مـی طلبـد کـه تزلـزل ناپذیـر باشـد.
فرزنـدان خـدا بایـد چنیـن آشـکار سـازند کـه او تنهـا معبـود عبـادت هـای ایشـان اسـت و
اینکـه هیـچ چیـزی حتـی از خـود زندگی منی توانـد آنان را به عبـادت دروغیـن تحریک کند.
بـرای قلـب وفـادار ،دسـتورات فـرد گناهـکار و فانـی ،در کنـار کالم خـدای ابدی بـی اهمیت
خواهـد شـد .در نتیجـه حبـس یـا تبعیـد یـا مـرگ ،ازحقیقـت اطاعـت خواهـد شـد » – .الـن
جـی .وایـتEllen G. White, Prophets and Kings, pp. 512, 513 ،

روش هـای مختلفـی کـه حتـی امـروزه ممکـن اسـت بواسـطه آنهـا بـه پرسـتش هـر
چیـز دیگـر غیـر از تنهـا موجـود شایسـته عبـادت وسوسـه شـویم ،کدامنـد؟ عبـادت
دروغیـن چگونـه ممکـن اسـت تهدیـدی بیشـتر از آنچه درک مـی کنیم باشـد؟ برخی
از چیزهایـی کـه حتـی اکنـون ممکـن اسـت بـه پرسـتش آنهـا وسوسـه شـویم ،کدامند؟

     سه شنبه     

 ۲۰آذر

پیام فرشته اول
ادونتیسـت هـای روز هفتـم ،پیـام هـای سـه فرشـته در مکاشـفه یوحنـا باب  ۱۴آیـات  ۶تا
 ۱۲را بـه عنـوان رشح رسـالت خـود و پیـام اصلی خود درسـت پیش از آمدن دوباره عیسـی می
داننـد (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۴آیـات  ۱۴تـا  .)۲۰اینهـا پیـام های مهمی هسـتند کـه باید با
« صـدای بلنـد » بـه متام سـاکنین زمین موعظه شـوند.
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۴آیـات  ۶و  ۷را بخوانیـد .پیام فرشـته اول چیسـت و در مورد خدا چه
چیـزی میگویـد؟ چـرا در این پیام اشـاره به عبـادت وجود دارد؟

نخسـتین پیـام سـه فرشـته ،پیامـی را بـه متـام جهـان اعالم مـی دارد .ایـن تحقق پیشـگویی
عیسـی در متـی بـاب  ۲۴آیـه  ۱۴مـی باشـد .نوعـی فوریت و شـتاب در تصویر سـازی این سـه
فرشـته و مأموریـت شـان وجـود دارد .پیـام اول ،مـردم را بـر مـی انگیـزد که بر روی خـدا مترکز
کننـد زیـرا « سـاعت داوری او آمـده اسـت » (مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱۴آیه  .)۷بازگشـت دوباره
عیسـی بـه عنـوان یک ترسیـع کتتده ایـن داوری می باشـد.
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فرشـته مـی گویـد « ،از خـدا برتسـید » (مکاشـفه یوحنا باب  ۱۴آیـه  .)۷برای کسـانی که خدا
را جـدی منـی گیرنـد ،ایـن پیـام و فراخوانـده شـدن بـرای عمـل ،در واقع تـرس را در ذهن ایشـان
بوجـود خواهـد آورد .امـا بـرای کسـانی کـه پیروان عیسـی بـوده اند ،ایـن فراخوان ،دعوتـی برای
ترسـیدن و حرمت دادن می باشـد .آنها به خدا متوسـل شـده و تحقق وعده هایش را می بینند.
حسـی از حرمـت نهـادن از روی قدرشناسـی بـرای خـدا آنها را فـرا می گیرد.
« او را کـه آسمان و زمیـن و دریـا و چشـمه هـا را آفرید ،پرسـتش منایید » (مکاشـفه یوحنا
بـاب  ۱۴آیـه  .)۷ایـن کالم بـی تردید اشـاره ای به فرمان سـبت با رجوع بـه خلقت دارد (خروج
بـاب  ۲۰آیـات  ۸تـا  ۱۱را ببینیـد) .خـدای آفرینـش کـه روز سـبت را بـه عنـوان یادبـود قـدرت
آفریننـده خـود بنیـان نهـاد ،کسـی اسـت که باید عبادت شـده و مـورد احرتام قـرار گیرد.
جالـب اسـت توجـه داشـت که در پایـان زمان ،عبـادت به عنـوان موضوعی کلیدی در نبرد بزرگ
بـرای وفـاداری نژاد برشی شـناخته می شـود .ایـن خرب جهانی ،فراخوانی برای عبادت خالق می باشـد.
« موضوع محوری در بحران پایانی عبادت خواهد بود .مکاشفه یوحنا مشخص می سازد که
امتحان انکار عبادت نخواهد بود بلکه چه کسی عبادت می شود خواهد بود .در پایان زمان
تنها دو گروه از مردم در جهان وجود خواهند داشت :کسانی که از خدای حقیقی می ترسند و
او را عبادت می کنند (باب  ۱۱آیات  ۱و  ۱۸و باب  ۱۴آیه  )۷و کسانی که از حقیقت بیزار و
عبادت کنندگان اژده ها و وحش می باشند (باب  ۱۳آیات  ۴تا  ۸و باب  ۱۴آیات  ۹تا ... )۱۱
« اگـر عبـادت موضـوع محـوری نبرد نهائی باشـد ،پس جای تعجب نیسـت که خـدا انجیل
پایـان زمـان خـود را میفرسـتد تـا سـاکنین زمیـن او را جـدی گرفتـه و بـه عنـوان خالـق و تنهـا
کسـی کـه شایسـته عبـادت اسـت ،بپرسـتند »Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus — .
Christ: Commentary on the Book of Revelation (Berrien Springs, Mich.: Andrews
University Press, 2002), pp. 444, 445

     چهارشنبه     

 ۲١آذر

مطالعه کتاب مقدس و همنشینی
اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـه  ۴۲را بخوانیـد .برخـی از مولفـه هـای تشـکیل دهنـده عبـادت
مسـیحیان اولیـه چـه بـوده انـد؟

« آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسوالن و مشارکت ایامنداران و پاره کردن نان و
دعا می گذرانیدند » (اعامل رسوالن باب  ۲آیه  .)۴۲از هامن اوان تشکیل کلیسا ،عبادت با مرکزیت
مطالعه کالم خدا که توسط رسوالن به ما داده شده است ،مشخص شده است .مسیحیان اولیه
در مطالعه کتاب مقدس برای آنچه درباره عیسی مسیح موعود میگفت ،وفادار بودند .آنها برای
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سهیم شدن برکات خدا و تشویق یکدیگر در مسیر روحانی شان با خدا ،همواره مشارکت داشتند.
آنها از کالم خدا ،حقایق مقدسی که اساس پیامشان به جهان شد را استخراج منودند.
آیـات زیـر چـه چیـزی دربـاره اهمیـت مطالعـه کالم خـدا در همنشـینی بـا دیگـر ایامنـداران
میگوینـد؟
دوم پادشاهان باب  ۲۲آیات  ۸تا ۱۳
اعامل رسوالن باب  ۱۷آیات  ۱۰و ۱۱
دوم تیموتائوس باب  ۳آیات  ۱۴تا ۱۷
« هـر کجـا کـه حقایـق انجیـل اعلام شـود ،کسـانی کـه صادقانـه متایل داشـته باشـند کار
درسـت را انجـام دهنـد ،بـه جسـتجوی سـخت کوشـانه کتـاب مقـدس هدایـت خواهند شـد.
اگـر در صحنـه هـای پایانـی تاریـخ زمیـن ،کسـانی کـه حقایـق بـه ایشـان اعالم شـده اسـت،
الگـوی اهالـی بیریـه را دنبـال مناینـد ،روزانـه در کتـاب مقـدس تحقیـق کننـد و پیـام هـای
آورده شـده نـزد خـود را بـا کالم خـدا مقایسـه کننـد ،امـروزه تعـداد زیـادی افراد وفـادار به
احـکام خـدا وجـود خواهنـد داشـت در حالـی کـه اکنـون تنهـا عـده کمـی هسـتند » – .الـن
جـی .وایـتEllen G. White, The Acts of the Apostles, p. 232 ،
مـا بـه واسـطه حقایقـی کـه اعلام می داریـم ،حقایقی کـه در کالم خـدا می یابیـم ،مردمی
متحـد مـی باشـیم .ایـن در مـورد کلیسـای خدا در روزهـای اولیه و امـروزه نیز صـدق می کند.
مطالعـه کالم خـدا هسـته مرکـزی عبادت ما را تشـکیل می دهـد و اتحادمان به عنـوان مردمی
کـه فراخوانـده شـده انـد تا پیام سـه فرشـته را بـه جهان اعلام کننـد .هنگامی که ما بـه عنوان
یـک خانـواده بـرای مشـارکت و عبادت گردهـم می آییم ،کتـاب مقدس ،کالم خـدا را به ما می
گویـد تـا زندگیمان را در آماده سـازی بـرای مأموریتامن و آمـدن دوباره عیسـی هدایت کند.

اعتقــاد شــما تــا چــه می ـزان ریشــه در کتــاب مقــدس دارد؟ یعنــی ،آیــا بــه انــدازه
کافــی ماننــد ســه پســر عبرانــی در ایســتادگی در برابــر مــرگ پایــدار هســتید؟

     پنجشنبه     

 ۲۲آذر

پاره کردن نان و دعا کردن
کلیسـای اولیـه بـا وجـود چالشهایـی کـه بـا آن روبـرو بودنـد ،در ایمان مشرتکشـان بـه
عیسـی و حقیقتـی کـه بـرای انتشـار بـه جهـان به ایشـان سـپرده شـده بـود ،متحد بودنـد .این
چیـزی اسـت کـه پطـرس حتی « حقیقـت حارض » نامیـد (دوم پطرس باب  ۱آیـه  .)۱۲و از این
رو ،آنهـا متحـد در حقیقـت ،وحـدت خـود را بـه شـیوههای مختلـف ابـراز منودنـد.
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« آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسوالن و مشارکت ایامنداران و پاره کردن نان
و دعا میگذرانیدند » (اعامل رسوالن باب  ۲آیه  .)۴۲این اشاره به پاره کردن نان احتامالً بر
یک غذای دسته جمعی یا وعدههای غذایی منظم مشرتک میان ایامنداران داللت دارد .زمانی
در حین غذای دسته جمعی ،کسی به یاد مرگ و رستاخیز عیسی و در انتظار بازگشت زود
هنگامش ،برکتی ویژه بر نان و نوشیدنی ارائه میداد .از این رو مسیحیان اولیه زمان خود را
رصف به یاد آوردن مفهوم زندگی و رسالت عیسی میکردند و عالقه داشتند در غذا خوردنهای
دسته جمعی درباره آن صحبت کنند .غذاهای مشرتک ایشان به لحظات عبادت تبدیل شد« .
آنان هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع میشدند و در خانههای خود نان را پاره میکردند
و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا میخوردند .خدا را حمد میکردند و مورد احرتام همۀ
مردم بودند و خداوند هر روز کسانی را که نجات مییافتند ،به جمع ایشان میافزود » (اعامل
رسوالن باب  ۲آیات  ۴۶و  .)۴۷شکی نیست که این زمان همنشینی با یکدیگر به شدت در
تقویت احساس اتحادی که در عیسی داشتند ،کمک منود.
در کتـاب اعمال رسـوالن چـه منونههایـی از دعـا کـردن مسـیحیان اولیـه بـا یکدیگـر موجـود
اسـت؟ آنهـا بـرای چـه چیـزی دعـا میکردند؟
اعامل رسوالن باب  ۱آیه ۱۴
اعامل رسوالن باب  ۴آیات  ۲۳تا ۳۱
اعامل رسوالن باب  ۱۲آیه ۱۲
کلیسای اولیه فرصت برای ارتباط مستقیم با خدا را مغتنم می شمرد و هرگز از درخواست
های خود در دعا دست نکشیدند .پولس در اولین رسالهاش به تیموتائوس ،در زمانی که
مسیحیان با هم هستند ،به اهمیت دعا اشاره میکند (اول تیموتائوس باب  ۲آیه  .)۱او
همچنین به افسسیان نیاز به دعا کردن را تأکید میکند « :همۀ اینها را با دعا و مناجات انجام
دهید .همیشه با هدایت روحالقدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار و پشتکار داشته
باشید و برای همۀ مق ّدسین دعا کنید .برای من نیز دعا کنید تا وقتی سخن میگویم قدرت بیان
به من عطا گردد و بتوانم راز انجیل را با شهامت فاش سازم » (افسسیان باب  ۶آیات  ۱۸و .)۱۹

روشهایی که میتوانیم از طریق قدرت دعا برای اهداف مشترک ،اتحادی عمیقتر را
تجربه کنیم ،کدامند؟ این دعا چگونه به متحد کردن ما به عنوان کلیسا کمک میکند؟

     جمعه     

 ۲۳آذر

تفکـری فراتـر :مقـاالت فـوق را بخوانیـد « :دعـا » ،صفحـات  ،١۰۴۶-١۰۴۴و « عبادت
» ،صفحـات  ،١۲۹١-١۲۹۰از دائـره املعـارف الـن جـی وایت.
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« ’اهمیـت سـبت بـه عنـوان یادبـود خلقـت ایـن اسـت کـه دلیـل حقیقـی مختـص بودن
عبـادت بـه خـدا را همـواره زنـده نگـه مـیدارد‘  -زیـرا او خالـق اسـت و مـا مخلوقـات او
هسـتیم’ .از ایـن رو سـبت ،در اسـاس عبـادت الهـی قـرار دارد ،زیـرا ایـن حقیقـت بـزرگ را
بـه موثرتریـن روش آمـوزش میدهـد و هیـچ نهـاد دیگـری ایـن کار را انجام منیدهد .اسـاس
حقیقـی عبـادت الهـی ،نـه رصفـاً آن کـه در روز سـبت انجـام میشـود ،بلکـه متـام عبادتهـا
در متایـز میـان خالـق و مخلوقاتـش یافـت میشـود .ایـن واقعیـت بـزرگ هرگـز منیتوانـد
منسـوخ شـود و هرگز نباید فراموش شـودJ. N. Andrews, History of the Sabbath, — ‘.
 .chapter 27بـرای حفـظ ایـن حقیقـت ،بشر بطـور دامئـی در فکـر خـود داشـت کـه خـدا
سـبت را در عـدن بوجـود آورده اسـت؛ و تـا زمانـی کـه ایـن واقعیـت کـه او خالـق ماسـت
دلیل عبادت کردن او توسـط ما باشـد ،روز سـبت به عنوان نشـانه و یادبود آن خواهد بود.
اگـر سـبت بطـور جهانـی نـگاه داشـته مـی شـد ،افـکار و عواطـف انسـان بـه عنـوان اهداف
احترام و عبـادت بـه خالـق منتهـی مـی شـد و هرگـز هیـچ بت پرسـت ،منکـر خدا یـا کافری
وجـود منـی داشـت .نـگاه داشتن سـبت نشـانه ای از وفاداری نسـبت بـه خـدای حقیقی می
باشـد ،کسـی کـه آسمان و زمیـن و دریا و چشـمه هـای آب را خلق منـود .این مطلـب ادامه
مـی یابـد کـه پیامـی کـه بـه برش فرمـان می دهد تـا خدا را عبـادت کنـد و احـکام او را نگاه
دارد ،بطـور اخـص آنانـرا فـرا خواهـد خوانـد تـا حکـم چهـارم را رعایـت کننـد » – .الن جی.
وایـتEllen G. White, The Great Controversy, pp. 437, 438 ،

سواالتی برای بحث
ِ
نجــات کتــاب مقــدس بســیار بــه هــم
 .۱از آنجایــی کــه مفاهیــم عبــادت ،خلقــت و

پیوســته مــی باشــند ،فکــر مــی کنیــد کــه تجلیــل روز ســبت چگونــه مــی توانــد پادزهــر
خــدا ب ـرای عبــادت دروغیــن باشــد؟ ســبت چــه نقشــی در ایــن پیشــگویی پایــان زمــان
در مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۴آیــات  ۶و  ۷دارد؟ چ ـرا در پیــام فرشــته اول بــه روز ســبت
اشــاره شــده اســت؟
 .۲اغلــب اوقــات مــا بــه محتــوای عبــادت مــی پردازیــم  -کارهایــی کــه بایــد و یــا نبایــد
در حیــن عبــادت انجــام دهیــم .آیــا ایــن بــه انــدازه کافــی خــوب اســت؟ عبــادت واقعـاً
چیســت؟ کلیســای محلــی شــما چگونــه عبــادت معنــی دار را تجربــه مــی کنــد؟
 .۳در برخــی از جوامــع ،عبــادت جمعــی مســیحیان بــه آرامــی فرامــوش یــا منســوخ شــده
اســت ،حتــی در اجتمــاع هــای ادونتیســت .کلیســای محلــی شــما بـرای مقابلــه بــا ایــن رونــد
چــه کاری مــی توانــد انجــام دهــد؟

خالصـه :عبـادت ،پاسـخ سپاسـگزارانه ایامنـدار مسـیحی بـه خـدا بـرای موهبـت نجـات
مـی باشـد .همچنیـن یـک عنصر حیاتی از تجربه اجتامع مسـیحی از اتحاد و مشـارکت اسـت.
بـدون دعـا و مطالعـه کتـاب مقـدس در متایـل به شـناخت حقیقت خدا بـرای ما ،جامعـه ما از
تجربـه اتحـاد در مسـیح قارص خواهـد ماند.
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