  درس سوم  

 ۱۴تا  ۲۰آوریل

عیسی و کتاب مکاشفة یوحنا

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اول قرنتیـان بـاب  ۱۰آیات  ۱تـا ۱۱؛ مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱۲آیات ۱
تـا  ،۱۷بـاب  ۱۹آیـات  ۱۱تـا ۱۵؛ افسسـیان بـاب  ۱آیـه ۲۰؛ مکاشـفه یوحنـا باب  ۱۱آیـه  ،۱۹باب
 ۱آیـات  ۱۰تـا .۱۸

آیه حفظی« :به آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت خود خواهم بخشید ،هامن
طور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم» (مکاشفه یوحنا باب  ۳آیه .)۲۱
حتـی مـرور رسیـع عهـد جدیـد ،حقیقتی مهـم را منایـان می سـازد :عهد جدید مسـتقیامً به
عهـد قدیـم پیونـد دارد .زمـان و زمـان دوبـاره ،انجیـل هـا و رسـاله هـا یا بـه وقایع عهـد قدیم
اشـاره دارنـد و یـا مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم از آن نقـل قـول مـی کننـد .و وقتی که عیسـی به
خـود و بـه بشـارت خویـش اشـاره می کـرد ،چند بـار در مورد اینکـه نبوت «کالم مقـدس» باید
«تحقـق» یابـد ،صحبـت کـرد؟ (متـی بـاب  ۲۶آیـات  ۵۴و  ،۵۶مرقـس بـاب  ۱۴آیـه  ،۴۹یوحنـا
بـاب  ۱۳آیـه  ۱۸و بـاب  ۱۷آیـه  ۱۲را ببینیـد)
همیـن مطلـب مـی توانـد درباره کتاب مکاشـفه یوحنـا گفته شـود .در واقع ،مفهـوم کتاب
مکاشـفه یوحنـا جـدای از عهـد قدیـم و بویـژه کتـاب دانیال غیر ممکن می باشـد .ایـن یکی از
دالیلـی اسـت کـه چـرا ما اغلـب هر دو کتـاب را با هـم مطالعه مـی کنیم.
یکـی از جنبـه هـای بسـیار مهـم رجـوع کردن بـه عهد قدیـم در مکاشـفه یوحنا این اسـت
کـه در کنـار بقیـه کتـاب ،عیسـی را منایـان مـی سـازند .مکاشـفه کاملاً دربـاره عیسـی و اینکه
چـه کسـی بـود و کاری کـه بـرای قومـش انجام داد و آن چیزی اسـت کـه در پایان جهـان برای
مـا انجـام خواهـد داد .رضوری اسـت کـه در مترکز بـر وقایع پایـان زمان ،عیسـی در مرکزیت و
مقابلمان قـرار داشـته باشـد ،دقیقـاً همان کاری که کتـاب مکاشـفه یوحنا انجام مـی دهد .در
درس ایـن هفتـه ،از طریـق دریچـه کتـاب مکاشـفه یوحنـا به عیسـی نگاه مـی کنیم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۱آوریل آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۵آوریل

ساختار کتاب مکاشفه
در میـان بسـیاری از چیزهـای مشترکی که کتـاب دانیال و مکاشـفه یوحنا دارنـد ،دو بخش
اساسـی شـامل آنها می باشـد:تاریخی و آخرت شناسـی(وقایع پایان زمان) .هر دو این مفاهیم
بطـور دقیقـی در هـر کتـاب مرتبـط هسـتند .ما ممکن اسـت وقایـع تاریخی را به عنـوان پیش
در آمـد یـا منونـه هایـی از وقایع بزرگ و جهانـی روزهای پایانی حتی اگر در مقیاسـی کوچکرت،
ببینیـم .یعنـی ،بـا مطالعـه آنچـه در تاریـخ عهـد قدیـم اتفـاق افتـاد ،مـی توانیـم بینشـی برای
آنچـه در زمـان مـا و فراتـر از آن رخ خواهد داد ،داشـته باشـیم .اگر چه این اصـل تنها به کتاب
دانیـال و مکاشـفه یوحنا محدود منی شـود.
اول قرنتیـان بـاب  ۱۰آیـات  ۱تـا  ۱۱را بخوانیـد .در ایـن آیـات ،اصـول گفتـه شـده در بـاال را
چگونـه مـی بینیم؟

هامنطـور کـه هفتـه پیش دیدیم ،برخی از داسـتان هـای کتاب دانیال (دانیـال باب  ۳آیات
 ۱۵ ،۶و ۲۷؛ و بـاب  ۶آیـات  ۶تـا  ۹و  ۲۱و  )۲۲حـوادث تاریخـی محلـی بودنـد که به گونه ای
بازتـاب دهنـده وقایـع آخرالزمان هسـتند که در کتاب مکاشـفه به تصویر کشـیده شـده اند .با
مطالعـه ایـن داسـتان ها ،حـد اقل می توانیم نگاهی اجاملی و بینشـی در مقیاسـی گستردهتر
در مـورد برخـی از چیزهایـی کـه قـوم خـدا در پایـان زمـان بـا آنها روبرو خواهد شـد ،بدسـت
آوریـم .اگـر چـه شـاید ،مهم تریـن نکته این اسـت که بدون در نظـر گرفنت موقعیـت کنونی ما
در اینجـا ،بـه مـا تضمین رسـتگاری نهایی داده شـده اسـت .در کنـار چیزهای دیگـری که کتاب
مکاشـفه یوحنـا تعلیـم مـی دهد ،اطمینـان از پیروزی را تضمیـن می دهد.
اگـر چـه چندیـن اسـتثنا وجـود دارد ،بخـش تاریخی مکاشـفه یوحنا باب های  ۱تـا  ۱۱و در
مـورد پایـان زمان ،باب هـای ۱۳تا  ۲۲می باشـند.
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۲آیـات  ۱تـا  ۱۷را بخوانید .این بـاب در بخش تاریخی یـا رویدادهای
پایـان زمـان قرار می گیـرد و چرا؟

هامنطـور کـه مـی توانیـم ببینیـم ،ایـن بـاب متعلـق به هـر دو بخش می باشـد .چـرا؟ زیرا
در مـورد درگیـری هـای تاریخـی — اخـراج شـیطان از آسمان (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۲آیـات
 ۷تـا  ،)۹حملـه شـیطان بـه عیسـی در زمـان نـوزادی (مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱۲آیـه  )۴و جفای
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کلیسـا در تاریخ بعدی کلیسـا (مکاشـفه یوحنا باب  ۱۲آیات  ۱۴تا  — )۱۶و در ادامه ،تصویر
حملـه شـیطان بـه بازمانـدگان پایـان زمان (مکاشـفه یوحنـا باب  ۱۲آیـه  )۱۷صحبـت می کند.

گفتــه شــده اســت کــه یکــی از درس هایــی کــه مــا از تاریــخ مــی گیریــم ،ایــن
اســت کــه مــا هرگــز از تاریــخ درس نمــی گیریــم .ایــده ایــن اســت کــه بــدون در
نظــر گرفتــن دوره زندگــی ،مــردم بــه انجــام اشــتباهات مشــابه ادامــه مــی دهنــد .بــا
وجــود تاریــخ زیــادی کــه مــا مــی توانیــم از آن درس بگیریــم ،چگونــه مــی توانیــم
از انجــام اشــتباهات مشــابه اجتنــاب کنیــم؟

     دوشنبه     

 ۱۶آوریل

تصویر عیسی
آیـات زیـر کـه اسـامی و در مـواردی رشح هـای متعـددی بـرای عیسـی و آنچـه انجـام داده،
ارائـه مـی دهـد و یـا خواهـد داد و یـا دارنـد را بخوانیـد .ایـن آیات چـه چیزی درباره عیسـی
بـه مـا مـی آموزند؟
مکاشفه یوحنا باب  ۱آیه ۵
مکاشفه یوحنا باب  ۱آیه ۱۸
مکاشفه یوحنا باب  ۵آیه ۸
مکاشفه یوحنا باب  ۱۹آیات  ۱۱تا ۱۵
مکاشفه یوحنا باب  ۲۱آیه ۶
ایـن هـا تنهـا برخـی از بسـیار آیـات موجـود در مکاشـفه یوحنـا هسـتند کـه عیسـی را در
نقـش هـا و عملکردهـای متفـاوت بـه تصویـر مـی کشـند .او بـره اسـت که بـه اولین آمـدن او
اشـاره دارد کـه در آن خـود را بـه عنـوان قربانی گناهان ما ارائه داد« .پس خـود را از خمیرمایه
کهنـه پـاک سـازید تـا فطیر تـازه باشـید ،چنانکه بـی خمیرمایه هسـتید زیرا که فصح ما مسـیح
در راه مـا ذبـح شـده اسـت» (اول قرنتیـان بـاب  ۵آیـه  .)۷او همچنیـن کسـی بـود کـه «هالک
شـد و اینـک تـا ابداآلباد زنده هسـت» (مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱آیه  ،)۱۸مرجعـی واضح در باره
مـرگ و رسـتاخیز اوسـت« .بـر همیـن منـوال مکتـوب اسـت و بدینطور سـزاوار بود که مسـیح
رنـج ببینـدو روز سـوم از مـردگان برخیـزد» (لوقا باب  ۲۴آیه  .)۴۶و در مکاشـفه یوحنا باب ۱۹
آیـات  ۱۱تـا  ،۱۵او در نقشـش در آمـدن دوبـاره ،زمانـی که با قـدرت ،جلال و داوری به زمین
بـاز خـواد گشـت ،بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت« .زیرا که پسر انسـان خواهد آمـد در جالل
پـدر خویـش بـه اتفـاق مالئکـه خـود و در آن وقـت هـر کسـی را موافـق اعاملش جـزا خواهد
داد» (متـی بـاب  ۱۶آیه .)۲۷
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مــا چگونــه مــی توانیــم روزانــه بیاموزیــم کــه زندگــی ،مــرگ ،رســتاخیز و بازگشــت
عیس ــی را در مرک ــز توج ــه وج ــود و پای ــه و اس ــاس انتخ ــاب ه ــای اخالق ــی خ ــود
ق ـرار دهی ــم؟

     سه شنبه     

 ۱۷آوریل

الگوی ُقدس [یا خیمه مقدس] در مکاشفه یوحنا

مکاشـفه یوحنـا در کنـار دو بخـش اصلـی ،الیـه سـاختاری دیگری نیـز دارد که یکـی از آنها
در اطـراف قـدس عربانـی بنـا شـده اسـت .ایـن الگـوی قدس بـه هیچ کـدام از دو بخـش اصلی
محـدود منـی شـود ،بلکه در هـر دوی آنها وجـود دارد.
در قـدس زمینـی ،یکـی از حیـاط در مذبـح قربانـی سـوختنی رشوع مـی شـود ،جایـی کـه
حیوانـات قربانـی مـی شـدند .پـس از مـرگ حیـوان کـه منـاد صلیـب و مصلـوب شـدن بـود،
کاهـن وارد نخسـتین اتـاق معبـد مـی شـود کـه منونـه کاری کـه عیسـی در معبد آسمانی پس
از عروجـش انجـام داد ،مـی باشـد .ایـن بـا قـدم زدن عیسـی در میـان چراغدان ها نشـان داده
شـده اسـت (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱آیـه .)۱۳
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۴آیـات  ۱و  ۲را بخوانیـد .در بـاز نشـان دهنـده چیسـت؟ ایـن صحنـه
در کجـا واقـع شـده اسـت؟ اعمال رسـوالن باب  ۲آیـه  ۳۳و بـاب  ۵آیه  ،۳۱افسسـیان باب ۱
آیـه  ،۲۰عربانیـان بـاب  ۱۰آیـات  ۱۲و  ،۱۳مزامیـر بـاب  ۱۱۰آیه  ۱و مکاشـفه یوحنا باب ۱۲
آیـه  ۵را نیـز ببینید.

	
مسیح کمی پس از عروجش ،از طریق اولین در باز وارد مکان مقدس معبد آسامنی شد.
هنگامی که مسیح برای نخستین بار در کتاب مکاشفه یوحنا دیده می شود ،در مقابل چراغدان
ها در اولین حجره قدس زمینی قرار دارد (مکاشفه یوحنا باب  ۱آیات  ۱۰تا  ۱۸را ببینید).
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۱آیـه  ۱۹را بخوانیـد .برجسـتگی ایـن واقعیت چیسـت که پـس از باز
شـدن معبـد آسمانی ،یوحنـا توانسـت ببینـد که تابوت عهـد در حجـره دوم معبد قـرار دارد؟
(الویـان بـاب  ۱۶آیـات  ۱۲تـا  ۱۴را ببینید)؟
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تصویـر تابـوت عهـد در معبد آسمانی یـک مرجع مسـلم از مقدس ترین مکان هاسـت که
حجـره دوم آسمانی یاقـدس االقـداس مـی باشـد .در کتاب مکاشـفه یوحنـا ،نه تنها مـی توانیم
خدمـت عیسـی در دو تـاالر را ببینیـم ،بلکـه ایـن حقیقـت مهـم و آرامـش بخـش را در مـی
یابیـم کـه رویدادهـای آسمان و زمین بـه هم مرتبط هسـتند.حتی در میان آزمایشـات تاریخ و
روزهـای پایانـی آنگونـه که در کتاب مکاشـفه یوحنا به تصویر کشـیده شـده اسـت ،می توانیم
این اطمینان را داشـته باشـیم که «متام آسمان در کار آماده سـازی مردم برای ایسـتادن در روز
آمادگـی خداونـد در کار اسـت .ارتبـاط آسمان و زمین بسـیار نزدیک به نظر میرسـد — ».الن
ج�ی .وای�تEllen G. White, My Life Today, p. 307 ،

     چهارشنبه     

 ۱۸آوریل

مسیح در مکاشفه :بخش اول
همه چیز در مکاشفه از ساختار تا محتوا ،یک هدف دارد :آشکار منودن عیسی مسیح.
به این دلیل است که واژه های آغازین کتاب چنین هستند« ،مکاشفه عیسی مسیح»
( .)Apocalypsis Iesou Christouاین مطلب بطور کلی به عنوان (« )۱مکاشفه از جانب
عیسی مسیح؛» یا (« )۲مکاشفه درباره عیسی مسیح» (مکاشفه یوحنا باب  ۱آیه  )۲درک
می شود .این واقعیت که این یک «مکاشفه» است ،در مقابل کسانی که باور دارند که درک
مکاشفه دشوار است ،به مباحثه می پردازد .اگر خداوند بر این قصد نبود که این کتاب توسط
کسانی که خوانده می شود ،درک شود ،پس چرا آن را در کتاب مقدس قرار داد؟


مکاشفه یوحنا باب  ۱آیات  ۱تا  ۸را بخوانید .این آیات چه چیزی درباره عیسی به ما می آموزند؟

مسـیح در کتـاب مکاشـفه بـه عنوان «رئیس پادشـاهان جهان» (مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱آیه
 )۵معرفـی شـده اسـت و تقریبـاً در انتهـای کتـاب او به عنوان «پادشـاه پادشـاهان» (مکاشـفه
یوحنا باب  ۱۹آیه  )۱۶توصیف شـده اسـت .خرب بسـیار خوب در اینجا این اسـت که در میان
همـه هـرج و مـرج و رسدرگمـی بـر روی زمیـن ،ما مـی توانیم این تضمین را داشـته باشـیم که
خداونـد و نجـات دهنـده پـر مهر ما کنترل نهایی را در دسـت دارد.
در مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱آیـه  ،۵مرجـع شـفافی از مسـیح بـه عنـوان نجـات دهنـده ارائه
شـده اسـت« .او مـا را دوسـت دارد و بـا خـون خود مـا را از گناهامنـان آزاد گردانیـد» ،به مرگ
کفـاره ای او بـر روی صلیـب اشـاره دارد .او نـه تنهـا مـا را عـادل شـمرد بلکه تقدیـس نیز منود
(اول قرنتیـان بـاب  ۶آیـه  .)۱۱در آیاتـی ماننـد این ،ما مـی توانیم تضمین نجـات را بیابیم زیرا
بـه مـا نشـان مـی دهـد که عیسـی کسـی اسـت کـه گناهان مـا را می شـوید .مـا مطمئنـاً خود
منـی توانیم ایـن کار را انجـام دهیم.
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مکاشفه یوحنا باب  ۱آیه  ۷را بخوانید .این آیه چه چیزی درباره عیسی به ما می آموزد؟

وعـده بازگشـت مسـیح «بـا ابرهـا» ،در مرکزیت ایامن مسـیحی قرار دارد .عیسـی بار دیگر
خواهـد آمـد ،بازگشـتی واقعـی در رویدادی کـه متام جهان شـاهدش خواهد بـود ،رویدادی که
یکبـار بـرای همیشـه رنـج ،هـرج و مـرج و تباهـی ایـن جهـان را پایـان مـی دهـد و متـام وعده
هـای ابدیـت را به همـراه دارد.

مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱آیــه  ۸چــه چیــزی دربــاره عیســی بــه مــا مــی آمــوزد؟ مــا
چــه امیــدی در ایــن آیــه میتوانیــم بیابیــم کــه در میــان هــر نــوع دشــواری هایــی
کــه بــا آن روبــرو هســتیم ،بــه مــا آرامــش دهــد؟

     پنجشنبه     

 ۱۹آوریل

مسیح در مکاشفه :بخش دوم
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱آیـات  ۱۰تـا  ۱۸را بخوانیـد .عیسـی در اینجـا در مـورد خـودش چـه
چیـزی میگویـد؟


عیسـی در ایـن آیـات پدیـدار مـی شـود کـه در اولیـن تاالر قدس آسمانی ایسـتاده اسـت.
مکاشـفه او در ایـن نقـش چنـان عالـی بـود کـه یوحنـا با ترس بـر روی پاهـای او افتاد .عیسـی
کـه همیشـه آرامـش دهنـده اسـت ،بـه او مـی گویـد کـه نرتسـد و بـه خـود بـه عنـوان الـف و
ی ،اولیـن و آخریـن اشـاره مـی کنـد — اشـاره بـه وجـود ابـدی او بـه عنـوان خـدا .کمـی بعـد
او دربـاره مـرگ و رسـتاخیز خـود و امیـدی کـه رسـتاخیزش بـه همـراه دارد ،صحبـت مـی کند.
عیسـی کلیـد «مـوت و عـامل امـوات» را در دسـت دارد .به عبـارت دیگر ،عیسـی در اینجا آنچه
را کـه بـه مارتـا در زمـان مـرگ بـرادرش گفت ،بـه یوحنا مـی گوید ،سـخنانی که یوحنـا نیز آنرا
بـه رشـته تحریـر در آورد« :مـن قیامـت و حیـات هسـتم .کسـی کـه به مـن ایامن بیـاورد حتّی
اگـر مبیـرد ،حیـات خواهد داشـت و کسـی که زنده باشـد و به من ایمان بیاورد هرگـز نخواهد
مـرد .آیـا ایـن را بـاور میکنـی؟» (یوحنا بـاب  ۱۱آیـات  ۲۵و .)۲۶
بـا مارتـا و اکنـون یوحنـا ،عیسـی توجـه مـا را بـه امیـد رسـتاخیز ،نقطـه اوج و اوج ایمان
مسـیحی جلـب مـی کنـد .بـدون ایـن امیـد ،چـه امیـد دیگـری وجـود دارد؟
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مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۲۲آیـات  ۱۲ ،۷و  ۱۳را بخوانیـد .ایـن آیـات چـه چیـزی درباره عیسـی
نیـز آشـکار میکنند؟


«مسـیح عیسـی ،الـف و ی ،کتـاب پیدایـش[ ،اولیـن کتـاب در مجموعـه کتـاب هـای] عهد
قدیـم و کتـاب مکاشـفه[ ،آخریـن کتـاب از مجموعه کتاب هـای] عهد جدید می باشـد .هر دو
کتـاب در مسـیح بـه هـم مـی رسـند .آدم و خـدا بـا اطاعـت آدم دوم ،کـه کار غلبه بر وسوسـه
هـای شـیطان و رسـتگاری شکسـت و سـقوط ننگیـن آدم را انجـام میدهـد ،آشـتی میکننـد».
— ال�ن ج�ی .وای�تEllen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. ،
 .6, p. 1092آری ،عیسـی رشوع و پایـان اسـت .او مـا را در ابتـدا خلـق منـود و مـا را در انتهـا
مجـددا ً خلـق خواهـد منود.
کتـاب مکاشـفه یوحنـا ،از ابتـدا تـا انتهـا ،چنانکـه کـه بـه مـا نـه تنهـا دربـاره تاریـخ بلکـه
دربـاره رویدادهـای پایـان زمـان میآمـوزد ،همچنـان  Apocalypsis Iesou Christouاسـت،
مکاشـفه عیسـی مسـیح .بـار دیگـر ،هـر چیـز دیگـری کـه ممکن اسـت در مـورد وقایـع پایانی
مطالعـه کنیـم ،عیسـی مسـیح بایـد در مرکزیـت همـه آنهـا باشـد.

ما هر روز به چه روش هایی می توانیم عیسی را در مرکز زندگی خود نگه داریم؟

     جمعه     

 ۲۰آوریل

تفکری فراتر« :در کتاب مکاشفه یوحنا ،مسائل عمیق خدا به تصویر کشیده شده است.
’مکاشفه‘ نامی که به این اوراق الهام شده قرار گرفته است ،با این بیانیه که این یک کتاب مهر
و موم شده است ،در تضاد می باشد .مکاشفه چیزی است که آشکار می شود .خداوند خود به
بندگانش ارسار موجود در این کتاب را آشکار منود و چنان طرح منود که این ارسار برای مطالعه
همه باز باشند .حقایق آن به کسانی که در روزهای پایانی تاریخ زمین و همچنین کسانی که
در زمان یوحنا زندگی می کردند خطاب گردیده است .برخی از صحنه های به تصویر کشیده
شده در این پیشگویی مربوط به گذشته هستند و برخی دیگر اکنون در حال اتفاق افتادن می
باشند؛ برخی از آنها پایان یافنت درگیری بزرگ میان تاریکی و رسور آسامن را مشخص می کنند
و برخی پیروزی ها و شادی های نجات یافتگان بر روی زمین جدید ساخته شده را آشکار می
کنند — ».الن جی .وایتEllen G. White, The Acts of the Apostles, p. 584 ،

آیاتـی کـه مـا ایـن هفتـه در ابتدا و انتهـای کتاب بـه آنها پرداختیم ،نشـان می دهند که مکاشـفه
تـا چـه میـزان بـه عیسـی مربـوط مـی شـود .حتـی بـا وجـود متـام عطـف هـای عهد قدیـم بـه وقایع
تاریخـی ،کتـاب مکاشـفه یوحنـا بـه مـا بیشتر دربـاره خداوندمـان عیسـی می آمـوزد .مکاشـفه یوحنا
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بـاب  ۳آیـه  ،۱۴بـاب  ۵آیـات  ۵و  ،۶بـاب  ۷آیـه  ،۱۴بـاب  ۱۹آیـات  ۱۱تـا  ۱۶را کـه دربـاره عیسـی
هسـتند نیـز بخوانیـد .هنگامـی کـه مـا ایـن آیـات را در کنار هم قـرار می دهیـم ،می توانیم منایشـی
قدرمتنـد از عیسـی و آنچـه کـه بایـد بـرای مـا بـه عنوان کسـانی کـه ادعا می کنیـم پیروانش هسـتیم،
باشـد ،بدسـت آوریم.

سواالتی برای بحث
 .۱ایــن واقعیــت کــه در همــه مطالــب عهــد جدیــد ،معطــوف بــه عهــد قدیــم مــی

باشــد ،چــه معنایــی ب ـرای مــا دارد؟ در ایــن بــاره کــه چقــدر بایــد کالم در کانــون
ایمــان مــا باشــد و تــا چــه حــد بایــد کالم خــدا را جــدی تلقــی کنیــم بحــث کنیــد.
چگونــه مــی توانیــم از خــود در برابــر هرگونــه تــاش ب ـرای کاهــش اقتــدار کتــاب
مقــدس در زندگــی شــخصی و در زندگــی کلیســائی محافظــت کنیــم؟
 .۲کتــاب مکاشــفه یوحنــا را مــرور کنیــد و تــا جایــی کــه مــی توانیــد ،آیاتــی کــه
دربــاره عیســی هســتند را بیابیــد .در کالس ،آیــات را بــا صــدای بلنــد بخوانیــد .ایــن
آیــات چــه چیــز دیگــری در مــورد طبیعــت ،کار ،قــدرت و شــخصیت خداوندمــان
آشــکار مــی ســازند؟ شــما چــه آرامشــی از آنچــه ایــن آیــات آشــکار مــی کننــد،
بدســت مــی آوریــد؟

 .۳در خصــوص دنیــای رفتــگان ،چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم کــه در وعــده
رســتاخیز پــس از مــرگ ،امیــد و آرامــش مــی یابیــم؟









31

داستانهای ایامنداران

 ۲۰ژانویه

کارتونهای روز شنبه دیگر نه
توسط اندرو مکچسنی ،تبلیغ دینی ادونتیست

بزرگســاالن ممکــن اســت پــس از تعمیــد گرفــن ،در مــورد دشــواریهای وفــق
دادن زندگیشــان بــا ســبت کتــاب مقدســی صحبــت کننــد .امــا یــک پــر ۱۱
ســاله چطــور؟
بـرای رونـل نـرس کـه در کشـور کارائیـب ترینیـداد و توباگـو زندگـی میکنـد،
تعمیـد بـه معنـی خداحافظـی با کارتونهای صبح روز شـنبه اسـت .ایـن همچنین
بدیـن معنـی اسـت کـه به مادربـزرگ خـود بگوید که دیگـر منیتواند به فروشـگاه
مـواد غذایـی بـرود یـا کارهای دیگـر را انجـام دهد.
نرس که اکنون  ۲۵سـاله و مشـاور فناوری اطالعات وزارت امنیت ملی ترینیداد
و توباگـو اسـت ،در طـول یـک برنامـه یـک هفتـه دعا در دبسـتان ادونتیسـت روز
هفتـم مـاراکاس در محوطه دانشـگاه کارائیـب جنوبی تقاضای تعمیـد گرفنت منود.
مـادرش کـه یـک ادونتیسـت صـوری بـود او را در ایـن مدرسـه ثبت نام کـرده بود.
امـا دانـش وی در مـورد خـدا از مادربزرگـش ،یـک مسـیحی متعهـد کـه او را هـر
یکشـنبه بـه کلیسـا میبرد ،آمـده بود.
نـرس گفـت« ،در آن جلسـات هفتـه دعـا ،مـن یـک تشـنگی یـا خلاء احسـاس
کـردم کـه تـا آن زمـان واقعـاً منیدانسـتم وجـود داشـت .وقتـی کـه سـخرنان بـرای
تعمیـد صـدا زد ،ندایـی در درونـم گفـت کـه بایـد قـدم بـه جلـو بـردارم .پـس این
کار را انجـام دادم».
کمـی پـس از تعمیـد گرفتن وی ،مادربزرگـش مریض شـد .او اکرث شـبها را در
بیامرسـتان سـپری میکـرد .نـرس بـه مالقـات او میرفـت ،بـه او دلگرمی مـیداد و
بـه او میگفـت کـه بـرای شـفایش دعـا میکنـد .در روزهـای سـبت ،داسـتانهای
کتـاب مقـ ّدس کـه کارهـای معجزهآسـای خـدا بـرای قومـش را نشـان میدادنـد،
میخوانـد .او بـاور داشـت کـه عیسـی مراقـب مادربزرگـش خواهـد بـود.
او گفـت« ،بنابرایـن ،برایـم بسـیار شـوکه کننـده بـود وقتـی روزی از مدرسـه
بـه خانـه آمـدم و خالـهام متـاس گرفـت تـا به مـن بگویـد کـه مادربزرگـم از دنیا
رفتـه بود».
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نـرس  ۱۲سـال سـن داشـت و احسـاس کـرد کـه خـدا او را رهـا کـرده بـود .امـا
وقتـی کـه در مـورد زندگـی خداشناسـانه مادربزرگـش فکـر کـرد ،متوجـه شـد کـه
انجیـل بـا مـرگ عیسـی به اوج نرسـید بلکه با قیـام او این اتفاق افتـاد و اینکه متام
کسـانی کـه در عیسـی مبیرند ،روزی قیـام خواهند کرد .او رومیان بـاب  ۸آیه  ۱۸را
در مـورد خـودش میدانـد .آیـه اینگونـه اسـت« :بـه عقیدۀ مـن درد و رنـج کنونی
مـا ابـدا ً بـا جاللـی کـه در آینـده برای مـا ظاهر میشـود قابل مقایسـه نیسـت».
نـرس کـه تصویـرش در سـمت چـپ قـرار دارد ،و بـا مـدرک علـوم کامپیوتـر
از دانشـگاه کارائیـب جنوبـی فـارغ التحصیـل شـد ،گفـت کـه هنـوز دلـش بـرای
مادربزرگـش تنـگ میشـود.
او گفت« ،اما ایامنم بعد از بودن در این دانشگاه و کلیسا قوی است».
بخشـی از هدایـای سـبت سـیزدهم فصـل اول  ۲۰۱۸بـرای سـاخنت کلیسـایی
جدیـد بـرای دانشـگاه کارائیب جنوبی که هرگز دارای سـاختامنی مخصوص کلیسـا
نبـوده و در تـاالر کنفرانـس مراسـم عبـادت برگزار میشـود،فرسـتاده خواهد شـد.
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