  درس پنجم  

 ۲۸آوریل تا  ۴مه

مسیح در ُقدس آسامنی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :رومیـان بـاب  ۸آیـه ۳؛ یوحنـا بـاب  ۱آیـه ۲۹؛ مکاشـفه یوحنا باب
 ۵آیـه ۱۲؛ عربانیـان بـاب  ۷آیـات  ۱تـا  ،۲۸بـاب  ۹آیـات  ۱۱تـا ۱۵؛ الویـان بـاب  ۱۶آیـه ۱۳؛
عربانیـان بـاب  ۹آیـات  ۲۰تـا .۲۳
آیـه حفظـی« :بـه همیـن جهـت خـدا او را بی نهایـت رسافراز کـرد و نامـی به او بخشـید که از
هـر نـام دیگـری واالتـر اسـت تـا به نام عیسـی هـر آنچه در آسمان و بر زمیـن و زیر زمین اسـت به
زانـو در آیـد» (فیلیپیـان باب  ۲آیـات  ۹و .)۱۰

کتـاب عربانیـان در مـورد عیسـی کـه در قُـدس آسمانی اسـت چنیـن مـی گویـد« :مسـیح
جلوتـر از مـا وارد ایـن جایـگاه شـده تـا در مقـام کاهـن اعظـم؛ همپایـه ملـک صادق بـرای ما
شـفاعت کنـد» (عربانیـان بـاب  ۶آیـه .)۲۰
کتـاب مقـدس بویـژه عهـد جدیـد ،کاملاً در مـورد نقـش مسـیح به عنـوان کاهـن اعظم ما
در معبـد آسمانی روشـن اسـت — نقشـی کـه او پـس از امتام کارش بـه عنوان قربانـی برای ما
در اینجـا روی زمیـن بدسـت آورد (عربانیـان بـاب  ۱۰آیه .)۱۲
ایـن هفتـه مـا بـه خدمت مسـیح در قدس آسمانی خواهیـم پرداخت.کار شـفاعت او برای
آمـاده سـازی قومـش بـرای پایـان زمـان بسـیار حیاتـی مـی باشـد .بنابرایـن ،ایـن انـدرز بسـیار
مهـم بـه مـا داده شـده اسـت« :موضوع قـدس و داوری تحقیقـی باید بطور واضح توسـط قوم
خـدا درک شـود .همـه بـرای خود به دانشـی در مورد مقـام و کار کاهن اعظم خـود نیازمندند.
در غیـر ایـن صـورت ،حفـظ ایمان کـه در ایـن زمـان حیاتـی اسـت و یا داشتن مقامـی که خدا
بـرای ایشـان در نظـر گرفتـه اسـت ،برایشـان غیـر ممکـن خواهـد بـود — ».الـن جـی .وایـت،
Ellen G. White, The Great Controversy, p. 488
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مسـیح در قـدس آسمانی چـه کاری بـرای مـا انجـام مـی دهـد و چـرا بـرای ما بسـیار مهم
اسـت کـه آن را بویـژه در روزهـای پایانـی درک کنیـم؟
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۵مه آماده شوید.

     یکشنبه     

 ۲۹آوریل

متعالی ترین قربانی
مطالعـه بزرگرتیـن متعالـی تریـن فدیه مسـیح به میـزان زیـادی ایامنداران را بـرای روزهای
پایانـی آمـاده مـی سـازد .انسـان هـا اغلب به هـدف پیش رویشـان نگاه مـی کننـد و این قابل
درک اسـت .امـا همچنیـن خـوب اسـت کـه درک کننـد هـدف پشـت رس ایشـان اسـت .مـا از
جلجتـا سـخن مـی گوییـم .در اینجـا هـدف توسـط عیسـی تحقق یافـت و غیر قابل برگشـت و
نهایـی اسـت و بـه هـدف پیـش رو نیـز یقین مـی دهد.
رومیـان بـاب  ۸آیـه  ،۳اول تیموتائـوس بـاب  ۱آیه  ،۱۷بـاب  ۶آیـه  ۱۶و اول قرنتیان باب ۱۵
آیـه  ۵۳را بخوانیـد .چـرا خـدا پرس خـود را به این جهان فرسـتاد؟


خـدا مسـیح را فرسـتاد کـه قربانـی گنـاه شـود تـا گنـاه را در جسـم محکـوم منایـد .مفهـوم
ایـن چیسـت؟ مسـیح بـه عنـوان یک موجـود جاودانه ،منی توانسـت مبیـرد .از ایـن رو ،خداوند
انسـان شـد و فانـی بـودن مـا را بـر خـود گرفـت تـا در حقیقـت بتواند بـه جای مـا مبیرد.
عیسـی اگـر چـه الهـی و در اصـل خـدا بود« ،مانند انسـان» شـد و خـود را بـا «مطیع مرگ
شـدن بـر روی صلیـب» ،فروتـن منـود (فیلیپیـان بـاب  ۲آیـات  ۶تـا  .)۸به روشـی که تنهـا برای
خـدا آشـکار اسـت ،بـا مـردن عیسـی بـر روی صلیـب ،الوهیت مسـیح منرد .بـه روشـی فراتر از
درک بشر ،الوهیـت عیسـی در طـول  ۹مـاه در َر ِحـم و در روزهایـی که درون قرب قرار داشـت،
خامـوش بـود و عیسـی هرگـز بـرای کمـک بـه انسـانیت خـود در طـول زندگـی و خدمتـش در
اینجـا از آن کمـک نگرفت.



لوقا باب  ۹آیه  ۲۲را بخوانید .این آیه چه چیزی در مورد تعمدی بودن مرگ مسیح به ما می گوید؟
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مسـیح متولـد شـد کـه مبیـرد .مـا مـی توانیـم تصـور کنیـم کـه هرگـز لحظـه ای در ابدیـت
وجـود نداشـت کـه او از فکـر متسـخر ،تازیانـه ،رضب و شـتم و بـه صلیـب کشـیده شـدنی کـه
قلـب را بـدرد مـی آورد و او قـرار بـود بـا آنهـا روبـرو شـود ،رهـا باشـد .ایـن عشـقی بـی نظیر
اسـت کـه هرگـز قبلاً مشـاهده نشـده اسـت و بطـور کامـل قابـل درک منی باشـد.

مــا انســان هــا در رویاروئــی بــا ایــن نــوع محبــت ،چــه کاری جــز بــه زانــو در آمــدن
و عبــادت در ایمــان و اطاعــت مــی توانیــم انجــام بدهیــم؟ واقعیــت صلیــب چــه
چیــزی در مــورد بــی ارزش بــودن شایســتگی انســان بــه مــا مــی گویــد؟

     دوشنبه     

 ۳۰آوریل

برة خدا


یوحنا باب  ۱آیه  ،۲۹مکاشفه یوحنا باب  ۵آیه  ۱۲و باب  ۱۳آیه  ۸را بخوانید .این آیات چه
تصویر مشابهی ارائه می دهند و اهمیت این تصویر در کمک به ما در درک نقشه نجات چیست؟

هنگامـی کـه یحیـی تعمیـد دهنده ،عیسـی را «بـره خدا» خوانـد ،بی تردید به قدس اشـاره
داش�ت .حتیـ بطورمس�تقیمتر ،او بـه مـرگ مسـیح بـرای گنـاه بـه عنـوان همـه بـره هایـی (و
همـه حیوانـات قربانـی در مراسـم معبـد عربانـی) کـه بـرای گنـاه قربانـی شـده بودنـد ،اشـاره
داشـت .در واقـع ،چهـار انجیـل در کنـار متـام چیزهایی که تعلیـم می دهنـد ،در نهایت روایت
آنچـه عیسـی در نقشـش بـه عنـوان بـره خدا کـه گناه جهـان را از بین مـی برد ،بیان مـی کنند.
امــا داســتان عیســی و کارش بـرای نجــات مــا حتــی بــا مــردن و رســتاخیزش ،بــه انجیــل هــا
ختــم منــی شــود.
کتــاب عربانیــان از ابتــدا بــه موضــوع مســیح بــه عنــوان کاهــن اعظــم در قــدس آســانی
پــس از کارش بــه عنــوان بــره قربانــی میپــردازد .از نخســتین اشــاره بــه او در ایــن نقــش پــس
از صلیــب (عربانیــان بــاب  ۱آیــه  ،)۳بــاب هــای بعــدی کتــاب از عیســی بــه عنــوان کاهــن
اعظــم نــام مــی برنــد .توصیــف کار او در معبــد آســانی بــا جزئیــات در عربانیــان بــاب ۷
آیــات  ۱تــا  ۲۸بیــان شــده اســت.
عربانی ــان ب ــاب  ۷آی ــات  ۱ت ــا  ۲۸را بخوانی ــد .نویس ــنده در اینج ــا در م ــورد عیس ــی چ ــه
چی ــزی م ــی گوی ــد؟
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اگـر چـه ایـن آیـات بسـیار عمیق و غنی مـی باشـند ،جوهر آنچه کـه می گویند این اسـت
کـه عیسـی مسـیح روحانیـت بهرتی نسـبت بـه کاهنان نسـل هـارون در خدمات قـدس زمینی
دارد .امـا اکنـون ،در عـوض کاهـن بـودن در یـک قـدس زمینـی ،مـا یـک کاهـن اعظم آسمانی
داریـم کـه در قـدس آسمانی بـرای مـا کار می کنـد .بنابراین ،اکنـون که مترکز خـود را معطوف
عیسـی مـی کنیـم ،مـی توانیـم بـر او به عنـوان کاهـن اعظم در قدس آسمانی مترکـز کنیم.

     سه شنبه     

 ۱مه

کاهن اعظم ما


عربانیـان بـاب  ۷آیـات  ۲۴تـا  ۲۷و بـاب  ۸آیـه  ۶را بخوانیـد .در ایـن آیـات چـه امیـد بزرگـی
بـه ما داده شـده اسـت؟

مسـیح قـادر اسـت کاملاً نجـات دهد زیـرا خصوصیاتـی دارد که هیـچ کاهن دیگـری هرگز
نداشـته اسـت .او خداسـت کـه قـدرت آمرزیـدن گنـاه را دارد .او مقـام کاهنی دامئـی دارد .در
طـول دوران مسـیحیت او همیشـه بـا همان دلسـوزی محبتآمیـز که بیماران را شـفا می داد
و بـه افـراد تنهـا دلـداری مـی داد ،بـرای قومـش شـفاعت مـی کنـد .او همچنیـن انسـان اسـت
امـا بیگنـاه متولـد شـد و هامنگونـه باقـی ماند .و بـه عنوان فـردی بیگنـاه ،در زیر بـار مداوم
متـام گناهـان بشر مـرد .پـس تنهـا او بـه عنـوان مرد خـدا می توانـد بـرای گناهـکاران در معبد
آسمانی شـفاعت کند.
آنچـه ایـن آیـات نیـز نشـان مـی دهنـد ،این اسـت کـه قربانی مسـیح یکبـار برای همیشـه
بـود .بایـد تنهـا یکبـار اتفـاق مـی افتـاد و بـرای نجـات متـام انسـان هایـی که همیشـه بـوده و
هسـتند ،کافـی بود.
گذشـته از هـر چیـز ،بـا در نظـر گرفنت کسـی که بـر روی صلیب ُمـرد ،چگونه ممکن اسـت
چنیـن قربانـی برای همه انسـان ها کافی نباشـد؟



عربانیـان بـاب  ۹آیـات  ۱۱تـا  ۱۵را بخوانید .مسـیح از طریق ُمردنـش و اکنون خدمت خویش
در آسمان ،چه چیزی برای ما بدسـت آورد؟

عربانیـان بـاب  ۹آیـه  ۱۲مـی گویـد که مسـیح [کلیـد] «رهایـی ابـدی را دارد» .واژہ ترجمه
شـده «رهایـی» همچنیـن بـه معنـی «فدیـه»« ،آزاد کـردن» و «خالصـی» نیـز مـی باشـد .ایـن
همان واژہ ای اسـت کـه در لوقـا بـاب  ۱آیـه  ۶۸آمـده اسـت ،زمانـی کـه زکریـا اعلام منـود
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کـه خـدا «قـوم خـود را مالقـات منـود و رهایـی بخشـید» .اشـاره به خون مسـیح — خـون تنها
قربانـی کـه کفایـت مـی کـرد — بدیـن معنـی اسـت که این مسـیح بـه عنـوان بـره قربانی بود
کسـی کـه ایـن رهایـی و خالصـی را فراهـم سـاخت .و مـژده نیـک انجیل این اسـت که مسـیح
ایـن را نـه بـرای خـود ،بلکـه بـرای مـا بدسـت آورد و بـرای همـه کسـانی کـه قربانی مسـیح را
بـرای خـود بپذیرنـد ،مؤثـر واقع می شـود.

در بــاره ایــن ایــده تامــل کنیــد کــه مســیح رهایــی ابــدی را بـرای مــا فراهــم ســاخت
و ایــن امــر زمانــی محقــق گردیــد کــه بـرای شــفاعت مــا وارد قــدس آســمانی شــد.
ایــن مطلــب در مــورد آنچــه کــه مســیح ب ـرای مــا در قــدس آســمانی انجــام مــی
دهــد ،چــه امیــدی ارائــه مــی دهــد؟

     چهارشنبه     

 ۲مه

شفاعت کنندة ما
اگـر چـه گنـاه یـک جدایـی ترسـناک میـان بشر و خـدا بوجـود آورد ،از طریـق مـرگ فدیه
گونه مسـیح ،ما انسـان ها نزد خدا آورده شـدیم و می توانیم همچنان به او دسرتسـی داشـته
باشـیم .افسسـیان بـاب  ۲آیـه  ۱۸و اول پطـرس بـاب  ۳آیـه  ۱۸را ببینید.
«آن امیدی که ما داریم مثل لنگری برای جانهای ماست ،آن امید ،قوی و مطمنئ است که از
پرده معبد گذشته و به مقدس ترین مکان وارد می شود .جایی که عیسی از جانب ما و قبل
از ما وارد شده و در رتبه کهانت ملکصادق تا به ابد کاهن اعظم شده است» (عربانیان باب
 ۶آیات  ۱۹و  .)۲۰بر اساس این آیات ،عیسی برای ما چه کاری انجام داده است؟



عربانیان باب  ۹آیه  ۲۴را بخوانید .این آیه می گوید که کار مسیح شامل چه چیزی است؟

عیسـی پیشرو اسـت کـه بـه منایندگـی از طـرف مـا وارد قـدس آسمانی گردیـد ،حتـی در
محضر خـدا .یعنی ،عیسـی در مقابل پدر ایسـتاده اسـت و برای شایسـتگی های کفـاره ای که
داد خدمـت مـی کنـد« ،نجـات ابـدی» کـه به جای مـا «بدسـت آورد».
آری ،هنگامـی کـه مـا عیسـی را پذیرفتیـم ،گناهـان مـا بخشـیده شـد و در مقابـل خـدا
آمرزیـده شـده و مطهـر ایسـتاده ایـم .امـا ایـن واقعیت باقـی می ماند کـه حتی پـس از اینکه
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مـا مسـیحی شـده ایـم ،همچنان در زمان هایـی با وجود متام وعـده های فوق العـاده پیروزی،
مرتکـب گنـاه مـی شـویم .در چنیـن مـواردی ،عیسـی بـه عنـوان کاهـن اعظـم مـا در آسمان
شـفاعت میکنـد .او مناینـده گناهـکار توبـه کننـده اسـت کـه نـه بواسـطه شایسـتگی هـای ما
(زیـرا مـا چیـزی نداریم) بلکه بواسـطه شایسـتگی های خودش بـه جای ما در برابر پدر اسـت.
«بـه ایـن سـبب او قـادر اسـت همـه کسـانی را کـه بوسـیله او بـه حضـور خـدا می آینـد کامالً
و بـرای همیشـه نجـات بخشـد ،زیـرا او تـا بـه ابـد زنـده اسـت و برای آنان شـفاعت مـی کند»
(عربانیـان بـاب  ۷آیه .)۲۵

کــدام مســیحی دوبــاره متولــد شــده ،نیــاز خــود بــه رحمــت و فیــض مــداوم مســیح
را احســاس نمــی کنــد؟ یعنــی ،بــا وجــود زندگــی جدیــدی کــه در عیســی داریــم ،بــا
وجــود تغییـرات شــگفت انگیــز در وجودمــان ،چــه کســی نیــاز مــداوم خــود بــه عفــو
و بخشــیده شــدن را درک نمــی کنــد؟ پــس چـرا آگاهــی از مســیح بــه عنــوان کاهــن
اعظــم مــا بســیار برایمــان بــا ارزش اســت؟

     پنجشنبه     

 ۳مه

روز کفّاره
کتـاب عربانیـان تعلیـم مـی دهد که مراسـم قـدس زمینـی عربانـی ،الگویی از مراسـم قدس
آسمانی بـود کـه مسـیح بـه عنـوان کاهـن اعظـم مـا وارد آن شـد و آن را افتتـاح منـود .مراسـم
زمینـی بـا دو تـاالر آن و سـنت هـای قربانـی کـردن و تطهیـر« ،منونـه و سـایه ای از آن خدمت
آسمانی و واقعـی اسـت .وقتـی موسـی می خواسـت خیمه مقـدس را بسـازد ،خدا بـا تأکید به
او دسـتور داد» (عربانیـان بـاب  ۸آیه .)۵
و درسـت هامنطـور کـه مراسـم معبـد زمینـی شـامل خدمت در دو قسـمت ،مـکان مقدس
[یـا قـدس] و مقـدس تریـن مـکان [یـا قـدس االقـداس] مـی باشـد ،خدمـت مسـیح در معبـد
آسمانی نیـز چنیـن اسـت .در قـدس زمینـی ،مفهـوم داوری در روز کفـاره نشـان داده می شـد
کـه در نتیجـه آن همان گونه که در باب  ۱۶الویان به تصویر کشـیده شـده اسـت قدس تطهیر
مـی شـد .ایـن یـک بـار در سـال بـود کـه کاهـن اعظـم وارد تـاالر یـا حجـره دوم مـی شـد ،که
مقـدس تریـن مـکان بـود (الویـان بـاب  ۱۶آیـات  ۱۲تا  )۱۴تـا بجای مـردم کار تطهیـر و کفاره
را انجـام دهد.



عربانیـان بـاب  ۹آیـات  ۲۰تـا  ۲۳را بخوانیـد .چـه چیـزی الزم اسـت پـاک و تطهیر شـود و چرا
ایـن یـک اشـاره واضـح بـه روز کفاره مأموریت مسـیح می باشـد؟
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محققـان از ایـن بیانیـه کـه قـدس آسمانی خـود نیـاز به پاک شـدن و یـا «تطهیر» داشـت،
شـگفت زده شـدند .بـا ایـن وجـود ،زمانـی کـه ایـن به عنـوان اشـاره بـه روز کفاره درک شـود،
مشـکل ناپدیـد مـی گـردد .عربانیـان بـاب  ۹آیـه  ۲۳نشـان مـی دهـد کـه کاری کـه مسـیح در
قـدس آسمانی انجـام مـی دهـد ،بیانـی واقعـی از آن چیـزی اسـت که کاهـن اعظـم زمینی در
مراسـم سـاالنه روز کفـاره در قـدس ارسائیلی انجام مـی داد .مأموریت کاهـن زمینی در تطهیر
قـدس زمینـی ،کاری کـه مسـیح روزی در قدس آسمانی قرار بود انجام دهـد را از پیش حکایت
مـی منـود .آیـه منـی گویـد کـه ایـن تطهیـر آسمانی بالفاصلـه پـس از عـروج مسـیح انجـام می
پذیـرد .بـا مطالعـه کتـاب دانیـال ،مـی توانیـم ببینیم که ایـن مرحلـه از خدمت در سـال ۱۸۴۴
آغـاز شـد .بنابرایـن از آنجایـی کـه مسـیحیان در مواجهـه بـا روزهـای پایانـی هسـتند ،مـا باید
جدیـت زمانـی کـه در آن قـرار داریـم را درک کنیـم امـا بواسـطه آنچه مسـیح در گذشـته برای
مـا انجـام داده اسـت و اکنـون در مقـدس تریـن مکان معبد آسمانی بـرای ما انجـام می دهد،
اطمینان داشـته باشـیم.

پیــام نخســتین فرشــته چنیــن اســت« :از خــدا بترســید و او را حمــد گوییــد زیـرا کــه
ســاعت داوری او آمــده اســت» (مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه  .)۷واقعیــت داوری
بــه نزدیــک شــدن پایــان جهــان اشــاره دارد .ایــن واقعیــت چگونــه بایــد بــر نحــوه
زندگــی مــا تأثیــر بگــذارد؟

     جمعه     

 ۴مه

تفکـری فراتـر :کتـاب عربانیـان بـه قـدس زمینـی بـه عنـوان مـدل و منونـه ای از آنچـه
مسـیح بـر روی زمیـن بـه عنـوان قربانـی و در آسمان بـه عنـوان کاهـن اعظـم بـرای مـا انجام
خواهـد داد ،اشـاره مـی کنـد .قـدس ارسائیلیـان همـواره قـرار بـود موضـوع درسـی از انجیـل
باشـد .قـرار بـود بـه یهودیان نقشـه نجـات را که شـامل قربانی شـدن ،شـفاعت ،داوری و پایان
نهایـی گنـاه بـود را تعلیـم دهـد .در عین حال کتـاب دانیال کمک بیشتری به خواننـدگان برای
درک ابعـاد کار نهایـی مسـیح در معبـد آسمانی در آخـر زمـان مـی کنـد« .دیـد آخـر الزمانـی
دانیـال بـا تأکیـدش بـر تطهیـر ،داوری و اثبـات بـی گناهـی ،تصویـر روز کفـاره در پایانی ترین
تاریـخ زمیـن را منعکـس مـی کنـد .تطهیـر بطـور مسـتقیم بـا قـدس آسمانی و کار مسـیح بـه
عنـوان پادشـاه و کاهـن مرتبـط اسـت .چشـم اندازهایـی کـه عنصر زمـان را معرفی مـی کنند،
تشـخیص لحظـه ای خـاص در تاریـخ نجـات زمانـی کـه مسـیح کار خود بـرای تطهیـر ،داوری و
اثبـات بـی گناهـی نهایـی در مسـکن آسمانی خـدا را آغـاز مـی کنـد ،ممکن می سـازد».
— Handbook of Seventh-day Adventist Theology (Hagerstown, Md.: Review and
Herald® Publishing Association, 2000), p. 394
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سواالتی برای بحث
 .۱بــه ایــن نقــل قــول از الــن جــی .وایــت توجــه کنیــد « .از آنجایــی کــه ســابقاً گناهــان



مــردم بــا ایمــان ،بــر قربانــی گذاشــته میشــد و از طریــق خــون آن ،بــه صــورت نمادیــن
بــه قــدس زمینــی منتقــل میشــد ،بنابرایــن در عهــد جدیــد گناهــان توبــه کننــده از
طریــق ایمــان بــر مســیح گذاشــته مــی شــوند و در واقــع بــه قــدس آســمانی انتقــال
مــی یابنــد .و همانطــور کــه تطهیــر معمولــی قــدس زمینــی بــا از بیــن بــردن گناهــان
کــه باعــث آلودگــی آن شــده بــود ،انجــام مــی شــد پــس تطهیــر واقعــی آســمانی بایــد
بــا از بیــن بــردن یــا حــذف گناهــان کــه در آنجــا ثبــت شــده انــد ،انجــام شــود .امــا قبــل
از اینکــه ایــن بتوانــد تحقــق یابــد ،بایــد کتــاب هــای ثبــت گناهــان بررســی شــوند تــا
مشــخص شــود کــه چــه کســی از طریــق توبــه از گناهــان و ایمــان بــه مســیح مــی توانــد
مزایــای کفــاره او را بدســت آورد .The Great Controversy, pp. 421, 422 — ».او
میگویــد کــه دو چیــزی کــه کســانی را کــه مســتحق مزایــای کفــاره مســیح مــی باشــند را
نمایــان مــی ســازند ،کدامنــد؟ چـرا درک آنهــا بـرای قــوم خــدا بویــژه در مشــکالت روزهــای
پایانــی بســیار مهــم مــی باشــد؟
 .۲الویــان بــاب  ۱۶آیــات  ۱۵و  ۱۶را بخوانیــد .اهمیــت خــون چیســت؟ خــون نشــان
دهنــده چــه بــود؟ چــرا خــون در مراســم روز کفــاره در آن زمــان بســیار مهــم بــود و
امــروزه بــرای مــا چــه مفهومــی دارد؟
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داستانهای ایامنداران

 ۳فوریه

دعای فرد ناتوان در یادگیری
توسط اندرو مک چزنی ،تبلیغ دینی ادونتیست

ادسـون اسـمیت  ۱۱سـاله در حالی که با کتاب مق ّدس در دسـتش زانو میزد،
اشـک از چشمانش جاری شد.
او چنیـن دعـا کـرد« :خداونـدا ،اگـر بـه مـن کمـک کنـی کـه بخوانـم ،مـن این
کتـاب را هـر روز خواهـم خوانـد».
اسـمیت بدلیـل ناتوانـی در خوانـدن ،از کالس چهـارم مدرسـه ادونتیسـت روز
هفتـم در کشـور کارائیـب ترینیـداد و توباگو بیـرون آمد .او دچار خوانش پریشـی
شـدید بـود .اسـمیت مدتـی برای بدسـت آوردن پول ،انبه میچیـد و میفروخت و
خانههـا را متیـز میکـرد .امـا وقتـی میدید که کـودکان دیگـر به مدرسـه میروند،
غمگین میشـد.
اسـمیت کـه اکنـون  ۳۶سـاله اسـت ،گفـت« :سـپس روزی مـن بسـیار افسرده
بـودم .کتـاب مقـ ّدس را در دسـت گرفتـم ،بـر روی زمیـن زانـو زدم در حالـی کـه
اشـک در چشمانم بـود ،و گفتـم ،خداونـدا ،اگـر بـه مـن کمـک کنـی کـه بتوانـم
بخوانـم ،ایـن کتـاب را هـر روز خواهـم خوانـد».
ایـن دعـای سـاده بـه رسعـت پاسـخ داده نشـد و اسـمیت سـبک زندگـی بـا
فیلمهـای شـهوتانگیز و مهامنـی را در پیـش گرفـت .امـا آن دعـا اسـمیت را در
مسـیر ایجـاد کسـب و کار محوطـه سـازی و مأموریـت خیابانـی ادونتیسـت روز
هفتـم بـه نـام انجیـل بـرای اسـتخوان هـای خشـک قـرار داد کـه از شـهادتهای
فردی چهار رهربش برای تشـویق افراد جوان به پیروی از مسـیح اسـتفاده میکند.
حـدود یـک سـال پس از دعای کودکانهاش ،اسـمیت توسـط والدین ادونتیسـت
خـود بـه گرنـادا ،جزیـرهای واقـع در  ۱۶۰کیلومتری شمال ترینیـداد فرسـتاده شـد
تـا بـا مادربزرگـش زندگـی کنـد .مادربزرگـش او را بـه مدرسـه بازگردانـد .اگـر چـه
اسـمیت بزرگرتیـن کـودک در کالس چهـارم بـود ،متوجـه شـد کـه چنـد دانشآمـوز
دیگـر نیـز بـه خوانـش پریشـی مبتلا هسـتند .او گفـت« ،ایـن باعث شـد که حس
بهرتی داشـته باشـم».
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بزرگسـاالن مصمـم شـدند بـه وی کمـک کننـد .یکـی از معلامن تصمیـم گرفت
آواشناسـی را بـه او آمـوزش دهـد .هر شـب ،کتابـی را در خانه باز میکرد و سـعی
میمنـود آن را بخوانـد و کلمات آن را هجـی کند.
حدود سـه سـال گذشـت .سـپس ،یک شـب وقتی که اسمیت  ۱۵سـاله در تالش
بـرای خوانـدن بـود ،ناگهـان متوجـه شـد کـه میتوانـد بخوانـد .کلمات معنـا پیدا
کردنـد و اسـمیت گفـت« ،مـن رشوع به خوانـدن کردم!»
بزرگتر کـه شـد ،توانایـی خوانـدن بـه او کمـک کـرد کـه کسـب و کار محوطـه
سـازی خـود را بـاز کنـد کـه در کنـار مأموریـت انجیل برای اسـتخوان های خشـک
او فعالیـت میکنـد.
او گفـت« ،مـن در کالس فـردی بودم که توانایی یادگیری نداشـتم .منیدانسـتم
چگونـه خواهـم توانسـت از پـس آن برآیـم .و کاری کـه خـدا برای من انجـام داده
اسـت را ببینید».
درباره ادسون اسمیت (سمت چپ) هفته آینده بیشرت بخوانید.
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