  درس دوازدهم  

رحمت محبانه

 ۲۳تا  ۲۹شهریور

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :متی  ۲۵ :۶تا ۳۳؛ یعقوب  ۵ :۱تا ۸؛ ۱۶ ،۱۵ :۲؛ اشعیا ۷ :۵۲؛ اول یوحنا
 ۱۶ :۳تا ۱۸؛ اشعیا  ۱ :۵۸تا .۱۰
آیــه حفظــی « :در تاریکــی ،نــور بـرای صالحــان طلــوع میکنــد ،بـرای شــخص فیــاض و رحیــم
و پارســا .فرخنــده اســت شــخص ســخاومتند و قرضدهنــده ،کــه در کارهــای خویــش بــا انصــاف
اســت » ( مزمــور ۴ :۱۱۲و .)۵

هامنط�ور ک�ه دی�ده ای�م ،کت�اب مق�دس پـر از توصیـف نگرانـی خداونـد بـرای فقـرا و
سـتمدیدگان اسـت ،هامنطـور کـه خداونـد از قومش می خواهد کـه از جانـب او در این زمینه
اقـدام کننـد .بـا وجـو ِد اهمیتـی کـه بـه ایـن مسـائل میدهـد ،بـا ایـن حـال ایـن فرمـان کتاب
مقدسـی ،تنهـا بطـور پراکنـده و نامتـام انجـام شـده اسـت و تنهـا بـا بازگشـت مسـیح و انجـام
وقایـع فـرا طبیعـی در روزهـای آخـر بصـورت کامـل اجـرا خواهـد شـد.
تـا آن زمـان ،رشیـر بـه گونـه هـای مختلـف به وسوسـه و سماجتش در ایـن امور ،بوسـیله
نفـوذ روح هـای ظلامنـی شـیطان و فرشـتگانش ،ادامـه میدهـد .اغلـب ایـن رشارت ،در فقـر،
خشـونت ،ظلـم ،بردگـی ،اسـتثامر ،خودخواهـی و حـرص و طمع بـه وضوح قابل رویت اسـت.
در چنیـن دنیایـی ،جوامـع مـا ،کلیسـا هـای مـا ،و خانـواده های مـا ،بایـد در برابر ایـن رشارت
ایسـتادگی کنند ،مهم نیسـت که چقدر سـخت باشـد ،ولی باید این کار انجام شـود .در پاسـخ
بـه محبـت و دسـتورات خداونـد و زندگـی در پرتـو خدمـت و فـداکاری مسـیح و در قـدرت و
هدای�ت روح الق�دس ،م�ا بایدـ ب�ا مهربان�ی ،خالقی�ت ،و باـ ش�جاعت در پ�ی آن باش�یم ک�ه «
عدال�ت را بج�ا آوری�م و محبّ�ت پای�دار داش�ته باش�یم و ب�ا مش�ارکتی فروتنان�ه ب�ا خ�دای خود
زندگ�ی کنی�م » ( میـکاه .)۸ :۶
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت روز  ۳۰شهریور –  September 21آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۴شهریور

اُولویت های پادشاهی
هامنطـور کـه در آمـوزه هـا و تعالیـم مسـیح و نویسـندگان عهـد جدیـد بـه روشـنی بیـان
شـده اسـت ،کسـانی کـه تصمیم مـی گیرند بـه عنوان اعضـای پادشـاهی خداوند زندگـی کنند،
بـا یـک رسی ارزش و اولویـت هـای متفـاوت نسـبت بـه دنیـا ،زندگـی میکنند.
متـی  ۲۵ :۶تـا  ۳۳را بخوانیـد .چـه تضمیـن دوبـاره ای در ایـن آیـات بـه مـا داده میشـود؟ و
چگونـه بایـد ،ایـن تضمیـن دوبـاره در اولویـت هـای ما اثـر بگذارد؟

عیسـی تعلیـم داد کـه « :جـان از غـذا ،و بـدن از لبـاس مهمتر اسـت » ( متـی  .)۲۵ :۶البته
ایـن چیزهـا اهمیـت دارنـد ،ا ّمـا بایـد آنهـا را در پرتـو ملکـوت خداوند ببینیـم ،به ایـن معنا که
مـا بایـد زندگـی خودمـان را در روشهای حقیقـی و کاربردی مجددا ً اولویت بنـدی کنیم .وقتی
مـا فراخوانـی را کـه در رسارس کتـاب مقدس برای کمک و مراقبت از دیگران شـده اسـت ،درک
کنیـم ،همچنیـن ایـن دعـوت مبـدل بـه یکـی از اولویـت های مـا به عنوان کسـی می شـود که
راه مسـیح را تعقیـب میکنـد .و بـه شـکل مطلـوب آن ،ایـن دعـوت بایـد بـه مـا کمـک کند تا
بـرروی خودمـان کمتر و برروی دیگران بیشتر مترکـز کنیم.
همچنیـن ایـن مجموعـه متفـاوت از اولویـت هـا ،ارتبـاط مـا را بـا کسـانی که بـر روی ما و
سـتمدیدگان سـلطه و اقتـدار دارنـد ،تغییـر میدهـد .در حالـی که کتـاب مقدس به مسـیحیان
تعلیـم میدهـد کـه تـا آنجـا کـه ممکن اسـت بـه حکومـت هایشـان احترام بگذارنـد و از آنان
اطاعـت کننـد ( ببینیـد ،بـرای مثـال رومیان  ۱ :۱۳تـا  ،)۷همچنین در اینجا اشـاره ای در کلامت
پط�رس وج�ود دارد ک�ه در چ�ه رشایط�ی م�ا « از خ�دا باید اطاعت ك�رد ،نه از انس�ان » ( اعامل
رسـوالن  ،)۲۹ :۵برعکـس عمـل کنیـم .عیسـی ایـن دو اصـل را در پاسـخ بـه کسـانی کـه بـا این
سـوال س�عی در حیل�ه و نیرن�گ او داشـتند ،بی�ان کـرد « :پ�س آنچ�ه را ك�ه مال قیرص اس�ت به
قیصر و آنچ�ه را ك�ه مـال خداس�ت به خدا بدهی�د » ( متـی .)۲۱ :۲۲
کسانی که دارای قدرت هستند ،چه در حکومت و چه در اشکال دیگر ،اغلب این قدرت
را بوسیله تهدید یا به زور حفظ میکنند .هامنطور که ما در زندگی عیسی دیده ایم ،زندگی با
ایامن همیشه و در هر رشایطی مرشوط به بی ارادگی در مقابل رش و اطاعت از رشیر نیست.
برای مثال ،با توجه به دوران برده داری در امریکا ،اِلن جی وایت می نویسد « :وقتی قوانین
انسانی با کالم خدا و قانون او منافات دارد ،ما باید از دومی یعنی کالم خدا اطاعت کنیم ،مهم
نیست که عواقب آن چه خواهد بود .قانون دنیای خاکی ما ،از ما می خواهد که مانند برده
خود را تسلیم ارباب کنیم ،ما نباید اطاعت کنیم؛ و ما باید عواقب ناشی از نقض این قانون
دنیای خاکی را تحمل کنیم .برده ها جزو اموال هیچ انسانی نیستند .خداوند خودش ارباب
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حقیقی است ،و انسان حق ندارد که مخلوق خداوند را تحت سلطه خودش بگیرد و خود را
مالک او بداند » جلد اول ،Testimonies for the Church ،صفحات  ۲۰۱و [ .۲۰۲صفحات
فوق برگرفته شده از منت انگلیسی می باشد]

مــرز بیــن اطاعــت از مقامــات و حمایــت از آن دســته از کســانی کــه ممکــن اســت
قربانــی یــک حکومــت ســتمگر شــده باشــند ،کجاســت؟

     دوشنبه     

 ۲۵شهریور

بی تفاوتی و دلزدگی نسبت به امور خیریه و
اعامل مشفقانه
بـا امـکان پایمال شـدن نیـت هـای خـوب بوسـیله « متـام سـختیها و مصایـب در دنیـا »،
بسـیاری از مـا دوسـت داریـم تـا کارهـای بیشتری انجـام بدهیـم تـا در زندگـی کسـانی که در
رنـج و عـذاب هسـتند تغییـر حاصـل کنیم .مجموعـه ای از رفتارهـا و اقدامات وجـود دارند که
بـه مـا مـی تواننـد کمـک کننـد تا به کسـانی کـه نیازمنـد کمک هسـتند ،پاسـخ مثبـت بدهیم.
شفقت :هامنطور که دیده ایم ،درک درد و رنج و همدردی درغم واندوه کسانی که در
معرض آزار و آسیب هستند اولین گام در جهت اقدام کاری برای آنها است .ما نیاز داریم که
میزان حساسیت خودمان را نسبت به رنجیدگان ،افزایش دهیم و این نگرانی و حساسیت در
مورد آنان را از دست ندهیم .امروزه ،مردم در مورد « خستگی از محبت کردن » صحبت می
کنند ،در مورد این عقیده که ،ما خیلی زیاد در معرض غم و اندوه و مصیبت قرار داریم ،اینکه
بسیاری از ما به دالیل مختلفی دلزده و بیزار شده ایم ،برای اینکه برای حامیت عاطفی و مالی
فراخوانده شده ایم .عیسی آگاهانه از رشیر و درد و رنج اطرافش با خرب بود؛ با این حال ،او با
دلسوزی ایستادگی کرد به کار خود ادامه داد ،پس ما هم باید مثل او عمل کنیم.
تعلیـم و آمـوزش :از آنجـا کـه بسـیاری از وضعیـت هـای ناشـی از بـی عدالتـی و فقـر مبهم
اسـت ،بنابرایـن هـر چـه کـه مـا مـی توانیـم در ایـن مـورد بشـنویم و یـاد بگیریـم مهم اسـت.
منونـه هـای بسـیاری وجـود دارد کـه در آن افرادی بـا ن ّیت خوب ،هنگامی که سـعی می کردند
بـه دیگـران کمـک کننـد ،باعـث آسـیب رسـاندن به زندگـی آنان شـده انـد .در صورتـی که این
منـی توانـد بهانـه ای بـرای کمـک نکـردن بـه آنهـا باشـد ،و ما بایـد در پـی راه هـای آگاهانه و
اندیشـمندانه بـرای مشـارکت در کمـک رسـانی به آنان باشـیم.
دعـا :هنگامـی کـه مـا بـا یـک مشـکل مواجـه مـی شـویم ،اولیـن فکـری کـه بـه ذهـن مـا
مـی آیـد اقـدام « عملـی » در جهـت رفـع آن مشـکل اسـت .ا ّمـا کتـاب مقـدس به ما یـادآوری
میکنـد کـه « دعـا » عملـی اسـت کـه مـا بایـد انجـام دهیـم .ما مـی توانیـم در زندگـی فقرا و
مظلومیـن ،بـا دعاهایمان بـرای آنـان و کسـانی کـه بـر آنهـا ُسـلطه دارند ،تغییـر ایجـاد کنیم (
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اول تیموتائـوس  ۱ :۲و  ۲را ببینیـد ) ،همچنیـن بایـد در پـی هدایـت و راهنامیـی خداوند برای
یافتن بهرتیـن روش در ارائـه کمـک بیشتر باشـیم ( امثـال سـلیامن  ۷ :۲و .)۸
توقعـات :یکـی دیگـر از عوامـل مهـم در تلاش برای تسـکین رنج و زحمت ،این اسـت که با
توجـه بـه پیچیدگـی رشایط اجتامعی ،سیاسـی ،و شـخصی ،بایـد توقعات معقول و بجا داشـت.
امیـد مـا بایـد ایـن باشـد ،کـه بـه مـردم گزینه هـا و فرصـت هایـی بدهیم کـه ممکن اسـت از
آن برخـوردار نبـوده باشـند .گاهـی اوقـات آنچـه مـردم بـا ایـن فرصت هـا انجام مـی دهند ،ما
را نـا امیـد میکنـد ،ا ّمـا مـا بایـد بـه انتخـاب آنهـا احترام بگذاریـم .بـه هر حـال به هر روشـی
ک�ه ممک�ن اس�ت بای�د به خاط�ر رنجدیدگان تلاش کنیم ،و اس�اس معیار ما این باش�د ک�ه « :با
دیگرـان هامنطـور رفتـار كنی�د ك�ه میخواهی�د آنها با شما رفتـار كنند » (متـی .)۱۲ :۷

یعقــوب  ۵ :۱تــا  ۸را بخوانیــد .نقــش دعــا در فعالیــت هــای مســیحی چیســت؟
یعقــوب در بــاب  ۲آیــات  ۱۵و  ۱۶در بــار ٔه اینکــه چگونــه مــی توانیــم بــا دعــا و
گرفتــن جــواب دعاهایمــان ،بــه دیگ ـران کمــک کنیــم ،چــه چیــزی پیشــنهاد میکنــد؟

     سه شنبه     

 ۲۶شهریور

سخاوت
« زیـرا خداونـد کسـی را دوسـت دارد ،کـه بـا شـادی میبخشـد »( دوم قرنتیـان ،)۷ :۹
بخشـش سـخاومتندانه جنبـ ٔه مهمـی از زندگـی مسـیحی اسـت ،در حالـی کـه مـا بایـد اجـازه
بدهیـم کـه کتـاب مقـدس بخشـش هـا و اولویـت هـای مالی مـا را به چالش بکشـد ،سـخاوت
چیـزی بیـش از کمـک مالـی مـی باشـد کـه مهـم نیسـت بـه چـه انـدازه بـا ارزش اسـت.
در عـوض ،سـخاومتند بـودن یکـی از بزرگرتیـن رفتارهـای زندگـی و رمـز خصیصه « کسـانی
اسـت کـه خداتـرس مـی باشـند » ،هامنطـور که بارها در مزمور  ۱۱۲به آن اشـاره شـده اسـت:
« کس�یکه دلس�وز و قرضدهن�ده باش�د و کاره�ای خ�ود را از روی عدل و انص�اف انجام دهد،
س�عادمتند خواهد ش�د » ( مزمـور .)۵ :۱۱۲
هـر کـدام از آیـات زیـر چه چیزهایی را در مورد سـخاوت به کسـانی که نیازمند هسـتند ،می
گوینـد؟ الویـان ۳۵ :۲۵تـا ۳۷؛ مزمـور ۳۶ :۱۱۹؛ دوم قرنتیـان  ۱۲ :۸تـا ۱۵؛ اول یوحنا  ۱۶ :۳تا
۱۸؛ اول تیموتائـوس  ۱۷ :۶تا .۱۹

پولس در نامه های عهد جدید خود ،بطور مرتب به سخاوت خداوند – که در عیسی
مسیح ،با بخشیدن حیات خود برای ما ،این سخاوت کامل شد  -به عنوان ِ
امید مسیحی اشاره
میکند .همچنین به نوب ٔه خود ،مرگ مسیح به خاطر گناهان ما میتواند انگیز ٔه ما در زندگی
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برای گشاده دستی نسبت به دیگران باشد « :و دعای من این است كه ات ّحاد ما با هم در ایامن
باعث شود كه دانش ما به هم ٔه بركاتی كه در مسیح داریم ،افزوده شود » ( ِفلی ُمون .)۶ :۱
سخاوت ،نگرشی در زندگی است که ،بزرگ ،جسور و پذیرای دیگران است .در بسیاری از ما طرز
زندگیهای شخصی ،اجتامعی ،و فرهنگی ما باعث میشوند که ما فقط به فکر خودمان باشیم ،و تا
حد ممکن همه چیز را فقط برای خودمان بخواهیم و حفظ کنیم .اجازه بدهید این مسئله را در اینجا
بیان کنیم ،برای اکرث ما ،حرف اول و ارجحیت همیشه خودمان ،خودمان و فقط خودمان هستیم.
اگـر ایمان مـا حقیقـی باشـد ،باعث میشـود که ما خـود را نادیـده بگیریم و بـرای دیگران
زندگـی کنیـم .ایمان واقعـی بـه ما کمـک میکند تا جهان و انسـان هـا را هامنطـور ببینیم ،که
خداونـد هـر دو جنبـ ٔه خـوب و بـد (ضعـف ) آنهـا را می بیند ،و ایـن دیدگاه مـا را موظف می
سـازد تـا در پـی کمـک به نیازمنـدان تا جایی باشـیم کـه برای ما ممکن اسـت.
به عنوان یک خصیصه خوب در زندگی ،بخششی که از طرف مؤسسات جمع آوری کمک
های مالی و مؤسسات خیریه است ،به راحتی قابل درک است .اینگونه بخششها قابل ارزش
گذاری است و بطور مستقیم اجرایی هستند .ا ّما بخششهای بزرگ لزوماً نشان دهند ٔه یک
زندگی سخاومتندانه نیستند ( ببینید لوقا  ۴۱ :۱۲تا  .)۴۴یک زندگی سخاومتندانه چیزی بزرگتر
و ارزشمندتر از هر نوع بخششی است .ما نیاز داریم تا روحیه سخاوت و بخشش را در همه
آنچه که انجام می دهیم ،افزایش و ترویج دهیم .در اکرث مردم ،روحیه بخشش بطور ذاتی
در درون آنها وجود ندارد؛ این یک فضیلت است که ما باید در زندگی خودمان بطور فعال و
هدفمند ،بدون توجه به کُنش های گناهکار و خودخواه انسانی ،از خود نشان دهیم.

عــاوه بــر بخشــیدن پــول ،حتــی بصــورت ســخاوتمندانه ،چــه روشهــای دیگــری
وجــود دارد کــه مــا بایــد در آن روحیــه ســخاوتمندانه خــود را نشــان دهیــم؟

     چهارشنبه     

 ۲۷شهریور

ایجاد صلح و دوستی


متـی  ۵:۹را بخوانیـد .در دنیـای ایـن چنینـی کـه در آن زندگـی میکنیـم ،چگونـه مـی توانیـم
آنچـه را کـه عیسـی میگویـد ،اجـرا کنیـم؟ و در نهایـت چگونـه مـی توانیـم توفیـق یابیـم؟
خشونت ناشی از مناقشه یکی از دالیل مهم غم و اندوه است .قربانیان مستقیم ،زندگیهای
از هم پاشیده ،از جمله هزینه های جنگ هستند ،بهرت میشد ،اگر توجه و اهمیت و منابع
اختصاص یافته به ماشین آالت نظامی ،برای رفع سایر نیازهای انسانی و رنج های دامئی
بازماندگان و جانبازان جنگ ها ،و حتی فاتحان جنگ ها اختصاص می یافت.
در قلـب انجیـل عیسـی مسـیح ،عمـل خیرخواهانـه و عظیـم خداونـد در اقـدام بـه آشـتی
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دادن ،انسـانهای گناهـکار بـا خالـق آنـان قـرار دارد ( دوم قرنتیـان  ۱۸ :۵تـا  .)۲۱مصالحـه ای
ک�ه ب�ا ماـ ش�د ،الگوئ�ی برای ما ش�د تا ما هم « س�فیران » این صلح و آشـتی به دیگران باشـیم.
چگونه می توانیم مانند آنچه که در اشعیاء  ۷ :۵۲آمده است ،زندگی کنیم؟

همچنین انجیل ،پیام آورصلح و دوستی ،برای ما انگیزه ،الگو ،و مرجعی در راستای ایجاد صلح
و دوستی در این دنیای خشونت آمیز شد « .قلبی که در هامهنگی با خداست  ،یکی از طرفداران
صل ِح آسامنی است و اثرات متبارک خود را به هم ٔه اطراف خود منتقل خواهد کرد .رو ِح صلح
طلب مانند شبنم بر قلب های خسته و مضطرب از نزاع های دنیوی می نشیند و به آنان تسکین
می بخشد » اِلن جی وایت ،Thought From the Mount of Blessing ،صفحه .۲۸
مسـیح در موعظـ ٔه کـوه فرمـود « ،خوشـا به حـال صلحكننـدگان ،زیرا ایشـان فرزنـدان خدا
خوانـده خواهنـد شـد » ( متـی  .)۹ :۵دقـت کنیـد ،حتـی بیـش از بایـد انجـام داد ،او نـه تنهـا
فرمـان قتـل در برابـر قتـل را تائیـد نکـرد ،او گفـت مـا نبایـد نسـبت بـه دشـمنامنان عصبانـی
شـویم و یـا کینـه آنهـا را بـه دل بگیریـم ( ببینیـد ۲۱ :۵ ،تـا  )۲۶و اینکـه مـا باید دشـمنان خود
را دوسـت داشـته باشـیم و بـرای کسـانی کـه مـا را آزرده خاطـر کردهانـد دعـا کنیـم ( ببینیـد،
متـی  ۴۵ :۵تـا  ،)۴۸بـه ایـن معنـا کـه ما بایـد در پـی اقدامـات خیرخواهانه بـرای خیریت آنان
باشـیم .بسـیاری حکایـت هـای الهـام بخـش در مورد افـرادی که زندگـی خود را بـه ایجاد صلح
و دوسـتی در نقـاط دشـوار دنیـا اختصـاص داده انـد ،وجـود دارد ،نـگاه اجاملـی بـه صلـح و
دوسـتی نشـان میدهـد ،کـه اغلـب بسـیاری از بی عدالتـی ها و رنجهـا و مصیبتهایـی را که در
اثـر ایـن مناقشـه هـا بوجـود آمدهاند را تسـکین داده اسـت.

کلیســای محلــی شــما از چــه راه هایــی مــی توانــد در محــدود ٔه محــل ســکونت شــما،
در جهــت برقـراری صلــح و دوســتی ایفــای نقــش کنــد؟

     پنجشنبه     

 ۲۸شهریور

صدایی برای بی صدایان
سلیامن نبی نوشت که « زمانی برای سکوت ،زمانی برای سخن گفنت » ( جامعه .)۷ :۳
او درست می گفت ،برای هر یک از ما پیدا کردن توازون مناسب برای زمان حرف زدن و یا
سکوت ،آسان نیست .به هر حال ،زمانی باید به خاطر ستمدیدگان حرف زد و صدای خاموشان
رش بوسیل ٔه نیکویی بود ،آیا امکان دارد که به عنوان کلیسا با
و بینوایان بود و در پی غلبه بر ّ
سکوت بیش از حد خود در خطا و گمراهی بیفتیم ،در زمانی که باید صدای ما شنیده شود؟
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مسیحیان اغلب با توجه به دعوت برای خدمت عملی و تالش برای خدمت به دیگران ،هامنطور
که مسیح برای ما انجام داد ،در مورد اینکه باید دستان و پاهای عیسی برای یاری رسانی به دیگران
باشند ،صحبت می کنند .ا ّما در وظیفه نبوی ،هامنطور که در کتاب مقدس بیان شده است ،اولین
دعوت خداوند از مردان و زنان این است که صدای او باشند و از جانب خدا ،و همچنین کسانی
که خداوند می خواهد از آنان دفاع شود ،سخن گویند ( ببینید مزمور  ۶ :۱۴۶تا .)۱۰
اشـعیاء  ۱ :۵۸تـا  ۱۰را بخوانیـد .ایـن آیـات چه پیامی در زمان و مـکان و رشایط ِ
خاص دوران
خـودش و همینطـور در مـورد زمـان و مکان و وضعیـت فعلی جهان به مـا میگوید؟ و چقدر
از زمانـی کـه اشـعیا این را نوشـت تـا زمان حال دنیـای ما تغییر بوجود آمده اسـت؟

ِ
دعوت انبیاء برای اجرای عدالت هرگز راهی برای رسیدن به محبوبیت نبود .اما بوسیله
ماموریتی که خداوند به آنان سپرده بود ،انگیزه ای یافتند برای درک اشتیاق خداوند برای
اجرای عدالت ،همدردی و جانبداری از وضعیت فقرا و مظلومان ،و در پی ایجاد رشایط بهرت
برای جامعه خودشان باشند ،با وجود مخالفت ها و سختی ها و خطرات ،این انبیاء جرات
یافتند تا صدای بینوایان خاموش دوران و مکان زندگی خودشان شوند ( اول پطرس .)۱۷ :۳
بر اساس درک ما از انجیل و دعوت به معرفی عیسی به دنیا ،همچنین کلیسای روز هفتم
ادونتیست در رابطه با برخورد و مقابله با رشیر در دنیا ،راهکارهای خوبی دارد که ارائه دهد.
بـه عنـوان مثـال « :ادونتیسـت هـا اعتقـاد دارنـد ،اقداماتـی کـه بـرای کاهـش فقـر و بـی
عدالتـی هـا در جامعـه صـورت میگیـرد بخـش مهمی از مسـئولیت هـای اجتامعی مسـیحیان
اسـت .کتـاب مقـدس بـه وضـوح عالقـ ٔه خـاص خداونـد بـه فقـرا و انتظـارت او از پیروانـش در
حامیـت ومراقبـت از کسـانی کـه قـادر بـه مراقبـت از خودشـان نیسـتند را بیان میکنـد ،هم ٔه
انسـانها ،صـورت و تصویـر خداونـد را در بردارنـد و دریافت کنندگان برکت خداوند هسـتند (
لوقـا  .)۲۰ :۶در کار کـردن بـرای فقـرا ،از تعالیم و الگوهایی که مسـیح به ما داده اسـت پیروی
میکنیـم ( متـی  ۳۵ :۲۵و  .)۳۶بـه عنـوان یـک جامعـ ٔه روحانـی ،ادونتیسـت هـای روز هفتـم،
از عدالـت و فقـرا حامیـت میکننـدو از جانـب کسـانی که منـی توانند صـدای عدالت خواهی
خـود را بـه گـوش دیگـران برسـانند ،سـخن مـی گوینـد ( امثـال سـلیامن  )۸ :۳۱و از عدالـت و
فقـرا در برابـر کسـانی کـه فقـرا را از حقـوق خود محـروم میکنند دفـاع می کنند ( اشـعیا :۱۰
 .)۲مـا بـا خداونـد در گرفتن حـق مظلومـان از ظاملان ( مزمـور  )۱۲ :۱۴۰مشـارکت میکنیم ».
بیانیـه رسـمی کلیسـای روز هفتـم ادونتیسـت در مورد فقـر جهانـی ۲۴ ،ژوئن .۲۰۱۰

     جمعه     

 ۲۹شهریور

تفکری فراتر :بخوانید ،اِلن جی وایت ،A Higher Experience ،صفحات  ۵۰۳تا  ،۵۱۶در کتاب
 The Ministry of Healing؛  Duty to Unfortunateو  ،Man’s Duty to His Fellow Menصفحات
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 ۵۱۱تا  ،۵۲۶در  ،Testimonies for the Churchجلد ۳؛  Doing for Christصفحات  ۲۴تا  ،۳۷در
 ،Testimonies for the Churchجلد [ .۲صفحات ارائه شده مربوط به منت انگلیسی کتاب ها می باشد]
« اگـر آسمان و زمیـن را جسـتجو کنیـم ،هیـچ حقیقتـی تاثیـری قوی تـر از آنچـه که باعث
رسـیدن رحمـت و شـفقت بـه کسـانی کـه نیازمند همـدردی و کمک ما هسـتند ،وجـود ندارد.
ایـن حقیقتـی اسـت بـه همان انـدازه کـه عیسـی مسـیح اسـت .زمانـی کـه کسـانی ادعـا مـی
کننـد کـه در نـام عیسـی مسـیح بایـد اصـول قانـون طالیـی او را اجـرا کننـد ،هامننـد دوران
رسـوالن ،قـدرت انجیـل و روح القـدس در میـان آنـان حضـور پیـدا خواهـد کـرد » اِلـن جـی
وایـت ،Thoughts From the Mount of Blessing،صفحـه .۱۳۷
« محبـت عظیـم بـه خداونـد و محبـت متواضعانه بـه یکدیگـر ،بهرتین هدیه ای اسـت که
فقـط پـدر آسمانی مـا مـی توانـد به ما عطـا کند .ایـن محبت رضر منی رسـاند ،بلکـه یک اصل
اله�ی و قدرتـی اب�دی اس�ت .یـک قلـب غیـر روحانـی و دنیـوی منی توانـد محبـت را موجب یا
بـارور کنـد .فقـط در قلبـی که در آنجا عیسـی مسـیح سـلطنت میکند ،یافت میشـود … این
محبـت ،محبـوب جـان اسـت ،زندگـی را شـیرین میکنـد ،و تاثیـرات ایـن تولـد نو بـه اطرافیان
مـی رسـد » اِلن جـی وایت ،اعمال رسـوالن ،صفحه .۵۵۱

سواالتی برای بحث
 .۱همانطور که در مطالعهٔ درس این هفته دیده ایم ،انجیل همچنان به عنوان الگو و
انگیزه دهنده برای کفالت از جانب دیگران ادامه می دهد ،همانطور که عیسی از جانب
ما کفیل شد .چگونه این ،درک و شکرگزاری شما را از مژد ٔه خوب به خاطر آنچه که خداوند
برای ما انجام داد و نحوه ای که او این محبت را نشان داد ،گسترش داده است؟
جانب کسانی که صدایی از خود ندارند  ،دخیل شدن در فعایت های
 .۲سخن گفتن از
ِ
صلح طلبانه و آشتی جویانه ،و فعالیت های مشابه ،میتواند ما را به جایگاه هائی در
عرصه های اجتماعی و سیاسی برساند .با این حال کلیسای روز هفتم ادونتیست ،مدافع
عقید ٔه جدایی کلیسا از حکومت یا ( دین از سیاست ) است ،چه تفاوتی بین مشارکت
سیاسی نامناسب و سخن گفتن و تالش برای صلح به روشهای اجتماعی آن ،وجود دارد؟
 .۳گام یا اقدام مورد بحث در درس این هفته که شما مایل هستید در زندگی و جامعهٔ شما
اجرا شود ،چیست؟ شما چگونه می توانید باعث شوید که این ایده ،عملی شود؟
 .4شــما ب ـرای چــه مســئلهٔ شــر و ظلمــی در جامعــهٔ خــود و یــا جهــان پهنــاور ،تصمیــم
گرفتــه ایــد کــه دعــا کنیــد؟

خالصـه :در اثـر متابعـت از مسـیح  ،جنبـه هـای مختلـف زندگـی مـا تغییر پیـدا خواهد
کـرد ،ازجملـه در ما شـوق پیوستن به خداوند در تو ّجـه و اهمیت دامئی برای فقرا و مسـکینان
بوجـود مـی آیـد ،هرگز این کار سـاده ای نیسـت و بندرت متداول و محبوب اسـت ،این شـوق
باعـث تغییـر اولویـت هـای ما در زندگی خواهد شـد و ما را وادار می سـازد کـه گام های موثر
در جهـت بهبـود زخمهـا و آسـیب ها در جهـان اطراف خودمـان برداریم.
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