  درس یازدهم  

 ۹تا  ۱۵ژوئن

ُمهر خدا یا نشان وحش؟

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :پیدایش باب  ۱۷آیات  ۹تا ۱۱؛ خروج باب  ۳۱آیات  ۱۳و ۱۷؛ مکاشفه
یوحنا باب  ۱۳آیه ۱۷؛ افسسیان باب  ۱آیات  ۱۳و ۱۴؛ عربانیان باب  ۴آیات  ۹و .۱۰

آیه حفظی« :رسود موسی بنده خدا و رسود بره را میخوانند و میگویند :عظیم و
عجیب است اعامل تو ای خداوند خدای قادر مطلق! عدل و حق است راههای تو ای پادشاه
ا ّمتها!» (مکاشفه یوحنا باب  ۱۵آیه .)۳
رسود موسـی و بـره بـا آیـه حفظـی این هفته ما آغاز می شـود .این توسـط «کسـانی که بر
وحـش و تصویـر او و بـر نشـانه و تعـداد نـام هـای او پیروز شـده انـد خوانده می شـود زمانی
کـه بـر دریـای شیشـه ای در آسمان مـی ایسـتند» (مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱۵آیه  .)۲مـا چگونه
مـی توانیم در میان این شمار باشـیم؟
یکـی از بارزتریـن نشـانه هـای قـوم حقیقـی خـدا در روزهـای پایانـی ،انتشـار پیام فرشـته
سـوم توسـط ایشـان مـی باشـد کـه در برابـر دریافت نشـانه وحش هشـدار می دهـد .اگر چه،
بـا وجـود اینکـه هشـداری جـدی تـر از ایـن در کتـاب مقـدس وجـود نـدارد ،بسـیاری نظریات
گیج کننده در مورد اینکه این نشـانه چه بوده اسـت ،در طول سـال ها پیشـنهاد شـده اسـت:
بارکـدی بـر روی پیشـانی ،شماره کارت اعتبـاری ،یـا برخی عالئـم بیومرتیک.
مـا نبایـد از گسترش ایـده هـای گیـج کننـده در بابل متعجب بشـویم .گذشـته از هـر چیز،
نـام آن بـه معنـی «رسدرگمـی» میباشـد .امـا قـوم باقـی مانـده خـدا بـه درکـی واضـح از ایـن
موضـوع نیـاز دارنـد تا پیام فرشـته سـوم را با قدرت انتشـار دهنـد .این هفته ما تلاش خواهیم
منـود منـاد وحـش و چگونگـی اجتنـاب از آن را — بـا دریافـت مهـر خدا — بهتر درک کنیم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۶ژوئن آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۰ژوئن

نشانه خدا برای شناسایی قومش


در زمان های عهد قدیم ،دو نشان ظاهری برای شناسایی قوم حقیقی خدا وجود داشت .یکی
از آنها ختنه بود .این نشانه اولین بار به چه کسی داده شد؟ پیدایش باب  ۱۷آیات  ۹تا .۱۱

خـدا بـه ابراهیـم و فرزنـدان او فرمـان داد کـه بـه عنـوان نشـانه ای از عهـد نجـات ،ختنـه
شـوند .فرزنـدان پسر بایـد در روز هشـتم ختنـه مـی شـدند (الویـان بـاب  ۱۲آیـه  .)۳بـا ایـن
وجـود ،ایـن رسـم معنـای عمیـق تری داشـت .قصد این بـود که نیاز بـه «ختنـه» و احیای قلب
منـاد شـود (تثنیـه بـاب  ۳۰آیـه  .)۶بـه ایـن دلیـل اسـت کـه پولس مـی نویسـد« :زیـرا آنکه در
ظاهـر اسـت ،یهـودی نیسـت و آنچه در ظاهر در جسـم اسـت ،ختنـه نی .بلکه یهود آن اسـت
کـه در باطـن باشـد و ختنـه آنکـه قلبـی باشـد ،در روح نـه در حـرف که مـدح آن نه از انسـان
بلکـه از خداسـت» (رومیـان بـاب  ۲آیـات  ۲۸و .)۲۹
آیاتی از جمله اول قرنتیان باب  ۷آیه  ،۱۹غالطیان باب  ۵آیه  ۶و باب  ۶آیه  ۱۵نشان می
دهند که در عهد جدید ،ختنه با غسل تعمید جایگزین شده است که منادی از تبدیل شدن ،یک
«خلقت جدید» ،مرگ به گناه و برخاست در حیاتی نو می باشد (رومیان باب  ۶آیات  ۳و  ۴را
ببینید) .به این دلیل است که پولس می گوید ختنه دیگر اهمیت ندارد و این «ایامن از طریق
محبت» و «نگه داشنت فرمان های خدا» می باشد که در اصل مهم هستند.



نشـان ظاهـری دومـی کـه خدا بـرای شناسـایی قومـش داد ،چه بود و چـرا داده شـد؟ (خروج
بـاب  ۳۱آیـات  ۱۳و  ،۱۷حزقیـال بـاب  ۲۰آیـات  ۱۲و .)۲۰

توجه کنید که سبت به عنوان یک نشانه به خلقت باز می گردد (پیدایش باب  ۲آیات  ۲و
 ۳را نیز ببینید) ،در حالی که ختنه شدن تنها با ابراهیم رشوع شد .از این رو عیسی در اشاره
به پیدایش فرمود« ،سبت برای انسان بوجود آمد» (مرقس باب  ۲آیه  .)۲۷این نشان می دهد
که ما با خلقت به خدا تعلق داریم زیرا او ما را آفرید و با نجات نیز به او متعلق هستیم زیرا،
او ما را عادل شمرده و تقدیس می کند .بنابراین ،اگر چه پولس می گوید که ختنه شدن دیگر
مهم نیست ،اما چنین استدالل می کند که نگه داشنت فرمان های خدا (که شامل روز سبت نیز
می شوند) همچنان اهمیت دارد (عربانیان باب  ۴آیه  ۹را ببینید).

افــکار و تمایــات شــما چگونــه آشــکار مــی ســازد کــه آیــا شــما حقیقتـاً در قلبتــان
ختنــه شــده ایــد یــا خیــر؟
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     دوشنبه     

 ۱۱ژوئن

وحش و پرستش دروغین


آیـات زیـر را بخوانیـد .آنهـا چـه چیـزی دربـاره اهمیـت اجتنـاب از نشـان وحش به مـا تعلیم
مـی دهنـد؟ مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۳آیـه  ،۱۷بـاب  ۱۴آیـات  ۹و  ،۱۰بـاب  ۱۶آیه .۲

دریافت غضب شدید خدا ،مجازات شدن توسط هفت بالی آخر و در نهایت انداخته شدن
درون دریاچه آتش .چه تضادی با کسانی که از پذیرفنت نشان وحش خودداری می کنند و
پیروزمندانه بر دریای شیشه ای می ایستند و آواز ستایش برای خدا و بره رس می دهند!
ایـن نشـانه چیسـت کـه هیـچ کـس منی خواهـد دریافـت کند؟ واضح اسـت که آیـات فوق
آن را بـا پرسـتش دروغیـن مرتبـط مـی کننـد .همچنیـن هامنطـور کـه در یـک درس پیشـین
دیدیـم ،قـدرت وحـش چهـارم بـاب  ۷دانیـال در مرحلـه دوم خـود (همچنین توصیف شـده به
عنـوان وحـش دریـا در بـاب  ۱۳مکاشـفه یوحنـا)« ،قصد تبدیل منـون زمان هـا و رشایع خواهد
منـود» (دانیـال بـاب  ۷آیـه  .)۲۵یکـی از احکامـی کـه قصـد تغییـرش را داشـت ،سـبت فرمـان
چهـارم بـود — تنهـا فرمـان از ده فرمـان کـه بـه زمـان رجـوع مـی کنـد و مسـتقیامً به خـدا به
عنـوان کسـی کـه «آسمان و زمیـن و دریـا و آنچـه را که در آنهاسـت بسـاخت و در روز هفتم
آرام فرمـود» (خـروج بـاب  ۲۰آیـه  )۱۱اشـاره دارد.
پیـام فرشـته اول بـه طـور قابـل مالحظـه ای ،توجـه مـا را بـه این فرمـان جلب مـی کند که
قـدرت وحـش در تلاش بـرای تغییـر آن بـود و مشـخص مـی سـازد کـه ما تنهـا بایـد خداوند را
بـه عنـوان خالـق پرسـتش کنیـم .در واقـع ،از هفت آیـه در باب هـای  ۱۲تا  ۱۴مکاشـفه یوحنا
کـه بـه پرسـتش اشـاره دارنـد ،ایـن آیـه (بـاب  ۱۴آیـه  )۷تنهـا مـورد دربـاره پرسـتش حقیقـی
مـی باشـد؛ شـش آیـه دیگـر در برابـر پرسـتش نادرسـت وحـش و تصویر او هشـدار مـی دهند
(مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۳آیات ۱۲ ،۸ ،۴و  ،۱۵باب  ۱۴آیـات  ۹و  .)۱۱بالفاصله پس از توصیف
فرشـته سـوم از رسنوشـت کسـانی کـه در ایـن پرسـتش نادرسـت درگیـر مـی شـوند ،پرسـتش
کننـدگان واقعـی خـدا توصیف شـده اند« :در اینجاسـت صرب مقدسـین که احکام خـدا و ایامن
عیسـی را حفـظ میمناینـد» (مکاشـفه یوحنـا باب  ۱۴آیـه .)۱۲
بـه عبـارت دیگـر ،انتشـار ایـن سـه پیـام ،همـه برشیـت را بـه دو گـروه تقسـیم مـی کنـد:
کسـانی کـه بـا نگـه داشتن فرمـان هـای خالـق از جمله فرمـان روز هفتم سـبت ،او را پرسـتش
مـی کننـد و کسـانی کـه وحـش و تصویـر او را پرسـتش مـی کننـد .بنابرایـن ،شـکل نادرسـت
پرسـتش ،جایگزینـی بـرای پرسـتش خالـق بـا نگـه دتشتن فرمـان سـبت ارائـه مـی دهد.

در مــورد ارتبــاط میــان پرســتش و وفــاداری بیشــتر بیاندیشــید .چــه جنبــه هــای
پرســتش ب ـرای نشــان دادن وفــاداری مــا بــه خــدا ضــروری مــی باشــند؟
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     سه شنبه     

 ۱۲ژوئن

ُمهر خدا

یـک ُمهـر ماننـد یـک امضـاء ،بـرای معترب سـاخنت یـک مدرک اسـتفاده مـی شـود .در زمان
هـای باسـتان ،یـک ُمهـر بـر روی مـوم نـرم یـا گل رس فشرده مـی شـد تـا اعتبـار یـا مالکیت و
داشتن اجـازه اسـتفاده مالکـش را نشـان دهد.
ُمهر خدا چیست و چه زمانی و چگونه داده شده است؟ افسسیان باب  ۱آیات  ۱۳و  ،۱۴باب
 ۴آیه ۳۰؛ دوم تیموتائوس باب  ۲آیه ۱۹؛ مکاشفه یوحنا باب  ۷آیا  ۱تا  ،۴باب  ۱۴آیه .۱

ُمهـر خـدا نشـانه ای از مالکیـت و حفاظـت او از قومـش مـی باشـد .پولـس یک ُمهـر را در
ارتبـاط بـا ایمان آوردن و دریافـت موهبـت روح القـدس توصیـف مـی کند .او ایـن موهبت را
یـک «سـپرده» یـا «پرداخـت داده شـده» به متـام ایامنداران به عنـوان یک تضمین بـرای نجات
کامـل و میـراث آینـده کـه در زمـان آمدن عیسـی دریافت خواهنـد منود ،داده می شـود.
کتـاب مکاشـفه یوحنـاُ ،مهـر دیگـری را دقیقـاً قبـل از ظهور دوم بـه تصویر می کشـدُ .مهر
نهایـی بـه  ۱۴۴۰۰۰نفـر در زمـان بـارش روح القـدس در بـاران دوم داده شـد .نـام خـدا (یـا
امضـای او) بـر روی پیشـانی ایشـان نوشـته شـده اسـت .از طریـق کار روح القـدس در زندگـی
ایشـان ،آنهـا شـخصیت خـدا را انعـکاس خواهنـد داد.
ُمهـر خـدا را بـا نشـان وحش مقایسـه کنید .به چه تفاوت هایی میان آنها اشـاره شـده اسـت؟
مکاشـفه یوحنـا باب  ۷آیـه  ،۳باب  ۱۴آیه .۹


ُمهـر بـه پرسـتش کننـدگان حقیقـی خـدا داده مـی شـود ،در حالـی کـه نشـان بـه پرسـتش
کننـدگان وحـش داده مـی شـودُ .مهـر تنهـا بـر روی پیشـانی ثبـت مـی شـود که نشـان دهنده
انتخـاب قطعـی ذهـن به پرسـتش خدا به روشـی که او فرمان داده اسـت ،می باشـد .نشـان از
سـوی دیگـر ،هـم بـر پیشـانی و هـم بـر دسـت ثبـت می شـود .ایـن بدین معناسـت کـه مردم
ممکن اسـت وحش را به یکی از دو دلیل پرسـتش کنند .یا در ذهمشـان با آن موافق هسـتند
و فکـر مـی کننـد واقعـاً خـدا را پرسـتش میکنند یـا اینکه اصالً بـا آن موافق نیسـتند اما به آن
ادامـه مـی دهنـد زیرا نگـران عواقب جدی مطابق نبودن با آن هسـتند :ناتـوان بودن در خرید
یـا فـروش و در نهایت کشـته شـدن (مکاشـفه یوحنـا باب  ۱۳آیـات  ۱۷و .)۱۵
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«کسـانی کـه بـا جهـان متحـد می شـوند ،قالـب دنیوی پیـدا می کننـد و برای نشـان وحش
آمـاده مـی شـوند .کسـانی کـه اعتماد بـه خود را از دسـت مـی دهنـد و خـود را در برابر خدا
فروتـن مـی کننـد و روح هـای خـود را بـا اطاعـت از حقیقـت پاک میسـازند — ایـن ها قالب
آسمانی را دریافت می کنند و برای ُمهر خدا بر روی پیشـانی هایشـان آماده می شـوند— ».
ال�ن جی.وای�تEllen G. White, Testimonies for the Church, vol. 5, p. 216 ،

     چهارشنبه     

 ۱۳ژوئن

نشان وحش
ایـن نشـان چیسـت که مـا باید از دریافـت آن اجتناب کنیم؟ هامنطور کـه در یکی از درس
هـای گذشـته دیدیـم ،قـدرت وحـش چهـارم در بـاب  ۷دانیـال در مرحلـه دوم خـود (همچنین
توصیـف شـده بـه صـورت وحش دریـا در باب  ۱۳مکاشـفه یوحنـا)« ،قصد تبدیل منـودن زمان
هـا و رشایـع» را خوهـد منـود (دانیـال بـاب  ۷آیـه  .)۲۵یکـی از احکامـی کـه قصـد تغییـرش را
داشـت ،سـبت فرمـان چهـارم بـود — تنهـا فرمـان از ده فرمـان کـه بـه زمـان رجـوع مـی کنـد
و مسـتقیامً بـه خـدا بـه عنـوان کسـی کـه «آسمان و زمیـن و دریـا و آنچـه را کـه در آنهاسـت
بسـاخت و در روز هفتـم آرام فرمـود» (خـروج بـاب  ۲۰آیـه  )۱۱اشـاره دارد.
در همیـن حـال ،پیـام فرشـته اول — توجـه خواننـده را بـه همان فرمـان ،هامن کـه قدرت
وحـش در تلاش بـرای تغییـر آن بـود — مشـخص مـی سـازد کـه مـا بایـد تنهـا خداونـد را بـه
عنوان خالق پرسـتش کنیم .بنابراین ،پس از هشـداری در مورد رسنوشـت کسـانی که در عوض
«وحـش و تصویـر او» را پرسـتش مـی کننـد (مکاشـفه یوحنـا باب  ۱۴آیـه  ،)۹قوم وفـادار خدا
در آیـه  ۱۲توصیـف شـده اند.



مکاشفه یوحنا باب  ۱۴آیه  ۱۲را بخوانید .با توجه به زمینه بدیهی ،این توصیف قوم وفادار خدا
چگونه می تواند به ما در درک اینکه چرا سبت در مرکزیت رویدادهای پایانی قرار دارد ،کمک کند؟

آیـه چنیـن اسـت« :در اینجاسـت صبر مقدسـین کـه احـکام خـدا و ایمان عیسـی را حفظ
میمناینـد» (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۴آیـه  .)۱۲هامنطور کـه دیده ایم ،فرمان چهارم ،سـبت در
در «فرمـان هـای خـدا» وجـود دارد کـه بـه خـدا به عنـوان خالق و تنها کسـی که باید پرسـتش
شـود ،اشـاره مـی کنـد .بنابرایـن جـای تعجـب نیسـت کـه بسـیاری مسـئله «نشـان وحـش» را
مسـتقیامً گـره خـورده بـا مسـئله عبـادت یکشـنبه ،بدلـی بـرای «سـبت» کـه در کتـاب مقدس
فرمـان داده نشـده اسـت ،مـی بیننـد ،در مقابل نگه داشتن فرمـان چهارم کـه در کتاب مقدس
بیان شـده اسـت.
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آیـا ایـن بدین معناسـت که مسـیحیانی که در روز یکشـنبه خدا را عبادت مـی کنند ،اکنون
نشـان وحش را دارند؟ خیر .بر طبق مکاشـفه یوحنا باب  ۱۳آیه  ،۱۵کسـانی که از پیوستن به
ایـن پرسـتش دروغیـن وحـش اجتنـاب می کنند ،کشـته خواهند شـد .ایـن در نهایت به مسـئه
مـرگ و زندگـی تبدیـل خواهـد شـد .هـر چنـد بدیهی اسـت کـه رویدادهـا هنوز بـه آن مرحله
نرسـیده انـد و نشـان وحـش تا زمانی که ایـن امتحان نهایی نیایـد ،داده نخواهد شـد .بنابراین،
هیـچ کس هنوز نشـان وحـش را دریافت نکرده اسـت.

احــکام خــدا .ایمــان بــه عیســی .چـرا ایــن صفــات حتــی اکنــون ،جنبــه هــای حیاتــی
مفهــوم مســیحی واقعــی بــودن هســتند؟

     پنجشنبه     

 ۱۴ژوئن

سبت به عنوان ُمهر

هامنطـور کـه دیـده ایـم ،روز هفتـم سـبت ،نشـانه قـوم حقیقـی خـدا در در طـول تاریـخ
بـوده اسـت کـه بـا آدم و حـوا رشوع شـد و در زمـان ارسائیـل ادامـه یافـت .ما همچنیـن آن را
مـداوم در کلیسـای عهـد جدیـد بـا عمـل عیسـی و رسـوالن و به عنوان نشـانه متامیـزی از قوم
خـدا در روزهـای پایانـی کـه «فرمـان های خـدا و ایامن به عیسـی را نگه می دارند» (مکاشـفه
یوحنـا بـاب  ۱۴آیـه  )۱۲دیـده می شـود.

چـرا سـبت بسـیار مهـم اسـت و چـه اهمیـت ویـژہ ای بـرای مسـیحیان دارد؟ خـروج باب ۲۰
آیـات  ۸تـا ۱۱؛ عربانیـان بـاب  ۴آیـات  ۹و .۱۰

سـبت در قلـب ده فرمـان منایـان مـی شـود .توسـط خالـق بـه عنـوان نشـان یـا مهـری از
اقتدارش داده شـد .او را با نام« ،خداوند خدای شما» شناسـایی می کند .قلمرویی را مشـخص
مـی سـازد کـه او بـر آن صالحیـت دارد« ،آسمان هـا و زمیـن ،دریـا و همـه آنچـه در آنهـا مـی
باشـد» .همچنیـن اصـول اقتـدار او را مشـخص مـی سـازد« ،زیرا که خداوند آسمان هـا و زمین
را در شـش روز آفریـد ...و در روز هفتـم استراحت منـود».
عهـد جدیـد عیسـی را به عنوان کسـی کـه خدا از طریـق او همه چیز را خلق منود ،مشـخص
مـی کنـد (یوحنـا بـاب  ۱آیـات  ۱تـا  ،۳کولسـیان بـاب  ۱آیـه  ،۱۶عربانیـان بـاب  ۱آیـات  ۱و .)۲
ایـن عیسـی اسـت کـه جهان مـا را در شـش روز آفریـد و در روز هفتم استراحت منـود .بنابراین،
بسـیار قابل توجه اسـت که عیسـی پس از آویزان شـدن بر صلیب در آن عرص روز جمعه ،فریاد
بـرآورد« ،متـام شـد!» (یوحنـا بـاب  ۱۹آیه  .)۳۰درسـت هامنطور که او در روز سـبت پـس از امتام
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کار خلقـت استراحت منـود ،عیسـی در روز سـبت پـس از امتـام کار قربانی خود با مـردن به جای
مـا بـرای نجامتـان ،در قبر استراحت منود .از این رو ،روز سـبت بطور مضاعف برکت یافته اسـت،
نخسـت در خلقت و سـپس بر صلیب .به این دلیل اسـت که بر طبق کتاب عربانیان ،مسـیحیان
بـا استراحت در روز سـبت ،نشـان مـی دهنـد کـه آنهـا نیـز« ،از اعامل خـود بیارامیدنـد ،چنانکه
خـدا از اعمال خویـش» (عربانیـان بـاب  ۴آیـه  .)۱۰سـبت منـادی عالـی از این حقیقت اسـت که
مـا منـی توانیـم خـود را نجـات دهیـم ،اینکـه از ابتـدا تا انتها ،این کار مسـیح اسـت کـه از طریق
ایمان ممکن شـد (بـا عربانیان بـاب  ۱۲آیه  ۲مقایسـه کنید).

اگــر روز ســبت نمــاد فراغــت از کارهایمــان مــی باشــد ،نگــه داشــتن یکشــنبه نشــان
دهنــده چیســت و ایــن چگونــه بــا اصــل ویژگــی بابــل متناســب مــی شــود؟

     جمعه     

 ۹ژوئن

تفکـری فراتـر« :درسـت پـس از اینکـه قـوم خدا بـر پیشـانی خود ُمهـر دریافـت کنند
— ایـن هـر ُمهـر یـا نشـانی نیسـت کـه قابـل دیـدن باشـد ،بلکـه اسـتقرار در حقیقـت از نظر
ذهنـی و روحانـی و در نتیجـه قابـل جابجایـی نیسـتند — درسـت بـه محـض اینکـه قـوم خـدا
ُمهـر دریافـت کـرده و بـرای اهتـزاز آمـاده شـوند ،آن خواهد آمـد .در واقع ،پیـش از این رشوع
شـده اسـت؛ داوری هـای خـدا اکنـون بـر زمیـن قـرار دارنـد ...تا مـا بدانیـم چه چیـزی خواهد
آمـد — ».الـن جـی .وایـتEllen G. White, The Faith I Live By, p. 285 ،
«سـبت بزرگرتیـن امتحـان وفـاداری خواهـد بـود ،زیـرا هـدف حقیقـت بویـژه انـکار شـده
مـی باشـد .زمانـی کـه امتحـان نهایـی بـرای بشر آورده شـود ،سـپس خـط متایـز میـان کسـانی
کـه بـه خـدا خدمـت کردنـد و کسـانی کـه بـه او خدمـت نکردنـد ،کشـیده خواهـد شـد .در
حالـی کـه نگـه داشتن سـبت دروغین در انطبـاق با قوانیـن دولـت و مخالف با فرمـان چهارم،
اظهـاری آشـکار از وفـاداری بـه نیرویـی اسـت که در مخالفت با خدا اسـت ،نگه داشتن سـبت
واقعـی در اطاعـت از رشیعـت خـدا ،گواهـی بـر وفـاداری بـه خالـق اسـت .در حالـی کـه یک
گـروه بـا پذیرفتن نشـان تسـلیم قـدرت هـای زمینـی بودن شـدن ،نشـان وحـش را دریافت می
کننـد ،سـایرین کـه نشـان وفـاداری بـه قـدرت الهـی را انتخاب مـی کننـدُ ،مهر خـدا را دریافت
میکنن�د — ».ال�ن ج�ی .وای�تEllen G. White, The Great Controversy, p. 605 ،

سواالتی برای بحث
 .۱مــا بــه چــه روش هایــی مــی توانیــم حقیقــت مربــوط بــه نشــان وحــش و ُمهــر خــدا
را بـرای دیگـران نمایــان ســازیم کــه جنجــال غیــر ضــروری ایجــاد نکنــد؟ بـرای مثــال ،چـرا
مــا بایــد بــر روی ایــن واقعیــت تأکیــد کنیــم کــه اکنــون هیچکــس نشــان وحــش را نــدارد؟
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 .۲سبت و ُمهر روح القدس چگونه با هم مرتبط هستند؟
 .۳در مــورد ایــده فــوق مربــوط بــه ُمهــر بــه عنــوان «اســتقرار در حقیقــت از نظــر ذهنــی
و روحانــی بیاندیشــید ».معنای آن چیســت؟
 .۴در مــورد مشــخصه هــای بابــل روحانــی ،ارزش هــا و روش هــای آن بحــث کنیــد .آنهــا
چگونــه بــا ارزش هــای ملکــوت خــدا متفــاوت هســتند؟ چگونــه ممکــن اســت برخــی از
ارزش هــای بابــل در حــال حاضــر وارد کلیســای مــا بشــوند؟ چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم
کــه آنهــا را تشــخیص دهیــم و بــه دنبــال مقابلــه بــا آنهــا باشــیم ،امــا به شــیوه ای مســیحی
کــه ارزش هــای ملکــوت خــدا را انعــکاس دهــد؟
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داستانهای ایامنداران

 ۱۷مارس

شکنجه ذهنی برای سبت

توسط اندرو مک چزنی ،مبلغ دینی ادونتیست

مادرش پیش از مدرسه سبت ،او را با آب خیس می کرد.
پ ــدرش وقت ــی او ب ــه س ــوی کلیس ــا پی ــاده م ــی رف ــت او را تعقی ــب م ــی ک ــرد
— ول ــی او ب ــه کلیس ــا م ــی دوی ــد.
هـر بـار کـه او صـدای تق تـق قفل جعبـه تفنگ پدرش را میشـنید ،میترسـید
کـه پدرش بـرای کشتن او میآمد.
مـارگارت ویلفـرد کـه سـالهای پـس از تعمیـد گرفتنش درکلیسـای ادونتیسـت
را تعریـف میکـرد ،گفـت« :مـن واقعاً میترسـیدم .به شـدت نگران بـودم .و حتی
تـا امروز بـر من تأثیر گذاشـته اسـت».
ام ــا ویلف ــرد  ۶۱س ــاله ،معل ــم بازنشس ــته مدرس ــه راهنامی ــی ادونتیس ــت در
کش ــور کارائی ــب ترینی ــداد و توباگ ــو هی ــچ پش ــیامنی نداش ــت .او گف ــت« ،م ــن
از قـــدم زدنـــم بـــا خـــدا لـــذت میبـــرم .هـــر آنچـــه آرامـــش کـــه میتوانـــم
داشـــته باشـــم را دریافـــت میکنـــم».
ویلفـرد توسـط والدینـی کـه یکشـنبه را نگـه میداشـتند ،نزدیـک بـه محوطـه
دانشـگاه ادونتیسـت کارائیـب جنوبـی در دره مـاراکاس پـرورش یافتـه بـود .او از
کودکـی ،موسـیقی کـه در روز سـبت ازمحوطـه دانشـگاه بـه گـوش میرسـید را
دوسـت داشـت .گروههـای آواز سـبت گاهـی در صبـح روزهـای سـبت از ایـن در
بازدیـد میکردنـد .ایـن موسـیقی بـود کـه ویلفرد را در سـن  ۱۹سـالگی جذب یک
مجموعـه بشـارتی ادونتیسـت منـود و او پـس از جلسـات تعمیـد داده شـد.
او گفت« ،این زمانی بود که شکنجه ذهنی آغاز شد».
والدینــش خشــمگین بودنــد .پــدرش او را تهدیــد منــود و در خانــه را بــه روی
او بس ــت .ص ــدای قف ــل جعب ــه تفن ــگ پ ــدرش او را میترس ــاند .او میترس ــید
ک ــه کت ــک بخ ــورد ی ــا اتف ــاق بدت ــری بیافت ــد .یکب ــار پ ــدرش او را ت ــا نیم ــی از
مس ــیر کلیس ــا تعقی ــب من ــود.
او گفـت« ،متـام مسـیر را دویـدم زیـرا از آنچـه ممکـن بـود انجـام دهـد،
میترسـیدم».
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مـادرش بعـد از اینکـه بـرای رفتن بـه کلیسـا لبـاس میپوشـید ،بـر رویـش آب
میریخـت.
او گفت« ،زندگی اصالً برایم خوب نبود».
امـا ویلفـرد هرگـز بـه دسـت برداشتن از ایامنـش فکر نکـرد .او بـه مزامیر باب
 ۳۴آیـه  ۷متوسـل شـد کـه مـی گویـد« ،فرشـته خداونـد حافـظ و رهاننـده کسـی
اسـت کـه از خداونـد میترسـد و بـه او احترام میگـذارد ».یکـی دیگـر از آیـات
مـورد عالقـه ،مزامیـر بـاب  ۲۷آی  ۱۰میباشـد« :حتّـی اگـر پـدر و مـادرم مـرا ترک
کننـد ،خداونـد مـرا تـرک نخواهـد کرد».
درنهایـت ،تنـش در خانـه کاهـش پیـدا کـرد .ویلفـرد یـک بورسـیه دانشـجویی
بـرای ادامـه تحصیل بدسـت آورد و در دانشـگاه ادونتیسـت ثبت نام کـرد .بعد در
مدرسـه ابتدایـی ادونتیسـت روز هفتم در مـاراکاس کاری را پذیرفـت ،جایی که به
مـدت  ۳۵سـال کالس اول و دوم را آمـوزش داد.
او گفـت« ،مـن میدانـم کـه در چشـم خدا عزیز هسـتم .او از پشـت هرچیزی
مـی تواند مـرا ببیند».
بخشـی از هدایـای سـیزدهمین سـبت در اولیـن فصـل  ۲۰۱۸بـرای سـاخنت
کلیسـایی جدیـد بـرای دانشـگاه کارائیـب جنوبـی کـه هرگـز سـاختامنی مخصوص
کلیسـا نداشـته و در سـالن اجتامعـات مراسـم عبـادت برگـزار میشـد ،فرسـتاده
خواهـد شـد.

113

