  درس چهارم  

نجات و پایان زمان

 ۲۱تا  ۲۷آوریل

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :یوحنـا باب  ۱۴آیـه ۹؛ صفنیا بـاب  ۳آیـه ۱۷؛ یوحنا بـاب  ۱آیات ۱
تـا ۳؛ رومیـان بـاب  ۸آیـات  ۳۸و ۳۹؛ مزامیـر بـاب  ۹۱آیـات  ۱۵و ۱۶؛ مکاشـفه یوحنـا باب ۱۴
آیـات  ۶و ۷؛ افسسـیان بـاب  ۱آیـات  ۴و .۵

آیه حفظی« :و محبت در همین است ،نه آنکه ما خدا را محبت منودیم ،بلکه اینکه او
ما را محبت منود و پرس خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود» (اول یوحنا باب  ۴آیه .)۱۰

یک تفاوت جالب اما بسیار مهم میان دین مسیحیت و غیر مسیحی این است که سایر
ادیان بر آنچه بنیانگذارانشان تعلیم داده اند ،تاکید دارند ،اما بر آنچه بنیانگذارانشان برای
ایشان انجام داده اند ،تاکید منی کنند .و این بدین دلیل است که هر آنچه که بنیانگذارانشان
برای ایشان انجام داده اند ،منی تواند آنها را نجات دهد .تنها کاری که این رهربان می توانستند
انجام دهند ،این بود تالش کنند به مردم بیاموزند چگونه خود را «نجات» دهند.
در مقابـل ،مسـیحیان نـه تنهـا بـر آنچه عیسـی تعلیـم داد ،تأکید مـی ورزند ،بلکـه بر آنچه
او انجـام داد نیـز تأکیـد دارنـد زیـرا کاری کـه مسـیح انجـام داد تنهـا راه نجـات مـا را ارائه می
دهـد .تجسـم مسـیح در جسـم بشری (رومیان بـاب  ۸آیه  ،)۳مرگـش بر روی صلیـب (رومیان
بـاب  ۵آیـه  ،)۸رسـتاخیز وی (اول پطـرس بـاب  ۱آیه  )۳و مأموریتش در آسمان (عربانیان باب
 ۷آیـه  — )۲۵تنهـا ایـن اعمال مـا را نجـات مـی دهنـد .ایـن قطعـاً چیزی نیسـت که مـا انجام
دهیم« .اگر شما همه آنچه که در انسـان خوب و مقدس و نجیب و دوسـت داشـتنی اسـت،
گـرد آوریـد و سـپس ایـن موضوع را به فرشـتگان خـدا به عنـوان اقدامی در نجات روح انسـان
یـا در شایسـتگی ارائـه دهیـد ،ایـن پیشـنهاد بـه عنـوان خیانـت رد خواهـد شـد — ».الن جی.
وای�تEllen G. White, Faith and Works, p. 24 ،
این حقیقت شگفت انگیز بویژه در میان خطرات و فریب های روزهای پایانی برای ما مهم است.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۸آوریل آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۲آوریل

محبت پدر
کمـی قبـل از صلیـب ،عیسـی در مـورد اینکه مـردم چگونه مـی توانند از طریـق او نزد پدر
بیاینـد ،بـا یـاران نزدیکـش صحبـت کـرد .پـس از آن بـود که فیلپیـس گفـت« :ای آقا پـدر را به
مـا نشـان ده کـه مـا را کافی اسـت» (یوحنا بـاب  ۱۴آیه .)۸




عیسـی چگونـه بـه فلیپـس پاسـخ داد؟ یوحنـا باب  ۱۴آیـه  .۹پاسـخ او چه چیزی دربـاره پدر
بـه مـا مـی آمـوزد؟ پاسـخ او چگونـه تصورات غلـط را دربـاره خدا پاک می سـازد؟

برخــی از مــردم مــی گوینــد کــه خــدای عهــد قدیــم ،خــدای عدالــت اســت در مقایســه بــا
خــدای عهــد جدیــد کــه رسشــار از رحمــت ،فیــض و بخشــش مــی باشــد .آنهــا متایــزی میــان آن
دو قائــل مــی شــوند کــه معتــر نیســت .خــدای عهــد قدیــم و جدیــد ،یکســان و بــا صفــات
یکســان مــی باشــد.
یک ــی از دالیل ــی ک ــه مس ــیح ب ــه ای ــن جه ــان آم ــد ،آش ــکار س ــاخنت حقیق ــت درب ــاره
خـــدای پـــدر بـــود .در طـــول قـــرن هـــا ،ایـــده هـــای نادرســـت در مـــورد او و شـــخصیتش
ن ــه تنه ــا در می ــان ب ــی دین ــان بلک ــه ام ــت برگزی ــده خ ــدا نی ــز گس ــرش یاف ــت« .زمی ــن
بواس ــطه درک غل ــط از خ ــدا ب ــه ظلم ــت گرائی ــده ب ــود .بــرای اینک ــه س ــایه ه ــای ظلم ــت
ب ــه روش ــنی تبدی ــل ش ــوند و جه ــان بس ــوی خ ــدا بازگ ــردد ،ق ــدرت فریبن ــده ش ــیطان بای ــد
شکس ــته م ــی ش ــد — ».ال ــن ج ــی .وای ــت.Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 22 ،
اینه ــا برخ ــی از دالیل ــی بودن ــد ک ــه عیس ــی ب ــه ای ــن زمی ــن آم ــد.
خـدا تغییـر منـی کنـد .اگـر مـا متـام حقایـق مربـوط بـه وقایع عهـد قدیـم را می دانسـتیم،
خـدا را بـه همان انـدازه که در عهـد جدید مهربان اسـت ،در عهد قدیم نیز چنیـن می یافتیم.
کتـاب مقـدس اظهـار مـی دارد« ،خـدا محبـت اسـت» (اول یوحنـا باب  ۴آیـه  )۸و خـدا تغییر
منـی کند« .عیسـی مسـیح دیـروز و امروز و تا ابداالباد هامن اسـت» (عربانیان بـاب  ۱۳آیه .)۸
همچنین بیاد داشته باشید که این خدای عهد قدیم بود که بر صلیب آویخته شد.
همچنیـن ،ایـن خـدا دیـر خشـم ،شـفیق و مهربـان اسـت (مزامیـر بـاب ۱۴۵آیـه  .)٨خـدا
محبتـی متـام نشـدنی دارد (مزامیـر بـاب  ۱۴۳آیـه  )۸و از وجـود پیروانـش محظـوظ می شـود
(مزامیـر بـاب  ۱۴۷آیـه  .)۱۱خـدا در نظـر دارد بـه مـردم رونـق و امید ببخشـد (ارمیـا باب ۲۹
آیـه  .)۱۱او در محبتـش دیگـر مالمـت نخواهـد کـرد بلکـه بـا رسود بر مردمش شـادی می کند
(صفنیـا بـاب  ۳آیـه  .)۱۷ایـن هـا بلکـه بیشتر بیان مـی کنند که خـدای حقیقی چگونه اسـت.
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در مــورد ایــن واقعیــت کــه عیســی نشــان دهنــده خــدای پــدر اســت ،بیاندیشــید.
چ ـرا ایــن مطلــب بویــژه ب ـرای کســانی کــه ممکــن اســت گاهــی از خــدا بترســند،
چنیــن حقیقــت شــگفت و امیدوارانــه ای مــی باشــد؟

     دوشنبه     

 ۲۳آوریل

محبت مسیح
گنـاه ،نـژاد بشر را از خـدا جـدا منود؛ یک شـکاف عمیق میـان آنها رشوع شـد و در صورتی
کـه ایـن شـکاف از بیـن نـرود ،برشیـت محکـوم بـه نابـودی ابـدی اسـت .جدایـی ،عمیـق و
خطرنـاک بـود .بـه چیـزی کاملاً بـاور نکردنـی بـرای حـل مشـکل گنـاه و اتحـاد دوبـاره بشر
گناهـکار بـا خـدای عـادل و مقـدس نیـاز بـود .بـه فـردی ابدی بـا خدا ،کسـی بـه الوهیت خدا
نیـاز بـود تا انسـان شـود و در آن انسـانیت خود را به عنـوان قربانی برای گناهان ما فدا سـازد.
یوحنـا بـاب  ۱آیـات  ۱تـا  ۳و  ۱۴و فیلیپیـان بـاب  ۲آیات  ۵تا  ۸را بخوانیـد .این آیات درباره
هویـت عیسـی چه چیزی بـه ما تعلیم مـی دهند؟

مسـیح ابـدی بـود و بـرای وجـودش بـه کسـی یـا چیـزی وابسـته نبـود .او خـدا بـود — نـه
فقـط ظاهـری از خـدا ،بلکـه خدا بـود .طبیعت اصلی او الهـی و ابدی بود .عیسـی آن الوهیت
را حفـظ منـود امـا بـه منظـور نگه داشتن احکام در جسـم برشی و مـردن به عنـوان جایگزینی
بـرای همـه کسـانی کـه احـکام را نقـض کـرده انـد از جملـه خـود مـا  ،جامـه بشری بـه خـود
گرفـت (رومیـان باب  ۳آیـه .)۲۳
مسـیح بـدون هیـچ گونـه امتیازی نسـبت به دیگر افراد برش  ،شـکل انسـانی بخـود گرفت.
او احـکام خـدا را نـه از طریـق قـدرت الهـی درونـش بلکـه بـا تکیـه بـر قـدرت الهـی بیرونـی
یکسـان در دسترس بـرای همـه انسـان ها نگه داشـت.
عیسـی کاملاً خـدا و کاملاً بشری بـود .این بدین معناسـت که کسـی کـه «همه چیـز را با
کالم پـر قـدرت خـود» نگـه مـی دارد (عربانیـان بـاب  ۱آیـه  )۳همان کسـی بـود که بـه عنوان
«کودکـی کـه در آخـور خوابیـده بـود» (لوقـا بـاب  ۲آیـه  )۱۶پیـدا شـد .ایـن یعنـی کسـی کـه
«قبـل از همـه چیـز وجـود داشـت و همـه چیـز بـه وسـیله او به هـم مـی پیوندد» (کولسـیان
بـاب  ۱آیـه  )۱۷همان کسـی اسـت که بـه عنوان کودک یک انسـان «در حکمت و قامت رشـد
منـود» (لوقـا بـاب  ۲آیـه  .)۵۲بدیـن معنـی کـه «بـدون او چیـزی آفریـده نشـد» (یوحنـا بـاب
 ۱آیـه  )۳همان کسـی کـه «بـه صلیـب کشـیده شـد» و ُمرد (اعمال رسـوالن باب  ۵آیـه .)۳۰
اگـر همـه اینهـا محبـت مسـیح را بـرای مـا منایـان مـی سـازند و محبـت مسـیح بـرای مـا
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چیـزی جـز ابـراز محبـت پـدر بـرای مـا نیسـت ،پـس جـای تعجـب منـی باشـد کـه مـا دالیـل
بسـیاری بـرای شـادی کـردن و شـکرگزار بـودن داریـم!

رومیــان بــاب  ۸آیــات  ۳۸و  ۳۹را بخوانیــد .آنچــه در مطالعــه امــروز خواندیــم
چگونــه دالیــل قدرتمنــدی بـرای اعتمــاد بــه آنچــه پولــس در اینجــا مــی گویــد ،بــه
مــا مــی دهــد؟

     سه شنبه     

 ۲۴آوریل

محبت روحالقدس
روح القـدس درسـت ماننـد پـدر درسـت درک نشـده اسـت .برخـی از متخصصیـن الهیـات،
روح القـدس را بـه عنـوان محبـت میـان پـدر و پرس دانسـته اند .بـه عبارت دیگـر ،روح القدس
رصفـاً محبـت میـان پـدر و پسر مـی باشـد .این بدین معناسـت کـه او به یـک رابطـه میان دو
عضـو الوهیـت تغییـر یافتـه اسـت و خود عضـوی از آن منی باشـد.
امـا کالم فردیـت او را اثبـات مـی کنـد .مسـیحیان در کنـار نـام پـدر و پسر با نام او غسـل
تعمیـد داده مـی شـوند (متـی بـاب  ۲۸آیـه  .)۱۹روح القدس مسـیح را جالل می دهـد (یوحنا
بـاب  ۱۶آیـه  .)۱۴روح القـدس مـردم را محکـوم میسـازد (یوحنـا باب  ۱۶آیـه  .)۸او می تواند
محـزون بشـود (افسسـیان بـاب  ۴آیـه  .)۳۰او تسـلی دهنـده (یوحنا بـاب  ۱۴آیـه  ،)۱۶یاور و
مشـاور اسـت .او تعلیـم مـی دهـد (لوقـا بـاب  ۱۲آیـه  ،)۱۲شـفاعت می کنـد (رومیـان باب ۸
آیـه  )۲۶و تقدیـس مـی کنـد (اول پطـرس بـاب  ۱آیه  .)۲مسـیح گفت که روح القـدس مردم را
بـه سـوی متـام حقایـق هدایت مـی کند (یوحنـا باب  ۱۶آیـه .)۱۳
بطور خالصه ،روح القدس مانند پدر و پرس ،خداست .آنها با خدای واحد هستند.
هـر کاری کـه روح القـدس انجـام مـی دهـد ،محبـت الهـی را منایـان مـی سـازد .برخـی از
کارهایـی کـه او انجـام مـی دهـد ،کدامنـد؟ لوقـا بـاب  ۱۲آیـه  ،۱۲یوحنـا بـاب  ۱۶آیـات  ۸تا
 ،۱۳اعمال رسـوالن بـاب  ۱۳آیـه .۲

بزرگرتین گواهی که نشان می دهد روح القدس خداست ،تجسم مسیح می باشد .عیسی
از روح القدس متولد شد (متی باب  ۱آیه  .)۲۰تنها خدا می توانست این چنین «خلق» کند.
روح القـدس قـادر اسـت دو معجـزه متفـاوت بـرای مسـیح انجام دهد .نخسـت ،او مسـیح
«همـه جـا حـارض»را در بطـن مریـم قـرار داد .مسـیح بـا جسـم بشری محـدود در آن جسـم،
بـه آسمان صعـود کـرد .دوم ،روح القـدس مسـیح محصور شـده در انسـانیت را مـی آورد و در
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معجـزه توصیـف ناپذیـر دیگـری ،او را نـزد مسـیحیان رستـارس جهـان حارض می سـازد.
از ایـن رو ،روح القـدس بـه همـراه پـدر و پسر ،بـه جای مـا کار مـی کننـد« .الوهیت برای
نـژاد بشری ترحـم داشـت و پـدر ،پسر و روح القـدس خود را وقف نقشـه نجـات منودند— ».
ال�ن ج�ی .وای�تEllen G. White, Counsels on Health, p. 222 ،
پـدر ،پسر و روح القـدس بـه طـور برابر نسـبت بـه ما محبـت دارند و در تالش هسـتند که
مـا را بـرای وارد شـدن بـه ملکـوت ابدی خدا نجـات دهند .پس مـا چگونه می توانیـم از چنین
نجـات بزرگـی غفلت کنیم؟

از ایــن حقیقــت کــه پــدر ،پســر و روح القــدس همگــی بـرای خیریــت ابــدی مــا در
تــاش هســتند ،تــا چــه میـزان تســلی مــی یابیــم؟

     چهارشنبه     

 ۲۵آوریل

اطمینان از نجات
برخـی از ادونتیسـت هـای روز هفتـم نگـران هسـتند که آیا نجـات خواهند یافـت یا خیر.
آنهـا فاقـد اطمینـان هسـتند و مایلنـد در مـورد آینده خـود از نظر زندگـی ابدی آگاهـی یابند.
آنهـا بـه سـختی تلاش مـی کننـد کـه به انـدازه کافی خـوب باشـند و با ایـن حال مـی دانند که
از رسـیدن بـه آن قـارص هسـتند .آنهـا بـه باطن خود مـی نگرند و چیـز کمی برای دلگرم شـدن
در مسیرشـان در زندگـی می یابند.
هنگامـی کـه مـا فاصله زیاد میان شـخصیت عیسـی و خود را مـی بینیم ،و یا آیـه ای مانند
«امـا دری کـه بـه زندگـی جـاودان باز می شـود کوچک اسـت و راهش نیـز باریـک و تنها عده
کمـی مـی تواننـد بـه آن راه یابنـد» (متـی باب  ۷آیـه  )۱۴را مـی خوانیم ،کدامیـک از ما نگران
و آشـفته نخواهیم شـد کـه آیا نجـات خواهیم یافت؟
مـردم بـه منظـور اینکـه بـرای پایـان زمـان آمـاده باشـند ،بایـد در زمـان حـال ،اطمینـان از
نجـات را داشـته باشـند .آنهـا بـرای روبـرو شـدن بدون تـرس با آینـده ،بایـد از واقعیـت نجات
لـذت بربنـد .بـا ایـن وجـود ،هامنطـور کـه دیـده ایم ،متـام اشـخاص زنـده الوهیت بـرای نجات
مـا در تلاش هسـتند .بنابرایـن ،مـا مـی توانیـم و باید بـا اطمینان از نجـات خود زندگـی کنیم.
آیـات زیـر را بخوانیـد .چـه امیـد و اطمینانـی در مـورد نجـات و آنچه کـه خدا برای مـا انجام
داده اسـت و وعـده داده اسـت کـه انجـام مـی دهـد ،از آنها بدسـت می آید؟
مزامیر باب  ۹۱آیات  ۱۵و ۱۶
یوئیل باب  ۲آیات  ۳۱و ۳۲
یوحنا باب  ۱۰آیه ۲۸
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رومیان باب  ۱۰آیات  ۹تا ۱۳
اول یوحنا باب  ۵آیات  ۱۱تا ۱۳
مـا فراخوانـده شـده ایـم و حتـی فرمـان یافتـه ایـم کـه زندگـی مقـدس داشـته باشـیم ،امـا
ایـن زندگـی نتیجـه نجـات یافنت توسـط مسـیح و نـه وسـیله ای برای رسـیدن بـه آن نجات می
باشـد .اگـر چـه مـا بایـد حتـی تا رسحـد مرگ وفـادار باشـیم ،همـواره باید بـر ایـن موهبت به
عنـوان تنهـا امیدمـان بـرای نجات تکیه کنیـم .قوم خدا در روزهـای پایانی ،وفـادار و فرمانربدار
خواهنـد بـود ،وفـاداری و فرمانبرداری کـه از اطمینـان از آنچه مسـیح برای ایشـان انجام داده
اسـت ،برمـی آید.

     پنجشنبه     

 ۲۶آوریل

انجیل جاودانی
مکاشفه یوحنا باب  ۱۴آیات  ۶و  ۷را بخوانید« .انجیل جاودانی» چیست؟

در اینجا به انجیل با عنوان «جاودان» اشاره شده است .این گواه بیشرتی از این است
که خدا تغییر منی کند .یک خدای تغییرناپذیر ،انجیلی تغییرناپذیر دارد .انجیل ابدی به همه
کسانی که مایل به پذیرفنت آن هستند ،تضمین می دهد .انجیل محبت تغییرناپذیر خدا را منایان
می سازد و این پیام است که باید به جهانیان برسد .همه باید فرصت شنیدن آن را داشته باشند
و به همین دلیل است که خدا قومش را فرا خوانده است که آن را منترش کنند.
«چنانکـه مـا را پیـش از بنیـاد عـامل در او برگزیـد تا در حضور او در محبـت مقدس و بی عیب
باشـیم .کـه مـا را از قبـل تعییـن منـود تـا او را پسر خوانـده شـویم بوسـاطت عیسـی مسـیح
بـر حسـب خشـنودی اراده خـود» (افسسـیان بـاب  ۱آیـات  ۴و  .)۵ایـن آیـات چـه چیز حتی
بیشتری دربـاره اینکـه انجیـل واقعـاً تـا چه حد جـاودان می باشـد ،مـی گویند؟

انتخـاب شـده بواسـطه او «پیـش از پیدایـش جهـان ».ایـن در مـورد یـک انجیـل «جـاودان»
سـخن مـی گویـد! حتـی قبـل از خلقـت این جهان ،نقشـه خدا این بود کـه ما در او نجـات یابیم.
بـه برخـی از واژگان در اینجـا توجـه کنیـد« :برگزیـده»« ،مقـدر گردیـده»« ،خشـنودی»،
«فرزنـد خوانـده» .توجـه کنیـد کـه ایـن دو آیـه تـا چـه حد به متایـل خدا بـه اینکه مـا «در او»
زندگـی ابـدی داشـته باشـیم ،اشـاره مـی کننـد .و ایـن واقعیـت که خـدا همـه این کارهـا را در
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ابدیـت گذشـته انجـام داده اسـت (دوم تسـالونیکیان بـاب  ۲آیـه  ۱۳و دوم تیموتائـوس باب ۱
آیـه  ۱۹را نیـز ببینیـد) ،بـه وضـوح بـه فیـض او اشـاره دارد و نشـان مـی دهـد که نجـات ما نه
بواسـطه کارهایـی کـه انجـام مـی دهیـم و نه بـه این دلیـل که اسـتحقاق آن را داریـم می آید،
بلکـه عملـی اسـت کـه کاملاً از شـخصیت بـا محبت خـدا می آیـد .چگونـه ممکن بـود نجات
بواسـطه کارهایـی کـه مـا انجـام می دهیـم بیاید ،اگر مـا حتی قبـل از بوجود آمدمنـان انتخاب
شـدیم کـه این نجات را داشـته باشـیم؟
و ایـن انتخـاب چگونـه در زندگی انتخاب شـدگان آشـکار شـد؟ تا «در حضـور او در محبت
مقـدس و بـی عیـب باشـیم» (افسسـیان بـاب  ۱آیـه  .)۴ایـن نیـز چیـزی اسـت کـه بـرای آن
انتخـاب شـده ایم.

مــا فراخوانــده شــده ایــم کــه «انجیــل جــاودان» را بــه عنــوان بخشــی از پیــام پایــان
زمــان پیــش از بازگشــت مســیح در جهــان انتشــار دهیــم .چ ـرا مــا بایــد پیــش از
آنکــه بتوانیــم «انجیــل جــاودان» را بــا دیگـران در میــان بگذاریــم ،واقعیــت آن را در
زندگــی خــود بشناســیم و تجربــه کنیــم؟

     جمعه     

 ۲۷آوریل

مطالعـه بیشتر :مـا مـی توانیم اطمینـان از نجات را داشـته باشـیم اما نبایـد در مورد
آن مغـرور شـویم .آیـا چیـزی بـا عنوان اطمینـان دروغین از نجـات وجود دارد؟ البته .و عیسـی
نیـز نسـبت بـه آن هشـدار داد و فرمـود« :نه هر که مـرا خداوند ،خداوند گویـد داخل ملکوت
آسمان گـردد ،بلکـه آنکـه اراده پـدر مـرا کـه در آسمان اسـت بجـا آورد .بسـا در آن روز مـرا
خواهنـد گفـت :خداونـدا ،خداونـدا ،آیا بـه نام تو نب ّوت ننمودیم و به اسـم تـو دیوها را اخراج
نکردیـم و بـه نـام تـو معجزات بسـیار ظاهـر نسـاختیم؟ آنگاه به ایشـان رصیحـاً خواهم گفت
کـه هرگـز شما را نشـناختم! ای بـدکاران از من دور شـوید!» (متـی باب  ۷آیـات  ۲۱تا .)۲۳
ایـن مـردم دو اشـتباه مهلـک مرتکـب شـدند .نخسـت ،بـا وجـود متـام کارهـای نیکـی کـه در نـام
خداونـد انجـام داده بودنـد ،اراده خداونـد را کـه اطاعـت از احکامش بـود را بجا منی آوردند .عیسـی
نفرمـود کـه ،شما کـه «بیگنـاه نبودیـد» یـا شما که «بـدون اشـتباه و یـا عالـی نبودیـد»« ،از من دور
بشـوید» .در عـوض ،او آنهـا را بـه عنـوان «یاغـی و متمـرد» — ترجمه  anomianیا «بـی قانون» —
توصیـف منـود .دوم ،بـه تاکیـد آنهـا بـر خـود و آنچه انجـام داده بودنـد توجه کنیـد :آیا ما ایـن کار یا
آن کار را در نـام شما انجـام ندادیـم؟ و آیـا مـا این کار دیگر و همه چیز را در نام شما انجام ندادیم؟
دسـت نگـه داریـد! آنهـا بایـد تا چه میزان از مسـیح دور بوده باشـند کـه به منظور عـادل جلوه دادن
خـود در نظـر خـدا بـه کارهـای خـود اشـاره مـی کردنـد؟ تنهـا کارهایی کـه ما را نجـات خواهنـد داد،
کارهـای مسـیح هسـتند کـه بـا ایمان بـه ما نسـبت داده شـده انـد .ایـن جایی اسـت که اطمینـان ما
در آن وجـود دارد — نـه در خودمـان یـا اعامملـان بلکـه تنهـا در آنچـه که مسـیح برای مـا انجام داده
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اسـت .آیـا شما ایـن اطمینـان را مـی خواهیـد؟ از رشیعـت خـود اطاعـت کنیـد و تنهـا بر شایسـتگی
هـای عدالـت مسـیح تکیـه کنیـد و در ایـن صـورت همـه اطمینانی که مایلیـد را خواهید داشـت.

سواالتی برای بحث
 .۱شــنیده شــده اســت کــه مارتیــن لوتــر گفــت« :هنگامــی کــه مــن بــه خــودم مــی نگــرم ،نمــی

دانــم چگونــه مــی توانــم نجــات یابــم .زمانــی کــه بــه عیســی نــگاه مــی کنــم ،نمــی دانــم چگونه
مــی توانــم گم ـراه شــوم و از دســت بــروم ».در ایــن ســخنان چــه حکمــت بزرگــی یافــت مــی
شــود؟ چـرا ایــده خوبــی اســت کــه همــواره ایــن احســاس را در مقابــل خــود داشــته باشــیم؟
 .۲در مــورد ایــن نظریــه کــه مــا حتــی پیــش از بنیــان ایــن جهــان انتخــاب شــده بودیــم کــه
نجــات یابیــم ،بیشــتر تأمــل نماییــد .چــرا ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه همــه نجــات پیــدا
خواهنــد کــرد؟ اگــر مــردم نجــات نیابنــد ،آیــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه خــدا آنهــا را انتخــاب
نکــرد یــا بدلیــل انتخــاب هــای خــود ایشــان مــی باشــد؟ در کالس در مــورد ایــن پرســش بــه
بحــث بپردازیــد.
 .۳واقعیــت نبــرد بــزرگ چگونــه بــه مــا کمــک مــی کنــد بهتــر بــا واقعیــت ش ـرارت حتــی در
جهانــی کــه مــورد محبــت پــدر ،پســر و روح القــدس مــی باشــد ،کنــار بیاییــم؟

41

داستانهای ایامنداران

 ۲۷ژانویه

فرشتهای که قطعات بتونی حمل میکند

توسط اندرو مک چزنی ،تبلیغ دینی ادونتیست

والدیمیـر موسـکولنکو همسرش گالینـا را در شـهر بوزکه در اوکرایـن بیدار کرد
تـا رؤیـای غیـر معمول را بـا او در میـان بگذارد.
او گفت« ،من با قطعاتی بتنی در دست ایستاده بودم .آنها بسیار سنگین بودند.
پس ناگهان فرشتهای عظیم ،زیبا و درخشان در مقابلم ظاهر شد .او به من لبخند زد.
و دستش را بر روی دست من گذاشت ،بنتها را برداشته و آنها را باال برد».
گالینـا موسـکولنکو نشسـت .او مدتهـا بـود کـه بـرای داشتن  ۵۰۰۰دالر برای
پرداخـت قطعـات بتنـی برای تبدیل سـاختامنی مرتوک به کلیسـای ادونتیسـت روز
هفتـم در شـهر  ۱۴۰۰نفرهشـان دعـا میکرد.
موسـکولنکو گفـت« ،گـوش کـن ،نوعـی کمـک مالـی در راه اسـت .منیدانم از
کجـا خواهـد آمـد ،امـا میآید».
دو روز بعـد ،یکـی از اعضـای کلیسـا متـاس گرفـت و گفـت« ،سـه دوسـت از
لهسـتان بـرای دیـدن مـن میآینـد».
موسکولنکو به همرسش گفت« ،این پول ماست که میآید».
بازدیدکننـدگان لهسـتانی در روز سـبت بـه موعظـه موسـکولنکو گـوش دادنـد.
پـس از غـروب خورشـید ،او دربـاره بدهـی بـه ایشـان گفت.
چند روز بعد ،حواله بانکی به میزان  ۵۰۰۰دالر به دستش رسید.
موسـکولنکو گفـت کـه کلیسـای نورانـی بوزکـه که در سـال  ۲۰۱۶افتتاح شـد،
پـس از  ۱۱سـال سـاخت و سـاز ،بـر پایـه دعـا و معجـزه سـاخته شـد .یـک زوج
ادونتیسـت از استرالیا  ۲۰۰۰دالر بـرای سـقفی جدیـد ارائـه دادنـد .بخـش اروپـا-
آسـیا و مجمـع محلـی ،بودجههـای پروژه را فراهـم منودند .اعضای کلیسـای ایاالت
متحـده و چـک نیـز کمک فرسـتادند.
موسـکولنکو  ۵۴سـاله گفـت ،خـدا و فرشـتگانش مرتبـاً پادرمیانـی کردنـد .بـه
او گفتـه شـد کـه مقامـات درخواسـت بـرای ایجـاد پنجـرهای جدیـد بـر روی دیوار
مخالفـت کردنـد .او گفـت« ،مـن در ایـن بـاره دعـا کـردم و بـا خـود فکـر کـردم،
خدایـا لطفـاً بـه مـا کمـک کـن تـا بتوانیـم پنجـره جدیـد را درسـت کنیـم».
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سپس اتفاق جالبی افتاد.
او گفـت« ،مـا رشوع بـه تعمیـر تنهـا پنجـره موجود کردیـم و شـکافی در دیوار
ایجـاد شـد .کل دیـوار نزدیـک بود فـرو بریزد».
«کارگـران سـاختامنی مـا بـه رسعـت یـک تراکتـور بـا چیـزی بـرای نگـه داشتن
دیـوار را بـه داخـل آوردنـد .امـا هامنطـور کـه بـرای رسپـا نگه داشتن دیـوار تالش
میکردنـد ،چنـان فرو ریخت ،که گویا فرشـتهای گفته بود ،بفرمایید!» موسـکولنکو
ایـن را گفـت و انگشـتش را در هـوا بـاال برد.
او گفـت کـه ایـن چیـزی اسـت که وقتی شما تلاش میکنیـد و به خـدا اعتامد
میکنیـد ،اتفـاق میافتـد :او غیرممکـن را ممکن می سـازد.
گالینا موسکولنکو ،رهرب کلیسا در بوزکه ،اوکراین.
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