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پرستش خالق

 ۱۹تا  ۲۵مه

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :مکاشفه یوحنا باب  ۱۴آیات  ۶و ۷؛ متی باب  ۲۴آیه ۱۴؛ غالطیان
باب  ۳آیه ۲۲؛ لوقا باب  ۲۳آیات  ۳۲تا ۴۳؛ پیدایش باب  ۲۲آیه ۱۲؛ مکاشفه یوحنا باب ۱۴
آیات  ۸تا .۱۲
آیه حفظی« :و فرشتهای دیگر را دیدم که در وسط آسامن پرواز میکند و انجیل جاودانی را دارد
تا ساکنان زمین را از هر ا ّمت و قبیله و زبان و قوم بشارت دهد» (مکاشفه یوحنا باب  ۱۴آیه .)۶

مـا بـه عنـوان مسـیحیان ادونتیسـت روز هفتـم ،مفهـوم کتاب مقدسـی «حقیقـت حارض»
(دوم پطـرس بـاب  ۱آیـه  )۱۲را بـاور داریـم .در واقـع ایـن ایـده اسـت کـه خـدا در زمـان نیاز
حقیقـت را بـرای بشر آشـکار می سـازد کـه در طول قـرن ها ،توسـط خداوند نور بیشتری می
یابـد .اولیـن وعـده انجیـل در پیدایـش بـاب  ۳آیـه  ۱۵بر جفت سـقوط کرده ای منایان شـد که
امیـد بـود از ذریـت زن بیایـد .وعـده بـه ابراهیـم که «نسـل او یک قـوم بزرگ و قـوی خواهد
شـد و بـه وسـیله او همـه امـت ها برکـت خواهند یافت» (پیدایـش باب  ۱۸آیه  ،)۱۸مکاشـفه
ای کامـل تـر از وعـده انجیـل اسـت .آمـدن عیسـی ،کسـی که اعلام منود «پسر انسـان نیامده
اسـت تـا مخـدوم شـود بلکـه تـا بـه دیگـران خدمـت کنـد و جـان خـود را در راه بسـیاری فـدا
سـازد» (مرقـس بـاب  ۱۰آیـه  )۴۵مطمئنـاً مکاشـفه ای بزرگتر از حقیقت انجیل اسـت.
امـروزه مـا بـاور داریـم کـه پیـام سـه فرشـته در مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۴آیـات  ۶تـا ،۱۲
«حقیقـت حـارض» بـرای کسـانی اسـت کـه در روزهـای پایانـی قبل از بازگشـت مسـیح زندگی
مـی کننـد ،و همچنیـن تحقـق متـام امیدهـای مـا مسـیحیان مـی باشـد.
ایـن هفتـه بطـور ویـژه بـر پیـام فرشـته اول مترکز خواهیـم منود ،زیرا شـامل حقایـق حیاتی
بـرای کسـانی کـه بدنبـال وفـادار مانـدن در میان خطـرات پایان جهان هسـتند ،می باشـد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۶مه آماده شوید.
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 ۲۰مه

جهانشمولی انجیل
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۴آیـه  ،۶متـی بـاب  ۲۴آیه  ۱۴و بـاب  ۲۸آیـه  ۱۹را بخوانید .موضوع
مشـابه در ایـن آیـات چیسـت؟ چگونه ایـن آیات با هم به مـا در درک میزان اهمیت بشـارت
و شـهادت دادن در هدفمان بـه عنوان کلیسـا کمـک می کنند؟

در یـک مفهـوم ،مـی تـوان گفـت کـه پیـام فرشـته اول مأموریـت بـزرگ (متی بـاب  ۲۸آیه
 )۱۹اسـت کـه اکنـون در زمینـه روزهـای پایانـی داده شـده اسـت .ایـن در واقـع «حقیقـت
حـارض» می باشـد.
توجـه کنیـد کـه هـر سـه آیـه بـر بشـارت دادن بـه همـه جهـان« ،همـه ملـت هـا» و «هر
ملـت ،قبیلـه ،زبـان و قـوم» تأکیـد دارنـد .بـه عبـارت دیگر ،حـوزه این پیـام ،جهانی می باشـد.
همـه افـراد باید آن را بشـنوند.
غالطیـان بـاب  ۳آیـه  ۲۲را بخوانیـد .ایـن آیـه چـه چیـزی مـی گویـد که بـه مـا در درک اینکه
چـرا متـام جهـان بایـد انجیـل را بشـنوند ،کمک مـی کند؟

جهانشـمولی گنـاه ،جهانشـمولی مأموریـت و فراخـوان مـا را توضیح می دهـد« .هر ملت،
قبیلـه ،زبـان و قـوم» اشـتباه کردهانـد ،از رشیعت خدا تخلـف منوده اند و «تحـت گناه محدود
شـده انـد» .سـقوط آدم در عـدن بـر همـه انسـان هـا تأثیـر گذاشـته اسـت؛ هیچ ملـت ،قبیله
یـا قومـی از آن مصـون نبـوده اسـت .همـه مـا بـا عواقب بـی درنگ گنـاه مواجه هسـتیم و در
صورتـی کـه عالجـی فراهـم منـی شـد ،همه ما بـا نتیجه نهایـی یعنی مـرگ ابدی روبـرو بودیم.
البته عالج فراهم شـده اسـت :زندگی ،مرگ ،رسـتاخیر و خدمت قدس آسمانی عیسـی که
تنهـا چـاره مشـکل گنـاه اسـت .همـه بایـد امیـد بـزرگ آنچه خدا در عیسـی مسـیح به ایشـان
وعـده داده اسـت را بشناسـند .بـه ایـن دلیـل اسـت کـه ادونتیسـتهای روز هفتـم بدنبـال
رسـاندن پیـام عیسـی بـه کسـانی کـه هنـوز آن را نشـنیده انـد ،بـه رستـارس جهان رفتـه اند.

چـرا رســاندن پیــام انجیــل بــه دیگـران ،بـرای کســانی کــه آن را انجــام مــی دهنــد ،از
نظــر روحانــی بســیار مفیــد اســت؟ یعنــی ،چـرا بشــارت دادن بــه دیگـران ،یکــی از
بهتریــن روش هــای آمــاده شــدن بـرای آمــدن عیســی مــی باشــد؟
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 ۲۱مه

دزد بر روی صلیب و «انجیل جاودان»
در مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۴آیـه  ،۶پیامـی کـه بایـد بـه جهانیـان رسـانده شـود« ،انجیـل
جـاودان» اسـت .ایـن پیامـی از امیـد بـرای مردم جهانی اسـت که بـه خودی خود هیـچ امیدی
ارائـه منـی دهد.
لوقـا بـاب  ۲۳آیـات  ۳۲تـا  ۴۳را بخوانیـد .ایـن داسـتان چگونـه امید بـزرگ «انجیـل جاودان»
را بـرای همـه گناهـکاران منایان می سـازد؟

الـن جـی .وایـت بـا نوشتن در مـورد دزد ،گفـت کـه اگـر چـه او مجرمـی سـخت دل نبـود،
«بدنبـال فرونشـاندن عقیـده» در مـورد عیسـی بـود و در نتیجـه «عمیـق تر در گناه فـرو رفته
بـود تـا دسـتگیر ،بـه عنـوان مجـرم مجـازات و بـه مـرگ بـر روی صلیب محکـوم شـد — ».الن
جـی .وایـتEllen G. White, The Desire of Ages, p. 749 ،
بـا ایـن وجـود ،چه اتفاقـی برای او افتـاد؟ هامنطور که بـر روی صلیب آویخته بـود ،رسیعاً
عیس�ی را ش�ناخت و در نتیج�ه فری�اد برـآورد« :ای خداونـد ،مـرا بـه یـاد آور هنگامـی کـه بـه
ملکـوت خـود آیی» (لوقـا بـاب  ۲۳آیه .)۴۲
و عیسـی چگونـه پاسـخ داد؟ آیـا گفـت :خـوب دوسـت مـن ،مـن مـی خواهم بـه تو کمک
کنـم ،امـا تـو نبایـد بـا فـرو رفنت هـر چه بیشتر در گنـاه ،اعتقـادات خـود را فرو می نشـاندی؟
عیسـی یکـی از موعظـه هـای قبلـی خـود را بیـان کـرد« :تـا عدالـت شما بـر عدالـت کاتبان و
فریسـیان افـزون نشـود ،بـه ملکوت آسمان هرگـز داخل نخواهید شـد» (متی بـاب  ۵آیه )۲۰؟
آیـا عیسـی بـه نوعی اشـتباهات گذشـته دزد را بیـان منود؟
خیـر .در عـوض عیسـی با شـخصیتی مقرص کـه چیزی در زمینـه عدالت برای ارائه نداشـت
و قبلاً او را لعـن مـی منـود ،بـه ایـن مجـرم و دزد رو منـود (متـی  ۲۷آیـه  .)۴۴عیسـی بـا نـگاه
کـردن بـه او بـه عنـوان انسـانی جدیـد( ،در واقـع) گفت :مـن اکنون بـه تو می گویم کـه به تو
اطمینـان مـی دهـم کـه گناهـت ،جرمت و خطاهایت بخشـیده شـدند ،و از ایـن رو« ،تو با من
در بهشـت خواهـی بـود» (لوقا بـاب  ۲۳آیه .)۴۳
ایـن «انجیـل جاودان» ،اسـاس پیام فرشـته اول اسـت .بدون این حقیقت ،هیـچ چیز دیگری
کـه در مـورد رشیعـت تعلیـم میدهیـم ،یعنی سـبت یـا وضعیـت مـردگان اهمیتی نـدارد .این
تعلیمات بـدون «انجیـل جاودان» در مرکزشـان چه سـودی دارند؟

شما از این روایت چه امیدی برای خود می توانید دریافت کنید؟
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 ۲۲مه

از خدا برتسید و او را جالل دهید
پیام فرشته اول پس از صحبت کردن درباره انتشار «انجیل جاودان» به متام جهان ،سپس
آن را گسرتش می دهد .ما هامنطور که «انجیل جاودان» را انتشار می دهیم ،باید حقایقی
را که بخشی از این پیام انجیل برای این زمان هستند را نیز در آن بگنجانیم .به عبارت دیگر،
«حقیقت حارض» برای روزهای پایانی همچنین شامل مکاشفه یوحنا باب  ۱۴آیه  ۷می شود.
مکاشفه یوحنا باب  ۱۴آیه  ۷را بخوانید .ترسیدن از خدا و جالل دادن به او به چه معناست؟
ما چگونه باید این کار را انجام دهیم؟ این مفاهیم چگونه با انجیل متناسب می شوند؟

ترسـیدن از خـدا و جلال دادن بـه او مفاهیمـی نـا مربـوط بـه هـم نیسـتند .اگـر مـا واقعاً
در مفهـوم وابسـته بـه کتـاب مقـدس از خـدا برتسـیم ،او را جلال خواهیـم داد .هر کـدام باید
مسـتقیامً بـه ختم شـود.



آیـات زیـر را بخوانیـد .آنهـا چگونه به ما در درک معنای «ترسـیدن از خـدا » و نحوه ارتباطش
بـا جلال دادن بـه او کمـک مـی کننـد؟ پیدایـش بـاب  ۲۲آیـه  ،۱۲خـروج بـاب  ۲۰آیـه ،۲۰
ایـوب بـاب  ۱آیـه  ،۹جامعـه بـاب  ۱۲آیـه  ،۱۳متی بـاب  ۵آیه .۱۶

در آیات باال ،ایده ترسیدن از خدا با اطاعت کردن از او مرتبط بود و هنگامی که ما از خدا
اطاعت کنیم ،وقتی کاری که درست است را انجام دهیم ،او را جالل داده ایم .اگر چه اغلب
گفته می شود که ترسیدن از خدا باید در هیبت او و در احرتام به او باشد ،اما باید از آن عمیق
تر باشد .به ما گفته شده است از خدا برتسیم .ما سقوط کرده ایم .ما گناهکاریم .ما موجوداتی
سزاوار مرگ می باشیم .چه کسی در زمان هایی با وحشت از درک رشارت اعاملشان و آنچه در
دستان خدایی عادل و صالح برای آن اعامل سزاوارش هستند ،روبرو نشده است؟ این ترس از
خدا می باشد .و این ترسی است که ابتدا ما را برای بخشش به صلیب و دوم به مطالبه قدرت
خدا برای پاک شدن از آن رشارت هدایت می کند ،که اگر برای صلیب نبود ،باعث میشد روح
خود را از دست بدهیم (متی باب  ۱۰آیه .)۲۸

تجربــه شــما از ترســیدن از خــدا چــه بــوده اســت؟ چگونــه می ـزان مناســبی از ایــن
تــرس مــی توانــد از نظــر روحانــی بـرای مــا خــوب باشــد و بــه مــا بـرای جــدی تــر
گرفتــن ایمانمــان و آنچــه خــدا از مــا مــی خواهــد ،کمــک مــی کنــد؟
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 ۲۳مه

ساعت داوری او فرا رسیده است
در پیـام فرشـته اول ،ایـده ترسـیدن از خـدا و جلال دادن به او به داوری ارتباط داده شـده
اسـت (مکاشـفه یوحنا باب  ۱۴آیه  .)۷اگر کتاب مقدس درباره آموزه ای شـفاف باشـد ،واضح
اسـت کـه خـدا خـدای عدالـت و داوری اسـت .روزی در نهایـت داوری و عدالتـی کـه در ایـن
جهـان وجود نـدارد ،واقعـاً خواهد آمد.
پس جای تعجب نیست که مردم باید از خدا برتسند.
و بـه ایـن دلیـل اسـت کـه «انجیـل جـاودان» همچنیـن شـامل واقعیـت داوری نیـز مـی
شـود .رابطـه میـان ایـن دو عنصر چیسـت؟ اگـر انجیـل به معنـی «خرب خوش» اسـت ،بـه این
معناسـت کـه اگـر چـه مـا همـه گناهکاریم و رشیعـت خدا را شکسـته ایـم ،وقتـی روز داوری
بیایـد ،مـا نیـز ماننـد دزد بـر روی صلیـب ،با مجـازات و جریمه ای کـه بدلیل گنـاه و تخطی از
احـکام سـزاورش هسـتیم ،روبـرو نخواهیم شـد.
آیـات زیـر را بخوانیـد و از خـود بپرسـید ،مـن تـا چـه حـد بخوبـی در شایسـتگی هـای خـود
خواهـم ایسـتاد؟ متـی بـاب  ۱۲آیـه  ،۳۶جامعـه بـاب  ۱۲آیـه  ،۱۴رومیـان باب  ۲آیـه  ،۶اول
قرنتیـان بـاب  ۴آیـه .۵


خدایی که تعداد موهای رس ما را می داند ،این جهان را داوری خواهد کرد .اما این دقیقاً
به همین دلیل است که «انجیل جاودان» چنین خرب خوبی می باشد .داوری می آید ،اما «هیچ
محکومیتی» برای پیروان وفادار عیسی که در نام خداوند عیسی ،کسانی که شسته ،تقدیس
و عادل شده اند وجود ندارد (اول قرنتیان باب  ۶آیه  ۱۱را ببینید) ،زیرا عیسی مسیح عدالت
آنهاست و عدالت او چیزی است که به آنها در آن داوری کمک می کند.
«انسـان منـی توانـد خـود با این اتهامـات روبرو شـود .او در جامه گناه آلـود خود و معرتف
بـه گنـاه ،در برابـر خـدا قـرار میگیرد .اما عیسـی وکیـل ما ،دادخواسـتی مؤثر از طرف کسـانی
کـه بـا توبـه و ایمان روح خـود را تسـلیم او منـوده انـد ،ارائـه می دهـد .او برای انگیزه ایشـان
دادخواسـت مـی دهـد و مدعیـان آنهـا را بـا برهان قدرمتنـد جلجتـا مغلوب می سـازد .اطاعت
کامـل او از رشیعـت خـدا حتـی تـا رس حـد مـرگ بـر روی صلیـب ،متـام قـدرت آسمان و زمین
را بـه او داده اسـت و او از پـدرش رحمـت و مصالحـه بـرای بشر خطـا کار می طلبـد — ».الن
ج�ی .وای�تTestimonies for the Church, vol. 5, p. 471 ،
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واقعیــت داوری چــه چیــزی دربــاره نیــاز مطلــق مــا بــه بخشــش تعلیــم مــی دهــد؟
چگونــه مــی توانیــد بیاموزیــد کــه آن نــوع رحمــت و بخششــی کــه خــدا از طریــق
عیســی بــه مــا ارائــه مــی دهــد را بــه دیگرانــی کــه اشــتباه کــرده انــد ،بدهیــد؟

     پنجشنبه     

 ۲۴مه

کسی را پرستش کنید که آسامنها و زمین را خلق منود



بـار دیگـر مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۴آیـات  ۶و  ۷را بخوانیـد .عنـارص خـاص موجـود در پیـام
فرشـته اول چـه هسـتند و چگونـه بـه یکدیگـر مرتبـط مـی شـوند؟

همـراه بـا انجیـل ،فراخـوان شـهادت دادن بـه جهـان و تـرس از خـدا و جلال بخشـیدن به
او ،فراخوانـده شـدن بـه عبـادت خـدا بـه عنـوان خالـق مـی آیـد .و هیـچ تعجبـی نـدارد .متـام
ایـن جنبـه هـای دیگـر ایـن «حقیقت حـارض» — انجیل جـاودان ،فراخوانده شـدن به شـهادت
دادن از داوری — بـه دور از خـدا بـه عنـوان خالـق مـا چـه معنایی دارند؟ ایـن حقایق و دیگر
حقایـق از حقیقـت بنیادیـن خداونـد بـه عنوان کسـی که همه چیـز را آفریده اسـت ،می آیند.
مـا بـا پرسـتش خداونـد بـه عنـوان خالـق بـه اصول باز مـی گردیـم .ما به اسـاس مفهوم انسـان
بـودن و زنـده بـودن و متفـاوت از سـایر مخلوقات زمینی بـودن و بوجود آمـده در تصویر خدا
بـر مـی گردیـم .مـا با پرسـتش خداوند به عنوان خالق ،وابسـتگی خـود به او بـرای وجودمان و
امیدمـان بـه آینـده را تصدیـق مـی کنیـم .بـه ایـن دلیل اسـت که نگه داشتن روز هفتم سـبت
بسـیار مهـم مـی باشـد .ایـن یـک اذعـان خاص اسـت کـه خدا تنهـا خالق ماسـت و مـا فقط او
را پرسـتش مـی کنیـم .یعنـی ،همـراه بـا انجیل ،همـراه بـا داوری ،فراخوانده شـدن به پرسـتش
خداونـد بـه عنوان خالق در اینجا برجسـته شـده اسـت.
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۴آیـات  ۸تـا  ۱۱را بخوانیـد .ایـن آیـات چـه چیـزی می گوینـد که می
توانـد بـه مـا در درک اهمیـت پرسـتش خداونـد به عنـوان خالق کمـک کند؟


همچنـان کـه وقایع پایانی آشـکار می شـوند فشـار و تحمیلربای عبـادت وحش و تصویر او
بجـای خالـق رستـارس جهـان را خواهد گرفت .اگر ما هشـدار مهیب در مورد رسنوشـت کسـانی
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کـه وحـش و تصویـر او را پرسـتش مـی کننـد ،در نظـر بگیریـم ،میتوانیـم تأکیـد بـر پرسـتش
خـدا بـه عنـوان خالـق و تنها کسـی کـه ارزش پرسـتش را دارد ،بهرت درک کنیم .ایـن حقیقت در
بحـران نهایـی از همیشـه حیاتیتر خواهد شـد.

زمانــی بــه فکــر کــردن بــه شــگفتی هــای بــاور نکردنــی جهــان خلــق شــده اختصــاص
دهیــد .آنهــا چــه چیــزی مــی تواننــد دربــاره کســی کــه تمــام آن را خلــق نمــود و
اینکــه چـرا تنهــا او شایســته پرســتش اســت ،بــه مــا بیاموزنــد؟

     جمعه     

 ۲۵مه

تفکـری فراتر :دانـش آموزان کتاب مقدس بـرای مدت طوالنی ارتباط میـان فراخوانده
شـدن در مکاشـفه یوحنا باب  ۱۴آیه  ۷با «پرسـتش او که آسمان و زمین دریا و چشـمه های
آب را خلـق منـود» و فرمـان چهـارم در خـروج بـاب  ۲۰آیـه  ۱۱را یافتـه اند ،وقتی که سـبت به
ایـن واقعیـت اشـاره دارد کـه «در شـش روز خداونـد آسمان و زمیـن و دریـا و آنچـه را کـه در
آنهاسـت بسـاخت» .بـا وجود ارتبـاط نزدیک زبانی ،تغییـری وجود دارد که در آن آیه مکاشـفه
یوحنـا بـه خداونـد به عنوان کسـی که «چشـمه هـای آب» را بوجود آورد ،اشـاره دارد.
جـان بالدویـن ،نویسـنده )John Baldwin( ،چنیـن اسـتدالل مـی کنـد« :بـه فـرض اینکـه
الوهیـت عمـدا ً در قفـای عبارت’چشـمه هـای آب‘ نهفتـه اسـت ،چـرا عیسـی از پیـام آورنـده
خواسـت کـه شـباهت مـوارد اشـاره شـده در خـروج بـاب  ۲۰آیه  ۱۱را بشـکند؟ چرا فرشـته به
’چشـمههای آب‘ و نـه انـواع دیگـر خلقـت از جملـه درختان ،پرنـدگان ،ماهی ها یا کوهسـتان
هـا اشـاره مـی کند؟
«شـاید اشـاره بـه ’چشـمه هـای آب‘ در زمینـه اعلام الهـی رسـیدن یـک زمـان داوری الهی
منحصر بـه فـرد برای معطوف سـاخنت توجـه خواننـدگان به دوره پیشـین داوری الهی باشـد...
شـاید خـدا در نظـر دارد کـه اشـاره ممکن به سـیل بـا کلامت ’چشـمه های آب‘ ،تأکیدی باشـد
بـر ایـن حقیقـت کـه او در واقع خـدای داوری و همچنین خدای وفـاداری و رحمت ابدی (هر
دو شـواهدی در روایت سـیل پیدایش بودند) ،می باشـد .در این صورت ،داللت های شـخصی
و روحانـی بـر طوفـان بـر آمـده از عبـارت ’چشـمه هـای آب‘ شـاید بـرای تشـویق خواننده به
جـدی گرفتن رسـیدن خطیـر رونـد جدیـد پایـان جهـان از داوری الهـی فـردی که اکنون توسـط
پیـام رسـان اول در بـاب  ۱۴مکاشـفه یوحنا اعالم شـد».
— John Baldwin, ed., Creation, Catastrophe and Calvary: Why a Global Flood Is
Vital to the Doctrine of Atonement (Hagerstown, Md.: Review and Herald® Publishing Association, 2000), p. 27
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سواالتی برای بحث
 .۱اشــعیا بــاب  ۵۳آیــه  ۶چنیــن اســت« :جمیــع مــا مثــل گوســفندان گمــراه شــده
بودیــم» .واژه عبــری بـرای «جمیــع مــا»  cullanuمــی باشــد .در همیــن آیــه اشــعیا مــی
گویــد کــه خداونــد «گنــاه جمیــع مــا» را بــر عیســی نهــاد .واژه «جمیــع مــا» در اینجــا نیــز
 cullanuاســت .ایــن چگونــه بــه مــا نشــان مــی دهــد کــه بــا وجــود بــزرگ بــودن مشــکل
گنــاه ،چــاره آن ب ـرای حــل کــردن آن بســیار کافــی اســت؟
 .۲مــا چــه درس هــای دیگــری مــی توانیــم از روایــت دزد بــر روی صلیــب بیاموزیــم؟
فــرض کنیــد دزد بخشــیده شــد و از صلیــب پاییــن آورده شــده و نجــات یافــت .فکــر
مــی کنیــد زندگــی اش چگونــه متفــاوت مــی بــود؟ ایــن پاســخ چــه چیــزی دربــاره قــدرت
مســیح در تغییــر زندگــی مــا مــی گویــد؟
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داستانهای ایامنداران

 ۲۴فوریه

چرا من برای پناهندگان زندگی می کنم
توسط تری سائلی

چندیـن دانشآمـوز در پایـان سـومین سـال تدریـس انگلیسـی مـن در کمـپ
 ۵۰۰۰۰نفـری پناهنـدگان در تایلنـد آمـاده بـرای تعمیـد گرفتن شـدند.
امـا شـبان ادونتیسـت روز هفتـم بـه من گفت کـه دانشآمـوزان مـردد بودند.
آنهـا میترسـیدند کـه مسـیحی شـوند و مبلغان پیـش از اینکه آنها مسـیحیت را
بـه انـدازه کافی برای داشتن زندگی مسـیحی واقعـی درک کنند ،آنجـا را ترک کنند.
زمانـی کـه شـبان ایـن موضـوع را بـا مـن درمیـان گذاشـت ،منیدانسـتم چـه
کاری انجـام بدهـم .مـن تصمیـم داشـتم پـس از امتـام سـه سـال خدمت بـه عنوان
دانشآمـوز مبلـغ بـه خانـه در ایالت نرباسـکا آمریکا برگـردم .مادرم منتظـر بود مرا
ببینـد .امـا هـدف اصلی مـن نجات انسـانها بود .پـس رشوع به دعا کـردن منودم،
«خداونـدا مـن باید چـکار کنم؟»
ســـپس در حیـــن دعـــای صبحگاهـــی ،چنیـــن چیـــزی را خوانـــدم« :هـــدف
خـــدا در اولویـــت قـــرار داشـــن در برنامههـــا و عواطـــف مـــا میباشـــد»
()Counsels on Stewardship, p. 220
مـن فکـر کـردم« ،ایـن منت درسـت اشـاره به مـن دارد ».مـن میخواسـتم کالج
را به پایان برسـانم ،حرفهای داشـته باشـم و تشـکیل خانواده بدهم .اما مانند این
بـود کـه خـدا مـی گفت« ،تـری ،این راهنامیی اسـت کـه منتظرش بودی .خـدا باید
در برنامههـا و عواطفـت در اولویت باشـد».
مـن تصمیـم گرفتـم که اولین مسـئولیتم در قبـال خانوادهام اسـت .اما خانواده
مـن خـدا را میشـناختند .بنابرایـن ،تصمیـم گرفتـم بـا مـادرم متـاس بگیـرم و از او
مشـورت بخواهم.
 ۳۵کیلومتر بـرای یافتن نزدیکتریـن اداره پسـت دارای تلفـن عمومـی رفتـم.
متـاس را بـه گونـهای گرفتـم کـه مـادرم هزینـهاش را پرداخـت کند ،زیـرا هیچ پولی
نداشـتم .میدانسـتم گـران بود.
از مـادرم پرسـیدم« ،دربـاره اینکـه یک سـال بیشتر یا برای همیشـه اینجا مبانم
چـه نظری داری؟»
82

پاسـخش رسیـع بـود .او گفـت« ،تـری ،مـن هرگـز بـه تـو نخواهـم گفـت بـه
خانـه برگـرد .اگـر بـه تـو بگویـم برگـردی و حتی یـک نفر شـانس شـنیدن انجیل را
از دسـت بدهـد ،تـا ابدیـت پشـیامن خواهـم بـود .اما اگـر میگویی کـه میتوانی
حتـی بـه یـک نفـر کمـک کنی که خـدا را بشناسـد و در ملکوت باشـد ،ارزشـش را
خواهـد داشـت حتـی اگـر مـن هرگـز نتوانم دیگـر تـو را ببینم».
هامنطور که در اداره پسـت نشسـته بودم ،اشـک از چشمانم جاری شـد .خدا
را بـرای داشتن مـادری کـه پـر از محبـت بود ،شـکر کـردم .مـادرم میخواسـت مرا
ببینـد ،امـا پیـش از آن در قلبـش فـداکاری کرده بـود .نجات انسـانها چنان برایش
مهـم بـود کـه حارض بـود پسرش را هرگز دیگـر نبیند.
تـری سـیلی مدیـر خدمـات ادونتیسـت پناهنـدگان و مهاجرین بخـش آمریکای
شمالی اسـت کـه بـا هدایای سـبت سـیزدهم سـال ۲۰۱۱ایجاد شـد .تحـت رهربی
او ،بیش از  ۱۴۰کلیسـای جدید متشـکل از پناهندگان در رستارس آمریکای شمالی
تأسیس شـده است.
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