  درس اول  

نربد کیهانی

 ۳۱مارس تا  ۶آوریل

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :حزقیال باب  ۲۸آیات  ۱و  ۲و  ۱۱تا ۱۷؛ پیدایش باب  ۳آیات  ۱تا ۷؛
مکاشفه یوحنا باب  ۱۲آیات  ۱تا ۱۷؛ رومیان باب  ۸آیات  ۳۱تا ۳۹؛ مکاشفه یوحنا باب  ۱۴آیه .۱۲

آیـه حفظـی« :از ایـن رو اژدهـا نسـبت بـه آن زن خشـمگین شـد و رفـت تـا بـا بقیـه
فرزنـدان او کـه فرمانهـای خـدا را نـگاه میدارنـد و بـه عیسـی شـهادت میدهنـد بجنگـد و
اژدهـا در کنـار دریـا بـه انتظـار ایسـتاد» (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۲آیـه .)۱۷
نبرد کیهانـی کـه گاهـی «جـدال عظیـم» نامیـده مـی شـود ،جهـان بینـی کتـاب مقدسـی
بشمار مـی رود .پیـش زمینـه ای را تشـکیل مـی دهـد کـه وقایع غیـر منتظره جهان مـا و حتی
کائنـات را مـی گشـاید .گنـاه ،رنـج ،مـرگ ،ظهـور و سـقوط ملـت هـا ،گسترش انجیـل ،وقایـع
روزهـای پایانـی — همـه ایـن هـا در بطـن نبرد کیهانـی رخ مـی دهنـد.
در این هفته به برخی از مکان های مهم که در آن نربد بزرگ اتفاق افتاد نگاهی خواهیم
انداخت که به نحوی مرموز در قلب یک موجود کامل یعنی لوسیفر شکل گرفت که شورش و
رسکشی خود را از طریق سقوط دیگر موجودات کامل ،یعنی آدم و حوا به زمین آورد .نربد بزرگ،
از این دو «نقاط عطف» ،یعنی سقوط لوسیفر یا هامن شیطان و سپس نخستین والدین ما ،ریشه
دواند و از آن زمان شدت یافت .هر کدام از ما بخشی از این منایش غم انگیز کیهانی هستیم.
خبر خـوب ایـن اسـت کـه نـه تنهـا روزی این نربد بـه پایـان خواهد رسـید ،بلکه بـا پیروزی
کامـل مسـیح بـر شـیطان خامتـه خواهـد یافـت .و حتـی خبر بهتر ایـن اسـت کـه بدلیـل کامل
بـودن آنچـه عیسـی بـر روی صلیـب انجام داد ،همه ما می توانیم در آن پیروزی سـهیم شـویم.
و بـه عنـوان بخشـی از آن پیـروزی ،خـدا االن مـا را فـرا می خوانـد تا ایامن خـود را حفظ کرده
و مطیـع باشـیم .هامنطورکـه منتظـر متـام وعـده هایی هسـتیم که در عیسـی به ما داده شـده
اسـت و تحقـق یافتن آن هـا تضمین گردیده اسـت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۷آوریل آماده شوید.
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     یکشنبه     

 1آوریل

سقوط یک موجود کامل
اگـر نبرد کیهانـی ،پیـش زمینه جهـان بینی کتـاب مقدس را تشـکیل دهد ،به چندین سـوال
منتهـی مـی شـود .یـک پرسـش مهم این اسـت که همه ایـن ها چگونه آغاز شـد؟ چـون خدای
محبـت خالـق جهـان اسـت ،معقـول بنظـر مـی رسـد کـه رشارت ،خشـونت و نـزاع از ابتـدای
خلقـت بوجـود نیامدنـد .جـدال و کشـمکش بایـد جـدا از خلقـت اولیـه بوجـود آمده باشـد و
لزومـاً ،برآینـد آن نبـود .بـا ایـن وجـود ،نبرد در اینجـا وجـود دارد ،واقعـی اسـت و همـه ما در
آن درگیریم.
حزقیـال بـاب  ۲۸آیـات  ۲ ،۱و  ۱۱تـا  ۱۷و اشـعیا بـاب  ۱۴آیـات  ۱۲تـا  ۱۴را بخوانیـد .ایـن
آیـات چـه چیـزی در مـورد سـقوط لوسـیفر و ظهـور رشارت بـه مـا مـی آموزنـد؟

لوسـیفر یـا شـیطان یـک موجـود کامـل بود کـه در آسمان زندگی می کـرد .چگونـه ممکن
اسـت گنـاه بویـژه در محیطـی ماننـد آن ،در او بوجـود آمـده باشـد؟ ما منـی دانیم .شـاید این
یکـی از دالیلـی باشـد کـه کتـاب مقدس دربـاره «رمـز و راز رشارت» کـه در(دوم تسـالونیکیان
بـاب  ۲آیـه  )۷به آن اش�اره ش�ده ،سـخن مـی گوید.
خــارج از واقعیــت اختیــار تامــی کــه خــدا بــه همــه موجــودات هوشــمند خود داده اســت،
دلیلــی ب ـرای ســقوط لوســیفر وجــود نــدارد .هامنگونــه کــه الــن جــی .وایــت عمیق ـاً اظهــار
داشــت« :توضیــح دادن منشــاء گنــاه و همچنیــن آوردن دلیلــی بــرای وجــودش غیرممکــن
اســت  ....گنــاه یــک مزاحــم اســت ،زی ـرا کــه منــی تــوان ب ـرای حضــورش دلیلــی آورد .گنــاه
مرمــوز و غیرقابــل توصیــف اســت؛ و بـرای توجیــه آن منــی تــوان عــذر و بهانــه ای آورد .اگــر
مــی شــد بـرای آن توجیهــی یافــت و یــا علتــی بـرای وجــودش نشــان داده شــود ،دیگــر گنــاه
نبـ�ودThe Great Controversy, pp. 492, 493 — ».
واژه گنـاه را بـا رشارت جایگزیـن کنیـد و هر دو در تبیین معانی همردیف هسـتند .توضیح
دادن منشـاء رشارت و همچنیـن آوردن دلیلـی بـرای وجـود آن غیرممکـن اسـت  ....رشارت یک
مزاحـم اسـت ،زیـرا که منی تـوان برای حضـورش دلیلی آورد .مرمـوز و غیرقابل توصیف اسـت؛
و توجیـه کـردن گنـاه یعنـی دفـاع کـردن از آن .اگـر می شـد بـرای آن توجیهی آورد و یـا دلیلی
برای وجودش نشـان داده شـود ،دیگـر رشارت نبود.

درباره تجربه خودتان با واقعیت اختیار اراده بیاندیشید .چرا ما باید با دعا و احتیاط
در مورد انتخاب هایی که برای استفاده از اختیارات خود می کنیم ،بیاندیشیم؟
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     دوشنبه     

 ۲آوریل

بیش از دانش فکری
اگـر چـه علـت بوجـود آمـدن گنـاه را منـی توانیـم توضیـح دهیـم (از آنجائـی کـه هیـچ
توجیهـی بـرای آن وجـود نـدارد) ،کالم آشـکار مـی سـازد کـه گنـاه در قلب لوسـیفر در آسمان
آغـاز شـد .علاوه بـر ایـن که از نوشـته های الن جـی .وایت بطور شـگفت انگیـزی بصیرت می
یابیـم( ،بطـور مثـال در فصـل «مبـداء رشارت» از کتـاب جـدال عظیـم) ،کالم مقـدس در مـورد
اینکـه چگونـه رشارت در آسمان آغـاز شـد ،مطالـب زیـادی به ما منـی گوید .اگر چـه کالم خدا
دربـاره نحـوه بـروز آن بـر روی زمیـن رصیـح تـر می باشـد.



پیدایـش بـاب  ۳آیـات  ۱تـا  ۷را بخوانیـد .در اینجـا چـه اتفاقـی مـی افتد که مجـرم بودن آدم
و حـوا را در آنچـه اتفـاق افتـاد ،نشـان می دهد؟

آنچـه در اینجـا بسـیار غـم انگیـز اسـت ،این کـه حوا ازکالمـی که خدا بـه ایشـان گفته بود
آگاهـی داشـت .او آنهـا را تکـرار کـرد« :خدا به ما گفته اسـت که از میـوه آن درخت نخورید و
حتـی آن را ملـس نکنیـد مبـادا مبیریـد» (پیدایش باب  ۳آیـه  .)۳اگرچه تا آنجا کـه کتاب مقدس
بـه مـا مـی گویـد ،هیـچ چیـز درباره ملـس درخت گفته نشـده بـود ،او نسـبت به ایـن حقیقت
کـه خـوردن از آن میـوه منجر بـه مرگ خواهد شـد آگاه بود.
آنـگاه شـیطان آشـکارا و بـی رشمانـه آن سـخنان را انـکار منود .مـار به زن گفت ،شما قطعاً
نخواهیـد مـرد (پیدایش بـاب  ۳آیه .)۳
سخیف تر از این چه می توانست باشد؟ با وجود اینکه در ابتدا رویکرد شیطان نسبت به
حوا موذیانه و حیله گرانه بود ،به محض اینکه توجه او را جلب کرد و دید که او مقاومت منی
کند ،با این کار او آشکارا فرمان خدا را به چالش کشید .و آنچه غم انگیز می باشد این است که
حوا از موضع نادانی اقدام نکرد .او منی توانست ادعا کند« ،من منی دانستم ،من منی دانستم».
او می دانست.
بـا ایـن حـال ،بـا وجـود ایـن آگاهـی ،او کار اشـتباه را انجـام داد .اگـر حتـی در محیـط بـی
عیـب عـدن ،دانـش بـه تنهایـی بـرای جلوگیـری از ارتـکاب گنـاه حـوا (و سـپس آدم کـه او هم
حقیقـت را مـی دانسـت) کافـی نبـود ،مـا نبایـد خـود را فریـب دهیم که فکـر کنیـم دانش به
تنهایـی بـرای نجـات مـا هـم اکنـون کافـی اسـت .آری ،مـا بایـد بدانیم کـه کالم خدا بـه ما چه
میگویـد .امـا جـدا از آگاهـی نسـبت بـه آن نیـز ،به نوعـی باید تسـلیم و مطیع فرمان باشـیم.

خــدا یــک چیــز گفــت و شــیطان چیــزی دیگــر .آدم و حــوا بــا وجــود دانشــی کــه
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داشــتند ،تصمیــم گرفتنــد بــه حــرف شــیطان گــوش بدهنــد .بــه ایــن بیاندیشــید کــه
در طــول بیــش از ه ـزار ســال ،ش ـرایط چقــدر کــم تغییــر کــرده اســت .مــا چگونــه
مــی توانیــم از انجــام همــان اشــتباه اجتنــاب کنیــم؟

     سه شنبه     

 ۳آوریل

نربد در آسامن و زمین
سقوط نخستین والدین ما ،جهان را در گناه ،رشارت و مرگ فرو برد .مردم ممکن است در مورد
ِ
واقعیت
دالیل بدیهی یا اینکه مقرص کیست ،اختالف نظر داشته باشند ،اما چه کسی می تواند
پریشانی ،خشونت ،شورش و نزاع که همه ما را در اینجا دچار مصیبت کرده ،انکار کند؟
م�ا در مـورد ی�ک جـدال کیهانـی ،یک نزاع کیهانی صحبـت می کنیم؛ و این تـاوان و جریمه
م�ی باش�د ک�ه بج�ا اسـت .اما منشـاء کیهانـی ایـن درگیری هر چـه که باشـد ،در اینجـا بر روی
زمیـن نیـز در جریـان اسـت .در واقـع ،تاریـخ کتـاب مقدسـی آنقـدر زیـاد اسـت کـه از زمـان
سـقوط در بـاغ عـدن تـا رویدادهـای پایانی کـه به آمدن دوباره عیسـی منتهی می شـود — در
بسـیاری جهـات ،رشح کتـاب مقـدس در بـاب جـدال عظیـم می باشـد .مـا در میانه ایـن جدال
زندگـی مـی کنیـم .کالم خـدا مبـا توضیـح مـی دهد که چـه چیزی در حـال رخ دادن اسـت ،چه
چیـزی در پشـت آن قـرار دارد و مهمتر از همـه اینکـه ،نحـوه پایـان آن چگونه می باشـد.
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۲آیـات  ۱تـا  ۱۷را بخوانیـد .ایـن باب چـه تصویری از آسمان و زمین
را منایـان می سـازد؟

مـا نبردی در آسمان و همچنیـن نربدهایـی بـر روی زمیـن می بینیم .نبرد اول میـان اژدها
(شـیطان ،مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۲آیـات  ۷تـا  )۹و میکائیـل (معنـای عبری« :چه کسـی مانند
خداسـت؟») مـی باشـد .لوسـیفر شورشـی بـه عنوان شـیطان (خصم) معروف می شـود ،کسـی
کـه رصفـاً یـک موجـود خلق شـده در نربد بـا خالق ابدی ،عیسـی اسـت (عربانیان بـاب  ۱آیات
 ۱و  ۲؛ یوحنـا بـاب  ۱آیـات  ۱تـا .)۴
لوسـیفر بـر علیـه خالـق خود شـورش می کرد .جـدال عظیم در بـاره دوئل خدایان نیسـت؛
بلکـه دربـاره مخلوقـی اسـت کـه بـر علیـه خالق خود شـورش می کنـد و آن شـورش را با حمله
بـه خلقت نیز نشـان مـی دهد.
ش�یطان که در نربدش در برابر مسیـح در آسمان شکس�ت خورده بود ،درسـت پس از تولد
بشری او ،در تعقی�ب وی ب�ود (مکاشـفه یوحنا باب  ۱۲آیه  .)۴شـیطان که در نربدش با مسـیح
در اینجا ،و سـپس در بیابان و پس از آن بر روی صلیب — پس از شکسـت غیرقابل بازگشـتش
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در جلجتـا — نبرد بـا قـوم مسـیح را آغـاز منـود .ایـن جنـگ در طـول تاریـخ مسـیحیت شـدت
یافتـه اسـت (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۲آیـات  ۶و  ۱۴تـا  )۱۶و تـا پایـان زمـان (مکاشـفه یوحنـا
بـاب  ۱۲آیـه  ،)۱۷تـا وقتـی کـه شـیطان ایـن بـار در هنـگام آمـدن دوبـاره مسـیح ،با شکسـتی
دیگـر روبـرو می شـود ،ادامه خواهـد یافت.

مکاشفه یوحنا باب  ۱۲آیات  ۱۰تا  ۱۲را بخوانید .ما در این آیات در میان همه نبردها
و درگیری هایی که در آیات دیگر دیده می شوند ،چه امیدی بدست می آوریم؟

     چهارشنبه     

 ۴آوریل

با تو همیشه ،حتی تا پایان
کتاب مکاشفه یوحنا ،جفاهایی را پیشگویی کرد که قوم خدا قرار بود در بخش زیادی از
تاریخ کلیسا با آن روبرو شوند ۱۲۶۰ .روز پیشگویی شده در مکاشفه یوحنا باب  ۱۲آیه ۶
(مکاشفه یوحنا باب  ۱۲آیه  ۱۴را نیز ببینید) به  ۱۲۶۰سال تحت جفا بودن کلیسا اشاره دارند.
«ایـن جفـا هـا کـه در حکومـت نـرون در زمـان شـهادت پولـس آغـاز شـدند ،برای قـرن ها
کامبیـش بـا خشـونت سـبعانه ای ادامه یافتند .مسـیحیان به دروغ به وحشـتناک ترین جنایات
متهـم مـی شـدند و بـه عنـوان مسـبب مصیبـت هـای بـزرگ از جمله قحطـی ،طاعـون و زمین
لـرزه در نظـر گرفتـه مـی شـدند .هامنطـور کـه هـدف انزجـار عمومـی و سـوء ظـن واقـع می
شـدند ،خربچینهـا آمـاده بودنـد تـا بخاطـر منفعت خود ،بـه افراد بی گنـاه خیانت کننـد .آنها
بـه عنـوان شورشـیان علیـه امپراتـوری ،دشـمنان دین و آفات جامعـه محکوم می شـدند .تعداد
زیـادی از آنهـا جلـوی حیوانـات وحشـی پرتاب می شـدند یـا در تاالرهای شـهر ،زنده سـوزانده
مـی شـدند — ».الن جـی .وایـتThe Great Controversy, p. 88 ،
در هامن زمان ،زن (کلیسا) به بیابان فرار کرد (مکاشفه یوحنا باب  ۱۲آیه  .)۶او دو بار
تشبیه شده است که دو بال مانند فرشته داشت .این تصویری را از فرار کردن به منایش می
گذارد به مکانی که کمک می توانست در آنجا یافت شود .در بیابان از او نگهداری شد و مار
یا شیطان نتوانستند به او دسرتسی یابند (مکاشفه یوحنا باب  ۱۲آیه  .)۱۴خدا همیشه حتی در
خالل جفاهای بزرگ ،بازماندگانی را حفظ منوده است و در پایان زمان نیز چنین خواهد کرد.



در زمینـه خطـرات روزهـای پایانـی ،مسـیح بـه حواریونـش فرمود« :مـن هر روزه تـا انقضای
عـامل بـا شما هسـتم» (متی بـاب  ۲۸آیـه  .)۲۰ما این وعـده فوق العـاده را حتـی در مواجهه
بـا شـهادت گسترده بسـیاری از پیروانـش ،چگونـه درک مـی کنیـم؟ (رومیان بـاب  ۸آیات ۳۱
تـا  ۳۹و متـی بـاب  ۱۰آیـه  ۲۸را نیـز ببینید).
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هیچ چیز — نه جفا ،نه قحطی و یا مرگ — منی تواند ما را از محبت خدا جدا سازد .حضور
مسیح با ما ،چه اکنون و چه در پایان زمان ،بدین معنی نیست که ما از درد ،رنج ،آزمایش ها و
یا حتی مرگ در امان هستیم .هرگز چنین معافیتی به ما در این زندگی وعده داده نشده است.
این بدین معناست که ما از طریق عیسی و کاری که برای ما انجام داده است ،می توانیم با
این امید و وعده که خدا در این مشکالت با ماست و اینکه ما وعده زندگی ابدی در آسامن
ها و زمین جدید را داریم ،زندگی کنیم .ما می توانیم با این امید که رصفنظر از همه آنچه در
اینجا با آن مواجه می شویم ،زندگی کنیم؛ مانند پولس ،می توانیم مطمنئ باشیم که «اکنون
تاج پیروزی در انتظار من است ،هامن تاج نیکی مطلق که خداوند ،یعنی آن داور عادل در روز
بازپسین به من خواهد داد و آن را نه تنها به من ،بلکه به همه آنانی که مشتاق ظهور او بوده
اند ،عنایت خواهد فرمود» (دوم تیموتائوس باب  ۴آیه  .)۸ما نیز که «مشتاق ظهور او بوده
ایم» می توانیم این وعده و امید را برای خود مطالبه کنیم.

     پنجشنبه     

 ۵آوریل

احکام و انجیل
نـام مـا بـه عنـوان ادونتیسـت هـای روز هفتم ،بیـش از آنچه که در بـاره آن بگوئیـم در بر
دارد .بخـش روز هفتـم نشـان دهنـده روز هفتـم سـبت اسـت که به بـاور ما نه تنهـا در فرمان
مربوطـه ،بلکـه بـه طـور ضمنـی همـه ده فرمـان اشـاره دارد .بخـش ادونتیسـت به بـاور ما به
ظهـور دوبـاره عیسـی اشـاره دارد ،حقیقتـی کـه تنها مـی تواند بخاطـر کاری که مسـیح با مرگ
کفـاره ای خـود در ظهـور اول انجـام داد ،وجود داشـته باشـد .از این رو ،نام ما ادونتیسـت روز
هفتـم بـه دو جـزء بسـیار مهـم و جدایی ناپذیـر حقیقت کنونی اشـاره دارد :احـکام و انجیل.
این آیات چگونه نشان می دهند که احکام و انجیل بطور نزدیکی به هم مرتبط هستند؟
ارمیا باب  ۴۴آیه ۲۳
رومیان باب  ۳آیات  ۲۰تا ۲۶
رومیان باب  ۷آیه ۷
انجیـل ،مـژده یـا خبر خـوش اسـت ،مـژده ای کـه بـا اینکـه گنـاه کـرده ایـم و بواسـطه آن
احـکام خـدا را نقـض کـرده ایـم ،از طریـق ایمان بـه آنچـه مسـیح بـر روی صلیـب انجـام داد،
گناهامنـان بـرای تجـاوز و رسپیچـی از احـکام او بخشـیده مـی شـود .همچنیـن ،بـه مـا قـدرت
اطاعـت کامـل از احـکام داده شـده اسـت.
پـس جـای تعجـب نیسـت کـه در زمینه روزهـای پایانی ،همچنـان که نربد بزرگ شـدت می
گیـرد ،قـوم خـدا به شـیوه ای خاص به تصویر کشـیده می شـوند.
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مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۴آیـه  ۱۲را بخوانیـد .ایـن آیـه چگونه ارتبـاط میان احـکام و انجیل را
منایان میسـازد؟


به عنوان ادونتیست های روز هفتم ،که به اطاعت از احکام باور داریم ،چگونه می
توانیم به دیگران نشان دهیم که اطاعت از احکام قانونگرایی نیست ،بلکه نتیجه
طبیعی محبت خدا و نجات یافتن توسط اوست؟ آیاتی چون تثنیه باب  ۱۱آیه  ۱و
اول یوحنا باب  ۵آیه  ۳از این نکته پشتیبانی می کنند؟

     جمعه     

 ۶آوریل

مطالعـه بیشتر :مکاشـفه یوحنـا باب  ۱۲آیـات  ۹تـا  ۱۲را بخوانید .و همچنیـن فصل «چرا
بـه گنـاه اجـازه ورود داده شـد» صفحـات  ، ۴۳-۳۳در کتـاب مشـایخ و انبیـا از نوشـته هـای الـن جی
وایـت را مطالعـه کنید.

«تا زمانی که متامی موجودات ،بیعت با محبت را اذعان می داشتند ،هامهنگی کامل در
رستارس جهان خدا حاصل می بود .شادی سپاه فرشتگان آسامنی این بود که هدف خالق خود
را تحقق بخشند .آنها از بازتاب دادن جالل او و نشان دادن حمد خویش نسبت به او خوشحال
می شدند .و در حالی که محبت برای خدا در جایگاهی برتر قرار داشت ،محبت به یکدیگر
آشکار و غیر خودخواهانه بود .هیچ پرده و نُت ناسازی وجود نداشت تا توازن و هامهنگی
ارکسرت ساموی را به هم بریزد .اما تغییری در این وضعیت با صفا و مرسور پدیدار گشت .در
آنجا فردی بود که آن اختیار وآزادی را که خدا به مخلوقاتش عطا کرده بود ،به انحراف کشانید.
گناه از کسی رشوع شد که در کنار مسیح ،مکرم ترین فرد درنزد خدا شمرده می شد — ».الن
جی .وایتEllen G. White, Patriarchs and Prophets, p. 35 ،
بـه ایـن عبـارت «بیعـت بـا محبـت » الـن جـی .وایـت توجـه کنیـد .ایـن عبـارت قدرمتند و
رسشـار از معنـی بـه ایـن واقعیـت اشـاره دارد کـه محبـت بـه وفـاداری ،رسسـپردگی منجر می
شـود .همرسی که رشیک زندگی خود را دوسـت دارد ،آن دوسـت داشتن را از طریق وفاداری
نشـان خواهـد داد .در مـورد موجـودات در آسمان نیـز چنیـن بـود و مـا نیـز اکنـون در رابطه
خـود با خـدا بایـد هامنگونه باشـیم.

سواالتی برای بحث
 .۱چــه شــواهدی از کتــاب مقــدس داریــم کــه نــه تنهــا بــه واقعیــت شــیطان بلکــه
بــه نقــش او در جــدال عظیــم اشــاره مــی کننــد؟ مــا چگونــه مــی توانیــم بــه مــردم
کمــک کنیــم کــه واقعیــت شــیطان را بــه عنــوان یــک شــخص و نــه تنهــا یــک نمــاد
ش ـرارت در قلــب بشــری درک کننــد؟

10

 .۲بــه عنــوان ادونتیســت هــای روز هفتــم ،بــا دانــش بســیار زیــادی در مــورد
حقیقــت کتــاب مقــدس برکــت داده شــده ایــم .اگــر چــه ایــن بســیار فــوق العــاده
اســت ،امــا چـرا ایــن دانــش بـرای رســتگاری مــا کافــی نمــی باشــد؟ بــه چــه چیــزی
بیشــتر از تنهــا دانــش فکــری نیــاز داریــم؟
 .۳بــه چــه روش هایــی حضــور عیســی را در زندگــی خــود ،حتــی اکنــون تجربــه
کــرده ایــد؟ ایــن تجربیــات چگونــه مــی تواننــد بــه شــما در مشــکالتی کــه ممکــن
اســت بــا آنهــا روبــرو باشــید ،کمــک کننــد؟

 .۴در کالس ،بیشــتر دربــاره عبــارت «بیعــت بــا محبــت» صحبــت کنیــد .ایــن نظریــه
چگونــه مــی توانــد بــه مــا در درک بهتــر ارتبــاط میــان شــریعت و فیــض و میــان
ایمــان و اطاعــت کمــک کنــد؟ ایــن عبــارت چــه چیــزی در مــورد آزادی و اختیــار
ذاتــی در مفهــوم کلــی محبــت بــه مــا مــی آمــوزد؟ حتــی اکنــون بــه چــه روش هایــی
مــی توانیــم «بیعــت بــا محبــت» را نشــان دهیــم؟
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داستانهای ایامنداران

 ۶ژانویه

مورمور شدن برای خدا
توسط اندرو مکچسنی ،تبلیغ دینی ادونتیست

صفن کرامت که یک راننده کامیون است مور مور شدن را دوست دارد.
او وقتی که به موعظه ای گوش می دهد دستانش مور مور می شود .این اتفاق
در حین دعا و زمانی که درباره دلدادگی تازه اش به عیسی میگوید ،رخ میدهد.
کرامـت در مصاحبـهای در دانشـگاه کارائیـب جنوبـی ،یـک مؤسسـه آموزشـی
وابسـته بـه ادونتیسـت روز هفتـم در جزیـره ترینیـداد و توباگـو بـا نشـان دادن
پوسـت بـازوی خـود ،گفت« :من واقعـاً حضور خـدا را در اینجا احسـاس میکنم».
مـو بـر روی پوسـت تیـره اش راسـت شـده بود.
او گفـت« ،وقتـی از خـدا صحبـت میکنیـم ،ایـن اتفـاق همیشـه بـرای مـن
میافتـد .مـن ایـن را نشـانهای از اینکـه تنهـا نیسـتم ،میدانـم».
کرامت در بخش زیادی از عمر  ۵۳ساله خود احساس تنهایی کرده است.
او تنهـا فرزنـد خانـواده بـود و مـادرش وقتـی او جـوان بـود ،از دنیـا رفـت .او
توسـط پـدری دائمالخمـر در اجتامعـی مسـلامن در ترینیـداد بـزرگ شـد.
کرامـت گفـت« ،پـدرم همیشـه مسـت بـود ،پـس مـن بایـد وقتـی او بـه خانـه
میآمـد از دسـتش فـرار میکـردم .تنهـا بـه خـودم تکیـه میکـردم».
کرامـت بـه طـور مرتب همـراه با دیگر کودکان در مراسـم مسـجد محل رشکت
میکـرد .پـس از ازدواج ،او و همسرش بـه دیـن هنـدو گرویـده و هشـت بچـه را
بـزرگ کردنـد کـه همـه آنها در کلیسـای کاتولیک رم مسـیحی شـدند.
امـا کرامـت همچنـان احسـاس تنهایـی میکـرد .چنانچـه بـه دنبـال راه بهتری
بـود ،مـاری جوانـا را تـرک کـرد .چند سـال بعد سـیگار را ترک منـود و زمانی پس از
آن ،خـوردن مرشوبـات الکلـی را کنار گذاشـت.
ایـن زمـان بـود کـه مور مـور شـدنها رشوع شـد .کرامت پـس اینکـه از طریق
کالس کتـاب مقـ ّدس کـودکان کـه دانشـگاه بـه کـودکان محلـه ارائـه مـیداد ،بـه
جلسـات بشـارتی دعـوت شـد ،رشکـت در آنهـا را رشوع کـرد .فرزنـدان کرامـت
در کالسهـای هفتگـی کـه توسـط اسـتادان دانشـگاه تدریـس میشـد ،رشکـت
میکردنـد.
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کرامـت گفـت« ،انجیل به روش بسـیار واضحی اعالم میشـد و پس از  ۵۰سـال
مـن خداونـد را برای اولین بـار مالقات کردم».
کرامت و سه فرزندش به سنین  ۱۴ ،۱۲و  ۱۶تعمید داده شدند.
از او در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه اگر مورمور شـدنها متام شـود ،آیا احسـاس
خواهـد کـرد کـه خـدا او را ترک کرده اسـت ،توضیح داد« :نـه! هرگز!»
او گفت که در واقع مور مور شدن را نشانهای از اینکه تنها نیست ،میداند.
او گفت« ،خدا با من است».
بخشـی از هدایـای سـبت سـیزدهم ایـن فصـل بـه کلیسـای دانشـگاه کارائیـب
جنوبـی فرسـتاده خواهـد شـد تا ایـن دانشـگاه بتوانـد برنامههای بشـارتی خود از
جملـه کالس هفتگـی کتـاب مق ّدس کودکان کـه منجر به تعمیـد کرامت (در چپ)
و فرزندانـش شـد را گسترش دهد.
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