درس یکم 

خداوند خلق کرد…

 ۸تا  ۱۴تیر ماه

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :پیدایش ۱تا۳؛ اعامل رسوالن ۲۸ :۱۷؛ مزمور  ،۱۴۸مزمور ۱ :۲۴؛
پیدایش ۱ :۴تا ۹؛ متی ۳۷-۳۹ :۲۲؛ مکاشفه .۷ :۱۴
آیـه حفظـی « :هـر کـه بـر فقیـر ظلـم کنـد آفریننـده خـود را حقیـر میشـمارد ،و هر که
بـر مسـکین تر ّحـم کنـد او را تمجیـد مینمایـد » (امثـال سـلیمان .)۳۱ :۱۴
آیـا شما تـا بـه حـال برای خلـق اثری تالش کـرده اید و آنـرا به کسـی داده داده اید -شـاید
یـک اثـر هنری یا کاردسـتی یا نوعـی غذا ،یا برخـی کارهای خالقانه دیگر -که توسـط شـخصی
کـه بـه او داده بـوده ایـد ،شکسـته شـده یـا رد شـده اسـت؟ اگـر چنیـن اسـت ،تنهـا ذره ای از
آنچـه کـه خداونـد تجربـه کـرد را شما نیـز تجربـه کـرده ایـد ،خصوصـاً زمانـی که جهـان را در
کمال خلـق کـرد و بـه بشر حیات بخشـید ،و سـپس دید کـه آنچه خلق کـرده بود توسـط گناه
ناقص،ضایـع یا خراب شـده اسـت.
کتـاب مقـدس مـی گویـد کـه جهان با دقت و« بسـیار نیکو » خلق شـد .چگونگی احسـاس
خداونـد دربـاره خلقتـش در روایـت خلقـت در کتـاب پیدایـش بـاب  ۱و  ۲مشـهود اسـت .در
ایـن مضمـون داسـتان سـقوط را در بـاب  ۳کتاب پیدایش مـی خوانیم و همچنیندل شکسـتگی
خداونـد را از رو در رو شـدن بـا مردمـی کـه خـود آنـان را آفریده بـود ،می توانیـم ببینیم.
حیـرت برانگیـز اسـت کـه ،دنیـای مـا حتـی با وجـود سـابقه هـزاران سـاله گناه ،خشـونت،
بـی عدالتـی و رسکشـی آشـکارا ،همچنـان دنیایی اسـت که خداونـد آن را دوسـت دارد .و حتی
شـگفت انگیزتـر اسـت وقتـی بدانیـم کـه ،در حالـی که خـدا برنامه خـود را بـرای رهایی جهان
از شـیطان و احیـای مجـدد آن ،طراحـی کـرده اسـت ،او بـه مـا مؤمنـان وظیفـه ای داده تـا در
راه تکمیـل طـرح بـزرگ او ،نقشـی ایفـا کنیـم .بلـه ،مـا دریافت کننـدگان فیض او هسـتیم ،اما،
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از طریـق برکاتـی کـه دریافـت کـرده ایـم ،وظیفـه ای به ما داده شـده اسـت و آن همـکاری با
خداونـد بـه عنـوان خادمان اوسـت .چـه وظیفه پـر ابهت و مقدسـی!
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت  ۱۵تیر ماه July 6 -آماده شوید.

     یکشنبه     

 ۹تیر ماه

خدا :یک نگاه اجاملی به آفرینش
این جهان و متام حیات موجود در آن ،زندگی خود ما و همه کاری که ما انجام می دهیم،
زندگی هر کسی که در اطراف ما است و چگونگی ارتباط ما با دیگران ،خود حیات و چگونگی
بهرت زندگی کردن -همه اینها با خداوند آغاز میشود و از او منشاء می گیرد « ،زیرا که در او
زندگی و حرکت و وجود داریم و از نسل او می باشیم » ( اعامل رسوالن .)۲۸ :۱۷
اینجاسـت کـه حکایـت کتـاب مقـدس رشوع می شـود « :در ابتدا ،خدا آسمانها و زمین را
آفریـد » (پیدایـش  .)۱ :۱ایـن حقیقـت کـه او ،آن را بـا سـخنِ خود بوجـود آورد ،بدین مضمون
کـه [گفـت و شـد]؛ اشـاره بـه قدرت و فرآینـدی دارد که حتی ما منـی توانیـم آن را تصور کنیم.
کالم خـدا زنـده و پویاسـت ،همچنان کـه در اوراق کتـاب مقدس
[مـی تـوان اسـتنباط کـرد کـه ِ
مـی تـوان این پویایـی را مالحظـه و حس منود].
با این حال ،خداوند جهان را از راه دور خلق نکرد؛ او شخصاٌ و از نزدیک دست اندرکار خلقت
بود ،به ویژه هنگامی که نوبت به خلقت اولین انسان رسید (نگاه کنید به پیدایش .)۷ :۲
داستان خلقت اولین انسان را در پیدایش  ۳۱-۲۶ :۱بخوانید .این داستان چه مطالب مهمی را
در مورد خداوند به ما می گوید؟ چه مطالب مهمی را در مورد مردم به ما می گوید؟

اغلـب گفتـه شـده اسـت که مـا می توانیم خیلـی چیزهـا را در مورد خداوند بـا رصف زمان
در طبیعـت یـاد بگیریـم ،تـا بـه خلقـت او نـگاه کـرده و بـه گوشـه ای از شـخصیت پـرودگار
نظـری بیندازیـم .امـا همچنیـن مـی توانیم چشـم اندازهایـی از چگونگی خلقت جهان توسـط
خداونـد را ببینیـم ،خـدا جهـان را بـه گونـه ای خلـق کـرد تـا بـا بررسـی آن ،بـه درک و معرفت
خداونـد نائـل گردیـم .بـرای مثـال ،اگر خـدا ،خدای نظم اسـت ،مـا انتظار داریم کـه در خلقت
او نظـم را ببینیـم .و یـا اگـر معتقد هسـتیم که خدا ،خدای خالقیت اسـت ،نباید بـا یافنت منونه
هـای خالقانـه ای کـه در ایـن جهان خلـق منوده متعجب شـویم.
بـه همیـن ترتیـب ،مـا معتقد هسـتیم که خـدا ،خدای روابـط اسـت ،وبنابراین ،مـی توانیم
ارتبـاط عنـارص را بـه عنـوان هسـته اصلـی ببینیم ،مبنـی بر این کـه خداوند چگونه پـازل جهان
را در کنـار هـم چیـد و آن را کامـل کـرد .او هـر عنصر از جهـان را در ارتبـاط بـا بقیـه جهـان
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خلـق کـرد .او حیوانـات را در هامهنگـی نسـبی خلـق کرد .او بشر را در رابطه با خـودش ،و با
یکدیگـر ،وبـا بقیـه جهانِ خلقـت آفرید.
در حالـی کـه درک مـا از خـدا از بسـیاری جهـات محـدود اسـت ،آنچـه کـه مـی توانیـم از
شـخصیت او ببینیـم بایـد مـا را وادار کنـد تـا در مـورد اینکـه جهان چگونـه باید باشـد ،دوباره
بازنگـری کنیم.

چقــدر مفیــد اســت کــه جهــان بــه عنــوان بازتابــی از شــخصیت خداونــد درک کنیــد،
حتــی بــا ویرانگــری گنــاه کــه براحتــی قابــل مشــاهده اســت؟

     دوشنبه     

 ۱۰تیر ماه

یک دنیای کامل
احسـاس دلتنگ�ی ب�رای ب�اغ َع�دن طبیع�ی اس�ت .در توصی�ف مختصر از ب�اغ َع�دن چیزی
وج�ود دارد و ای�ن اس�ت ک�ه خداوند آن را ب�ه عنوان خانه ای برای آدم و ح�وا ایجاد کرد که در
قل�ب م�ا آتش�ی از اش�تیاق را شعـله ور می کن�د .ما ممکن اس�ت درک نکنیم ک�ه چنین جهانی
چگون�ه اس�ت .ام�ا ما احس�اس می کنیم دوس�ت داری�م آن را تجرب�ه کنیم.
ب�ه نظ�ر م�ی رسدـ احس�اس خشنـودی و کمال چی�زی ب�ود ک�ه خداوند نیـز آن را احسـاس
ک�رد « :خ�دا هم�ه چیزهای�ی را ک�ه س�اخته ب�ود ،دی�د و هامنا بسـیار نیکو ب�ود » (پیدایش :۱
 .)۳۱خ�دا چی�زی را خل�ق کـرد ک�ه ه�م زیب�ا و هدفمند ب�ود .جهان همـ در طراح�ی ،و هم در
کارآئ�ی ،عال�ی و نفی�س ب�ود .پ�ر از طرـاوت هم�راه با حی�ات و رنگ ب�ود ،و همچنی�ن مملو از
چیزه�ای الزم ب�رای رش�د و منـو زندگ�ی ب�ود .جـای تعج�ب نیس�ت کهـ خداوندـ مداوم�اً بازمی
ایسـتاد تـا از جهانـی کـه بـه نیکوئـی آفریـده بود محظوظ شـود.



پیدایـش بـاب  ۱را بخوانی�د .فک�ر م�ی کنی�د ک�ه ای�ن بیانیه ه�ای تکرار ش�ده مبنی بـر این که
« خ�دا دی�د کهـ نیکوستـ » به چه معناسـت؟ ببینی�د پیدایـش  ۲۵ ،۱۸ ،۱۲ ،۱۰ ،۴ :۱و .۳۱
اگرچه کتاب مقدس پس از سقـوط انسـان نوشـته شـده اسـت ،لیکن مملو از گرامیداشـت
از دنی�ای طبیع�ت اس�ت  ،ب�ه عن�وان مث�ال در ایوب از باب  ۳۸تـا  ۴۱و مزمـور  ۱۴۸می توانیم
ایـن تجلی�ل ه�ا را ببینیـم .و بایـد بـه یـاد داشـته باشـیم کـه ایـن هـا بـه عنـوان یـک نگاهـی
اجاملـی بـه گذشـته نیسـت ،مبنـی بـر ایـن کـه جهـان در بـدو خلقـت و پیـش از گنـاه چگونه
بـود؛ بلکـه آن متـون در فعـل زمان حارض نوشـته شـده اسـت کـه نیکوئی مشـهود در دنیای ما
را همچن�ان تجلی�ل م�ی کند.
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عیسی نیز منونه هایی از خیریت و رحمت خدا را در جهان طبیعت بیان می کند(ببینید،
برای مثال ،متی  ۲۸ ،۲۶ :۶تا  )۳۰و ستایش ما از خداوند باید شامل اعتامد ما به او و
سپاسگزاری از هدایای بی شایبه او باشد که ما را با شگفتی احاطه کردهاند .اگر چشاممنان را باز
کنیم و به شگفتیهای خلقت نگاه کنیم ،می بینیم که ما واقعاً دریافت کنند ٔه هدایای شگفت
انگیزی از خالق خودمان هستیم .و در جواب ،باید حتی در میان کوره راه سختیها ،قدردان ،و
سپاسگزار و تسلیم محض او باشیم که ارزانی کننده این هدایا به ماست.
ب�ه عن�وان اعض�ای کلیس�ای ادونتیس�ت روز هفتـم  -کسـانی کـه هـم خالـق را تجلیـل می
کنن�د و ه�م در انتظ�ار آم�دن پادش�اهی خدا هس�تند ،بایـد درک کنیم که زیبایی ها ،شـادی ها
و خوبیهای�ی در جه�ان ش�اهد آن هس�تیم و آنـرا تجربـه می کنیم ،چشـم انـدازی از دنیای ما
اس�ت ک�ه ی�ک بار در گذشـته چنی�ن دنیایی بوـده ،و دوب�اره هامنطور خواهد ش�د.

در تجربـ�ه شـ�ما از جهـ�ان طبیعـ�ت  ،بـ�ه خصـ�وص در مـ�ورد شـ�گفتی هـ�ای خلقـ�ت،
ش��ما از چ��ه چیــزی قدردانــی مــی کنیــد؟ در زندگــی روزمــره ،شــما چگونــه از طریــق
ش��گفتی ه�اـی جهــان طبیعـ�ی مــی توانی��د بـ�ه وجــود خداونــد بهتــر پــی ببریــد؟

     سه شنبه     

 ۱۱تیر ماه

ناظران و مبارشان زمین
ب�ر اس�اس کت�اب مق�دس ،ب�اغ ع�دن و زمین ک�ه به تازگ�ی آفریده شـده بود ،مملـو از وفور
نعم�ت بودن�د ،کهـ ب�رای زندگ�ی ک�ردن و تکثی�ر انسـانها و مخصوصاً بـرای بهره بردن انسـان
ه�ا از آن خلـق شـده بودند.
ام�ا همچنی�ن خ�دا ب�ه اولی�ن مـرد و زن و بقی�ه م�ا کـه بع�د از آنهاـ آمدی�م ،وظیفـه ای در
خلقت�ش داده اس�ت .ای�ن مس�ئله رسیع�اً آش�کار م�ی ش�ود  -و ن�ه فق�ط از ش�یو ٔه خلق�ت او –
بلکـه از آنج�ا ک�ه ،آدم و ح�وا بای�د در ای�ن دنی�ای جدی�د موقعی�ت وی�ژه ای داشـته باشـند.
اولیـن وظیفـه ای کـه بـه آدم داده شـد نـام گذاری بـر روی حیوانـات و پرندگان بـود (نگاه
کنیـد بـه پیدایـش  .)۱۹ :۲س�پس وظیف�ه دیگ�ری بـه او داده شـد ،کـه بـه عنوان یـک برکت از
ط�رف خ�و ِد خداون�د معرفی می ش�ود « :خدا ایشـان را برکـت داد و خدا بدیشـان گفت ،بارور
و کثی�ر شـوید و زمی�ن را پ�ر س�ازید و در آن تس�لط منایید ،و ب�ر ماهیان دریا و پرندگان آسمان
و هم�ۀ حیوانات�ی ک�ه بر زمی�ن میخزند ،حکوم�ت کنید » (پیدایـش .)۲۸ :۱



پیدایش  ۲۸ :۱و  ۱۵ :۲را بخوانید و آنها را با هم مقایس�ه کنید .شما وظیفه انسـان را چطور
توصی�ف مـی کنید ،در یک یا دو جملـه توضیح دهید؟
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اغلب اوقات در تاریخ مسیحیت ،پیدایش  ۲۸ :۱توسط برخی بعنوان مجوزی برای بهره
جوئی و منفعت طلبی ،حتی به منظور از بین بردن جهان طبیعت مورد سؤاستفاده واقع شده
است .بله ،جهان به وضوح برای زندگی برش ،بهره وری و بهره مندی ایجاد شده بود .تنها وظیفه
برش این است که « در آن کار بکند و آن را محافظت مناید » -کتاب پیدایش .۱۵ :۲
هنگام�ی کهـ م�ا در م�ورد نظ�ارت و مب�ارشت صحبت م�ی کنیم ،اغل�ب ،پی�ش از همه چیز
در م�ورد پ�ول فک�ر م�ی کنیم ،اما اولی�ن فرمان به مبـارشان در کتاب مقدس ،مراقبـت از زمینی
اس�ت ک�ه خ�دا ب�رای ما خلق کرده و به ما س�پرده اس�ت .فرم�ان الهی به آدم و ح�وا نیز پیش
بینـی ک�رده ب�ود ک�ه زمی�ن بـا فرزن�دان آنان و نس�ل ه�ای آینـده به اشتراک گذاشـته خواهد
ش�د .در ط�رح اصل�ی جه�ان ،جهان خلق ش�ده همچنان منب�ع زندگی ،خیر و زیبایـی برای همه
انسـانها م�ی ب�ود و آدم و ح�وا نق�ش بزرگ�ی در مراقبت از آن باید می داش�تند.
زمیـن هنـوز متعلـق بـه پـروردگار اسـت (نـگاه کنیـد بـه مزمـور  ،)۱ :۲۴و م�ا همچن�ان
فراخوانـده ش�ده ای�م ک�ه نظـارت داشـته باشـیم ،بـرای همـه آنچـه کـه خدا بـه ما داده اسـت.
شاـید م�ا همچنی�ن می توانی�م نتیج�ه گیـری کنیـم کـه در دنیـای سـقوط کـرده در گنـاه،
مسـئولیت م�ا بـه عن�وان مب�ارشان حت�ی بیشتر اسـت.

اینــ ب�رـای ش�مـا ب��ه چ�هـ معناسـ�ت  ،کــه امــروز در جهــان ســقوط کــرده در گنــاه بــه
عنــوان ناظــر و سرپرســت زمیــن زندگــی کنیــد؟ چطــور تحقــق ایــن مســئولیت بایــد،
زندگــی روزمــره شــما را تحــت تاثیــر قـرار دهــد؟

     چهارشنبه     

 ۱۲تیر ماه

دنیایِ ناقص شده
خداونـد قابلیتیـ ب�ه آدم و ح�وا داد ،کـه او بهـ دیگ�ر مخلوق�ات روی زمی�ن ن�داد ،و آن
آزادیِ اراده و اختی�ار ب�ود .آنه�ا مخلوق�ات ب�ا اراده ای بودن�د به نحوی که گیاه�ان ،حیوانات و
درختان هرگز منی توانس�تند چنین باش�ند .خداوند این آزادی اراده را بس�یار محرتم می شـمرد
تـا جائیکـه اجـازه ایـن امـکان را داد که مردمـش نافرمانی را انتخـاب کنند .با انجـام این کار او
همـه چیزهایـی کـه او بـرای هـدف بزرگتـرش یعنـی ارتبـاط با انسـانی را که بر اسـاس عشـق
و اراد ٔه آزاد خلـق کـرده بـود ،را در معـرض خطـر قرار داد.
ام�ا ی�ک ویرانگ�ر نیـز وجـود داشـت (ایـن آزادی ارزش هـای اخالقـی بـرای فرشـتگان نیـز
وج�ود داش�ت) ،کس�ی ک�ه م�ی خواس�ت جه�ان خ�وب و کامل را ک�ه خ�دا آفریده ب�ود ،خراب
کن�د ،و ب�ه دنب�ال سؤاستـفاده از مخل�وق خ�اص خداون�د ب�ر روی زمی�ن یعنی انس�ان ه�ا بود،
ک�ه آن�ان اینـکار را بکنن�د .شیـطان بارس�خن گفتن از طریقـ م�ار  ،کمال و شایسـتگی آنچـه را
ک�ه خداون�د مهی�ا س�اخته ب�ود را زیر سـوال برد (نـگاه کنید به پیدایـش  .)۵-۱ :۳وسوس�ه اولیه
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طمـع  ،یعن�ی ای�ن ک�ه بیشتر از آنچ�ه ک�ه خداون�د ب�ه آنه�ا داده ب�ود را مدع�ی ش�وند و ب�ه
نیکوئیـ خ�دا ش�ک کنن�د و در ع�وض خ�دا ،ب�ه خ�ود متکی باش�ند.
در اث�ر ای�ن انتخ�اب و عم�ل ب�ه آن ،روابط بی نق�ص و کاملی را که خ�دا در خلقت طراحی
ک�رده ب�ود ،نق�ض کردن�د .دیگ�ر آدم و ح�وا از رابط�ه ب�ا خال�ق خ�ود به�ره من�د نش�دند ،رابطه
ای کهـ ب�رای آنه�ا از طـرف خداون�د تدبی�ر ش�ده ب�ود (ن�گاه کنی�د ب�ه پیدای�ش  .)۱۰-۸ :۳ایـن
دو انس�ان بـه طـور ناگهان�ی متوجهـ ش�دند ک�ه برهن�ه ان�د و رشمگین ش�دند  ،و ارتبـاط آنها با
یکدیگـر تقریب�اً بط�ور جبران ناپذی�ری تغیی�ر ک�رد .رابط�ه آنه�ا ب�ا بقی�ه زمین نی�ز تضعیف و
شکسـته شد.
پیدای�ش  ۱۹-۱۶ :۳را بخوانی�د .ای�ن آیـات راجع بـه تغییر روابط بین انسـانها و دنیای طبیعی
چه مـی گویند؟

بـه دلیـل واقعیـت گنـاه ،زندگـی بـه طـور ناگهانـی بـرای آدم ،حـوا و بقیـه آفرینش بسـیار
س�خت ت�ر ش�د .عواق�ب گن�اه واقعی هس�تند ،به وی�ژه آنها ب�ر روی برشیت و روابط م�ا تاثیر
گ�ذار هس�تند .بهـ ی�ک معنـا ،م�ا را از خال�ق مان ،خ�دا دور م�ی کنند .خان�واده های مـا نیز از
بس�یاری جه�ات تح�ت تاثی�ر قـرار گرفت�ه ،و اغل�ب روابط ماـ با دیگ�ران تحت تاثیـر این چالش
هـا ق�رار م�ی گیرن�د .مـا ح�تی در رابطـه ب�ا محی�ط طبیع�ی و جهانـی ک�ه در آن زندگ�ی می
کنی�م در چالـش هسـتیم .متـام جنبه هـای زندگی ما و جهان ما نشـان دهند ٔه درهم شکسـتگی
آن در اث�ر گناه اس�ت.
ام�ا ای�ن ،آن جهان�ی نب�ود ک�ه خ�دا آفری�ده ب�ود « .لعن�ت هاـی » بـاب  ٣پیدای�ش نی�ز با
وع�ده هاییـ م�ی آی�د کـه م�ی گوی�د خ�دا می توان�د راهیـ را ب�رای احیـای دنیای مـا و اصالح
روابط�ی ک�ه گن�اه ،آن را از بیـن بـرده اسـت ،ایجـاد کنـد .در حالـی کـه مـا همچنان بـه مبارزه
ب�ا گنـاه و اث�رات آن در زندگ�ی م�ان ادام�ه میـ دهی�م ،فرا خوانده شـده ای�م تا نیکوئ�ی اصیل
جهـان را حفـظ کنیـم و مطابـق بـا برنامـه ای کـه خـدا برای ایـن جهـان دارد زندگـی کنیم.

     پنجشنبه     

 ۱۳تیر ماه

شبکه خانواده برشیت
بـا آمـدن گنـاه ،مـدت زمان زیادی طول نکشـید تا دنیا بیـش از این دچار از هم شکسـتگی
شـود .حسـادت و سـوء تفاهـم ،اولیـن جرقـه خشـم را در ذهن یکـی از دو برادرنخسـت ایجاد
کـرد تـا اولیـن قتـل رخ دهـد .هنگامـی که خـدا قابیـل را در قبال گناهـش مـورد بازجوئی قرار
داد ،پاسـخ او کنایـه آمیـز بـود و سـوال را بـا سـوال جـواب داد « :مگـر مـن نگهبـان بـرادرم
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هسـتم؟ »“(پیدایـش  - )۹ :۴و پاسـخ تلویحـی خـدا بـرای ایـن سـوال این بـود که « :بلـه ،کامالً
چنین اس�ت .شما نگهب�ان برادرتان هس�تید ».



امثـال سـلیامن بـاب  ۲۲آیـه  ۲را بخوانیـد .چـه جواب رسبسـته و تلویحی در این رشح سـاده
بیـان مـی شـود؟ چـه در مورد رابطـه ما بـا همنوعامنان مـی گوید؟

بـا هـر کسـی را کـه برخورد کنیـم ،یکی از مخلوقات خداوند اسـت ،و در شمائل او آفریده
شـده اسـت ،و جزیـی از شـبکه ارتباطـی اسـت کـه همـه مـا را بـه خالـقِ آفرینـش متصـل می
کند ،هر چند ممکن اسـت این رابطه ترک خورده و شکسـته شـده باشـد « .همه ما در شـبکه
برشیت به هم متصل هسـتیم .و این شـیطان اسـت که هر بخشـی از برادری و دوسـتی بزرگ
برشیـت را از بیـن مـی بـرد و خطر را بـرای همه بوجود مـی آورد ».
چـه بخواهیـم ،چـه نخواهیـم ،بـه خاطـر ایـن پیونـد مشترک ،دارای مسـئولیتی در برابـر
خداونـد و یکدیگـر هسـتیم کـه خداونـد بـه ما داده اسـت ( نـگاه کنید بـه متـی .)۳۹-۳۷ :۲۲
در رسارس کتـاب مقـدس ،ایـن ادعـا کـه خداونـد خالـق ماسـت مرتـب تکـرار می شـود .به
عنوـان مثاـل ،یک�ی از دالی�ل بـرای ن�گاه داشتن سبـت ( ن�گاه کنی�د ب�ه خـروج  )۱۱ :۲۰و برای
پرسـتش خداونـد در زمـان آخـر( نـگاه کنیـد به مکاشـفه  )۷ :۱۴اسـت .همچنین انگیـزه اصلی
بـرای مراقبـت از یکدیگـر ،و نگرانـی بـرای افـراد کم اقبال اسـت.
همـ ٔه مـا بـا پیونـدی که با ریشـ ٔه مشترکامن در خداونـد داریم ،بـا هم مرتبط هسـتیم .هر
ک�س « ه�ر ک�ه ب�ر فقی�ر ظل�م کن�د آفرینن�ده خ�ود را حقی�ر میشمارد ،و ه�ر ک�ه بر مس�کین
تر ّح�م کن�د او را متجی�د میمنای�د » ( امثـال سـلیامن  .)۳۱ :۱۴چقـدر ایـن پیوند آشـکار اسـت؟
خداونـد بـه عنـوان خالـق بـر مـا حقـی دارد که در متام طـول زندگی مـا آن را از مـا مطالبه
مـی کنـد کـه شـامل پرستشـهای مـا و خدمـات مـا و مراقبـت مـا از دیگـران اسـت .هـر چنـد
در زمـان عمـل بـه آن ممکـن اسـت سـخت و خسـته کننـده و زحمـت دار باشـد ،حقیقتـاً ما «
نگهبـان برادر » هسـتیم.

چ ـرا شــما فکــر مــی کنیــد ادعاهــای خداونــد بــه عنــوان خالــق ،در سراســر کتــاب
مقــدس تکــراری هســتند؟ چــرا اینقــدر مهــم اســت ،و ایــن واقعیــت چگونــه در
چگونگــی رفتــار شــما بــا دیگ ـران اثــر مــی گــذارد؟

     جمعه     

 14تیر ماه

اندیشـه هایـی فراتـر :فصـل  ۱از کتـاب مشـایخ و انبیـا بـا موضـوع « :چـرا بـه گناه
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اجـازه ورود داده شـد » ،صفحـات  ۴۴تـا  ۵۱نوشـته اِلـن جـی وایـت را مطالعـه کنیـد[ .توجـه:
ایـن صفحـات مربـوط بـه کتـاب اصلـی به زبـان انگلیسـی می باشـد]
[ « خدا محبت است »  ...طبیعت او و احکام او ،حاکی ازمحبت است .برای همیشه بوده؛
و همیشگی خواهد بود ”.جایگاه او در مکانی مقدس و متعال است  ”،کسیکه “ ،طریق های
او ابدی و تغییر ناپذیرند .در او تغییری نیست و حتی کمی تغییر جهت منی دهد ].
« متامـی مظاهـر قـدرت آفریننـده ،تجلی محبت ازلی اسـت .حاکمیت خداونـد دربرگیرنده
پـری بـرکات بـرای متامـی مخلوقات اسـت » اِلن جی وایت ،مشـایخ و انبیا ،صفحـه  ۳۳از مرجع
زبان انگلیسـی منت.
« اگـر انس�ان هاب�ه عن�وان ناظ�ران وف�ادار در قبـال بـرکات و نعامتـی کـه خداونـد مهیـا
س�اخته وظیف�ه ش�ناس و مس�ئولیت پذی�ر باش�ند  ،هی�چ داد و فغانی بـرای نان وجـود نخواهد
داش�ت ،هیچـ ک�س از فقـر رن�ج نخواه�د برد ،و هی�چ کس برهن�ه و نیازمن�د نخواهد ب�ود .این
پیمان ش�کنی و ب�ی وفائ�ی انس�ان اس�ت ک�ه بشر را در ژرف�ای رن�ج و درد فـرو م�ی ب�رد . . . .
پ�روردگار ،انسـان ه�ا را بـه ناظ�ران خویـش گمارده ،و خداونـد نبای�د بـه خاطر رنـج ،بدبختی،
برهنگ�ی و خواسـته ه�ای انس�انی در مظـان اتهـام قـرار گیـرد .خداونـد همـه چیـز را بـه وفور
ب�رای هم�ه فراهـم ک�رده اس�ت ».Ellen G. White, Welfare Ministry, p. 16 .

سواالتی برای بحث
 .۱در متـن بـاال ،بـا دقـت بـه آخرین اظهـارات الـن جی وایت نظـری بیندازیـد .او چه
مـی گویـد؟ او میگویـد چه کسـی در نهایت مسـئول بسـیاری از تنگدستیهاسـت؟ این
مطلـب چـه چیـزی در مـورد اهمیـت وفـاداری در خصوص نظـارت گوشـزد می کند؟

 .۲پــس از گذشــت هـزاران ســال از ســقوط دنیــا در اثــر گنــاه ،هنــوز چقــدر بـرای
مــا ممکــن اســت کــه رحمــت خالــق را ببینیــم؟ بــه عنــوان افـرادی کــه بــه خــدا بــه
عنــوان خالــق اعتقــاد داریــم ،چــه مــی توانیــم انجــام دهیــم تــا بــه دیگـران کمــک
کنیــم کــه رحمــت او را در خلقتــش ببیننــد؟

 .۳درک شـما از کلمه ناظر [یا مباشـر] چیسـت؟ آیا چیزی در درس این هفته ،تفکر
شـما را دربـاره اینکـه کلمـهٔ ناظـر به چه معنا باید باشـد ،بسـط داده اسـت؟ به ویژه
ایـن که ما توسـط خـدا فراخوانده شـده ایم؟
خالصه :خدا یک جهان خوب و کامل را خلق کرد و مقدر ساخت تا انسان ها به شکل
او خلق شوند ،تا « از خلقت او مواظبت و مراقبت کنند » .اگرچه گناه رابطه ای را که خداوند
در ابتدا برای ما در نظر گرفته بود ،در هم شکست ،اما ما همچنان نقش مهمی را به عنوان
ناظران در راستای خلقت و همنوعامنان خود ایفا می کنیم .محقق ساخنت این نقش یکی از راه
هایی است که ما می توانیم خدا را به عنوان خالق مان تحسین کنیم.
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