  درس دوازدهم  

 ۱۶تا  ۲۲ژوئن

بابل و آرماگدون [نربد نهائی]

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱۴آیه  ،۸باب  ۱۶آیه ۱۹؛ اشـعیا بـاب  ۵۲آیه
۹؛ مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۸آیـات  ۱تـا  ،۱۰بـاب  ۱۶آیـات  ۱۲تـا ۱۶؛ اول پادشـاهان بـاب ۱۸
آیـات  ۱تـا ۴۰؛ اول قرنتیـان بـاب  ۱۵آیـات  ۱و .۲
آیـه حفظـی« :بـر پیشـانی او ایـن اسـم مرموز نوشـته شـده بـود :بابل بـزرگ ،مادر فاحشـه ها
و فسـاد دنیـا» (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۷آیه .)۵

کتـاب مکاشـفه یوحنـا هامنطـور کـه پیش از این اشـاره کـرده ایم ،پـر از تصاویر و سـخنان
مسـتقیامً گرفتـه شـده از عهـد قدیـم مـی باشـد .بـرای مثـال ،نـام بابـل شـش بـار در مکاشـفه
یوحنـا دیـده مـی شـود .امـا در مـورد پادشـاهی باسـتانی نبوکدنصر کـه صدهـا سـال قبـل در
تاریـخ جهـان وجـود داشـت ،صحبـت منـی کنـد .در عـوض ،یوحنـا از تصاویـر عهـد قدیـم برای
بیـان یـک حقیقـت اسـتفاده مـی کـرد .در ایـن مـورد ،بابـل — یـک قـدرت سیاسـی و مذهبی
عظیـم کـه قـوم خـدا را مـورد ظلـم قـرار داده بـود — اکنـون قـدرت هـای سیاسـی و مذهبـی
بـزرگ را کـه بدنبـال انجـام همان کار در روزهـای پایانـی جهـان هسـتند را توصیـف مـی کند.
مـورد مشـابهی در رابطـه بـا واژه آرماگـدون اتفـاق می افتد کـه تنها در مکاشـفه یوحنا رخ
مـی دهـد امـا بـر اسـاس یک عبارت عربی اسـت که به نظر می رسـد بـه معنای «کـوه مگدو»،
اشـاره بـه مکانـی در ارسائیـل کهـن باشـد .گامنـه زنی های بسـیاری در مـورد آرماگـدون وجود
دارد ،بسـیاری از مـردم بدنبـال نبرد نظامـی گسترده ای در آنجـا ،در مگـدو نزدیـک بـه پایـان
جهان می باشـند.
ایـن هفتـه مـا بـه بابـل و آرماگـدون خواهیـم پرداخـت و بدنبـال فراگیـری آنچـه کتـاب
مقـدس در مـورد ایـن تصاویـر بـه مـا میگویـد ،خواهیـم بـود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۳ژوئن آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۷ژوئن

«رشاب غضب او»
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۴آیـه  ،۸بـاب  ۱۶آیـه  ،۱۹بـاب  ۱۷آیـه  ،۵بـاب  ۱۸آیـات  ۱۰ ،۲و
 ،۲۱شـش ارجـاع بـه بابـل در کتاب مکاشـفه یوحنـا را بخوانید .بـا در نظر داشتن روایت بابل
آنگونـه کـه در عهـد قدیـم آمده اسـت ،این آیـات چه چیزی دربـاره بابل آنگونه کـه در زمینه
رویدادهـای روزهـای پایانـی منایـان شـده اسـت ،به مـا تعلیم مـی دهند؟

چنیـن گفتـه شـده اسـت کـه کتاب مقدس افسـانه دو شـهر ،اورشـلیم و بابل می باشـد .در
حالـی کـه اورشـلیم در رستـارس کتـاب مقـدس بـه عنـوان شـهر خـدا و قـوم عهـد بسـته او بود
(مزامیـر بـاب  ۱۰۲آیـه  ،۲۱اشـعیا بـاب  ۵۲آیـه  ،۹بـاب  ۶۵آیه  ،۱۹مکاشـفه یوحنا بـاب  ۳آیه
 ،)۱۲بابـل نشـان ظلـم ،خشـونت ،مذهـب دروغیـن و شـورش آشـکارا علیه خدا بوده اسـت.
بـرای مثـال بـه بـرج بابـل بیاندیشـید (پیدایـش بـاب  ۱۱آیـه  .)۹واژہ عبری بـرای «بابـل»
همان واژہ بـرای پادشـاهی «بابـل» میباشـد .پطرس در رسـاله اش ،اول پطرس بـاب  ۵آیه ،۱۳
از کلیسـای «بابـل» درود مـی فرسـتد کـه بطـور کلـی بـه ایـن معناسـت کـه نـه از خرابـه های
پادشـاهی قدیمـی واقـع در عـراق امروزی بلکه از خود رم که قرار اسـت بزودی دشـمن کلیسـا
شـود .ایـن یـک وجـه تسـمیه جالـب در پرتـو کتـاب مکاشـفه یوحنـا و نقـش رم آنگونـه که در
آن ارائـه شـده اسـت ،می باشـد.
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۴آیـه  ۸و بـاب  ۱۸آیـه  ۳را بخوانید .این آیات چه چیـزی درباره تأثیر
بـد بابـل بر جهان و قـوم خدا منایان می سـازند؟

شکی نیست که قدرتی که بابل بیانگر آن است ،آنگونه که در کتاب مکاشفه یوحنا به
تصویر کشیده شده است ،تا حد زیادی با این تأثیر مخرب که در رستارس جهان به نوعی گسرتش
یافته است ،فاسد می باشد .عبارت «رشاب غضب زنای او» (مکاشفه یوحنا باب  ۱۴آیه  )۸به
وضوح اشاره ای به آموزه نادرست ،اصول نادرست و عادات فاسد و نتایجی که از آن بر می
آید ،می باشد .بابل نیرویی برای رشارت است که به «همه ملت ها» شیوع یافته است (مکاشفه
یوحنا باب  ۱۸آیه  .)۳از این رو ،همه باید احتیاط کنند تا مبادا آنها نیز فاسد شوند.

بــه اطـراف و جهــان امــروز بنگریــد :فســاد ،ســردرگمی ،ظلــم و ســتم .ایــن بایــد چــه
چیــزی در مــورد نیازمــان بــه متصــل شــده بــه عیســی و کالم او بــه مــا بیامــوزد؟
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 ۱۸ژوئن

بابل سقوط کرده است
فسـاد و تأثیـر بابـل بـر جهـان هـر چقـدر هـم دور از دسترس بـوده اسـت کتاب مکاشـفه
یوحنـا چنی�ن تعلی�م میـ ده�د ک�ه روزی هم�ه اینهـا پایـان خواهنـد یافت.
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۸آیـات  ۱تـا  ۱۰را بخوانیـد .این آیـات چه چیزی دربـاره «بابل بزرگ»
بـه مـا میگویند؟

پی ــام فرش ــته دوم (مکاش ــفه یوحن ــا ب ــاب  ۱۴آی ــه  )۸در م ــورد س ــقوط باب ــل در اینج ــا
در مکاش ــفه یوحن ــا ب ــاب  ۱۸آی ــه  ۲تکــرار ش ــده اس ــت .ای ــن بیان ــی از میــزان فس ــاد ای ــن
نه ــاد م ــی باش ــد.
«کتــاب مقــدس بیــان مــی کنــد کــه پیــش از آمــدن خداونــد ،شــیطان ’بــا انــواع آیــات و
نشــانه هــا و معجـزات فریبنــده‘ کار خواهــد کــرد و اینکــه کســانی کــه ’عشــق بــه حقیقــت
را کــه مــی توانــد آنــان را نجــات بخشــد قبــول نکردنــد‘ ،رهــا خواهنــد شــد تــا گرفتــار ’نیــروی
گمـراه کننــده شــوند تــا آنچــه کــه دروغ اســت بــاور کننــد‘ .دوم تســالونیکیان بــاب  ۲آیــات
 ۹تــا  .۱۱تــا زمانــی کــه ایــن رشایــط بدســت نیایــد و اتحــاد کلیســا بــا جهــان از طریــق عــامل
مســیحیت بطــور کامــل انجــام نشــود ،ســقوط بابــل کامــل نخواهــد شــد .تغییــر مرتقــی بــوده
و تحقــق کامــل مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه  ۸همچنــان در آیــده بایــد اتفــاق بیافتــد— ».
الــن جــی .وایــتEllen G. White, The Great Controversy, pp. 389, 390 ،
اینکـه آیـا «تحقـق کامـل» اینـک آمـده اسـت ،تنهـا خـدا مـی دانـد .امـا چیـزی کـه مـا می
دانیـم ایـن اسـت کـه مطابـق بـا ایـن آیـات ،بابـل روحانـی روزی بـه دلیـل رشارت بزرگـش بـا
داوری خـدا روبـرو خواهـد شـد« .زیـرا گناهانـش تـا بـه فلک رسـیده و خـدا ظلم هایـش را به
یـاد آورده اسـت» (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۸آیـه  .)۵ایـن عبـارت کالم عهـد قدیـم دربـاره بابل
را نیـز منعکـس مـی کنـد (ارمیـا بـاب  ۵۱آیـه  ۹را ببینیـد) و بدیـن معناسـت کـه زمـان داوری
مطمئنـاً خواهـد آمد.
مطمئنـاً ایـن داوری پیـش رو نبایـد تعجـب آور باشـد .گذشـته از هـر چیز ،بابـل قدیمی با
داوری روبـرو شـد (دانیـال بـاب  ۵را ببینیـد) .کتاب مقـدس در موقعیت هـای متعددی در این
بـاره بسـیار واضـح اسـت کـه روزی همـه از جملـه بابـل باید برای اعاملشـان پاسـخگو باشـند.
چقـدر آرامـش بخـش اسـت کـه بدانیـم ما مسـیحیان شـفاعت کننـده ای در ایـن داوری داریم
کـه بـرای مـا خواهـد ایسـتاد (اول یوحنـای بـاب  ۲آیـه ۱؛ دانیـال بـاب  ۷آیـه  .)۲۲در غیر این
صـورت ،رسنوشـت مـا ممکـن بود بهتر از بابل نباشـد.
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چگونــه مــی توانیــد در ایــن وعــده کــه همــه بــی عدالتــی هــا و شـرارت هــا کــه بــه
نظــر اکنــون بــدون مجــازات مــی آینــد ،روزی بــا کیفــر نهایــی توســط خــدا روبــرو
خواهنــد شــد ،آرامــش بدســت آوریــد؟

     سه شنبه     

 ۱۹ژوئن

آرماگدون
اگر چه بسیاری از مردم از جمله بسیاری از مسیحیان چیز زیادی در مورد کتاب مکاشفه
یوحنا منی دانند ،یک تصویر یا واژہ از آن به فرهنگ عامه رسیده است :آرماگدون (مکاشفه
یوحنا باب  ۱۶آیه  ۱۶را ببینید) .حتی در فرهنگ غیر روحانی ،این واژہ برای نربد پایانی که در
آن رسنوشت زمین تعیین خواهد شد بکار برده شده است .هالیوود فیلمی به نام آرماگدون
تولید منوده است که درباره یک شهاب آسامنی بزرگ است که آماده برای از بین بردن زمین
میباشد .به نوعی ایده پایان جهان در ذهن افراد غیر روحانی نیز وجود دارد.
بسیاری از مسیحیان که با کتاب مکاشفه یوحنا آشنا هستند و آن را باور دارند ،نربد
آرماگدون را به عنوان یک نربد نظامی واقعی در خاورمیانه نزدیک به پایان جهان می بینند.
یک نسخه ،ارتش  ۲۰۰میلیون نفری از آسیا می باشد که شامل ارسائیل را با خاک یکسان می
کند .دیگران بر نربدهای نظامی و سیاسی متعدد دیگر مترکز دارند که در آن بخش از دنیا که
به نظر ایشان صحنه نربد نظامی نهایی آرماگدون در منطقه مگدو خواهد بود.
بـا ایـن حـال ،کتاب مقـدس تصویری کامالً متفـاوت ارائه می دهد .کتـاب مقدس آرماگدون
را بـه عنـوان نقطـه اوج نهایـی نـه میان سـتیز ملـت ها بلکه میـان دو طرف نربد کیهانی نشـان
مـی دهـد .ایـن یـک نبرد مذهبی و نـه اقتصادی یا سیاسـی میباشـد ،با این حال ممکن اسـت
عوامل اقتصادی و سیاسـی زیادی در آن نقش داشـته باشـند.
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۶آیـات  ۱۲تـا  ۱۶را بخوانیـد .تنهـا از ایـن آیـات چـه چیـزی دربـاره
آرماگـدون مـی توانیـم بیاموزیـم؟

نخسـت ،بـه منادیـن بـودن زبـان در اینجـا توجه کنیـد .ارواحی ماننـد قورباغه کـه از دهان
اژدهـا ،دهـان نبـی دروغیـن و دهـان وحـش بیـرون مـی آینـد (اشـاره به قـدرت های بـاب ۱۳
مکاشـفه یوحنـا؛ «نبـی دروغیـن» در اینجـا باید اشـاره بـه وحش زمیـن در مکاشـفه یوحنا باب
 ۱۳آیـه  ۱۱داشـته باشـد) .نبرد بـزرگ نیـز در اینجا دیده می شـود چنان چه «ارواح شـیاطین»
(مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۶آیـه  )۱۴در «روز بـزرگ خدای قادر مطلق» (مکاشـفه یوحنا باب ۱۶
آیـه  )۱۴بـه نبرد مـی رونـد .آرماگدون به هر نحوی آشـکار شـود ،نربدی جهانی میـان نیروهای
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مسـیح و شـیطان خواهـد بـود .ایـن نـه نبردی محلـی در منطقـه مگـدو یـا بابـل در مکاشـفه
یوحنـا کـه دربـاره رویدادهـای گوشـه ای از عـراق امروزی صحبـت می کند ،منی باشـد.

مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۶آیــه  ۱۵را بخوانیــد .چقــدر جالــب توجــه اســت کــه در
میــان ایــن رویدادهــا ،عیســی بــا پیــام انجیــل ،هــم وعــده آمدنــش و هــم نیــاز مــا
بــه پوشــیده شــدن در عدالــت او ،مــا را تشــویق مــی کنــد .ایــن چگونــه بــه مــا در
درک ماهیــت روحانــی نبــردی کــه در آن هســتیم ،کمــک مــی کنــد؟

     چهارشنبه     

 ۲۰ژوئن

آرماگدون و کوه کرمل :بخش اول
امـا نبرد بـزرگ آرماگدون چیسـت؟ نخسـت ،به نظر می رسـد نامـش به معنی «کـوه مگدو»
باشـد .بـا ایـن وجـود ،هیـچ کوهـی در منطقـه مگـدو یـا مجـدو وجود نـدارد ،امـا کـوه کرمل در
مجـاورت آن واقـع شـده بـود و محققـان عبـارت کـوه مگدو را اشـاره به کـوه کرمل مـی دانند.
مهم تر اینکه دانش آموزان کتاب مقدس ،روایت ایلیا (الیاس) و انبیاء دروغین بعل بر کوه
کرمل را به عنوان مناد و نوعی از آنچه در باب  ۱۳مکاشفه یوحنا قرار است آشکار شود ،دیده اند.
هامنطـور کـه دیـروز دیـده شـد ،مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۶آیـه  ۱۳بـا اشـاره اش بـه اژدها،
وحـش و نبـی دروغیـن ،بـه رویدادهـای مکاشـفه یوحنـا بـاب  ،۱۳تثلیـث تقلبـی کـه در هفته
نهـم دیدیـم ،اشـاره مـی کند.
مسائل در باب  ۱۳مکاشفه یوحنا در آیات  ۱۳و  ۱۴رشوع به اوج رسیده می کنند ،زمانی
که وحش دوم کارهای فوق طبیعی انجام می دهد ،حتی «در مقابل چشم همه از آسامن آتش
بر زمین می باراند» (مکاشفه یوحنا باب  ۱۳آیه  .)۱۳سپس این رویدادها به رویارویی مستقیم
میان خدا و شیطان و میان کسانی که خدای حقیقی را پرستش می کنند و کسانی که «تصویر
وحش» (مکاشفه یوحنا باب  ۱۳آیه  )۱۴را می پرستند ،منتهی می شود.



اول پادشـاهان بـاب  ۱۸آیـات  ۱تـا  ۱۸را بخوانیـد .در ایـن روایـت چـه اتفاقـی مـی افتـد که
برخـی از مسـائلی کـه در رویدادهـای پایانـی آشـکار خواهنـد شـد ،هامنطـور کـه در کتـاب
مکاشـفه یوحنـا دیـده میشـود را انعـکاس مـی دهـد؟
از بسیاری جهات ،چیزی که در اینجا می بینیم یک تصویر کامل از نربد بزرگ می باشد .ایلیا
در آیه  ۱۸این مسئله را آشکارا بیان می کند :مردم رشیعت خدا را کنار گذاشته اند و خدایان
دروغین را پرستش و عبادت می کنند .آیا این همواره رصف نظر از اشکال و شیوه های بی
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پایانی که این رشارت در طول تاریخ منایان شده است ،نبوده است؟ ما یا «او که آسامن و زمین،
دریا و چشمه های آب را آفرید» (مکاشفه یوحنا باب  ۱۴آیه  ،)۷پرستش می کنیم و یا چیز و
یا کس دیگری را می پرستیم .در مورد مکاشفه یوحنا باب  ۱۳و اتفاقاتی که در آنجا آشکار می
شوند ،مردم بجای پرستش خداوند ،وحش و تصویر او را می پرستند .هیچ حد وسطی وجود
ندارد .ما یا در سمت خدا هستیم و یا در طرف شیطان .مسائل در معرض خطر تا این حد
مهم می باشند ،اکنون و بویژہ در نربد آرماگدون ،جایی که هامنطور که در روایت کوه کرمل
خواهیم دید ،متایز بسیار واضح می شود.

     پنجشنبه     

 ۲۱ژوئن

آرماگدون و کوه کرمل :بخش دوم



اول پادشاهان باب  ۱۸آیات  ۱۸تا  ۴۰را بخوانید .چه اتفاقی می افتد ،داستان چگونه پایان
می یابد ،و (بدون تعبیر نادرست از تشابه ها) این روایت ،آنچه اتفاق خواهد افتاد — اما
در مقیاس بزرگ — چنانچه نربد بزرگ در انتها به اوج می رسد ،را چگونه منعکس می کند؟

نبرد بـر کـوه کرمـل میـان ایلیـا ،نبـی خـدا و  ۴۵۰راهـب بعـل بـود( .توجـه کنیـد کـه تـا
چـه حـد تعـداد رش از خوبـی بیشتر بـود ).ایـن آزمونی بـرای نشـان دادن خدای حقیقـی بود،
خدایـی کـه آسمان هـا و زمیـن را خلـق منـود ،و یـا بعـل ،نشـان دیگـری از «اژدهـا» و شـیوه
دیگـری کـه او بـا آن بدنبـال فریـب جهـان بـود (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۲آیـه .)۹
کشیشـان بـه بعـل دعـا کردنـد تا آتـش بفرسـتد و گاو قربانی آنها را بسـوزاند .آنهـا از صبح
تـا ظهـر فریـاد زدنـد .ایلیـا بـا طعنـه گفـت« ،بلندتـر او را صدا کنیـد  ...شـاید خوابیده باشـد»
(اول پادشـاهان بـاب  ۱۸آیـه  .)۲۷کشیشـان بـا آشـفتگی در تلاش بودنـد .آنهـا آنقـدر به خود
شمشـیر زدنـد تـا خـون براه افتاد .آنها خسـته و فرسـوده در زمان قربانی شـب تسـلیم شـدند.
قربانـی ایلیـا سـه مرتبـه خیـس شـد و آب از گـودال بیـرون ریخـت .ایلیـا دعایـی سـاده به
خـدا کـرد .خـدا بالفاصلـه همـه چیـز از جمله مذبح سـنگی و خـاک زیـر آن را سـوزاند .قدرت
خـدای حقیقـی در مقابـل بعـل اکنـون بـی تردید مشـخص بود.
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۶آیـه  ،۱۳بـاب  ۱۹آیـات  ۲۰و  ۲۱را بخوانیـد و ایـن آیـات را بـا
رسنوشـت انبیـاء دروغیـن بعـل مقایسـه کنیـد .در اینجـا چـه چیـزی مـی بینیـم؟
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هـر چـه دسـت کـم اکنـون در مـورد حارمجـدون یـا آرماگـدون ناشـناخته باقـی مبانـد ،مـا
نتیجـه را مـی دانیـم :نابـودی دشـمنان خـدا و اثبـات حقانیـت خـدا و مقدسـین او.

اول قرنتیــان بــاب  ۱۵آیــات  ۱و  ۲را بخوانیــد .اگــر چــه زمینــه بــا آرماگــدون متفاوت
اســت ،پولــس بــه چــه نکتــه ای اشــاره مــی کنــد و چ ـرا مهــم اســت کــه مــا آن را
بویــژہ در زمینــه رویدادهــای آینــده بــه یــاد داشــته باشــیم؟ مکاشــفه یوحنــا بــاب
 ۱۶آیــه  ۱۵را نیــز ببینیــد کــه در آن زمینــه قطعـاً آرماگــدون مــی باشــد .ایــن آیــات
بــا هــم چــه چیــزی بــه مــا مــی گوینــد؟

     جمعه     

 ۲۲ژوئن

تفکـری فراتـر« :در مـکان هـای مختلفـی در روایـت نبرد آرماگـدون ،موجـودات شـنیع و
رویدادهـای زشـت بـرای لحظـه ای بـه پشـت صحنـه مـی رونـد و نگاهی بیشتر به حقیقت شـخصی
منایـان مـی شـود .هامنطـور کـه دیـده ایـم ،یکـی از آنهـا مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۶آیـه  ۱۵می باشـد:
’توجـه کنیـد ،مـن مثـل یـک دزد می آیم .خوشـابحال کسـی کـه آماده باشـد و لباس خـود را نگه دارد
تـا مجبـور نشـود عریـان و رشمنـده در جلـوی چشـم همـه راه بـرود!‘ ایـن آیـه کـه دقیقـاً در وسـط
مکانـی در کتـاب مقـدس کـه در واقـع نامـش آرماگـدون نـام دارد ،مـی آیـد ،بسـیاری از آیـات عهـد
جدیـد دربـاره آمادگـی فـردی بـرای بازگشـت عیسـی و وقایـع پایانـی را منعکـس مـی کند.

«آی ــه مش ــابه دیگ ــر مکاش ــفه یوحن ــا ب ــاب  ۱۷آی ــه  ۱۴م ــی باش ــد’ :آنه ــا ب ــا ب ــره جن ــگ
خواهن ــد ک ــرد ،ام ــا ب ــره پی ــروز خواه ــد ش ــد ،زیــرا اوس ــت خداون ــد خداون ــدان و ش ــاه
ش ــاهان و همراه ــان او ک ــه برگزی ــده و وف ــادار خوان ــده ش ــده ان ــد در پی ــروزی او رشی ــک
خواهن ــد ب ــود ‘.در اینج ــا ن ــرد ب ــزرگ در پای ــان ش ــامل ارتش ــی از م ــردم م ــی باش ــد ک ــه
هــدف اصلــی شــان نابــود کــردن دیگ ـران بــا ســاح منــی باشــد بلکــه هــدف ایشــان وفــادار
ب ــودن ب ــه فراخ ــوان و انتخ ــاب اله ــی خ ــود م ــی باش ــد .ای ــن ن ــوع کام ـاً متفاوت ــی از ن ــرد
نس ــبت ب ــه نربدهای ــی ک ــه مل ــت ه ــا و شورش ــیان ام ــروزه همچن ــان انج ــام م ــی دهن ــد،
م ــی باش ــد .هامنط ــور ک ــه م ــن باره ــا گفت ــه ام ،ن ــرد آرماگ ــدون ،مب ــارزه ای بــرای ذه ــن
اس ــت .همچنی ــن ن ــردی بــرای قل ــب م ــی باش ــد — فراخوان ــده ش ــدن ب ــه وف ــاداری قلب ــی
ب ــه ب ــره ای ک ــه قربان ــی ش ــد (مکاش ــفه یوحن ــا ب ــاب  ۵آی ــات  ۱۰ ،۹و  ۱۲و ب ــاب  ۱۳آی ــه
 — ».)۸جـــان پولیـــنJon Paulien, Armageddon at the Door (Hagerstown, Md.: ،
Autumn House Publishing, a division of Review and Herald Publishing Association, 2008), p. 193
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سواالتی برای بحث
 .۱چگونــه مــی توانیــد بــه کســی کــه معتقــد اســت بســیاری از رویدادهــای بــه تصویــر

کشــیده شــده در کتــاب مکاشــفه یوحنــا در مــکان هــای واقعــی اشــاره شــده اتفــاق
خواهنــد افتــاد ،کمــک کنیــد؟ چــه روشــی میتوانــد بــه ایشــان کمــک کنــد کــه ببیننــد
چ ـرا ایــن روشــی نادرســت در تفســیر آیــات مــی باشــد؟
 .۲همانطــور کــه دیــده ایــم ،نفــوذ بابــل بــه تمــام جهــان مــی رســد .برخــی از آمــوزه
هــای بابــل کدامنــد و مــا چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم کــه ایــن آمــوزه هــا را تشــخیص
داده و از آنهــا اجتنــاب کنیــم؟
 .۳در نوشــتن نوشــته الــن جــی .وایــت در روز دوشــنبه او گفــت« ،تــا زمانــی کــه کلیســا
بــا جهــان از طریــق عالــم مســیحیت متحــد نشــود ،ســقوط بابــل کامــل نخواهــد شــد».
دربــاره عبــارت «اتحــاد کلیســا بــا جهــان» بیاندیشــید .چــه هشــدار قدرتمنــدی در اینجــا
بـرای مــا وجــود دارد؟
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داستانهای ایامنداران

 ۲۴مارس

دخرت ولخرج

توسط اندرو مک چزنی ،تبلیغ دینی ادونتیست

اسـتارلن پیترز کبـود و بـا لبـاس پـاره پـس از یـک شـب مهامنـی و در پـی آن
تصـادف رانندگـی بـه دلیـل مسـتی ،یـک صبـح روز سـبت وارد کلیسـا شـد.
او کـه عضـو سـابق کلیسـای ادونتیسـت بـود ،مطمئن نبـود اعضـای کلیسـا که
بـرای مـدت هـا آنها را نادیـده گرفته بود ،نسـبت به حضورش عکسالعمل نشـان
خواهنـد داد .امـا دوسـتش چنـد سـاعت پیش بر اثر تصادف کشـته شـده بود و او
نیاز داشـت بـه دنبال خدا باشـد.
پیترز  ۳۲سـاله کـه اکنـون مبلـغ متـام وقـت اسـت ،گفت« ،مـن آن تصـادف را
بـه عنـوان یـک زنـگ خطر دیـدم .متوجه شـدم که زندگی چقدر شـکننده اسـت».
پیترز توسـط مادربزرگـی ادونتیسـت در بندر اسـپانیا ،پایتخت کشـور کارائیب
ترینیـداد و توباگـو ،بـزرگ شـد .او از سـن کـم بایـد در هـر روز سـبت در مراسـم
کلیسـا رشکـت میکـرد .او پـس از تعمیـدش مقامهـای مختلـف کلیسـا را برعهـده
داشـت ،امـا گفـت کـه خدمتـش واقعـی نبـود .پیترز گفـت« ،بخـش زیـادی از
کودکـیام ،هیـچ ارتباطـی بـا خـدا احسـاس نکـردم».
او در  ۱۸سالگی خانه و کلیسا را ترک کرد تا زندگی خوشگذرانه را آغاز کند.
سـپس تصـادف رانندگـی اتفـاق افتـاد .پیترز و دو تـا از دوسـتانش بعـد از یک
مهامنـی جمعـه شـب بـا ماشـین بـه خانـه بازمیگشـتند و راننـده کـه مسـت بود،
تصـادف کـرد .پیترز و راننـده بـا خراشهایـی فـرار کردنـد امـا دوسـتش ،زنـی ۲۶
سـاله کشـته شد.
پیترز بـه رسعـت از صحنـه تصـادف بـرای بررسـی بـه بیامرسـتان انتقـال داده
شـد .سـپس پلیـس از او در اداره پلیـس پـرس و جو منود .پس از آن ،پیرتز مسـتقیم
بـه کلیسـا رفت.
پیترز لبـاس مهامنـی بـه تـن داشـت :پیراهنـی کوتـاه ،گوشـواره و آرایـش.
منیدانسـت چـه انتظـاری داشـته باشـد .او بـه مدت هفت سـال بود که در کلیسـا
عبـادت نکـرده بـود.
شـبان در حـال آمـاده شـدن بـرای رشوع موعظـه بود کـه پیرتز از در وارد شـد.
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متام چشـمها به سـمت او چرخید .سـپس اعضای کلیسـا ناگهان رشوع به خواندن
رسود کردند.
پیترز گفـت« ،آنهـا مراسـم را متوقـف کـرده و رشوع بـه خوانـدن آواز
منودنـد ،زیـرا بسـیار خوشـحال بودنـد کـه مـن پس از سـالهای بسـیار به کلیسـا
رفتـه بـودم».
ایـن خوشآمـدی شایسـته پسر ارسافـکار متثیـل عیسـی در لوقـا بـاب  ۱۵آیات
 ۱۱تـا  ۳۲بود.
در آن لحظـه پیترز تصمیـم گرفـت زندگـی خـود را بـه عیسـی بدهـد و از نـو
رشوع کنـد.
او گفـت« ،مـن بـا خـدا قـرار گذاشـتم :همـه چیـز یـا هیـچ چیـز .مـن بـا دیگر
تعمیـد داده شـدم و اینجـا بـود کـه زندگـیام آغـاز شـد».
درباره استارلن پیرتز (سمت چپ) هفته بعد بیشرت بخوانید.
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