  درس نهم  

 ۲۶مه تا  ۱ژوئن

فریبهای پایان جهان

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :مکاشفه یوحنا باب  ۲آیات  ۱۳و ۲۴؛ دوم قرنتیان باب  ۱۱آیات  ۱۳تا
۱۵؛ مزامیر باب  ۱۴۶آیه ۴؛ پیدایش باب  ۱تا باب  ۲آیه ۳؛ مکاشفه یوحنا باب  ۱۳آیات  ۱تا .۱۷
آیـه حفظـی« :ایـن اژدهای بزرگ یعنی آن مار قدیمی که اسـمش ابلیس یا شـیطان اسـت
و همان کسـی اسـت کـه متـام مـردم دنیـا را فریب می دهـد با متـام دار و دسـته اش بر زمین
افکنده شـد» (مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱۲آیه .)۹
شـیطان حتـی در آسمان پیـش از اخـراج ،در تلاش بـرای فریـب فرشـتگان بـود« .لوسـیفر با ترک
جایگاهـش در حضـور خداونـد ،در تلاش بـرای انتشـار روح نارضایتـی در میـان فرشـتگان بـود .او که
بـا پنهـان کاری مرمـوز کار مـی کـرد و برای زمانـی هدف واقعی خود را پشـت یـک ظاهر دارای

احترام بـرای خـدا مخفـی منـود ،تلاش منـود نارضایتـی در مـورد احکامـی کـه بـر موجـودات
آسمانی حاکـم بـود را برانگیـزد و اعلام می منـود که آنها بـی جهت خودداری مـی کردند— ».
الـن جـی .وایـتEllen G. White, The Great Controversy, p. 495 ،
در عـدن ،او بـا تغییـر قیافـه خـود را در جلـد یـک مـار مخفـی منود و بـر علیه حـوا نیرنگ
منـود .در طـول تاریـخ تـا بـه امـروز ،و حتی پس از هـزاره ،او در تلاش برای رسـیدن به اهداف
خـود ،از فریـب اسـتفاده خواهـد کرد (مکاشـفه یوحنا بـاب  ۲۰آیه .)۸
متأسـفانه ،او از همـه مـا باهـوش تـر ،قـوی تـر و ماهـر تـر مـی باشـد ،کـه به همیـن دلیل
اسـت کـه مـا بایـد بـه عیسـی و کالم او وفـادار باشـیم تـا خـود را در برابـر نیرنـگ او محفـوظ
بداریـم« .امـا چـون شما کـه بـه خداونـد خدای خـود ،وفـادار بودیـد تا چطـور در بعـل فغور
متـام کسـانی را کـه بـت بعـل را پرسـتش کردنـد ،از بیـن بـرد» (تثنیـه بـاب  ۴آیـه  .)۴اصلی که
در اینجـا وجـود دارد ،در واقـع همچنـان امـروزه نیـز معترب اسـت.
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ایـن هفتـه ،مـا نگاهـی خواهیـم انداخـت بـه برخـی از مؤثرتریـن فریـب هـای شـیطان و
اینکـه چگونـه مـی توانیـم در برابـر آنهـا محافظـت شـویم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲ژوئن آماده شوید.

     یکشنبه     

 ۲۷مه

بزرگرتین فریب
اولیـن درس ایـن فصـل دربـاره «نربد کیهانـی» صحبت منود که متاسـفانه به فراتـر از کیهان
و به زمین ما رسـیده اسـت.
اگـر چـه مشـکل ایـن اسـت کـه بسـیاری از مـردم از جملـه مسـیحیان ،ایـن نبرد بـزرگ را
بـاور ندارنـد زیـرا شـیطان را بـاور ندارنـد .بـرای آنها ،آیـات کتاب مقـدس که درباره شـیطان یا
اهریمـن صحبـت مـی کننـد ،رصفـا بیانی از فرهنگ گذشـته در تلاش برای توضیح بـدی و رنج
جهـان مـی باشـند .بـرای بسـیاری از مـردم ایـده یـک وجـود واقعـی مـاوراء طبیعـی که نقشـه
هـای بـدی بـرای برشیـت دارد ،مـاده علمـی تخیلـی و وابسـته بـه شـخصیت معـروف دارث
ویدر«جنـگ سـتارگان»،و یـا ماننـد آن را دارد.
آیـات زیـر را کـه همگـی از مکاشـفه یوحنـا هسـتند بخوانیـد .ایـن آیـات چـه چیـزی دربـاره
واقعیـت شـیطان و بویـژہ در مـورد نقـش او در وقایـع روزهـای پایانـی تعلیـم مـی دهنـد؟
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۲آیـات  ۱۳و ۲۴؛ بـاب  ۱۲آیـات  ۷ ،۳تـا  ۱۲ ،۹و ۱۷؛ بـاب  ۱۳آیـه ۲؛
بـاب  ۲۰آیـات  ۷ ،۲و .۱۰

مکاشـفه یوحنـا بـه ما نشـان مـی دهد که شـیطان تا چه حد بر سـاکنان جهـان در روزهای
پایانـی قـدرت خواهـد داشـت و نـه تنهـا آنهـا را از نجات دور خواهـد منود بلکه بسـوی جفای
کسـانی کـه به عیسـی وفـادار می ماننـد ،رهنمـود خواهد منود.

از همـه «وسـیله هـای» شـیطان (دوم قرنتیـان بـاب  ۲آیـه  — )۱۱ترجمـه ای از واژہ یونانـی
«ذهـن» ( — )noemataشـاید بزرگرتیـن فریـب ایـن اسـت کـه بـه مـردم تلقیـن کنـد کـه او وجـود
نـدارد .گذشـته از هـر چیـز ،چـه کسـی بـه دنبـال پناهگاه دشـمنی غالـب خواهد بـود اگر بـه واقعی
بـودن آن معتقـد نباشـد؟ ایـن شـگفت انگیـز اسـت کـه بسـیاری ادعای مسـیحی بـودن می کننـد اما
ایـده وجـود شـیطان واقعـی را جـدی منـی گیرنـد .اگـر چـه آنهـا چنیـن موقعیتـی را تنهـا بـا نادیـده
گرفتن تفسـیر اساسـی بسـیاری از آیـات کالم خـدا کـه کارهـا و اقدامـات شـیطان در این جهـان بویژہ
بـا نزدیـک شـدن بـه پایـان زمـان را منایـان مـی سـازند ،نگه مـی دارنـد .اینکه بسـیاری از مـردم وجود
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واقعـی شـیطان حتـی در مواجهـه با شـواهد قدرمتند از کتاب مقـدس را انکار می کننـد باید یاد آوری
قدرمتنـدی باشـد مبنـی بـر اینکـه آنچـه کـه کتـاب مقـدس می آمـوزد حائـز اهمیت اسـت.

اگــر چــه مکاشــفه یوحنــا دربــاره دسیســه هــای شــیطان بویــژہ در روزهــای پایانــی
ســخن مــی گویــد ،مــا چــه امیــد بزرگــی مــی توانیــم از مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۲آیــه
 ۱۱بدســت آوریــم؟ سرچشــمه قــدرت مــا علیــه شــیطان چیســت؟

     دوشنبه     

 ۲۸مه

دو خطای بزرگ


آیـات زیـر را بخوانیـد .آنهـا چـه چیـزی دربـاره قـدرت فریـب دهندگـی شـیطان بـه مـا مـی
گویند؟
دوم قرنتیان باب  ۱۱آیات  ۱۳تا ۱۵
دوم تسالونیکیان باب  ۲آیات  ۹و ۱۰


مکاشفه یوحنا باب  ۱۲آیه ۹

مکاشفه یوحنا باب  ۲۰آیه ۱۰


هامنطـور کـه در یکـی از درس های قبل اشـاره کردیم ،عیسـی به پیروانـش در مورد فریب
هـای روزهـای پایانـی هشـدار داده بـود .در میـان آنهـا او بویـژہ در مـورد ظهـور مسـیحان و
انبیـاء دروغیـن که «بسـیاری را فریب خواهند داد» هشـدار داده اسـت (متی بـاب  ۲۴آیه .)۵
اگـر چـه مسـیحان و انبیـاء کذبـه تنهـا فریـب روزهـای پایانـی کـه مـا بایـد از آنهـا بـا خبر
باشـیم ،نیسـتند .دشـمن ما در نربد بزرگ نقشـه های بسـیاری برای فریب همه کسـانی که در
توانـش باشـد طراحـی منـود .ما مسـیحیان بایـد از آن نقشـه ها مطلع باشـیم و مـی توانیم این
کار را تنهـا از طریـق شـناخت کتـاب مقـدس و اطاعـت از آمـوزه هایش انجـام دهیم.
الـن جـی .وایـت توضیـح می دهد که ایـن دو فریب بزرگ چه هسـتند« :شـیطان از طریق
دو خطـای بـزرگ ،جاودانگـی روح و تقدیـس یکشـنبه ،مـردم را تحـت فریـب هـای خـود در
خواهـد آورد .در حالـی کـه خطـای اول بـه اسـاس اعتقاد به عـامل ارواح مربوط می شـود ،خطا
دوم پیونـدی از همـدردی بـا روم ایجـاد مـی کنـد .پروتسـتان هـای ایـاالت متحـده آمریـکا در
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منبسـط کـردن دسـت هایشـان در طول خلیـج برای گرفنت عـامل ارواح در رتبه نخسـت خواهند
بـود؛ آنهـا بـرای قلاب کـردن دسـت هایشـان با قـدرت روم بـه پرتـگاه خواهند رسـید؛ و تحت
تأثیـر ایـن اتحـاد سـه گانـه ،این کشـور در پایمال منودن حقـوق وجـدان ،رد پـای روم را دنبال
خواهدـ من�ودThe Great Controversy, p. 588 — ».
چقـدر بـرای مـا بـاور نکردنـی اسـت کـه حتـی سـال هـای بسـیاری پـس از اینکـه او ایـن
سـخنان را نوشـت ،ببینیـم کـه ایـن «دو خطـای بزرگ» چگونه بطور شـایع در جهان مسـیحیت
ادامـه مـی یابد.

چ ـرا دانــش حقایــق کتــاب مقــدس و تمایــل بــه اطاعــت از آن حقایــق ،قدرتمنــد
تریــن ســاحی اســت کــه مــا در برابــر فریــب هــای شــیطان بویــژہ در روزهــای
پایانــی داریــم؟

     سه شنبه     

 ۲۹مه

جاودانگی روح
آیـات زیـر چـه چیـزی دربـاره «وضعیـت مـردگان» بـه مـا تعلیـم مـی دهنـد؟ ایـن آیـات چه
حفاظـت بزرگـی در برابـر یکـی از دو خطـای بـزرگ می توانند بـه ما ارائه دهنـد؟ جامعه باب
 ۹آیـات  ۶ ،۵و ۱۰؛ مزامیـر بـاب  ۱۱۵آیـه ۱۷؛ مزامیـر بـاب  ۱۴۶آیـه ۴؛ اول قرنتیـان باب ۱۵
آیـات  ۱۶تـا ۱۸؛ دانیـال بـاب  ۱۲آیه .۲

در دهه های اخیر توجه بیشرتی به داستان های مربوط به مردمی که «مرده اند»شده
است — که در آن قلب هایشان از تپیدن ایستاده و نفس نکشیده اند — تنها برای اینکه احیاء
شده و هوشیاری خود را دوباره بدست بیاورند .در بسیاری از موارد ،تعداد زیادی از این افراد،
پس از به اصطالح «مرگ» خود تجربه های باور نکردنی از وجودی هوشیار را بیان کرده اند.
برخی در مورد این صحبت کردند که چگونه در هوا معلق بودند و از باال جسم های خود را
می دیدند .برخی دیگر چنین بیان منودند که از بدن های خود خارج شده و موجودات شگفت
انگیز رسشار از نور و گرما و کسانی که حقایقی درباره مهربانی و محبت بیان می کردند را
مالقات منودند .دیگران مالقات و صحبت کردن با اقوام مرده خود را بیان کردند.
ایـن پدیـده چنـان رایـج شـده اسـت کـه حتـی نامی علمـی بـه عنـوان «تجربـه نزدیک به
مـرگ» بـر خـود گرفتـه اسـت .اگـر چـه «تجربـه نزدیـک بـه مـرگ» بحـث برانگیـز باقی می
مانـد ،بسـیاری از مسـیحیان از آن بـه عنـوان گواهـی بـرای جاودانگـی روح و ایـن ایـده که در
مـرگ ،روح بـه قلمـرو دیگـری از ضمیـر خـودآگاه مـی رود ،اسـتفاده کـرده اند.
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اما «تجربه های نزدیک مرگ» مطمئناً تجلی دیگری از یکی از «دو خطای بزرگ» می
باشند .تا زمانی که کسی بر این باور باشد که در مرگ ،روح به نوعی به زندگی ادامه می دهد،
آن فرد در برابر بسیاری از فریب های غیبی یا مربوط به عامل ارواح گشوده است ،فریب هایی
که می توانند به راحتی بصورت آزادانه یا با داللت این ایده را ترویج دهند که شام به عیسی
نیازی ندارید .در واقع ،اکرث افرادی که «تجربه نزدیک به مرگ» داشتند چنین گفته اند که
موجودات روحانی یا حتی خویشاوندان مرده ای که مالقات منودند ،سخنانی آرامش دهنده
در مورد محبت ،صلح و خوبی به ایشان گفته اند اما چیزی در مورد نجات در مسیح ،گناه و
داوری پیش رو نگفته اند که این موضوع اساسی ترین دیدگاه های کتاب مقدس است .ممکن
است فردی فکر کند در حالی که ظاهرا ً طعم زندگی پس از مرگ مسیحی را تجربه می کند،
تجربه اساسی ترین آموزه های مسیحیت را نیز باید دریافت کرده باشند .با این حال ،اغلب
آنچه به آنها گفته شده است صداهایی مانند عقاید کور جنبش عرص جدید می باشد که می
تواند ترشیح کننده این مسئله باشد که چرا بسیاری از این مردم قبل از «مرگ» عالقه کمرتی
نسبت به مسیحیت دارند.

بعنــوان افـرادی مســیحی چـرا بایــد بــه کالم خــدا وفــادار باشــیم ،حتــی زمانــی کــه
احساســاتمان خــاف آن را بــه مــا میگوینــد؟

     چهارشنبه     

 ۳۰مه

سبت و نظریه تکامل
شــیطان بــه هــان انــدازه کــه در فریــب جهــان در مــورد جاودانگــی روح موفــق بــوده
اســت ،بــه هــان انــدازه نیــز در غصــب منــودن ســبت کتــاب مقــدس و تبدیــل آن بــه یکشــنبه
موفــق بــوده اســت (هفتــه هــای شــش و هشــت را ببینیــد) و اینــکار را بـرای اکــر مســیحیان
تاریــخ انجــام داده اســت.
در سـال هـای اخیـر شـیطان فریـب دیگـری را بوجـود آورده اسـت کـه روز هفتم سـبت را
در ذهـن هـای مـردم کمرنـگ میکنـد :نظریـه تکامل.





پیدایـش بـاب  ۲-۱آیـه  ۳را بخوانیـد .ایـن آیـات درباره چگونگـی خلق جهان توسـط خداوند
و اینکـه چـه مـدت بـه طـول انجامید چه مـی آموزند؟
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حتـی مطالعـه بسـیار عمیـق ایـن آیـات ،دو نکتـه در مـورد دلیـل موجـه کتاب مقدسـی از
خلقـت را آشـکار مـی سـازد .نخسـت ،همه چیز طبق برنامه و محاسـبه شـده بـود؛ هیچ چیزی
تصادفـی ،اختیـاری و از روی بخـت و اقبـال نبـود .کتـاب مقـدس هیـچ جایـی بـرای تصادفـی
بـودن رونـد خلقـت باقی منی گـذارد.
دوم ،ایــن آیــات بــه روشــنی منایــان مــی ســازند کــه هــر مخلــوق بــر اســاس نــوع خــود،
آفریــده شــد؛ یعنــی هــر کــدام جداگانــه و متامیــز از یکدیگــر ســاخته شــدند .کتــاب مقــدس
چیــزی دربــاره تبــار طبیعــی مشــرک (از قبیــل یــک ســلول بــدوی ســاده) ب ـرای متــام حیــات
روی زمیــن تعلیــم منــی دهــد.
حتـی از نقطـه نظـر تفسـیر فرامتنـی پیدایـش ،ایـن دو نکته روشـن هسـتند :هیـچ چیز در
عمـل خلقـت تصادفـی نبـود و هیـچ تبـار طبیعـی مشترکی بـرای متـام گونـه هـای موجـودات
وجود نداشـت.
اکنـون در کنـار ایـن مطلـب ،نظریـه تکامـل تدریجـی دارویـن مـی آیـد کـه در اشـکال
مختلفـش دو چیـز را آمـوزش مـی دهـد :تصادفـی بـودن و یـک اصل و نسـب طبیعی مشترک
بـرای همـه گونـه هـای موجـودات.
پـس چـرا بسـیاری از مـردم ،کتـاب پیدایـش را از طریـق ذره بیـن ایـن نظریـه تفسـیر مـی
کننـد کـه در ابتدایـی تریـن سـطحش بـا پیدایـش در تضـاد اسـت؟ در واقـع ،خطـای تکامـل
تدریجـی نـه تنهـا میلیـون هـا فـرد غیـر روحانـی را در دام خـود گرفتـه اسـت بلکه بسـیاری از
افـراد مدعـی مسـیحی بـودن نیـز بـر این باورنـد که مـی توانند آن را بـا ایامن مسـیحی خود با
وجـود تناقضـات آشـکاری کـه هـم اینـک بیـان شـد ،هامهنـگ کنند.
هرچنـد ،داللـت هـا بـر تکامـل در زمینـه وقایـع پایانـی ،خطـر ایـن فریـب را حتـی آشـکار
تـر مـی سـازند .چـرا یـک روز ،روز هفتـم سـبت را به عنـوان یک یادبـود — نه برای شـش روز
خلقـت بلکـه بـرای خلقتـی کـه حدود سـه میلیارد سـال (آخریـن تاریخی کـه ظاهـرا ً زندگی بر
روی زمیـن آغـاز شـد) بـه طـول انجامیـد ،جـدی بگیریـم؟ تکامـل تدریجـی متـام اهمیـت های
واقعـی روز هفتـم را از بیـن مـی بـرد زیـرا شـش روز خلقـت را بـه افسـانه ای شـبیه بـا آنچـه
مـی گویـد رومولـوس و ریمـوس توسـط گـرگ هـا بـزرگ شـدند ،تبدیل مـی کنـد .همچنین چه
کسـی کـه اعتقـاد دارد خلقـت به جای شـش روز به میلیارد ها سـال زمان نیاز داشـته ،در واقع
خطرجفـا یـا مـرگ را با ایسـتادگی برای روز سـبت در مخالفت با یکشـنبه بر عهـده می گیرد؟.

     پنجشنبه     

 ۳۱مه

تثلیث جعلی
مفهـوم ماهیـت سـه گانـه خـدا در رستـارس کتـاب مقـدس یافـت می شـود .بـا ایـن وجود،
کتـاب مکاشـفه یوحنـا در زمینـه فریبهـای و جفاهـای روزهـای پایانـی ،یک «تثلیـث جعلی»
متشـکل از اژدها ،وحش دریا و وحش خشـکی را در باب  ۱۳مکاشـفه یوحنا آشـکار می سـازد.
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مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۲آیـه  ۱۷و بـاب  ۱۳آیـات  ۱و  ۲را بخوانیـد .چـه چیـزی در اینجـا
توضیـح داده شـده اسـت؟

اژد ها در اینجا به عنوان بدلی از پدر دیده شده است که او کسی است که مشخصاً قدرت
را بدست دارد .او همچنین به وحش دریا کسی که بدل مسیح است ،قدرت و اقتدار و تاج و
تخت می دهد .چرا این قدرت دوم به عنوان بدلی برای مسیح دیده می شود؟
مکاشفه یوحنا باب  ۱۳آیات  ۲تا  ۵را بخوانید .خصوصیات این وحش دریا چه هستند؟

ایـن وحـش دریـا علاوه بـر دریافـت اقتـدارش از اژدهـا ،یـاد آور آنچـه عیسـی در بـاره
دریافـت اقتـدار خـود از پـدر گفـت (متـی بـاب  ۲۸آیـه  ۱۸را ببینیـد) ،همچنین مانند عیسـی
بـا مرگ و سـپس رسـتاخیز روبرو شـد (مکاشـفه یوحنا باب  ۱۳آیـه  ۳را ببینیـد) .همچنین ،این
وحـش بـه عنـوان کسـی کـه اقتـدارش را بـرای «چهـل و دو ماه» یا سـه سـال و نیم بـه کار می
بـرد توصیـف شـده اسـت ،بدلـی نبـوی از خدمـت سـه سـال و نیـم مسـیح بـر اسـاس اصل هر
روز برابـر بـا یک سـال.


مکاشفه یوحنا باب  ۱۳آیات  ۱۱تا  ۱۷را بخوانید .وحش زمین در اینجا چگونه توصیف شده است؟

ایـن وحـش خشـکی ،منافـع وحـش دریـا را ترویـج مـی دهـد ،درسـت هامنطـور کـه روح
القـدس نـه خـود بلکـه عیسـی را جلال می بخشـد (یوحنـا بـاب  ۱۶آیـات  ۱۳و  .)۱۴همچنین
هامنطـور کـه روح القـدس عمـل قدرمتند آوردن «آتش» از آسمان را انجام داد (اعامل رسـوالن
بـاب  ۲آیـه  ،)۳وحـش خشـکی نیـز کار مشـابهی انجـام می دهد (مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱۳آیه
 ۱۳را ببینیـد).
«در پایـان ،وحـش خشـکی بدلـی بـرای پنطیکاسـت اجـرا مـی کنـد! بـا چـه هدفـی؟ تـا به
جهـان ثابـت کنـد کـه تثلیـث جعلـی ،خـدای حقیقـی می باشـد».
— Jon Paulien, What the Bible Says About the End-Time (Hagerstown, Md.:
Review and Herald® Publishing Association, 1998), p. 111

برخ ــی دیگ ــر از فری ــب ه ــای روزه ــای پایان ــی ک ــه م ــا بای ــد از آنه ــا آگاه باش ــیم،
کدامن ــد و چگون ــه م ــی توانی ــم ب ــه دیگ ـران در تش ــخیص آنه ــا ب ــه عن ــوان فری ــب
نی ــز کم ــک کنی ــم؟
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     جمعه     

 ۱ژوئن

تفکـری فراتـر :بیاییـد بیشتر در مـورد داللـت هـای نظریـه تکامـل در زمینـه وقایـع
روزهـای پایانـی بویـژه در ارتبـاط بـا نقش سـبت تأمل کنیم .یکـی از دالیلی که چارلـز داروین،
مبتکـر ایـن نظریـه ،تکامـل را ترویـج داد ایـن بـود کـه — درک نادرسـتی از جـدال عظیـم —
درک رشارت و رنـج در کنـار ایـده خالقـی خیرخـواه و بـا محبـت برایـش دشـوار بـود .بدلیـل
ایـن اشـتباه ،او بـرای یافتن پاسـخ بـه جهـات دیگر نـگاه کـرد .همچنین ایـن تصادفـی نبود که
در طـول اواسـط تـا اواخـر دهـه  ،۱۸۰۰چنانچـه دارویـن نظریه تکامـل تدریجی خـود را مورد
تجدیدنظـر و بازنگـری قـرار مـی داد ،خـدا از طریـق یـک جنبـش ،یعنـی کلیسـای ادونتیسـت
روز هفتـم ،بـه نظریـه ای کـه دارویـن بـه آن اعتقاد داشـت پاسـخ داد .چقدر جالـب توجه که
کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم که شـالوده های خلقتش در نامش آشـکار هسـتند ،که درسـت
در زمـان نظریـه دارویـن رشـد و گسترش یافت.
کسی منی داند ،اما اگر داروین این چند جمله کوتاه را از الن جی .وایت خوانده و باور می
کرد ،جهان ممکن بود از یکی از بزرگرتین اشتباهات فکری برشی از زمان نظریه ژئوسنرتیزم [مکتب
مرکزیت زمین :نظریه ای که می گوید زمین مرکز جهان و کائنات است] و نظریه خودزائی در امان
می ماند« :اگر چه زمین با لعنت ملوث گردیده بود ،ولی طبیعت باید همچنان کتاب درس برش
می بود .اکنون دیگر منی توانست تنها نشان دهنده خوبی باشد؛ زیرا رشارت در همه جا حارض بود
و زمین ،دریاها و هوا را با آلودگی خود معیوب ساخته بود .جایی که زمانی تنها شخصیت خدا و
دانش خوبی در آن نوشته شده بود ،اکنون شخصیت شیطان و دانش رشارت نیز در آن ثبت شده
بود .از طبیعت که اکنون دانش خیر و رش را منایان می ساخت ،برش باید همچنان در نتیجه گناه،
هشدارهایی را دریافت می منودEducation, p. 26 — ».
هامنطـور کـه بـود ،دارویـن گامنـه زنی هـای تکامـل تدریجی خـود را تدبیر منـود که همه
بـر پایـه درکـی نادرسـت از طبیعت و شـخصیت خدا و جهان سـقوط کرده که مـا در آن زندگی
مـی کنیـم ،بودنـد .متأسـفانه ،مفاهیـم نظریـه او ،مـردم را بـه طعمههـای فریب های شـیطان
بویـژه در بحـران نهایـی تبدیل می سـازد.

سواالتی برای بحث
 .۱چرا بسیاری از مسیحیان ایده شیطان واقعی را رد می کنند؟ این دیدگاه چه چیزی
درباره میزان خطر رد کردن آموزه شفاف کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد؟
 .۲ما به فردی که «تجربه نزدیک به مرگ» داشته است و ادعا می کند که این تجربه نشان
می دهد که در واقع ما پس از مرگ به زندگی ادامه می دهیم ،چه چیزی می توانیم بگوییم؟
 .۳شــما در رابطــه بــا اینکــه چـرا افـرادی کــه نظریــه تکامــل را بــاور دارنــد ،بســیار بیشــتر
مســتعد درگیــر فریبهــای روزهــای پایانــی شــدن ،هســتند بــه چــه دالیــل دیگــری مــی
توانیــد بیاندیشــید؟
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داستانهای ایامنداران

 ۳مارس

تراژدی ،کوکائین و عیسی

توسط اندرو مک چزنی ،تبلیغ دینی ادونتیست

مـروان جیـکاران ،یـک متصـدی ماشـین آالت در یـک کارخانـه چوب در کشـور
کارائیـب در ترینیـداد و توباگـو ،پـس از تصادف رانندگی شـدید در سـن  ۷سـالگی
بـه مـدت چهـار روز بیهـوش و بـرای مدت سـه ماه در بیامرسـتان بستری شـد.
جیـکاران در حـال راه رفتن در کنـار جاده بود کـه کامیونی بـه او اصابت کرده
و او را حـدود  ۴۵متر بـا خـود بـر روی زمین کشـید ،نصف صورتـش از بین رفت و
دچـار جراحتهای شـدید و عمیقی بر پشـتش شـد.
جیـکاران کـه اکنـون  ۵۲سـاله و نیمـی ار صورتـش دارای اثـر زخم بدی اسـت،
گفـت« ،مامـان میگویـد کـه من مـرده بودم و بـه زندگی بـاز گردانده شـدم ».من
میگویـم« ،مامـان مـن در گنـاه مـرده بـودم اما عیسـی مرا بـه زندگـی بازگرداند».
جیـکاران ،یکـی از نـه فرزنـد خانـواده ،توسـط مـادر ادونتیسـت روز هفتمـی
تنها ،پس از اینکه پدرشـان خانواده را ترک کرد ،بزرگ شـد .او در سـن  ۱۱سـالگی
بدلیـل آسـیب مغـزی بوجـود آمـده در تصـادف کـه او را ناتـوان از یادگیـری کـرد،
مدرسـه را تـرک منـود .او در سـن  ۱۴سـالگی رشوع بـه سـیگار کشـیدن و نوشـیدن
مرشوبـات الکلـی منـود و در نهایت به ماری جوانا و کوکائین روی آورد .او در سـن
 ۲۸سـالگی ازدواج کـرد و پـدر چهـار فرزند شـد.
امـا جیـکاران بـه مصرف مـواد ادامـه داد و همسرش در نهایـت بـا فرزندانش
وی را تـرک منـود.
جیـکاران گفـت کـه بـه شـدت خواهـان تغییـر کـردن بـود .یـک روز ،او فریـاد
زد« :عیسـی ،مـن میخواهـم تغییـر کنـم .امـا کمک همسرم را منیخواهـم .کمک
مامانـم را منیخواهـم .کمـک تـو را میخواهـم».
سـاعتها بعـد ،او متاسـی از مدیر یک مرکز توانبخشـی مـواد مخدر تحت نظر
کلیسـای ادونتیسـت بـا نـام مرکـز محبت تـا زمـان آمادگـی ،دریافت منـود .او بعدا ً
متوجـه شـد کـه خواهـرش با یک شـبان ادونتیسـت بـرای کمک متاس گرفتـه بود و
آن شـبان بـا مرکز توانبخشـی متـاس برقرار کـرده بود.
جیکاران مشتاقانه در آنجا حضور یافت .او  ۴۶سال سن داشت.
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پیرشفـت آهسـته بـود ،امـا او روزانـه وعدههـای کتـاب مقـ ّدس را مطالبـه
میکـرد .سـه وعـده مـورد عالقـهاش اینهـا بودنـد« :ای خداونـد ،صلـح و آرامـش
کامـل بـه آنهایـی کـه در اندیشـههای خـود راسـخاند و بـه تـو تـوکّل دارنـد ،عطـا
فرمـا» (اشـعیا بـاب  ۲۶آیـه )۳؛ «همیشـه همراه تـو خواهم بود و هرگـز تو را ترک
نخواهـم کـرد» (یوشـع بـاب  ۱آیـه )۵؛ «و شما قبـل از هـر چیـز بـرای بـه دسـت
آوردن پادشـاهی خـدا و انجام خواسـتههای او بکوشـید ،آن وقت همـه این چیزها
نیـز بـه شما داده خواهـد شـد » (متی بـاب  ۶آیـه .)۳۳
او همچنیـن نـزد خداونـد دعـا کـرد که خانـوادهاش به هـم بپیونـدد و آنها را
بـه خـدا ونـد نزدیکتـر کند.
در پایـان برنامـه توانبخشـی ،همسر دلسرد جیـکاران آمـد تـا او را بـه خانـه
مـادرش ببرد .امـا وقتـی همرسش دید که او مرد جدیدی شـده اسـت ،بـه طور غیر
منتظـره ای او را بـه خانـه بـرد .در نهایـت هـر دو تعمیـد گرفتند.
ایـن روزهـا جیـکاران بـه همه کسـانی کـه میبیند ،دربـاره عالقهای به عیسـی
میگویـد .او روزانـه دعـا میکنـد« ،خداونـدا ،اطالعـات بیشتری بـه مـن بـده تـا
بتوانـم دربـاره تـو صحبـت کنم».
او گفـت« ،مـن بـاور دارم کـه خداونـد مـرا به این جهان آورده اسـت تـا بتوانم
شـاهدی بـرای او باشـم .هیـچ چیـز مربـوط بـه مـن نیسـت .همـه چیـز بـه خـدا
مربوط اسـت».
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