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دانیال و پایان زمان

 ۷تا  ۱۳آوریل

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :لوقـا بـاب  ۱۶آیـه ۱۰؛ دانیال باب هـای  ۱و  ،۲باب  ۳آیـات  ۱تا ۶؛
مکاشـفه بـاب  ۱۳آیـات  ۱۱تـا ۱۵؛ دانیـال بـاب  ۳آیـات  ۱۳تـا ۱۸؛ یوحنـا باب  ۳آیـه ۷؛ دانیال
باب هـای  ۴و .۶
آیـه حفظی« :سـپس بـه دانیال گفت :خـدای تو از تمـام خدایان بزرگتر اسـت .او خداوند
همه پادشـاهان اسـت و اسـرار پنهانی را آشـکار میسـازد ،زیرا تو توانسـتی این راز را آشـکار
کنـی» (دانیال بـاب  ۲آیه .)۴۷
خداوند نقشه های بزرگی برای ارسائیل کُهن داشت« .و شام برای من مملکت کَ َه ِنه و ا ُمت
مقدس خواهید بود» (خروج باب  ۱۹آیه  .)۶این قوم مقدس و این جامعت کاهنان قرار بود
شاهدان برای خدای یگانه در جهان باشند (اشعیا باب  ۴۳آیات  ۱۰و  ۱۲را ببینید) .متأسفانه،
این امت فراخوانده شده ،خدا را نادیده گرفتند .و رسانجام به اسارت بابلیان در آمدند.
جالب است بدانیم که خدا همچنان قادر بود با وجود فاجعه اسارت ،از برخی افراد یهودی
بعنوان شاهدانش ،استفاده کند .به عبارت دیگر ،خدا تا حدی از طریق دانیال و سه یار اسیر
او ،آنچه که از طریق ارسائیل و قوم یهودا تحقق نیافته بود را کامل می کرد .در یک مفهوم،
این مردان منونه ای از آنچه بودند که امت ارسائیل باید می بود و انجام می داد.
آری ،داسـتان هـای ایشـان در زمـان و مکانـی متفـاوت ،بسـیار پیـش تـر از روزهـای پایانی
اتفـاق افتـاد .ولـی همچنـان مـی توانیـم ویژگـی هـا و خصوصیاتـی در ایـن مـردان بیابیـم کـه
بـه عنـوان الگـوی مـا عمـل کننـد ،مـا کـه نـه تنهـا در روزهـای پایانـی زندگـی مـی کنیـم ،بلکه
فراخوانـده شـده ایـم که شـاهدان خـدا در جهانی باشـیم که مانند بت پرسـتان دربـار بابل ،او
را منـی شناسـند .مـا از داسـتان هـای آنهـا چـه چیزهایی مـی توانیـم بیاموزیم؟
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۴آوریل آماده شوید.
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امین بودن در کوچکرتین امور
«کسی که در امور کوچک درستکار باشد ،در کارهای بزرگ هم درستکار خواهد بود و کسی که
در امور کوچک نادرست باشد ،در کارهای بزرگ هم نادرست خواهد بود» (لوقا باب  ۱۶آیه .)۱۰
به سخنان عیسی در اینجا توجه کنید« .نادرستی [و بی تفاوتی] نسبت به کوچک ترین امور»
بسیار آسان است ،اینطور نیست؟ مشکل« کوچکرتین امور» نیست ،گرچه کوچکرتین چیز ها
هم در جای خود از اهمیت خاصی برخوردار هستند .هامنطور که اکرث ما چه بواسطه تجربه
شخصی یا توسط عربت های دیگران (یا هر دو) می دانیم ،مشکل این است که بی تفاوتی اول به
بی تفاوتی دوم و به همین منوال ادامه یافته تا اینکه «در بزرگرتین امور نادرست » می شویم.
بـا ایـن فکـر در ذهـن ،داسـتان بـاب  ۱دانیـال ،نخسـتین تجربه هـای این چهار یهـودی در
اسـارت بابـل را انتخـاب میکنیم.
دانیـال بـاب  ۱را بخوانیـد .موضعـی کـه دانیال ،حننیا ،میشـائیل و عزریا گرفتنـد ،به چه روش
هایـی آنچـه را کـه ارسائیـل باسـتان بایـد برای امت هـا می بود منعکـس می کنـد؟ تثنیه باب
 ۴آیـات  ۶تـا  ٨و زکریـا بـاب  ۸آیـه  ۲۳را نیز ببینید.

اگـر چـه آیـات فوق بطور مسـتقیم نـوع رژیم غذایی دانیال و دوسـتانش را به داشتن«ده
برابـر دانـش» آنـان نسـبت بـه دیگران ربـط منی دهند (دانیال بـاب  ۱آیه  )۲۰ولـی با این حال
ایـن ارتبـاط بـه وضـوح در آنجـا وجـود دارد .ایـن بـاب همچنیـن مـی گوید کـه خدا به ایشـان
ایـن دانـش و حکمـت را داده اسـت .یعنـی ،خداونـد توانسـت با آنـان کار کند ،بخاطـر این که
آنـان در خـوردن غذاهـای ناپـاک بابـل پرهیـز کردنـد .آنهـا اطاعت منودنـد و خدا مطیـع بودن
ایشـان را برکـت داد .آیـا اگـر ارسائیـل بـه عنـوان یـک مجموعـه ماننـد ایـن چهـار مـرد جـوان،
صادقانـه و وفادارانـه مطیـع آمـوزه هـای کتاب مقـدس بودند ،خـدا کاری مانند آنچـه برای آن
چهـار مـرد انجـام داد ،بـرای ایشـان نیـز انجام منـی داد؟ مطمئناً .و آیـا او ایـن کار را هم اکنون
در روزهـای پایانـی ،اگـر ما وفـادار باشـیم ،برایامن انجـام نخواهد داد؟

از آنجایــی کــه نــور و حقایــق زیــادی بــه مــا داده شــده اســت ،مــا بــه عنــوان یــک
کلیســا بایــد از خــود بپرســیم :آیــا نســبت بــه آنچــه کــه بــه مــا داده شــده اســت،
وفــادار و مطیــع هســتیم؟ در عیــن حــال ،چگونــه هــر کــدام از مــا بصــورت فــردی
مــی توانیــم مســئولیت هایــی داشــته باشــیم کــه مــا را قــادر ســازد تــا شــاهدان
قدرتمنــدی ب ـرای خــدا باشــیم؟
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فروتنی دانیال
در رستـارس جهـان و بـرای هـزاران سـال ،بـاب  ۲دانیـال بـه تعداد بیشماری از مـردم کمک
منـود تـا بـه خـدای کتـاب مقدس ایمان آورند .ایـن باب شـواهد قدرمتنـد عقالنی نه تنهـا برای
وجـود خـدا ،بلکـه بـرای علـم غیـب او ارائـه می دهـد .در حقیقـت ،مکاشـفه ای کـه این باب
از علـم غیـب خـدا ارائـه می دهـد ،گواهـی بر وجود خداسـت.
دانیال باب  ۲را بخوانید .این باب چگونه شواهدی قانع کننده برای واقعیت خدا ارائه می
دهد؟ به اروپای امروزی آنگونه که در کتاب دانیال به تصویر کشیده شده است ،توجه کنید
(دانیال باب  ۲آیات  ۴۰تا  .)۴۳چگونه ممکن است مردی که در  ۲۶۰۰سال پیش زندگی می
کرد ،بدون وحی و الهام ،بتواند چنین دقیق رشایط را در اینجا توصیف کند؟

دانیـال آشـکارا و بـدون اینکـه خجـل باشـد متامـی اعتبار آنچـه که برایـش منایان شـده بود
را بـه خـدا نسـبت مـی دهـد .او چقـدر راحـت میتوانسـت برای حکمـت و فهمی کـه در باره
رویـای پادشـاه و تعبیـر آن بـه او عطـا شـده بـود خودسـتائی کنـد! امـا دانیـال بهتر از آن مـی
دانسـت .دعاهـای او و دیگـران (دانیـال بـاب  ۲آیـات  ۱۷تا  ،)۲۳وابسـتگی مطلق ایشـان را به
خـدا نشـان داد؛ در غیـر اینصـورت آنهـا با سـایر مـردان خردمند مـی مردند.
کمـی بعـد ،دانیـال بـه پادشـاه یـادآوری کـرد کـه هیچکـدام از مـردان حرفـه ای حکیـم،
جادوگـران و یـا سـاحران او قـادر نبودنـد تـا رویـای پادشـاه را بازگـو کننـد .در مقابـل ،خـدای
آسمان مـی توانـد ارسار را فـاش سـازد ،زیـرا او تنهـا خـدای حقیقـی اسـت.
بنابرایـن ،دانیـال در فروتنـی و وابسـتگی اش بـه خـدا ،قادر بود یک شـاهد قدرمتند باشـد.
اگـر دانیـال در آن زمـان فروتنـی نشـان داد ،مـا امـروزه تا چه میزان بیشتر باید فروتن باشـیم؟
گذشـته از هـر چیـز ،مـا الهامـی از نقشـه نجات داریم کـه دانیال نداشـت؛ و اگر چیـزی بتواند
مـا را فروتـن نگـه دارد ،بایـد دانـش آنچه که عیسـی بـر روی صلیب انجام داد ،باشـد.

صلیــب چــه چیــزی دربــاره فروتنــی بــه مــا مــی آمــوزد؟ چــه چیــزی بــه مــا در
مــورد نــه تنهــا گناهــکاری مــا بلکــه وابســتگی مطلقمــان بــه خــدا ب ـرای نجــات،
مــی گویــد؟ بــه ایــن بیاندیشــید کــه بــدون صلیــب چــه وضعیتــی مــی داشــتید.
پــس مــا بایــد در مــورد چــه چیــزی غیــر از صلیــب ،بــه خــود ببالیــم؟ غالطیــان
بــاب  ۶آیــه  ۱۴را ببینیــد.
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متثال طالیی
شـاگردان کتـاب مقـدس برای مدت هاسـت کـه متوجه ارتباط میـان باب  ۳دانیال ،داسـتان
سـه عربانـی در دشـت دورا و بـاب  ۱۳مکاشـفه شـده انـد؛ تصویـری از جفایی که قـوم خدا در
گذشـته بـا آن روبـرو شـدند و در روزهای پایانـی نیز تجربـه خواهند کرد.



دانیـال بـاب  ۳آیـات  ۱تـا  ۶را بـا مکاشـفه بـاب  ۱۳آیـات  ۱۱تـا  ۱۵مقایسـه کنیـد .شـباهت
هـای میـان ایـن آیـات کدامند؟
در هـر دو مـورد ،مسـئله عبـادت در مرکزیت قـرار دارد ،اما هر دو در مورد عبادتی سـخن
مـی گوینـد کـه اجبـاری اسـت .یعنی ،قدرت های سیاسـی خواسـتار کرنش و پرستشـی هسـتند
کـه فقـط به خداونـد تعلق دارد.

دانیـال بـاب  ۳آیـات  ۱۳تـا  ۱۸را بخوانیـد .ما از این داسـتان ،چه چیزی مـی توانیم بیاموزیم
کـه بـه مـا در درک نـه تنهـا آنچـه در روزهـای پایانـی بـا آن مواجـه خواهیم شـد ،بلکـه نحوه
روبـرو شـدن با آن ،کمـک کند؟

نبوکدنصر بـه عنـوان قدرمتندتریـن حاکـم زمیـن ،ایـن مـردان و خدایشـان را بـه متسـخر
گرفـت و گفـت« ،کـدام خدایـی اسـت کـه بتواند شما را از دسـت مـن نجات دهـد؟» او خیلی
زود دریافـت کـه آن خـدا کـه بـود ،زیـرا بعدهـا اعالم منود« :سـپاس بر خدای شـدرک ،میشـک
و عبدنغـو! او فرشـته خـود را فرسـتاد تـا ایـن مردانـی کـه او را خدمـت می کنند و بـه او توکل
دارنـد و از فرمـان مـن رسپیچـی کردنـد و جـان خـود را بـه خطر انداختنـد تـا در مقابل خدای
دیگـری جـز خـدای خودشـان سـجده نکننـد ،نجات دهـد» (دانیـال باب  ۳آیـه .)۲۸
بـدون تردیـد ،پادشـاه پـس از دیدن چنین معجزه ای ،متقاعد شـد که چیـز خاصی در مورد
خدایـی که این مـردان خادم او بودند ،وجود داشـت.
فـرض کنیـد ،حتـی اگـر ایـن مـردان جـوان از شـعله هـای آتـش نجـات منـی یافتنـد ،چیـزی
کـه آنهـا متوجـه شـدند دور از احتمال نبـود (دانیـال باب  ۳آیـه  .)۱۸چـرا آنها با وجـود اینکه
ممکـن بـود زنـده در آتش سـوزانیده شـوند ،از فرمان پادشـاه اطاعت منی کردند؟ این داسـتان،
شـهادتی قدرمتنـد از ایمان و متایـل ایشـان بـه ایسـتادگی بر رس آنچـه باور داشـتند ،رصف نظر
از عواقـب آن ،می باشـد.
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تغییر کیش و ایامن آوردن غیریهودیان
بـاب  ۳دانیـال بـا اذعـان نبوکدنصر به (وجـود و قدرت خـدای حقیقی) آغاز می شـود .اما
اذعـان بـه وجـود خـدا و قـدرت او ماننـد داشتن تجربه تولـد تازه منی باشـد ،چیزی که عیسـی
فرمـود بـرای نجـات از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت (یوحنـا بـاب  ۳آیـه  ۷را ببینیـد) .در
حقیقـت ،فـردی کـه در دانیـال بـاب  ۴آیـه  ۳۰بـه تصویر کشـیده شـده اسـت ،جانـی نبود که
از ایمان به خـدا برخوردار باشـد.
دانیـال بـاب  ۴آیـه  ۳۰را بخوانیـد .مشـکل ایـن مـرد چـه بـود؟ یوحنـا بـاب  ۱۵آیـه  ،۵اعامل
رسـوالن بـاب  ۱۷آیـه  ۲۸و دانیـال بـاب  ۵آیـه  ۲۳را نیـز ببینیـد.

اگـر چـه پیـش از زمانـی کـه فصـل بـه پایـان برسـد ،نبوکدنصر بـه شـیوه ای نـا مطبـوع
آموخـت کـه متـام قـدرت هـای حقیقـی در خـدا هسـتند و بـدون خـدا او چیـزی نیسـت.
«پادشـاهی کـه قبلاً مغـرور بـود ،فرزنـد فروتن خدا شـده بـود؛ آن حاکم مسـتبد و از خود
راضـی ،بـه پادشـاه عاقـل و مهربان تبدیل شـده بـود .او که خدای آسمان را به مبـارزه طلبیده
و بـه او کفـر گفتـه بـود ،اکنون بر قـدرت خدای تعالی اذعان داشـت و صادقانـه بدنبال ترویج
تـرس از خداونـد و سـعادت بندگانـش بود .نبوکدنرص تحت رسزنش خدا که پادشـاه پادشـاهان
و خداونـد خداونـدان اسـت ،دسـت کـم درسـی را آموخـت که همه حاکمان بایـد بیاموزند —
عظمـت واقعـی شـامل نیکوئـی حقیقی می شـود .او خداونـد را به عنوان خـدای زنده پذیرفت
و گفـت ،اکنـون مـن نبوکدنصر ،پادشـاه آسمان هـا را حمـد و سـپاس مـی گویـم .جلال از آن
اوسـت کـه متـام کارهایـش برحـق اسـت و می توانـد متکربان را فروتن و پسـت سـازد » — الن
جـی .وایـتEllen G. White, Prophets and Kings, p. 521 ،


دانیال باب  ۴آیه  ۳۵را بخوانید .نبوکدنرص در اینجا نیز چه حقایقی در مورد خدا بیان می کند؟
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بـاب  ۴دانیـال بـه اعتراف یـک غیـر یهـودی مبنـی بـر اقتـدار ،سـلطه و قـدرت خـدای
«عربانیـان» پایـان مـی یابـد .در یـک مفهـوم ،ایـن صحنـه منـادی آن چیـزی اسـت در کلیسـای
اولیـه اتفـاق افتـاد .یعنـی زمانـی کـه غیـر یهودیـان از طریق شـهادت یهودیـان و قـدرت خدا،
حقیقـت را در مـورد خداونـد آموختنـد و رشوع بـه اعلام آن حقیقـت بـه جهانیـان منودنـد.

یوحنــا بــاب  ۳آیــه  ۷را بخوانیــد .اگــر چــه مــا بــه وقایــع پایــان زمــان بــه عنــوان
حکــم مــرگ ،عبــادت و جفــا نــگاه مــی کنیــم ،در اینجــا عیســی چــه چیــزی مــی
گویــد کــه فراتــر از هــر چیــز دیگــر ،مــردم را بـرای روزهــای پایانــی آمــاده مــی کنــد؟

     پنجشنبه     

 ۱۲آوریل

وفاداری دانیال
دانیال باب  ۶را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ دهید:
 .۱دانیال باب  ۶آیات  ۴و  ۵چه چیزی در مورد شخصیت دانیال منایان می سازند؟ ما درباره
اینکه چگونه باید دیده شویم ،چه درس هایی از این آیات می توانیم برداشت کنیم؟


 .۲چـه شـباهت هایـی مـی توانیـم در ایـن بـاب بیابیـم کـه آن را بـه اتفاقـات پایـان جهـان
آنگونـه کـه در کتـاب مکاشـفه بـه تصویر کشـیده شـده انـد ،مرتبط می سـازد؟ مکاشـفه باب
 ۱۳آیـات  ۴و  ۸و  ۱۱تـا  ۱۷را ببینیـد.


 .۳خـود را بـه جـای دانیـال در ایـن موقعیت قرار دهید .چه منطق یا اسـتداللی می توانسـت
بـرای دعـا نکـردن ارائـه دهـد؟ یعنی ،چگونه می توانسـت امتنـاع خود را توجیه کنـد و از این
رو ،خـود را از افتادن در چاه شـیرها برهاند؟
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 .۴شما فکـر مـی کنیـد چـرا دانیـال ماننـد همیشـه بـه دعـا کـردن ادامـه داد ،حتـی اگـر چـه
الزامـاً مجبـور نبود؟

 .۵داریـوش پادشـاه پیـش از اینکـه دانیـال بـه درون چـاه شـیرها انداختـه شـود ،چـه چیـزی
گفـت (دانیـال بـاب  ۶آیـه  ،)۱۶کـه نشـان داد او چیـزی در مـورد قـدرت خـدای دانیـال مـی
دانسـت؟ چـه چیـزی در سـخنان او ،شـهادت دانیـال بـه پادشـاه در رابطـه بـا خدایـی کـه او
عبـادت و خدمـت مـی کـرد ،نشـان داد؟



     جمعه     

 ۱۳آوریل

مطالعـه بیشتر« :همچنانکـه مـا بـه انتهـای تاریـخ ایـن جهـان نزدیـک مـی شـویم،
پیشـگویی هـای ثبـت شـده توسـط دانیـال ،توجـه ویـژه مـا را مـی طلبـد ،زیـرا آنهـا بـا زمانـی
کـه مـا در آن زندگـی مـی کنیـم ،مرتبـط هسـتند .آمـوزه هـای آخریـن کتـاب عهـد جدیـد
بایـد بـا ایـن مطالـب مرتبـط شـوند .شـیطان بسـیاری را هدایـت کـرده اسـت تـا بـاور کننـد
کـه بخـش هـای پیشـگویی نوشـته هـای دانیـال و یوحنـا افشـاء کننـده قابـل درک نبودنـد .اما
وعـده واضـح اسـت کـه برکتـی ویـژه ،مطالعـه ایـن پیشـگوییها را بهمـراه خواهـد داشـت.
’خردمنـدان همـه چیـز را درک خواهنـد کـرد‘ [دانیـال بـاب  ۱۲آیـه  ،]۱۰و از رؤیـای دانیـال
سـخن مـی گفـت کـه بایـد در در روزهـای پایانـی آشـکار شـود؛ و از مکاشـفه ای که مسـیح به
خدمتگـزارش یوحنـا داد بـرای راهنامیـی قـوم خـدا در طـول قـرن ها ،وعده این اسـت’ ،خوشـا
بـه حـال کسـی کـه ایـن را مـی خواند و کسـانی کـه به کلمات این نبـوت گوش دهنـد و طبق
آنچـه در آن نوشـته شـده اسـت ،عمـل کننـد ‘.مکاشـفه بـاب  ۱آیـه  — ».۳الـن جـی .وایـت،
Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 547
اگـر چـه متایـل داریـم در زمینـه ظهور و سـقوط ملـت هـا ،داوری (دانیال بـاب  ۷آیه  ۲۲و
 ،۲۶بـاب  ۸آیـه  )۱۴و نجـات نهایـی قـوم خـدا در زمـان سـختی هـا (دانیال بـاب  ۱۲آیه  )۱به
کتـاب دانیـال بنگریـم؛ ایـن هفتـه دیدیـم که کتـاب دانیـال همچنین مـی تواند منونـه هایی از
مفهـوم آمـاده بـودن فـردی مـا برای مشـکالت و جفـا هـای در زمان بروزشـان ،ارائه مـی دهد.
در ایـن معنـا ،ایـن روایـات ،پیـام هـای بسـیار مهمـی در روزهای پایانی بـه ما ارائه مـی دهند.
گذشـته از هـر چیـز ،آگاهـی از «نشـان وحـش» و «زمان سـختی هـا» و جفا های پیـش رو هر
چنـد هـم مفیـد باشـد ،اگـر مـا ایـن نـوع تجربه بـا خـدا را کـه الزم داریـم نداشـتیم ،متـام این
دانـش هـا تنهـا باعـث محکومیـت ما خواهند شـد .بیـش از هر چیـز دیگر ،ما بـه تجربه «تولد
تـازه» نیـاز داریـم که دانیـال و دیگـران از جمله نبوکدنرص داشـتند.
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سواالتی برای بحث
 .۱دعــای دانیــال در بــاب  ۹آیــات  ۳تــا  ۱۹را بخوانیــد .ایــن دعــا چگونــه نشــان مــی
دهــد کــه دانیــال فیــض را درک کــرد و اینکــه خــدا بــا لطــف خــود ،بــر خــاف هــر
گونــه شایســتگی یــا خوبــی از طــرف مــا ،بــه مــا محبــت مــی کنــد و مــا را نجــات
مــی دهــد؟ چ ـرا نــه تنهــا درک ایــن حقیقــت ،بلکــه تجربــه کــردن آن نیــز بســیار
اهمیــت دارد؟

 .۲در کالس در مــورد چالشــی کــه ســه فــرد عبرانــی (دانیــال بــاب  )۳و دانیــال
(دانیــال بــاب  )۶در زمینــه ایســتادگی در زمانــی کــه فعالیــت هــای مذهبــی ایشــان
مــورد تهدیــد مقامــات سیاســی قــرار گرفتنــد ،بحــث کنیــد .در دو روایــت چــه
تشــابهاتی مــی یابیــم؟ چــه تفــاوت هایــی؟ و مــا از هــر دو روایــت چــه چیــزی
دربــاره وفــاداری و اینکــه شــاهدانی قدرتمنــد باشــیم ،مــی توانیــم بیاموزیــم؟

 .۳داشــتن «تولــد تــازه» بــه چــه معناســت؟ چـرا عیســی فرمــود مــا «بایــد دوبــاره
متولــد شــویم» (یوحنــا بــاب  ۳آیــه )۷؟
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داستانهای ایامنداران

 ۱۳ژانویه

دعا برای خانواده هندی

توسط اندرو مکچسنی ،تبلیغ دینی ادونتیست

آرپیتـا بوسـله ،دانشآمـوز  ۱۴سـاله در مدرسـه ادونتیسـت روز هفتم در غرب
هنـد ،زمانـی که کامیونی از پشـت بـه ارابه پدرش اصابت منود ،او را از دسـت داد.
شـدت تصـادف باعـث شـد پـدرش ،روئاصاحب بوسـله بـه داخل مسـیر جلوی
دو گاو پرتـاب شـود و بـا خودرویـی دیگـر برخـورد کند.
هراس و شـوک ایجاد شـده از مرگ وی باعث شـد مادرش که کر و الل اسـت،
پیـش از موعـد وضـع حمـل کند .آرپیتا بوسـله یـک ماه زود بـه دنیا آمد.
بوسـله در مصاحبـهای در مدرسـه ادونتیسـت روز هفتـم آالت واقـع در ۳۰
کیلومتری کوالپـور ،شـهری شـلوغ بـا جمعیـت بیـش از  ۱میلیـون نفر ،گفـت« ،اما
خـدا توانسـت از مـرگ پـدرم بـرای هدایت مادرم به سـوی عیسـی اسـتفاده کند».
بوسـله نخسـتین ماههـای زندگی خـود را با مادرش ،آکاتای در بیامرسـتان سـپری
کـرد .هـم او و هـم مادرش ناتوان بودنـد .این وضعیت خطرناک باعـث نگرانی دایی
او ،سـاتیش کـه روزانـه در بیامرسـتان به مالقات آنها میرفت ،شـد.
یـک روز شـنبه وقتـی که سـاتیش برای تشـویق خواهرش به بیامرسـتان رسـید،
غریبـهای را دیـد کـه بـه کنـار همـه تختهـا رفتـه و بـا مریضهـا دعـا میکنـد.
سـاتیش بـا کنجـکاوی بـه آن مـرد نزدیـک شـد و متوجـه شـد کـه او یـک شـبان
ادونتیسـت بـود.
بوسـله گفـت« ،دایـی مـن هنـدو بود .امـا برای کمـک به مـادرم درمانـده بود،
بنابرایـن از شـبان خواسـت کـه برای او دعـا کند».
شـبان بـرای مـادر و بچـه دعـا کرد .سـاتیش با اسـتفاده از زبان اشـاره ،سـخنان
شـبان را بـرای خواهـرش ترجمه کرد.
در حینیکـه شـبان بـه طـور مرتـب از مـادر و نـوزاد بازدیـد منـود ،حـال آنهـا
رشوع بـه بهبـودی منـود .بوسـله گفـت کـه سـاتیش شـگفتزده از شـبان در مـورد
ایامنـش پرسـید .پـس از چنـد مـاه مطالعـه کتـاب مقـ ّدس ،سـاتیش و خواهـرش
عیسـی را پذیرفتنـد .مـادر ،دختر خـود را وقـف خدا منـود و از زمانی کـه رشوع به
حـرف زدن کـرد،بـه او آموخـت کـه هـر روز سـاعت  ۷عصر دعـا کنـد.
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بوسـله گفـت« ،هـر روز در سـاعت  ۷عصر مـن بیتوجه به جایی که هسـتم،
دسـتانم را بـرای دعـا بـه هـم میگیـرم .تـا جایـی کـه یـادم میآیـد مـن ایـن کار
را انجـام مـیدادم ».او اکنـون دانشآمـوز کالس هفتـم مدرسـه شـبانهروزی آالت
ادونتیسـت اسـت کـه بودجـه بـرای سـاخنت سـاختامن جدیـد کالسهایـش را از
هدایـای سـبت سـیزدهم در فصـل سـوم  ۲۰۱۷دریافـت منـود.
بوسله خود در سن  ۱۳سالگی تعمید داده شد.
بوسـله گفـت« ،مـن تصمیم گرفتم تعمیـد ببینم زیرا دیدهام که عیسـی چگونه
خانـواده مـن را از طریـق کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم برکـت داده اسـت .مـن
میخواهـم بدلیـل داسـتان زندگـی مـادرم از عیسـی پیـروی کنم .من متـام کارهایی
که عیسـی بـرای او انجـام داده اسـت را دیدهام».
آرپیتا بوسله ،دانشآموز  ۱۴ساله یک مدرسه ادونتیست در غرب هند.
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