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حق چاپ محفوظ و مخصوص «کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم» میباشد .هیچیک از بخشهای این کتابچه راهنامی مطالعه
کتاب مقدس مدرسه سبت ویژه بزرگساالن بدون اجازه قبلی و کتبی از کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم (جرنال کنفرانس)
قابل ویرایش ،تغییر ،اصالح  ،اقتباس  ،ترجمه  ،تکثیر یا انتشار نیست .دفاتر بخشهای تابعه کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم
مجاز هستند تا طبق دستورالعمل ویژه ای ترتیبی اتخاذ منایند تا کتابچه راهنامی مطالعه کتاب مقدس مدرسه سبت ویژه بزرگساالن
ترجمه گردد .حق طبع و نرش مطالب ترجمه شده و انتشارات آنان متعلق به کنگره عمومی است .عناوین (ادونتیستهای روز هفتم)
و (ادونتیست) و آرم شعله گون جزو اسامی و عالمت تجاری ثبت شده متعلق به کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم میباشد و
استفاده از آن بدون اجازه قبلی از کنگره عمومی ممنوع است.
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ایجاد دوستی
برای خدا:
خوشی مشارکت
در ماموریت
خداوند
مواقعـی پیـش مـی آیـد کـه جرقـه ای کوچـک در ذهـن ،تفـاوت شـگرفی در زندگـی مـا
ایجـاد مـی کنـد .چنـد سـال پیش با برخـی از همکارانم در جلسـه ای مشـورتی حضور داشـتم.
گفتگـوی مـا بـه جلسـه ای بـرای بـه مشـارکت گذاشتن ایمان ،شـهادت ،و بشـارت تبدیل شـد.
یکـی از دوسـتانم ایـن ایـن اندیشـه را ابراز منـود که« ،ماموریت بشـارتی در درجه نخسـت کار
خداسـت .متامـی ملکـوت بـرای نجـات سـیاره ما مشـغول به کارنـد .و وظیفه ما این اسـت تا با
مسرت بـرای نجـات گمگشـتگان با او همـکاری کنیم .به نظر میرسـید که گوئی باری سـنگین
از روی دوش مـن برداشـته شـده باشـد .ایـن وظیفـه مـن نبـود که دنیای گـم گشـته در گناه را
نجـات دهـم .ایـن کاری بـود کـه پیش از ایـن خداوند انجـام داده بود .مسـئولیت من همکاری
بـا او در کاری بـود کـه او از قبـل انجـام میداده اسـت.
ایـن ایـده کـه کار ماموریـت بشـارتی ،کار خداسـت ،در رسارس کتـاب مقـدس آشـکارا بیـان
شـده اسـت .سـلیامن ایـده فـوق را اینگونـه بیـان میکند«،خداونـد ابدیـت را در دلهای ایشـان
نهـاده اسـت»( .جامعـه  .)۱۱ :۳وقتـی فـردی در ایـن دنیـا متولد میشـود ،خدا متایـل به ابدیت
را در اعماق وجـود او قـرار میدهـد .هامنطـور کـه آگوسـتین گفتـه اسـت«،پروردگارا ،مـا بـه
خاطـر تـو خلـق شـده ایـم ،و قلبهـای مـا هرگـز آرام نخواهـد گرفـت تازمانـی کـه در تـو آرام
بگیریـم» .مطابـق بـا انجیـل یوحنـا ،مسـیح نـوری اسـت کـه بـه هـر کـس که بـه ایـن دنیا می
آیـد ،مـی تابـد ( .)۹ :۱خداونـد نـه تنهـا در وجـود هـر کـدام از ما شـوق رسـیدن به خـودش را
قـرار داد ،بلکـه روح القـدس خـود را فرسـتاد تـا مـا را بـه سـوی او هدایـت کنـد.
هرگونـه متایـل بـه نیکـوکاری و محکومیـت از گناه توسـط روح القـدس القا میشـود .انگیزه
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هرگونـه اشـتیاق بـه نیکـی ،مهربانـی ،و از خودگذشـتگی ،در ابتـدا توسـط روح القـدس در مـا
ایجـاد میشـود .حتـی اگـر مـا آنـرا کاملاً درک نکنیم و متوجـه نشـویم ،روح القـدس در زندگی
مـا کار مـی کنـد تـا مـا را بسـوی مسـیح سـوق دهـد (یوحنـا  ۷ :۱۶تـا  .)۱۵لیکـن خود مسـیح
بزرگرتیـن هدیـه بـرای همه ماسـت.
هنگامیکـه بشر نومیدانـه در گنـاه سـقوط کـرد ،و بـه مـرگ ابـدی محکـوم شـد ،محبـت
خداونـد پیشـقدم شـد .لوقـا مینویسـد« ،زیرا پرس انسـان آمده اسـت تا گمشـده را پیـدا کند و
نجـات دهـد» (لوقـا  .)۱۰ :۱۹پولـس رسـول اضافـه میکنـد« ،اما خـدا محبت خود را نسـبت به
مـا کاملا ثابـت کـرده اسـت .زیـرا در آن هنـگام کـه ما هنـوز گناهکار بودیم مسـیح بـه خاطر
مـا ُمـرد» (لوقـا  .)۸ :۵خداونـد در راه نجات ما پیشـقدم شـد .مسـیح جالل و شـکوه آسمان را
رهـا کـرد و بـرای انجـام ماموریـت نجـات مـا به ایـن جهـان تاریک قدم گذاشـت.
قبـل از اینکـه همچـون کودکـی آهسـته بـه سـوی او گام برداریـم ،او بـا یـک جهـش بزرگ
بسـوی مـا آمـد .قبـل از اینکـه مـا بـرای همیشـه زندگـی خـود را تسـلیم او بکنیم ،او با تسـلیم
جـان خـود آزادی مـا را تضمیـن کـرد .مـا دشـمن او بودیـم ،امـا او دوسـت مـا بـود .مـا بـه او
پُشـت کردیـم ،امـا او بـا روی گشـاده بـه سـوی مـا آمـد .مـا توجهـی بـه او نداشـتیم ،امـا او به
شـدت نگـران مـا بود.
مسـیح در کتـاب لوقـا بـاب  ،۱۵ماننـد یـک چوپـان خـوب و مهربـان کـه در پـی گوسـفند
گمشـده خود میباشـد ،و زنی که دیوانه وار به دنبال سـکه گمشـده جهیزیه خود می گردد ،و
پـدری پیـری کـه مشـتاقانه و شـتابان بـرای دیدار پرس گمشـده خود میـدود ،به تصویر کشـیده
شـده اسـت .خانـم اِلـن جـی وایـت در یـک جملـه شـگفت انگیـز و قابـل تفکـر ،اینطـور بیان
میکند« :نقشـه بزرگ رسـتگاری پیش از بنیاد جهان از طرف خداوند طرح شـد .مسـیح در این
طـرح شـگفت انگیـز برای پرداخت فدیه انسـان گناهکار در کناری نایسـتاد و بـی تفاوت مناند.
در شـورای ملکـوت ،قبـل از آفرینـش جهـان ،پـدر و پسر بـا هـم متعهـد شـدند که اگر انسـان
نسـبت بـه خـدا وفـادار مبانـد ،مسـیح ،او که با پـدر یکی بـود ،در جایـگاه گناهکار قـرار گیرد،
و مـرگ کـه مجـازات گنـاه بود را از جانب انسـان متحمل شـود “The Advent Review and .
 ۱۵ ،Sabbath Heraldنوامبر سـال .۱۸۹۸
بـرای لحظـه ای فکـر کنید .مـا امتیاز و افتخـاری باورنکردنی ،مسـئولیتی بـزرگ و همچنین
ِ
شـادیِ ابـدیِ مشـارکت بـا مسـیح و همکاری بـا او را در ماموریتـش داریم .وایـن
مبحث متامیِ
درسهـای این سـه ماهه اسـت کـه مـورد مطالعه قـرار خواهیم داد.
مـارک فینلـی ،اهـل کانتیکـت ایالـت متحـد امریکا ،مبرش مشـهور بیـن املللی ،معـاون دبیر
مجمع عمومی [کلیسـای ادونتیسـتهای روز هفتم] ،از سـال  ۲۰۰۵تا سـال  ۲۰۱۰بوده اسـت .او
بعـد از بازنشسـتگی ،بـه عنوان دسـتیار رئیس مجمع عمومی کلیسـای ادونتیسـتهای روز هفتم
مشـغول بکار شـد .کشـیش فینلی و همرسش ،ارنسـتین ،دارای سـه فرزند و پنج نوه میباشـند.
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