  درس سیزدهم   

 ۲۹شهریور –  ۴مهر

گام برداشنت در ایامن

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :فلیپیـان  ۵ :۲تـا ۱۱؛ متـی  ۱۸ :۴تـا ۲۰؛ اعمال  ۳ :۹تـا  ۱۰ ،۶تا ۲۰؛
یوحنـا  ۱۵ :۲۱تـا ۱۹؛ اول یوحنـا  ۱۶ :۳تـا .۱۸
آیـه حفظـی « :طرز تفکّر شما دربـارة زندگی باید مانند طرز تفکّر عیسـی مسـیح باشـد.
اگرچـه او از ازل دارای الوه ّیـت بـود ،ولـی راضـی نشـد کـه برابـری بـا خـدا را بـه هـر قیمتـی
حفـظ کنـد .بلکـه خـود را از متـام مزایای آن محروم منـوده ،به صورت یک غالم درآمد و شـبیه
انسـان شـد» (فیلیپیان  ۵ :۲تا .)۷
تـرک جالل و شـکوه آسمان ،پرسـتش فرشـتگان ،و همنشـینی با پـدر ،خود یک فـداکاری و
از خودگذشـتگی غیرقابـل تصـور بـود .بـا ایـن وجـود ،عیسـی به ایـن جهـانِ رنج ،فنا و نیسـتی
آمـد ،تـا شـخصیت مهربـان پـدر را آشـکار کنـد ،عاطفـه و مهـر از دسـت رفته نسـل بشر را به
او بازگردانـد و کل برشیـت را نجـات دهد«.هرگـز بهـای گرانقـدر بازخریـد مـا ،بـرای مـا قابـل
درک منیتوانـد باشـد تـا زمانیکـه نجـات یافتـگان در برابر عرش خداونـد همراه بـا فدیه دهنده
بایسـتند .سـپس هامنطـور کـه شـکوه و جلال خانـه ابـدی تحسـین مـا را برانگیختـه و مبهوت
خـود کـرده ،مـا بـه یـاد خواهیـم آورد که مسـیح همه آن شـکوه و جلال را به خاطـر نجات ما
تـرک کـرد ،او نـه تنهـا از بـارگاه و جایـگاه آسمانی دور شـد ،بلکه بـه خاطر ما خطـر ناکامی و
از دسـت دادن ابدیت را هم پذیرفت .سـپس ما در پیشـگاه او رس تعظیم فرو خواهیم آورد ،و
بـا صـدای بلنـد خواهیـم خواند« ،بـره خدا که جانـش را در را ه نجات مرد م قربانـ ی کرد ،لیاقت
ت باشـد» (مکاشـفه
ت و دولـت ،حکمـت و قـوت ،حرمـت و جالل و برک 
دارد کـه صاحـب قـدر 
(.)۱۲ :۵اِلـن جـی وایـت ،آرزوی اعصـار ،صفحه .)۱۳۱
فـداکاری کـه عیسـی بـرای نجـات مـا انجـام داد ،غیر قابـل تصور بـود .وقتی ما بـه رهربی
او پاسـخ مثبـت میدهیـم ،فرمـان او را مـی پذیریـم و بـا او در دسـتیابی بـه گمشـدگان بـرای
ورود بـه پادشـاهی او متحـد میشـویم ،ایـن را میتـوان فـداکاری نامیـد .اگرچـه قربانیهـای مـا
هرگـز بـه هیچوجهـی منیتوانـد بـا فـداکاری او مقایسـه شـود ،امـا ماموریـت و وظیفـه مـا در
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صیـد جانهـا میتوانـد همچنـان خیـزش بزرگـی در ایمان باشـد .ایـن مـا را راهنامیـی میکند تا
از محیـط امـن و راحـت خودمـان درآمـده و به سـمت آبهای خروشـان حرکت کنیـم .در برخی
مواقـع پروردگارمـان مـا را فـرا مـی خوانـد تـا قربانیهائـی را بدهیـم ،اما شـادهایی کـه او به ما
می بخشـد بیشتر از آنهاسـت.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۵مهر –  ۲۶سپتامرب آماده شوید.

     
     یکشنبه 

 ۳۰شهریور

محبت فداکارانه مسیح

پولـس رسـول مـا را تشـویق مـی کنـد تـا «بگذاریم» یـا «اجازه دهیـم» یا «مجـاز بداریم»
تـا ذهنیـت و افـکار مسـیح در مـا سـاکن شـوند .ایـن ما را بسـوی برخی سـؤاالت جالب سـوق
میدهـد .طـرز تفکـر مسـیح شـبیه چـه بـود؟ چـه چیـزی بـر الگوهـای فکـری او حاکـم بـود؟
منشـاءافکار او چـه بود؟
فیلیپیـان بـاب  ۵ :۲تـا  ۱۱را بخوانیـد .چگونـه این آیـات محور تفکرات مسـیح و الگوی حاکم
بـر کل زندگـی او را نشـان می دهند؟

مسیح از ازل با خداوند برابر بود .پولس این حقیقت جاودانی را اینطور بیان میکند:
«اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود ،ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ
کند» (فیلیپیان  .)۶ :۲کلمه ترجمه شده «شکل» از کلمه یونانی  Μόρφ: Mórfگرفته شده
است .یعنی تغییر از یک شکل به شکل دیگر .او دو چیز که ارزش برابر دارند را به هم پیوند
میدهد .کتاب مقدس تفسیری کلیسای ادونتیستهای روز هفتم چنین بیان می کند« :این مسیح
را در جایگاهی مساوی با پدر ،و او را باالتر از هر قدرت دیگری قرار میدهد.
پولس این مطلب را ترصیح می کند تا ژرفای حقارت داوطلبانۀ مسیح را واضح تر به تصویر
بکشد»
( جلد  ،۷صفحه  .)۱۵۴خانم اِلن جی وایت در مورد ماهیت ابدی او چنین می افزاید که «
مسیح زندگی است ،اصیل است ،ذات است ،آغازین است (آرزوی اعصار ،صفحه .)۵۳۰
عیسی که از ازل با خدا برابر بود« ،با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد ،بلکه خود را خالی
کرد» .این هامن عبارت شگفت انگیز یونانی است .این کلمه به معنای واقعی «تهی کردن»
میتواند ترجمه شود .مسیح داوطلبانه خود را از امتیازات و مزایای برابر با خدا بودن «تهی
کرد» ،تا به شباهت انسان درآید و خود را غالم فروتن برشیت ساخت .او به عنوان یک خادم،
قانون محبت ملکوتی را برای متام جهان آشکار ساخت و رسانجام ،با مرگ خود برروی صلیب،
عمل به محبت را بطور کامل نشان داد .او زندگی خود را بخشید تا همه ما را تا به ابد نجات
دهد.
ماهیت افکار مسیح ،محبت فداکارانه و از خودگذشتگی بود .پیروی از مسیح بدان معناست
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که هامنطور که او محبت کرد ما هم محبت کنیم ،هامنطور که او خدمت کرد ما هم خدمت
کنیم ،و هامنطور که او عبادت کرد ،ما هم عبادت کنیم .اجازه دادن به عیسی برای تهی کردن
ِ
القدس خویش ،هزینه ای را برای ما در بر
وجود ما از جاه طلبی و خودخواهی توسط روح
خواهد داشت .این برای عیسی به بهای همه چیز او متام شد .اما کتاب مقدس درباره عیسی
میگوید« :از این جهت خدا او را بسیار رسافراز منود و نامی را که باالتر از جمیع نامهاست به
او عطا فرمود» (فیلیپیان .)۹ :۲
بهشت ارزش هر گونه فداکاری را دارد که ما برروی زمین انجام دهیم .در مسیر زندگی
ِ
خدمت امروز ،گوی سبقت را از آنها خواهد
فداکارهایی وجود خواهد داشت ،اما شادی های
گرفت ،و لذت ابدی زندگی با مسیح در ابدیت باعث میشود که هر نوع فداکاری که در اینجا
انجام میدهیم در برابر آن ناچیز باشد.

آخریــن بــاری کــه شــما واقع ـاً در وجــود خــود بــه خاطــر مســیح ُمــرده ایــد[ خــود
را انــکار کردهایــد] چــه زمانــی بــوده اســت؟ پاســخ شــما دربــاره گام برداشــتن بــا
مســیح و هم ـراه شــدن بــا او بــه شــما چــه میگویــد؟

     
     دوشنبه 

 ۳۱شهریور

فراخوانی برای وقف
تصـور کنیـد کـه شما پطرس و یوحنا هسـتید .در یک صبـح زیبا از تپه جلجتا خورشـید تازه
بعـد از یـک شـب رسد طلـوع کـرده اسـت .افکار شما متمرکـز بر یک چیز اسـت :صیـد مقدار
زیـادی ماهـی .اخیـرا ً ماهیگیـری خـوب بـوده اسـت ،و شما منتظـر روز دیگـری بـرای صیـدی
عالـی هسـتید .سـپس در نـور سـپیده دم ،عیسـای نـارصی ،را مـی بینیـد کـه بـه شما نزدیـک
میشـود .شما فقـط میدانیـد کـه چنـد لحظـه دیگـر کل زندگی شما تغییـر خواهد کرد .و شما
دیگـر هرگـز آن انسـان قبلی نخواهیـد بود.
متـی بـاب  ۱۸ :۴تـا  ۲۰را بخوانیـد .چـرا فکـر مـی کنید پطـرس و یوحنـا مایل بودنـد با چنین
رسسـپردگی بنیـادی از مسـیح پیـروی کننـد؟ چـه چیزی در این آیات نشـان میدهد که عیسـی
آنهـا را بـرای هدفـی بزرگتـر از صیـد ماهی فراخوانده اسـت؟

از انجیل یوحنا می فهمیم که این مردان بیش از یک سال قبل چیزی را درباره عیسی می
دانستند ،اما هنوز بطور کامل رسسپردگی خود را به او اعالم نکرده بودند .با وجود این ،باید
رفتار و حرکتی الهی صورت گرفته باشد ،چیزی در ارتباط با چهره ،کالم ،و اعامل او که به این
ماهیگیران جلیلی نشان داده باشد که وی آنان را برای یک فراخوان الهی دعوت می کند .علتی
که به خاطر آن ،آنها قایق ها ،شغل ،و خانواده و اطرافیان خود را برای پیروی از او رها کردند،
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زیرا که او آنها را برای هدفی واالتر فرا میخواند .این ماهیگیران عامی فهمیده بودند که برای
یک هدفی فوق العاده فراخوانده شدهاند .ممکن نیست خدا شام را دعوت کند تا امروز حرفه
خود را ترک کنید ،مگر اینکه شام را برای هدفی فوق العاده تر فراخوانده باشد ،و آن اینست
که محبت او را با دیگران درمیان بگذارید و برای جالل نام او شاهدان حقیقت باشید.
دعـوت از متـی ،مامـور بـاج و خـراج ،را در کتاب متی بـاب  ۹ :۹در نظر بگیرید .شما در این
آیـه چـه مـی بینید کـه کامالً قابل توجه اسـت؟

ماموریـن جمـع آوری مالیـات در دنیـای روم اغلـب باجگیـر بودند چرا که از قدرت رسـمی
خـود بـرای رسکـوب مـردم عادی اسـتفاده می کردنـد .آنها از میـان برخی شـخصیتهای منفور و
پسـت در متـام ارسائیـل بودنـد .دعـوت عیسـی ایـن بود «مـرا پیروی کـن» ،او در نظـر میگیرد
کـه متـی ،عیسـی را شـنیده و در قلبـش شـوق پیـروی از او را دارد .وقتـی متـی دعوت شـد ،او
آمـاده بـود .او شـگفت زده بـود کـه آیـا مسـیح او را خواهد پذیرفـت ،و از او بـرای اینکه یکی
از شـاگردانش باشـد ،دعوت میکند.
در اعماق قلبهـای مـا اشـتیاق بـرای چیـزی بیشتر و مهمتر در زندگـی وجـود دارد .مانیـز
میخواهیـم بـرای چیـزی ارزشـمند ،و هدفـی عظیـم و اصیل زندگی کنیـم .از ایرنو ،مسـیح ما را
دعـوت میکنـد ،تـا ماننـد متـی او را پیـروی کنیم.

دربــاره آنچــه مــردم مجبــور شــدهاند بــه خاطــر پیــروی از عیســی از آن بگذرنــد،
فکــر کنیــد .چ ـرا ،در پایــان ،همیشــه ارزش پیــروی از مســیح را خواهــد داشــت؟

     سه شنبه     

 ۱مهر

پولس :عامل منتخب خدا
هنگامیکـه پولـس مسـیح را پذیرفـت ،کل زندگی او بطـور بنیادین تغییر کرد .مسـیح آیند ه
کاملاً جدیـدی را بـرای او رقـم زد .او پولـس را هدایـت کـرد تـا زندگـی راحت خـود را رها کند
و تجربیاتـی را داشـته باشـد کـه حتـی تصـورش را هم نکرده بود .پولس رسـول بـا هدایت روح
القـدس ،کالم خـدا را بـه هـزاران نفـر در رسارس دنیای مدیرتانـه اعالم کرد .وی به عنوان شـاهد
مسـیح و بـا جالل نـام او تاریخ مسـیحیت و جهـان را تغییر داد.
اعمال بـاب  ۳ :۹تـا  ۱۰ ،۶تـا  ۲۰را بخوانیـد .ایـن آیـات چگونـه نشـان میدهنـد کـه عیسـی
هدفـی الهـی را بـرای حیـات پولـس در نظـر داشـت؟
مسیح اغلب نامحتمل ترین نامزدها را انتخاب میکرد تا شاهدان و سفیران باشند تا نام او را جالل
دهند .به مرد دیوانه ،زن سامری ،روسپی ،باجگیر ،ماهیگیران جلیلی ،و حاال یک شکنجه گر و جفا
دهنده مسیحیان بیندیشید .همه اینها با فیض خداوند تغییر کردند و سپس فرستاده شدند تا داستان
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آنچه که مسیح در زندگیشان انجام داده بود را بازگو کنند .آنها هرگز از بازگو کردن داستان زندگیشان
خسته منی شدند .آنچه مسیح برای آنان انجام داده بود چنان شگفت انگیز بود که آنها مجبور بودند
با دیگران درمیان بگذارند .آنان منی توانستند سکوت کنند.
اعمال بـاب  ۲۸ :۲۸تـا  ۳۱و دوم تیموتائـوس بـاب  ۵ :۴تـا  ۸را بـا هم مقایسـه کنیـد .در این
آیـات چـه نشـانه هایـی داریم که نشـان میدهند کـه پولس هرگـز از وقف کامـل زندگی خود
بـه مسـیح در رسـالتامموریت صیـد جانها تخطـی نکرد؟

پولـس در پایـان زندگیـش ،هنگامیکـه در روم در حبـس خانگـی بـود ،تاییـد میکنـد« :پـس
بدانیـد کـه ایـن نجـات الهـی در اختیار غیر یهودیان گذاشـته شـده اسـت و آنهـا آن را خواهند
پذیرفـت» (اعمال  .)۲۸ :۲۸همچنیـن نوشـته شـده اسـت که وی متـام افرادی که نـزد او آمدند
را پذیرفـت و کالم خـدا را بـرای آنـان موعظـه کـرد (اعمال  .)۳۱ ،۳۰ :۲۸در پایـان زندگیـش ،او
از تیموتاتـوس خواسـت تـا کار بشـارت را ادامـه دهـد ،پولـس میتوانـد در مـورد خـودش چنین
گفتـه باشـد«،من در ایـن مسـابقه نهایت کوشـش خـود را منـوده ام و دوره خود را متـام منوده،
ایامنـم را حفـظ کـردهام» (دوم تیموتائوس .)۷ :۴
ممکـن اسـت فراخـوان مـا بـه انـدازه پولـس چشـمگیر نباشـد ،اما خداونـد از هریـک از ما
دعـوت میکنـد تـا بـا او در ماموریـت او بـرای تغییـر جهـان رشکت کنیـم .بدیهی اسـت ،پولس
علیرغـم همـه سـختی هایـی که در طی سـالها بـا آن روبرو بـود (دوم قرنتیـان  ۲۵ :۱۱تا ،)۳۰
نسـبت بـه دعـوت پـروردگار از او بـا ایمان وفـادار مانـد .داسـتان چگونگـی آزار و جفـای این
جفـاکار سـابقِ پیـروانِ مسـیح بـه تاثیرگذارتریـن و پرمثرتریـن حامـی و مدافـع ایمان مسـیحی
مبـدل شـد (به اسـتثناء مسـیح) و همچنان شـهادت قدرمتندی بـرای آنچه که پـروردگار میتواند
از طریـق کسـی کـه زندگـی خـود را وقـف کار خداونـد کرده ،انجـام دهد.

خداونــد شــما را بـرای انجــام چــه کاری فراخوانــده اســت؟ آیــا شــما بــه وظیفــه خــود
عمــل مــی کنید؟

     
     چهارشنبه 

مطالبات محبت

 ۲مهر

محبـت همیشـه در عمـل تجلـی مـی یابـد .محبـت مـا بـه مسـیح مـا را وادار مـی کنـد تـا
بـرای برشیـت گمشـده کاری انجـام دهیـم .پولـس زمانیکـه با کلیسـای قرنتس سـخن میگوید،
بـه روشـنی بیـان مـی کنـد« ،زیـرا محبت مسـیح بـر مـا حکمفرماسـت» (دوم قرنتیـان .)۱۴ :۵
مسـیحیت در درجـه اول ایـن نیسـت کـه تـرک اعمال بـد میتوانـد بـه نجـات مـا منجـر شـود.
مسـیح چیزهـای بـد را در آسمان «تـرک» نکـرد تـا دیگـران بتوانند رسـتگار شـوند .او چیزهای
خـوب را رهـا کـرد تـا دیگـران بتواننـد نجات یابند .مسـیح ما را فقـط دعوت منی کنـد تا وقت،
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اسـتعداد ،و گنجهـای خـود را بـه رسـالت او اختصـاص دهیـم؛ او مـا را دعـوت میکنـد تا حیات
خـود را وقـف او کنیـم و از آن بگذریـم.
در جلسـه صبحگاهی با حواریون در سـواحل جلیل ،مسـیح بطور واضح و شـفاف ،الزامات
مهـر و محبت الهی را مشـخص کرد.
یوحنا باب  ۱۵ :۲۱تا  ۱۹را بخوانید .مسـیح سـه بار از پطرس سـوالی پرسـید ،و پاسـخ پطرس
چـه بـود؟ چرا مسـیح این سـوال خاص را سـه مرتبه از پطرس پرسـید؟

پطـرس سـه مرتبـه خداونـد خـود را انکار کرد ،و عیسـی سـه مرتبه پاسـخ محبـت را از زبان
خـود پطـرس بیـرون کشـید .در حضـور حواریون ،مسـیح اعتامد بـه نفس پطرس را دوبـاره احیا
کـرد کـه بـا محبـت الهـی به او بخشـیده شـده بـود و همچنـان مسـیح ماموریتی بـرای پطرس
داشـت کـه او بایـد در راه هـدف مسـیح به انجام میرسـاند.
یوحنا باب  ۵۱ :۱۲تا  ۹۱را بار دیگر بخوانید ،اینبار به ویژه به پاسخ مسیح برای تایید پطرس
در مورد محبت به مسیح ،توجه کنید .مسیح در جواب به او گفت که چه کاری انجام دهد؟

محبـت الهـی فعـال و در حـال جنبـش و حرکـت و نـه منفعـل و سـاکت .محبـت واقعـی
چیـزی بیـش از یـک احسـاس گـرم و صمیمـی ،و بیـش از یک ایده خوب اسـت .محبـت متعهد
اسـت .محبـت مـا را وادار بـه عمـل میکند .محبـت ما را به دنبال دسـتیابی به جهانی گمشـده
متشـکل از فرزنـدان خـدا کـه شـدیدا ً نیازمنـد به تغییـر و تحول هسـتند ،میفرسـتد .هنگامیکه
مسـیح بـه پطـرس گفـت« ،گوسـفندان مـرا خـوراک بـده» ،ایـن هـم یـک دسـتور و هـم یـک
اطمینـان خاطـر بـود .رسور خواسـتار پاسـخگویی بـه محبـت بـود ،و او همچنیـن پطـرس را
تشـویق کـرد چـون هنـوز وظیفـه ای را بـرای او در نظـر دارد که بایـد به انجام میرسـاند ،حتی
بـا وجـود عمـل واقعـاً رشمگینانـه پطرس در هنگام دسـتگیری مسـیح ،کـه پطرس نه تنهـا انکار
کـرد کـه او را منیشناسـد ،بلکـه بـا دشـنام گویـی او را انـکار کـرد ،دقیقـاً هامنگونـه کـه مسـیح
پیـش گوئـی کـرده بـود کـه اتفاق مـی افتد.
مهـم چیسـت؟ شما ممکـن اسـت خداونـد را از خـود بشـدت ناامیـد کـرده باشـید .شما
ممکـن اسـت بیـش از یکبـار او را بـا اعمال خـود انـکار کـرده باشـید .خبر خـوب اینسـت کـه
هنـوز فیـض او در دسترس اسـت و هنـوز خـدا از شما ناامیـد نشـده اسـت .هنـوز در کار او
جایـگاه و مسـئولیتی بـرای شما هسـت ،اگـر شما بخواهیـد.

آیــا هرگــز تــا بــه حــال ماننــد پطــرس خداونــد را «انــکار» کــرده ایــد؟ اگــر چنیــن
بــوده ،در اینجــا ایــن داســتان نــه تنهــا دربــاره انــکار پطــرس ،بلکــه در مــورد ســخنان
مســیح بــه پطــرس بــه شــما چــه میگویــد؟
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     پنجشنبه 

تعهد محبت

 ۳مهر

در پایـان گفتگـوی میـان پطـرس و مسـیح ،مـی بینیـم کـه هـر دو مـرد در سـاحل در حـال
قـدم زدن هسـتند .هنگامیکـه امواج به سـاحل برخورد می کنند ،عیسـی به پطـرس از هزینه و
بهـای شـاگردی سـخن میگویـد .او میخواهد کـه پطرس به وضـوح بداند که اگر دعوت مسـیح
مبنـی بـر «خـوراک دادن گوسـفندان» را بپذیـرد بـا چه مسـئولیت مهمی روبـرو خواهد بود.
پوحنـا  ۹۱ ،۸۱ :۱۲را بخوانیـد .عیسـی در مـورد بهـای شـاگردی بـه پطـرس چـه گفـت؟ چـرا
فکـر مـی کنیـد عیسـی در ایـن مرحلـه از زندگـی پطـرس چیـزی بسـیار شـگفت انگیـز را برای
او آشـکار کـرد؟

در این سـخنان ،مسـیح شـهادتی را که روزی نصیب پطرس خواهد شـد را پیش گوئی کرد.
او بـه صلیـب کشـیده میشـد .در این مکاشـفه ،مسـیح به پطرس پیشـنهاد یک انتخـاب را داد.
او یـک شـادی عظیـم را در پیـش روی قـرار میدهـد :دیـدن جانهایـی کـه به خاطر پادشـاهی
خداونـد صیـد خواهنـد شـد .در روز پنطیکاسـت او میتوانسـت هـزاران نفر را ببینـد که به نزد
مسـیح خواهنـد آمـد .او در نـام مسـیح معجـزات بسـیاری را انجـام میـداد و نـام او را در برابر
هـزاران نفـر تکریـم میکرد و جالل میداد .او میتوانسـت شـادی پایان ناپذیـر رفاقت و همکاری
بـا مسـیح در انجـام ماموریتش در جهـان را تجربه کند.
امـا ایـن امتیـاز و افتخـار بزرگ مسـتلزم پرداخـت بهایی بود .این میتوانسـت یـک فداکاری
بـزرگ ،فـداکاری رفیـع و واالیـی باشـد .از پطـرس خواسـته شـده بـود تـا بـا آگاهـی و چشمان
بـاز تعهداتـش را بپذیـرد و رسسـپردگی خـود را اعلام کنـد .حـاال پطـرس دیگـر میدانسـت کـه
هیـچ فـداکاری و از خودگذشـتگی بزرگتـر از پیوستن بـه مسـیح در انجـام ماموریـت جهانـی
او نیست.
اول یوحنـا بـاب  ۱۶ :۳تـا  ۱۸را بخوانیـد .گزینـه یوحنـا بـرای محبـت کـردن بـه عنـوان رصفـاً
یـک تئـوری مبهـم و نامعلـوم چـه بـود؟ چگونه یوحنـا مفهـوم از خودگذشـتگی عظیم محبت
را وصـف میکند؟
بـرای ابدیـت ،مـا هیچـکاری را منـی توانیـم انجـام دهیم کـه هامنند یـک فـداکاری به نظر
برسـد .اختصـاص وقتمان ،تالشهـای مـان ،وقـف زندگیمان ،بـه نظـر میرسـد همـه بسـیار
ارزشـمند و دارای اجـر هسـتند .کـدام شـادی عظیم تر از تبدیل شـدن محبت بـه عمل ،و نیات
و مقاصـد بـه رسسـپردگی و تعهـد اسـت .مـا زمانی به محبت الهی پاسـخ خواهیـم داد که هیچ
چیـز نتوانـد مانـع مـا در کار خدمت شـود ،و ما به عنوان سـفیران مسـیح شـاهدان او در برابر
دیگـران باشـیم ،و بـه مفهـوم حیامتان تحقق بخشـیم و بزرگرتین شـادی زندگـی را تجربه کنیم.
هامنطـور کـه عیسـی رصیحـاً بیـان کـرد« ،هـرگاه ایـن را فهمیدید ،خوشـا بـه حال شما اگر به
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آن عمـل مناییـد» (یوحنـا  .)۱۷ :۱۳عظیـم ترین شـادی زندگی و خوشـحالی ابـدی زمانی حاصل
مـی شـود کـه مـا با بـه مفهوم واقعی هسـتی خود تحقق بخشـیم آنهـم با جلال دادن خداوند
بوسـیله طریقـه زندگیمان و بـه اشتراک گذاری محبـت و حقیقـت او با جهان.

وقتــی تمــام آن چیــزی کــه مــا مــی دانیــم اینســت کــه فرصــت مــا کــم اســت ،درک
مفهــوم نظریــه ابدیــت دشــوار اســت .امــا همانطــور میتوانیــد ،تــاش کنیــد تــا یــک
زندگــی ابــدی خــوب را مجســم کنیــد ،بهتــر از هــر چیــزی کــه مــی توانیــم در ایــن
جهــان داشــته باشــیم ،بنابرایــن ،چــرا هیــچ چیــز در اینجــا ،در ایــن دوره کوتــاه
زمــان ،ارزش اینـرا نــدارد کــه وعــده حیــات ابــدی یعنــی زندگــی بــا عیســی مســیح را
بــه خاطــر آن از دســت بدهیــم.

     جمعه     

 ۶تیر

تفکـری فراتر :کسـانیکه نظـارت مسـائل روحانی کلیسـا را برعهده دارنـد باید روشها
و متهیداتـی را ایجـاد کننـد تـا فرصتـی بـرای هـر یک از اعضـای کلیسـا فراهم آید تا بخشـی از
کار خـدا را انجـام دهنـد .اغلـب در گذشـته ایـن امـر میرس نشـده اسـت .طـرح هـا و برنامهها
بطـور شـفاف و کامـل اجـرا نشـده انـد کـه بـه موجـب آن اسـتعدادهای همـه اعضـا در کار
خدمـت بـکار گرفتـه شـود .تعـداد اندکـی هسـتند کـه درک کـرده باشـند کـه به ایـن علت چه
جـان هایـی از دسـت رفتهاند.
«رهبران راه خـدا ،بـه عنـوان فرماندهـان خردمنـد ،بایـد برنامههایـی را بـرای حرکتهـای
پیرشونـده در متـام جبهـه هـای کار خداونـد طراحـی کننـد .در برنامـه ریزیهـای آنـان بایـد
مطالعـات خـاص در مـورد کارهـا انجـام گیـرد تـا افـراد عـادی هـم بتواننـد بـرای دوسـتان و
همسایگانشـان در جهـت رسـالت خداونـد کاری را انجـام دهند .تا زمانیکه مـردان و زنان عضو
کلیسـا بـه وظایـف خـود عمـل نکننـد و در تالشهـای خودشـان بـا خادمیـن و رهبران کلیسـا
متحـد نشـوند ،کار خداونـد بـرروی زمیـن تحقـق منـی یابـد.
«نجـات گناهـکاران مسـتلزم یـک کار جـدی و فـردی نیـروی انسـانی اسـت .مـا بایـد با در
دسـت داشتن کالم حیـات بخـش خداونـد بسـوی آنـان برویـم ،نـه اینکـه منتظر باشـیم تـا آنها
بـه سـمت مـا بیاینـد .وه! کـه مـن میتوانـم از کالم خداوند با زنـان و مردانی سـخن بگویم که
میتوانـد باعـث بیـداری و آگاهـی بـرای یـک اقـدام کوشـا شـود! فرصتـی کـه بـه ما اعطا شـده
اسـت ،بسـیار انـدک اسـت .مـااز نقطـه نظر تاریخـی در مرزهـای جهان ابـدی ایسـتاده ایم .ما
وقتـی بـرای از دسـت دادن نداریـم .هر لحظه ،فرصتی طالیی و روی هم رفته بسـیار ارزشـمند
اسـت کـه رصفـاً بایـد بـه خدمـت فـردی اختصـاص یابد .چـه کسـانی بـا جدیت در جسـتجوی
خداونـد از قـدرت و فیـض او بهـره میگیرنـد تـا در عرصه بشـارت ،کارگـران وفاودار او باشـند؟
« در هـر کلیسـا اسـتعدادهائی وجـود دارنـد کـه بـرای بکارگیـری در یک نـوع کار خدمتی
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متناسـب مـی باشـند ،و میتواننـد بـا پـرورش و توسـعه تبدیـل به کمـک بزرگـی در کار خدمت
گردنـد .آنچـه در حـال حـارض بـرای بنـای کلیسـاهای مـا نیاز اسـت ،کار بجـا و مطلـوب نیروی
انسـانی خردمنـد کلیسـا اسـت تـا بتواننـد اسـتعدادها را در کلیسـا تشـخیص و پـرورش دهـد،
اسـتعدادهایی کـه مـی توانند بـرای کاری بزرگ تربیت شـوند » (اِلن جی وایت ،شـهادت هایی
بـرای کلیسـا ،جلد  ،۹صفحـه .)۱۱۶

سؤاالتی برای بحث

 .۱منظــور اصلــی خانــم اِلــن جــی وایــت در اظهــارات فــوق چیســت؟ چــه تاثیــری میتواند
در شــاهد بودن شــخص شــما و کار بشــارتی کلیســای شــما داشــته باشــد؟

 .۲چگونــه محبــت واقعــی همیشــه آشــکار میشــود؟ اَشــکال جعلــی محبــت کــه ربطــی
بــه محبــت واقعــی ندارنــد ،چــه هســتند؟
 .۳در کالس ،در مــورد قربانــی هایــی کــه مــردم بـرای خداونــد میدهنــد ،از جملــه گذشــتن
از زندگــی خودشــان ،صحبــت کنیــد .از ایــن داســتانها چــه چیزهایــی مــی توانیــم یــاد
بگیریم؟
 .4در مــورد پاســخ خــود بــه ســوال پایانــی درس یکشــنبه ،و آنچــه کــه شــما بـرای مســیح
قربانــی کردهایــد ،فکــر کنیــد .در واقــع ،چــه فــداکاری کردهایــد؟ چــرا کردهایــد؟ آیــا
ارزش آن را داشــته اســت؟ چگونــه میتوانیــد ب ـرای کســی کــه مســیحی نیســت ،توضیــح
دهیــد چــه کاری شــما انجــام دادهایــد ،و چ ـرا انجــام دادهایــد؟
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