  درس سیزدهم  

 ۲۳تا  ۲۹ژوئن

بازگشت خداوندمان عیسی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :اشعیا باب  ۱۳آیات  ۶و ۹؛ متی باب  ۲۴آیات  ۳۰و ۳۱؛ دانیال باب
 ۲آیات  ۳۴و ۳۵؛ دوم تیموتائوس باب  ۴آیات  ۶تا ۸؛ اول تسالونیکیان باب  ۱آیات  ۷تا .۱۰

آیـه حفظـی« :زیـرا همچنـان که برق از مرشق سـاطع شـده ،تـا به مغرب ظاهر میشـود،
ظهـور پسر انسـان نیز چنین خواهد شـد» (متی بـاب  ۲۴آیه .)۲۷
تـی .اس .الیـوت ( )T. S. Eliotشـاعر ،شـعری را بـا این عبارت آغاز منـود« :رشوع من ،پایان
مـن اسـت ».هـر چند مخترص ،سـخنان او حقیقتی قدرمتنـد را دربر دارد .در منشـاء انتها وجود
دارد .مـا انعـکاس هایـی از ایـن واقعیـت را در نـام خـود ،ادونتیسـت روز هفتـم مـی بینیم که
دو آمـوزه اساسـی کتـاب مقـدس را بـه همـراه دارد« :روز هفتـم» بـرای سـبت از ده فرمـان،
یادبـودی هفتگـی از خلقـت شـش روزه حیـات بـر زمیـن؛ و «ادونتیسـت» ،که اشـاره بـه آمدن
دوبـاره عیسـی دارد کـه در آن متـام امیدهـا و وعـده های کتـاب مقدس از جملـه وعده زندگی
ابـدی تحقق خواهنـد یافت.
هـر چقـدر خلقـت جهـان (آغـاز مـا) از آمـدن دوبـاره عیسـی (پایـان مـا ،دسـت کـم پایان
ایـن وجـود گناهـکار) از نظـر زمانـی فاصلـه وجود داشـته باشـد ،ایـن رویدادها به هـم مرتبط
هسـتند .خدایـی کـه مـا را آفریـد (یوحنـا بـاب  ۱آیـات  ۱تـا  ،)۳همان خدایـی اسـت کـه
بازخواهـد گشـت و در یـک لحظـه« ،بـا یـک چشـم بهـم زدن بـه محـض آنکـه صـدای شـیپور
آخـر شـنیده شـود» (اول قرنتیـان بـاب  ۱۵آیـه  ،)۵۲نجات نهایی مـا را به ارمغـان خواهد آورد.
درواقـع مـا در آغازمـان ،پایامنـان را مییابیـم.
ایـن هفتـه مـا در مـورد انتهـا و متـام رویدادهـای پایانـی ،دسـت کم تـا جایی که بـه جهان
کنونـی مـا مربـوط مـی شـود ،صحبت خواهیـم کرد :آمـدن دوبـاره خداوندمان عیسـی.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۳۰ژوئن آماده شوید.

124

     یکشنبه     

 ۲۴ژوئن

روز خداوند
هــر چقــدر هــم کــه قصــد داشــته باشــیم فقــط در مــورد آمــدن دوبــاره عیســی بــه عنــوان
آمــوزه ای از عهــد جدیــد بیاندیشــیم ،کار درســتی نکــرده ایــم .البتــه ،تنهــا پــس از آمــدن
نخســت عیســی ،پــس از مــرگ ،رســتاخیز و عــروج او ،مــا مکاشــفه ای کامــل تــر و غنــی تــر از
حقیقــت آمــدن دوبــاره بدســت آوردیــم .امــا ،درســت ماننــد چیزهــای بســیار دیگــری در عهــد
جدیــد ،عهــد قدیــم نــکات و تاریکــی هایــی از ایــن حقیقــت حیاتــی را بســیار قبــل از اینکــه
اتفــاق بیافتــد ،آشــکار مــی ســازد .بــا اصــل آمــدن دوبــاره عیســی ،نویســندگان عهــد قدیــم
حقیقــت جدیــدی را منایــان نســاختند؛ در عــوض ،آنهــا حقیقتــی را بیــان منودنــد کــه قبـاً در
کتــاب مقــدس آشــکار شــده بــود .تنهــا اکنــون ،در مــورد نجــات دهنــده مصلــوب و عــروج
کــرده ،وعــده آمــدن دوبــاره مــی توانــد کامــل تــر درک و قدردانــی شــود.



آیـات زیـر را بخوانیـد .آنهـا چـه چیـزی دربـاره آمدن دوبـاره عیسـی تعلیم می دهند؟ اشـعیا
بـاب  ۱۳آیـات  ۶و  ،۹زکریـا بـاب  ۱۴آیـه  ،۹دانیـال بـاب  ۱۲آیه .۱
بـدون شـک« ،روز خداونـد» ،روز نابـودی و غـم و اندوه و آشـفتگی برای از دسـت رفتگان
خواهـد .امـا همچنیـن روز رسـتگاری متـام قـوم خدا ،کسـانی که نامشـان «در کتاب ثبت شـده
اسـت» (فیلیپیـان بـاب  ۴آیـه  ،۳مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۳آیـه  ۵و بـاب  ۱۳آیه  ۸را نیـز ببینید)،
مـی باشـد .ایـن موضـوع ،کـه «روز خداونـد» هـم زمانـی بـرای داوری علیـه افراد رشیـر و هم
زمانـی بـرای حفاظـت و پـاداش داده شـدن افـراد وفـادار بـه خـدا مـی باشـد ،در عهـد قدیـم
یافـت مـی شـود .بـرای مثـال ،اگـر چـه برخی بـا «خشـم شـدید خداوند» روبـرو خواهند شـد،
امـا کسـانی کـه بـه فراخوانده شـدن بـرای «بدنبال عدالـت و فروتنی» بـودن توجـه کنند« ،در
روز خشـم خداونـد مخفـی خواهنـد بـود» (صفنیا بـاب  ۲آیـات  ۱تا .)۳

متـی بـاب  ۲۴آیـات  ۳۰و  ۳۱را بخوانیـد .ایـن آیـات بـه چـه روش هایـی ایـن دوگانگی بزرگ
میـان از دسـت رفتـگان و نجـات یافتـگان در زمـان آمدن دوباره عیسـی را نشـان مـی دهند؟


همانطــور کــه رویدادهــای نهایــی آشــکار مــی شــوند ،طرفــی کــه مــا در آن خواهیــم
بــود ،مشــخصتر خواهــد شــد .مــا چــه انتخــاب هــای مــی توانیــم و بایــد اکنــون
بکنیــم کــه مطمئــن باشــیم در طــرف درســت قـرار داریــم؟
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     دوشنبه     

 ۲۵ژوئن

دانیال و آمدن دوباره عیسی
اگـر چـه بسـیاری از یهودیـان در زمـان عیسـی انتظـار داشـتند کـه مسـیح موعـود بیایـد و
رومیـان را رسنگـون کنـد و ارسائیـل را بـه عنـوان قدرمتندتریـن ملـت برقـرار سـازد ،امـا ظهـور
عیسـی ،چـه نخسـت یـا رجعـت ثانـی ،در ایـن بـاره نبـود .در عـوض ،خدا چیـزی بسـیار بزرگ
تـر از تنهـا تغییـر جهـان قبلـی گناهـکار و سـقوط کـرده بـرای قـوم وفـادارش در نظـر داشـت.
شـاید آیـه دیگـری در عهـد قدیـم بـه انـدازه بـاب  ۲دانیـال ،این حقیقـت که دنیـای جدید
از جهـان قبلـی بیـرون منـی آیـد بلکـه در عـوض خلقتـی کاملاً جدیـد و متفـاوت می باشـد را
چنیـن بوضـوح منایان نسـازد.
بـاب  ۲دانیـال ظهـور و سـقوط  ۴امپراطـوری بـزرگ جهـان را نشـان مـی دهـد — بابـل،
مادهـا و پـارس هـا ،یونـان و در نهایـت روم کـه بعدها به ملـت های امروزی اروپا تقسـیم می
شـود .بـا ایـن وجـود ،متثالـی کـه نبوکدنصر در خوابش دیـد (منـادی از توالی این چهـار قدرت
بـزرگ جهـان) بـه شـیوه ای دیدنـی پایان می یابد که گسستن بـزرگ میان این جهـان و جهانی
کـه پـس از بازگشـت خداوندمـان عیسـی مسـیح خواهد آمد را نشـان مـی دهد.
دانیـال بـاب  ۲آیـات  ۴۴ ،۳۵ ،۳۴و  ۴۵را بخوانیـد .ایـن آیات چه چیزی درباره رسنوشـت این
جهـان و ماهیـت جهان جدید تعلیـم می دهند؟

ایـن آیـات ابهـام کمـی در مـورد آنچـه در زمـان بازگشـت عیسـی رخ مـی دهـد ،باقـی می
گذارنـد .در لوقـا بـاب  ۲۰آیـات  ۱۷و  ،۱۸عیسـی خـود را بـا ایـن سـنگ کـه قدرتـی کـه از این
جهـان باقـی مانـده بـود را نابـود منـود ،توصیف می کنـد .دانیال بـاب  ۲آیه  ۳۵به زبـان آرامی
مـی گویـد کـه پـس از طلا ،نقـره ،خـاک رس ،آهـن و برنـز نابـود شـدند« ،آنهـا ماننـد کاری از
خرمـن تابسـتانی بـر روی زمیـن تبدیـل شـدند؛ و بـاد آنهـا را دور بـرد کـه جایی بـرای آنها پیدا
نشـد ».یعنـی ،پـس از بازگشـت عیسـی چیـزی از ایـن جهـان باقی منـی ماند.
در همیـن حـال ،سـنگی کـه متـام اثرات این جهـان را نابود کـرد« ،به کوه بزرگی تبدیل شـد
و کل زمیـن را فـرا گرفـت» .و ایـن پادشـاهی کـه در نتیجـه آمـدن دوم ظهـور مـی کنـد ،هامن
اسـت کـه «هرگـز نابـود منـی شـود» و «تا به ابـد باقی خواهـد ماند» (دانیـال بـاب  ۲آیه .)۴۴
تنهـا یکـی از دو پایـان در انتظـار انسـان هاسـت که بر روی این سـیاره زندگـی کردند .یا ما
بـرای ابدیـت بـا عیسـی خواهیـم بود و یا با پوشـال این جهـان قدیمی به هیـچ ناپدید خواهیم
شـد .بـه یکی از ایـن دو روش ،ابدیت در انتظار همه ماسـت.
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     سه شنبه     

 ۲۶ژوئن

چشماندازهای بلند مدت
تیطوس باب  ۲آیه  ۱۳را بخوانید .ما چه امید بزرگی داریم و چرا؟

یـک اسـتاد بـا توصیـف باورهایش درباره منشـاء جهان مـا ،توضیح داد که  ۱۳میلیارد سـال
پیـش« ،تـوده انبـوه کوچکـی با چگالـی بی نهایت از هیـچ بوجود آمد و آن توده منفجر شـد و
از آن انفجـار ،جهـان مـا بوجـود آمـد ».اینکـه چگونـه این «جرم کوچـک با چگالی بـی نهایت»
از هیـچ بوجـود آمـد را ایـن اسـتاد بیـان نکرد .تنها بـا باور فرض منـود که این اتفـاق افتاد.
اکنـون هامنطـور کـه در مقدمـه درس ایـن هفته اشـاره کردیم ،ما در منشـاء خـود ،پایامنان
را مـی یابیـم .بـر طبـق گفتـه ایـن اسـتاد ،بـه ایـن دلیـل اسـت که پایـان ما دسـت کـم در دراز
مـدت چنـدان امیدوارانـه منی باشـد .جهان ایجاد شـده از «جـرم کوچک با چگالـی بی نهایت»
بـا متـام چیزهـای درونـش کـه شـامل برشیت نیز می شـود ،محکـوم به انقـراض احتاملـی بود.
در مقابـل ،مفهـوم کتـاب مقـدس در مـورد منشـاء ما نه تنهـا منطقی تر از ایـن دیدگاه می
باشـد بلکـه امیدوارانـه تـر نیـز هسـت .بـه لطـف خدای رسچشـمه هـا ،چشـم اندازهـای بلند
مـدت مـا بسـیار خـوب هسـتند .ما چیزهـای زیادی بـرای امیدوار بـودن به آینـده داریم و این
امیـد متکـی بـر وعـده آمدن دوباره عیسـی می باشـد.



دوم تیموتائـوس بـاب  ۴آیـات  ۶تـا  ۸را بخوانیـد .پولـس در اینجا درباره چه چیزی سـخن می
گویـد و امیـد خـود را در چه چیزی قـرار می دهد؟

اگـر چـه پولـس قـرار اسـت بزودی اعدام شـود ،بـا اطمینـان از نجات و امید به بازگشـت مسـیح،
چیـزی کـه او «ظهـور مسـیح» (دوم تیموتائـوس بـاب  ۴آیـه  )۸مـی نامـد ،زندگـی مـی کنـد« .تـاج
عدالـت» در انتظـار اوسـت ،مطمئنـاً نه عدالت خـودش (اول تیموتائوس باب  ۱آیـه  )۱۵بلکه عدالت
عیسـی کـه پولـس مـی دانـد امیدش و وعـده آمدن دوم برپایـه آن قـرار دارد .رصف نظـر از موقعیت
کنونـی او ،کـه بـه بهرتیـن شـکل مـی تـوان گفـت بسـیار ماللـت انگیـز بـود (در زنـدان منتظـر اعدام
شـدن) ،پولـس مـی دانـد کـه چشـم اندازهـای بلند مدت او بسـیار خـوب هسـتند .و این بدیـن دلیل
اسـت کـه او بـه تصویـر بـزرگ تـر نـگاه می کـرد و تنهـا بر موقعیـت کنونـی اش مترکز نداشـت.

صــرف نظــر از موقعیــت هــای کنونــی تــان ،چگونــه مــی توانیــد امیــدی مشــابه بــه
پولــس داشــته باشــید؟ چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم بــه تصویــر بــزرگ تــر و امیــدی
کــه بــه مــا ارائــه مــی دهــد ،توجــه کنیــم؟
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     چهارشنبه     

 ۲۷ژوئن

در ابرهای آسامن
بـا وجـود اینکـه آمـدن دوبـاره مسـیح بسـیار اصلـی و حیاتـی مـی باشـد ،بـر طبـق کتـاب
مقـدس همـه مسـیحیان ایـن رویداد بازگشـت عیسـی را واقعـی منی داننـد .برای مثـال ،برخی
چنیـن اسـتدالل مـی کننـد کـه آمـدن دوبـاره عیسـی زمانـی کـه خود مسـیح بـه زمین بـاز می
گـردد ،رخ منـی دهـد بلکـه هنگامی کـه روح او در کلیسـایش بر روی زمین ظاهر می شـود ،او
آمـده اسـت .بـه عبـارت دیگـر ،آمـدن دوباره مسـیح هنگامـی که اصـول اخالقی مسـیحیت در
قومـش منایـان شـود ،تحقق یافته اسـت.
بـا ایـن وجـود مـا تـا چه حد مـی توانیم بپذیریم که این آموزه نادرسـت اسـت .اگر درسـت
بـود ،مـا چه امید بلند مدتی می توانسـتیم واقعاً داشـته باشـیم.
آیـات زیـر از عهـد جدیـد دربـاره آمـدن دوبـاره مسـیح را بخوانیـد .آنهـا چـه چیـزی دربـاره
ماهیـت بازگشـت مسـیح منایـان مـی سـازند؟
متی باب  ۲۴آیه ۳۰
اول تسالونیکیان باب  ۴آیه ۱۶
متی باب  ۲۶آیه ۶۴
مکاشفه یوحنا باب  ۱آیه ۷
دوم تسالونیکیان باب  ۱آیات  ۷تا ۱۰
«آسمان بـه نظـر مـی رسـد کـه بـاز و بسـته می شـود .شـکوه تـاج و تخـت خـدا از طریق
آن بـرق مـی زنـد .کـوه هـا ماننـد نی در بـاد می لرزند و سـنگ هـای تکه شـده در همه طرف
پراکنـده شـده انـد .غرشـی از طوفـان پیـش رو وجـود دارد .دریـا از خشـم مـواج شـده اسـت.
فریـاد دلخـراش طوفانـی ماننـد صـدای شـیاطین از مأموریـت تخریب بـه گوش می رسـد .متام
زمیـن ماننـد امـواج دریـا در حال تکان خوردن اسـت .سـطح آن شکسـته می شـود .به نظر می
رسـد کـه پایـه هـای آن در حـال از بیـن رفتن هسـتند .رشـته کـوه هـا در حـال غرق شـدن می
باشـند .جزایر مسـکونی ناپدید می شـوند .بنادر که مانند شـهر سـدوم رشور شـده اند توسـط
آب هـای خشـمگین بلعیـده مـی شـوند .بابـل بـزرگ در مقابـل خـدا به یاد آورده شـده اسـت
’کـه جامـی را کـه از رشاب آتشـین خشـم و غضـب او پـر بـود ،بنوشـد — »‘.الـن جـی .وایـت،
Ellen G. White, The Great Controversy, p. 637
بازگشت عیسی چنان رویداد عظیمی است که به معنای واقعی کلمه جهانی که می
شناسیم را به پایان خواهد رساند .وقتی این اتفاق بیافتد ،همه از آن با خرب خواهند شد .آنچه
عیسی در آمدن نخست خود برای ما انجام داد ،در آمدن دوم بطور کامل ظاهر خواهد شد.
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زندگــی بــا واقعیــت آمــدن دوبــاره مســیح چگونــه بایــد بــر نحــوه زندگــی مــا هــم
اکنــون تأثیــر بگــذارد؟ چگونــه بایــد بــه مــا کمــک کنــد کــه چیزهــای واقعـاً مهــم در
زندگــی را بــه یــاد داشــته باشــیم؟

     پنجشنبه     

 ۲۸ژوئن

زندگان و مردگان
عیسـی پیـش از زنـده کردن دوسـتش ایلعـازر از قرب ،این سـخنان را بیان منـود« :من قیامت
و حیـات هسـتم .کسـی کـه بـه مـن ایمان بیـاورد ،حتـی اگـر مبیـرد ،حیـات خواهـد داشـت»
(یوحنـا بـاب  ۱۱آیـه  .)۲۵هـر چنـد ،او بـه جـای اینکـه فقـط از مـردم بخواهد که که سـخنش
در مـورد ادعایـی باورنکردنـی را بپذیرنـد ،سـپس ایلعـازر که آنقـدر قبل مرده بود که جسـدش
میتوانسـت رشوع بـه پوسـیدن کـرده باشـد را از مـرگ زنـده کـرد (یوحنـا بـاب  ۱۱آیه .)۳۹
کسـانی کـه عیسـی را بـاور دارنـد ،در واقـع مـی میرنـد .با این وجـود ،هامنطور که عیسـی
فرمـود ،اگـر چـه ممکن اسـت مرده باشـند ،اما بـار دیگر زندگـی خواهند کرد .ایـن مفهوم کلی
رسـتاخیز از مـرگ مـی باشـد .و این چیزی اسـت کـه آمدن دوباره عیسـی را چنـان در مرکزیت
امیدهـای ما قـرار می دهد.
بـر اسـاس ایـن آیـات ،در زمـان بازگشـت عیسـی ،چه اتفاقـی برای مـردگان در مسـیح رخ می
دهـد؟ رومیـان بـاب  ۶آیـه  ،۵اول تسـالونیکیان بـاب  ۴آیـه  ،۱۶اول قرنتیـان بـاب  ۱۵آیـات
 ۴۲تـا  ۴۴و  ۵۳تـا .۵۵

امیـد بـزرگ آمـدن دوبـاره ایـن اسـت کـه رسـتاخیز از مـرگ کـه عیسـی خـود تجربـه منود،
چیـزی خواهـد بـود کـه پیـروان وفـادارش از متـام عرصهـا نیـز تجربـه خواهنـد کـرد .آنهـا در
رسـتاخیز او ،امیـد و اطمینـان از رسـتاخیز خـود را دارنـد.
چـه اتفاقـی برای کسـانی که در زمان بازگشـت عیسـی زنده هسـتند ،می افتـد؟ فیلیپیان باب
 ۳آیـه  ،۲۱اول تسـالونیکیان باب  ۴آیه .۱۷

افـراد وفـادار زنـده در زمـان بازگشـت عیسـی ،بدنـی جسمانی خواهنـد داشـت کـه البته به
وضعیـت کنونـی نخواهـد بـود .ایـن بدن بـه صورت فرا طبیعی به آن نوع جسـم فاسـد نشـدنی
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کـه برخواسـتگان از مـرگ نیز خواهند داشـت ،تبدیل خواهد شـد« .صالحان زنـده ’در یک لحظه،
در یـک چشـم بـه هـم زدن‘ تغییـر مـی کنند .آنهـا در صدای خـدا جالل داده شـدند؛ اکنـون آنها
جاودانـه شـده و همـراه بـا مقدسـین از مـرگ برخواسـته در پـی مالقـات خداوندشـان در فضـا
خواهنـد بـود — ».الـن جـی .وایـتEllen G. White, The Great controversy, p. 645 ،

فهرســتی از تمــام چیزهــای مربــوط بــه ایــن جهــان کــه برایتــان آنچنــان مهم هســتند
کــه ترجیــح مــی دهیــد زندگــی ابــدی خــود را بـرای نگــه داشــتن آنهــا قربانــی کنیــد،
تهیــه نماییــد .چــه چیــزی در ایــن فهرســت وجــود دارد؟

     جمعه     

 ۲۹ژوئن

تفک ــری فرات ــر :آم ــدن دوب ــاره عیس ــی بخ ــش آخ ــر کت ــاب ،ضمیم ــه ی ــا پای ــان داس ــتان
غ ــم انگی ــز گن ــاه و رن ــج ب ــر در ای ــن جه ــان س ــقوط ک ــرده من ــی باش ــد .در ع ــوض ،رجع ــت ثان ــی،
اوج ــی ب ــزرگ و امی ــد عال ــی از ای ــان مس ــیحی م ــی باش ــد .ب ــدون آن چ ــه اتفاق ــی میافت ــد؟
داس ــتان برشی ــت همچن ــان ادام ــه پی ــدا م ــی کن ــد ،بدبخت ــی پش ــت بدبخت ــی و فاجع ــه پش ــت
فاجع ــه ت ــا زمان ــی ک ــه هم ــه چی ــز ب ــا م ــرگ خامت ــه م ــی یاب ــد .ب ــه غی ــر از امی ــدی ک ــه بازگش ــت
مس ــیح ب ــه م ــا ارائ ــه م ــی ده ــد ،هامنط ــور ک ــه ویلی ــام شکس ــپیر نوش ــت« ،زندگ ــی ی ــک داس ــتان
طوالن ــی گفت ــه ش ــده توس ــط ف ــردی ن ــادان و پ ــر از هیاه ــو و خش ــم و ب ــی مفه ــوم م ــی باش ــد ».و
ب ــا ای ــن وج ــود ،م ــا ای ــن امی ــد را داری ــم زیــرا کالم خ ــدا باره ــا آن را بــرای م ــا تأیی ــد م ــی کن ــد.
م ــا ای ــن امی ــد را داری ــم زی ـرا عیس ــی م ــا را ب ــا زندگ ــی خ ــود آزاد من ــود (مرق ــس ب ــاب  ۱۰آی ــه )۴۵
و او در واق ــع ب ـرای دریاف ــت آن چی ــزی ک ــه س ــپرده ب ــاز م ــی گ ــردد .س ــتارگان آس ــان ب ـرای م ــا از
آم ــدن دوب ــاره من ــی گوین ــد .پرندگان ــی ک ــه ب ــر روی درخت ــان آواز م ــی خوانن ــد قاص ــد آن نیس ــتند.
ای ــن چیزه ــا ب ــه خ ــودی خ ــود ممک ــن اس ــت ب ــه چی ــزی خ ــوب و امیدواران ــه در م ــورد واقعی ــت
اش ــاره داش ــته باش ــند .ام ــا آنه ــا ب ــه م ــا من ــی آموزن ــد ک ــه روزی وقت ــی ک ــه عیس ــی بازگ ــردد،
«ش ــیپور ب ــه ص ــدا در م ــی آی ــد و م ــردگان بــرای حی ــات فناناپذی ــر زن ــده م ــی ش ــوند و م ــا نی ــز
تغیی ــر خواهی ــم یاف ــت» (اول قرنتی ــان ب ــاب  ۱۵آی ــه  .)۵۲آنه ــا ب ــه م ــا تعلی ــم من ــی دهن ــد ک ــه
روزی م ــا ب ــه ب ــاال ن ــگاه خواهی ــم ک ــرد و «پ ــر انس ــان را خواهی ــم دی ــد ک ــه در دس ــت راس ــت
خ ــدای ق ــادر نشس ــته و ب ــر ابره ــای آس ــان م ــی آی ــد» (مرق ــس ب ــاب  ۱۴آی ــه  .)۶۲خی ــر ،م ــا ای ــن
چیزه ــا را م ــی دانی ــم زی ـرا از طری ــق کالم خ ــدا ب ــه م ــا گفت ــه ش ــده ان ــد و م ــا ب ــه آنچ ــه ک ــه کالم
وع ــده م ــی ده ــد ،اطمین ــان داری ــم.

130

سواالتی برای بحث
 .۱بــه ایــن بیاندیشــید کــه اگــر آمــدن دوبــاره عیســی واقع ـاً چیــزی جــز آنچــه برخــی

معتقدنــد نبــود ،چــه مفهومــی داشــت :بیــان کامــل اصــول مســیحی در زندگــی پیــروان
مســیح .ایــن تصویــر هــر چقــدر هــم فوقالعــاده باشــد ،در پایــان چـرا مــا را بــدون هیــچ
امیــدی باقــی مــی گــذارد؟
 .۲چ ـرا ایــده محبــوب کنونــی کــه جهــان از هیــچ بوجــود آمــد ،چنیــن احمقانــه مــی
باشــد؟ چـرا مــردم چنیــن مفهومــی را ترویــج مــی دهنــد و چـرا برخــی آن را بــاور دارنــد؟
چــرا بــاور بــه وجــود خدایــی ابــدی کــه همــه چیــز را خلــق نمــود ،توضیحــی بســیار
منطقــی تــر و عقالنــی تــر ب ـرای جهــان مــی باشــد؟
 .۳چیزهایــی کــه در ایــن زندگــی آنقــدر برایتــان مهــم هســتند کــه حاضریــد بــه منظــور
نگــه داشــتن آنهــا اکنــون ،امیــد ابدیــت را قربانــی کنیــد را در کالس مطــرح نماییــد .در
مــورد آنچــه کــه در فهرســت هــا وجــود دارد ،چــه چیــزی مــی توانیــد از یکدیگــر بیاموزید؟
اگــر اف ـراد چیــزی در فهرســت خــود ندارنــد ،چگونــه مــی توانیــم اطمینــان یابیــم کــه
چیــزی در زندگیمــان ،واقعـاً مــا را از نجــات بــاز نمــی دارد ،چیــزی کــه بـرای بســیاری از
مــردم وجــود دارد؟
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داستانهای ایامنداران

 ۳۱مارس

به دنبال  ۳نشانه بودن

توسط اندرو مک چزنی ،تبلیغ دینی ادونتیست

اس ــتارلن پی ــرز پ ــس از گ ــوش دادن ب ــه ی ــک مبل ــغ کارآزم ــوده آمریکای ــی
در مجمـــع جوانـــان در رسزمیـــن مـــادری او ،ترینیـــداد و توباگـــو ســـخن
گفـــت ،مجـــاب شـــد کـــه بـــرای ســـفر تبلیغـــی دو هفتـــهای بـــه جنـــوب
آمریـــکا ثبـــت نـــام کنـــد.
امـا ایـن خواسـته او را رساسـیمه کـرد .او بـه تازگـی پـس از هفـت سـال
خوشـگذرانی بـه کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم بازگشـته بـود و احسـاس منیکرد
واجـد رشایـط خدمـت کـردن بـه عنـوان یـک مبلـغ باشـد.
پیترز کـه در آن زمـان  ۲۵سـاله بـود ،گفـت« ،بـه نظـرم مـن از جنـس مبلـغ
نبـودم .پـس تصمیـم گرفتـم دعـا کنـم».
او از خـدا نشـانهای درخواسـت کـرد :اینکـه افـراد تصادفـی حـارض در مجمـع
جوانـان بـه او بگوینـد کـه یک مبلغ بشـود .هیـچ کـس او را منیشـناخت ،بنابراین
فکـر میکـرد کسـی بـه او نزدیک نشـود.
او گفـت« ،امـا همان روز ،چنـد نفـر نـزد مـن آمـده و به مـن گفتند ،آیـا تا به
حـال بـه اینک یـک مبلغ باشـی ،فکر کـردهای؟»
پیترز چنیـن اسـتدالل کـرد کـه مـردم پـس از سـخرنانی مبلـغ آمریکایـی بـه
خدمـت تبلیـغ مسـیح فکـر مـی کردنـد .پس نشـانه دومی از خـدا خواسـت :اینکه
پـدرش بـه او بگویـد کـه یک مبلغ بشـود .پیرتز گفـت« ،پدرم آدم اهل کلیسـا رفنت
نیسـت و مـن تنهـا دختر او هسـتم .از ایـن رو ،احتاملـش بسـیار کـم یا صفـر بود.
فکـر کـردم خـدا را گیـر انداختم».
روز بعـد ،پـدرش بـه او زنگ زد و گفت« ،شـاید باید به جایـی که خدا هدایتت
میکنـد ،بـروی ».او گفـت که از تغییرات اخیـر زندگی وی راضی بود.
پیرتز آن شـب با خشـم دعا منود .او منیخواسـت شـغلش را برای سـفر بشـارتی
بـه گویـان بـه خطـر بیانـدازد .او خواهـان نشـانه سـوم شـد :اینکه خـدا  ۴۵۰دالر
هزینـه الزم بـرای سـفر را فراهم کند.
روز بعـد ،آخریـن روز مجمـع ،غریبـهای یک پاکت سـفید به پیترز داد و رفت.
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او گفـت« ،وقتـی داخـل پاکـت را نـگاه کردم ،چکی بـه مبلـغ  ۴۵۰دالر در آن قرار
داشـت ،میـزان دقیقـی که من برای سـفر نیاز داشـتم».
پیترز در نهایـت  ۱سـال و نیـم در گویـان مانـد و در یـک مدرسـه بشـارتی
تدریـس منـود .از آن زمـان ،پیترز بـی وقفـه بـه سـفرهای کوتـاه و طوالنـی مـدت
بشـارتی رفتـه اسـت و تنهـا بـرای جمـعآوری پـول سـفر بعـدی توقف کرده اسـت.
در سـال  ،۲۰۱۴رئیـس کلیسـای ادونتیسـت ،تـد نیلسـون بـه او بـرای فعالیتـش در
راسـتای برنامـه بشـارتی یـک سـاله ،هدیـهای بـه وی اهـدا منـود.
پیرتز که اکنون  ۳۲سال دارد گفت که هیچوقت برای به اشرتاک گذاشنت عیسی
خیلی دیر — یا خیلی زود نیست.
او گفـت« ،پیـش از اولیـن سـفر مأموریتـیام ،تـازه بـه کلیسـا بازگشـته بـودم،
بنابرایـن بـه انـدازه کافـی احسـاس مسـیحی بـودن نداشـتم کـه بـه چنیـن سـفری
بـروم .اکنـون همیشـه در حـال سـفر هسـتم .خـدا متـام نیازهـای مـرا بـرآورده
میکنـد».
دربـاره اسـتارلن پیترز (در تصویـر در کنـار رئیس کلیسـای ادونتیسـت ،تد ان.
سـی .ویلسـون) در مطلـب هفته گذشـته بیشتر بخوانید.
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