  درس یازدهم  

 ۱۶شهریور تا  ۲۲شهریور

زندگی با به امید ظهور

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :لوقا  ۱ :۱۸تا ۸؛ متی ۲۵ – ۲۴؛ اول قرنتیان  ۱۲ :۱۵تا ۱۹؛ جامعه :۸
۱۴؛  ۱۳ :۱۲و ۱۴؛ مکاشفه  ۱ :۲۱تا ۵؛  ۱ :۲۲تا .۵
آیه حفظی « :پس ،برادران عزیزم ،ثابت و استوار بوده ،همواره با تمام وجود به کار خداوند
مشغول باشید ،زیرا میدانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست » ( اول قرنتیان .)۵۸ :۱۵

عیسی مسیح ملکوت خداوند را یک واقعیت برای زمان حارض اعالم کرد که ما م یتوانیم
امروزه بخشی از آن باشیم .او شاگردان خود را فرستاد تا همین خرب را اعالم کنند و پادشاهی
او را از طریق موعظه انجیل و با خدمت به دیگران برسانند؛ به این ترتیب ،هامنطور که نجات
را به ریگان دریافت کردند آن را به رایگان به دیگران ببخشند ( متی  ۵ :۱۰تا  ۸را ببینید ).
ا ّمـا عیسـی مسـیح همچنیـن بطـور شـفاف اعلام کـرد کـه پادشـاهی او ،نـوع دیگـری از
پادشـاهی اسـت – « پادشـاهی مـن از ایـن جهـان نیسـت » ( یوحنـا  – )۳۶ :۱۸و هنـوز ایـن
پادشـاهی کاملاً بـر روی زمیـن نیامده اسـت .با پوشـیدن بدن جسمانی ،خدمت ،مـرگ و قیام
از میـان مـردگان ،پادشـاهی خداونـد برروی زمین آغاز شـد ،ا ّما عیسـی مسـیح همچنان منتظر
زمانـی بـود کـه پادشـاهی او بطـور کامـل جایگزین پادشـاهی های ایـن جهان شـود و خداوند
بطـور کامـل بـرروی زمین سـلطنت کند.
به تعبیری ،ادونتیست ها – کسانی که در انتظار بازگشت دوبار ٔه مسیح و سلطنت خداوند
هستند – مردم امیدواری میباشند .ا ّما این امید تنها بخاطر انتظار برای یک دنیای جدید
نیست .در حالی که همیشه امید به آینده نگاه میکند ،امید به زمان حال منتقل میشود .ما با
چنین امیدی در حال حارض زندگی میکنیم ا ّما هامنطور که در انتظار آینده  ،به سعی و تالش
ادامه می دهیم ،تا جهان آن گونهکه انتظار داریم ،روزی بطور مناسب تغییر یابد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت روز  ۲۳شهریور –  September 14آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۷شهریور

« خداوندا تا کی! »
در رسارس کتـاب مقـدس ،فراخـوان هـای مکـرری از طـرف قـوم خداونـد وجـود دارد– بـه
ویـژه کسـانی کـه بـرده داری ،تبعیـد ،ظلم و سـتم ،فقر و یا بـی عدالتی و مصیبـت های دیگر
را تجربـه کردهانـد – بـرای مداخلـه خداونـد در زندگیهای آنـان ،وجود دارد .بـردگان در مرص،
ارسائیلیان در بابل ،و بسـیاری دیگر از خداوند خواسـتند که درد و رنج آنان را ببیند و بشـنود
و در حـل ایـن معضـل بـه آنـان کمـک کنـد .و کتـاب مقـدس منونـه هـای مهمـی از اقدامـات
خداونـد را بـرای نجـات و احیـا ِء مردمش نشـان میدهد و حتی گاهی از سـتمگران و دشـمنان
آنـان ،انتقـام آنان را گرفته اسـت.
ا ّمـا ایـن رهایـی هـا معمـوالً کوتاه مـدت بوده اسـت و انبیـاء مختلفی ایـن کار را در جهت
مرحلـه نهایـی کـه خداونـد خـودش مداخلـه کنـد ادامـه دادنـد ،تا هنگامـی کـه خداوند رضبه
نهایـی را بـه رشیـر وارد منـوده و بـه بـدی بـرروی زمین پایـان دهـد و ضعیفـان را رسبلند کند.
در همیـن حـال ،ایـن انبیـاء ادامـه دادنـد و فریـاد خـود را برآوردنـد « ،خداونـدا تا بـه کی؟ »،
ب�رای مث�ال ،فرش�ته خداون�د در م�ورد زمان تبعی�د ارسائیل پرس�ید « ،ای خداوند لش�کرها ،تا به
ک�ی رحم�ت خ�ود را از اورش�لیم و شـهرهای یه�ودا ک�ه در ای�ن هفت�اد س�ال بر آنها خش�مگین
ب�ودی ،دری�غ خواهی کرـد؟ » ( زکریـا .)۱۲ :۱
کتـاب مزامیـر پـر از ضجـه و التماس در مـورد رفـاه ظاهـری و خوشـبختی گناهـکاران و
رشیـران اسـت در حالـی که عادالن مورد سؤاسـتفاده و اسـتثامر قرار گرفتهاند و فقیر هسـتند.
نویسـندگان مزمـور مکـررا ً خداونـد را صدا کـرده و خواهـان مداخله او شـدند ،و معتقد بودند
کـه جهـان ،آن جهانـی نیسـت کـه خداونـد منظـور نظرش بـود و می خواسـت تا بـه آن صورت
باشـد ،و باعـث شـود کـه فریـاد هـای نالـه و زاری انبیاء و سـتمدیدگان بلنـد شـود .خداوندا تا
بـه کـی؟ » ( نـگاه کنیـد بـه مزمـور  ۳ :۹۴تا .)۷
بـه یـک معنـا ،بـی عدالتـی در میان کسـانی که بـه خداونـد متعـال معتقد هسـتند و برای
کسـانی کـه خواهـان عدالـت بـرای همـه مـردم او هسـتند ،سـخت تـر اسـت .همیشـه قـوم
خداونـد در برابـر بـدی در جهـان احسـاس بـی تابـی خواهنـد داشـت – و سـکوت ظاهـری
خداون�د دلی�لِ دیگـری بـرای این بی قراری اسـت  .بنابرایـن ،برخی اوقات سـواالت انبیاء رصیح
و تنـد بـوده اسـت « :خداونـدا ،تـا بـه کـی فریـاد برکشـم و تـو نشـنوی؟ یا نـزد تو فغـان برآ َرم
کـه «خشـونت!» و نجـات ندهـی؟ » ( َح َبقـوق .)۲ :۱
فریـاد مشـابهی در عهـد جدیـد بلنـد اسـت ،جایـی که حتـی خو ِد خلقـت به عنـوان عاملی
بـرای نالیـدن بـه حضـور خداوند بـرای نجات و احیا ِء دوباره آن به تصویر کشـیده شـده اسـت
( ببینیـد رومیـان  ۱۹ :۸تـا  .)۲۲در مکاشـفه  ،۱۰ :۶ایـن نالـه – « خداونـدا تـا بـه کـی؟ »  -از
جانـب کسـانی کـه بـه خاطـر ایمان خود بـه خداوند به شـهادت رسـیدهاند ،بـر می خیـزد .ا ّما
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ایـن همان نالـه ای اسـت کـه از خداونـد مـی خواهـد تـا از جانـب سـتمدیدگان و افـرادی که
تحـت آزار و جفـا هسـتند ،مداخلـه و اقـدام کند.

لوقا  ۱ :۱۸تا  ۸را بخوانید .عیسی در مورد پاسخ خداوند به گریه و دعای قوم خودش
برای اقدام از جانب آنها ،چه گفت؟ این اقدام چگونه ،با ایمان مرتبط است؟

     دوشنبه     

 ۱۸شهریور

نوع خاصی از امید
مذهب اغلب مورد انتقاد قرار گرفته بخاطر این که گرایش دارد تا ایامنداران را از زندگی
حارض دور کند و به زندگی پس از مرگ هدایت مناید .انتقاد این است که مترکز به دنیایی دیگر
نوعی شک گرائی تقدیس شده می شود و ایامنداران از دنیا و جامعه کمرت بهره مند می شوند.
درزمان هایی ایامنداران خود را در معرض انتقاد قرار دادهاند ،و حتی گاهی اوقات این گونه
نگرش ها و رفتار ها را مورد ترویج ،موعظه ،و به آن جامۀ عمل پوشانیده اند.
و همچنیـن ،منونـه هـای وحشـتناکی از کسـانی داریـم کـه در قـدرت هسـتند ،کسـانی کـه
بـه فقـرا و سـتمدیدگان مـی گوینـد کـه در حـال حـارض غـم و انـدوه را بپذیرید زیـرا وقتی که
مسـیح بـاز گـردد ،همـه چیز درسـت خواهد شـد.
بله ،دنیای ما گناه سقوط کرده ،در هم شکسته  ،و مکان غم انگیزی شده است و زمانی فرا
خواهد رسید که خداوند همه چیز را درست کند و هیچ اشتباه یا خطایی وجود نخواهد داشت؛
هنگامی که او به بی عدالتی ،درد ،غم واندوه پایان می دهد؛ و هنگامی فرا خواهد رسید که
او این اختالل و آشفتگی حال حارض را با پادشاهی پر جالل خودش جایگزین خواهد کرد .و
باالخره ،بدون امید ،بدون آن وعد ٔه نجات ،ما واقعاً هیچ امیدی نخواهیم داشت.
در موعظه او در خصوص پایان جهان ( ببینید ،متی  ۲۴و  ،) ۲۵عیسی فقط قسمت اول
موعظه خود را به تفضیل در مورد نیاز به فرار اختصاص داد ،و حتی به این نکته اشاره کرد «
اگر آن روزها کوتاه منیشد ،هیچ برشی جان سامل به در منیبرد .ا ّما بهخاطر برگزیدگان کوتاه
خواهد شد » ( متی  .)۲۲ :۲۴اما این مقدمه ای برای توضیح او دربار ٔه اهمیت وعده های
خداوند است .رصفاً مترکز – یا حتی عمدتاً – برروی « فرار » جنبه ای از امید مسیحی به آینده
است که برخی از نکات عمیق تری را که عیسی به آن اشاره می کرد را نادیده می گرفت.



متـی  ۲۴و  ۲۵را بخوانیـد .مهمتریـن نکاتـی کـه شما از خوانـدن ایـن موعظـهٔ عیسـی در می
یابیـد ،چیسـت؟ چگونـه شما راهنامیـی هـا و سفارشـات عیسـی بـرای چگونگـی زندگـی مـا
درزمـان انتظـار بـرای بازگشـت او را خالصـه مـی کنید؟
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آنچـه کـه در مـورد آینـده بـه آن اعتقـاد داریم مفهـوم بزرگی بـرای چگونگـی زندگی ما در
حـال حـارض اسـت .اعتماد و اتـکاء خـوش بینانـه بـه وعده هـای خداوند دربـار ٔه آینـده ای که
او بـرای جهـان مـا در نظـر دارد ،بایـد متشـکل از تعامل پرتکاپـو ،و جرقه ای برای زندگی شـود
کـه غنـی و پـر معنا و اثرگـذار در دیگران باشـد.

چگونــه امیــد و وعــد ٔه بازگشــت مســیح ،در نحــوه زندگــی مــا بــه ویــژه در زمینــهٔ
کمــک بــه نیازمنــدان مــی توانــد تاثیــر بگــذارد؟

     سه شنبه     

 ۱۹شهریور

امی ِد رستاخیز

ِ
امیـد مسـیحیان بـرای آمـدن دوبـاره مسـیح فقط به دلیـلِ به دنبـال آینده ای روشـن بودن
نیسـت .بـرای مسـیحیان اولیـه ،قیام عیسـی مسـیح ،به حقیقـت وعد ٔه بازگشـت دوبـار ٔه او در
پایـان زمـان ،اطمینـان مـی بخشـید و آن را ثابـت کـرد .اگر او توانسـت بعد از مرگ زنده شـود
– کـه خـو ِد آنـان شـاهد آن بودنـد – مطمئنـاً او بـرای تکمیـل پـروژه زدودن و پاک کـردن گناه
و اثـرات آن و احیـای دوبـاره جهـان بـاز خواهـد گشـت ( اول قرنتیـان  ۲۲ :۱۵و  ۲۳را ببینید).
برای پولس رسول ،قیام عیسی مسیح از مردگان ،عنرص اصلی امید به ظهور دوباره او بود .او
حارض بود که اعتبار هم ٔه آنچه را که در موردش موعظه می کرد ،مرشوط و منوط به علت این
معجز ٔه طالیی در حکایت عیسی مسیح کند « :و اگر مسیح برنخاسته ،ایامن شام باطل است
و شام همچنان در گناهان خود هستید » ( اول قرنتیان  .)۱۷ :۱۵در مورد کلامت او در این
آیه و اینکه چقدر قیام مسیح برای هم ٔه آنچه که ما برای آن امید داریم مهم است ،فکر کنید.



اول قرنتیـان  ۱۲ :۱۵تـا  ۱۹را بخوانیـد .چگونـه مـی خواهیـد بـرای بی ایامنـان رشح دهید که
چرا حقیقت رسـتاخیز مسـیح ،محور اساسـی امی ِد مسـیحی اسـت؟

شـاهدان قیـام مسـیح بـه اولیـن شـاگردان او مبـدل شـدند .هامنطور کـه مشـاهده کردیم،
عیسـی مسـیح آنهـا را از قبـل فرسـتاده بـود تـا پادشـاهی خداونـد را بـه همـگان اعلام و اجرا
کننـد ( ببینیـد متـی  ۵ :۱۰تـا  ،)۸ا ّمـا مـرگ مسـیح اشـتیاق ،شـجاعت ،و امیـد آنـان را درهـم
شکسـت .تجمـع بعـدی آنهـا ( متـی  ۱۸ :۲۸تـا  ،)۲۰کـه بـا قیـام مسـیح و آمـدن قـدرت روح
القـدس بـا آنهـا همـراه بـود ( ببینیـد اعمال رسـوالن  ۱ :۲تـا  ،)۴آنان را در مسـیر تغییـر دنیا و
زندگـی در پادشـاهی خداونـد کـه عیسـی مسـیح آن را بنـا کـرده بـود ،قـرار داد.
ایامنداران اولیه که از قدرت و ترس مرگ آزاد شده بودند ،و شجاعانه در نام عیسی مسیح
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زندگی می کردند و ایامن خود را به اشرتاک می گذاشتند ( بطور مثال ببینید ،اول قرنتیان :۱۵
 ۳۰و  .)۳۱شیطان که مرگ و نیستی را به ارمغان می آورد ،هامن شیطانی است که رنج ،بی
عدالتی ،فقر و ستم را در متام اشکال خود به ارمغان می آورد .با این حال ،به خاطر عیسی
مسیح و پیروزی او بر مرگ ،متام اینها روزی به پایان خواهد رسید ( اول قرنتیان .)۲۶ :۱۵

در پایــان ،مهــم نیســت کــه مــا بــه چــه کســی کمــک کــرده ایــم ،بــه هــر حــال همــهٔ
آنهــا سـرانجام خواهنــد ُمــرد .ایــن حقیقـ ِ
ـت تلــخ ،دربــار ٔه اینکــه چقــدر مهــم اســت
کــه بــه دیگـران اجــازه بدهیــم در مــورد امیــدی کــه آنهــا میتواننــد از مــرگ و قیــام
مســیح بدســت آورنــد بداننــد ،بــه مــا چــه مــی آمــوزد؟

     چهارشنبه     

 ۲۰شهریور

امی ِد داوری

جامعـه  ۱۴ :۵را بخوانیـد .بـه چـه طریـق هایـی مـی توانیـد واقعیـت قدرمتنـد و ناخوشـایند
آنچـه را کـه در اینجـا نوشـته شـده اسـت ببینیـد؟

در حالـی کـه درد و رنـج ،ظلـم و سـتم و مصیبـت به انداز ٔه خودشـان سـخت هسـتند ،ولی
آسـیب و یـا توهیـن ،سـخت تـر خواهنـد بـود اگـر بـه نظر برسـد کـه بی معنـا و پـوچ و بدون
علـت بودهانـد .تحمـل غـم و انـدوه بـی معنـی و مهمـل خیلـی سـخت تـر از تحمـل اصـل آن
اسـت .دنیـا بـدون ثبـت اعمال انسـانها و داوری نهایـی ،بیهودگـی ظاملانـه ای اسـت .جـای
تعجـب نیسـت کـه نویسـندگانِ قـرن بیسـتم ناباور به خـدا به « پـوچ گرائی » دربـار ٔه آنچه که
آنهـا در بـاره وضعیـت بشر معتقـد بودنـد تاسـف خوردهانـد .بـدون هیـچ امیدی بـه عدالت،
بـدون هیـچ امیـدی بـه داوری ،هیـچ امیدی که چیزی درسـت بشـود وجود نخواهد داشـت ،و
در واقـع دنیـای مـا ،جهانـی پـوچ و بـی معنا خواهـد بود.
ا ّما ناله ها و ِشکوِه های جامعه  ،۱۴ :۸پایان حکایت نیست .ناگهان سلیامن در پایان
شکایت خویش تغییر عقیده می دهد .در میان ضجه و زاریش در مورد پوچی و بی معنا بودن
دنیا ،او می گوید ،اساساً :یک لحظه صرب کن ،خداوند داوری خواهد کرد ،بنابراین همه چیز بی
معنا و پوچ نیست؛ در حقیقت ،اکنون همه چیز و همه کس اهمیت و معنا دارد.
جامعـه  ۱۳ :۱۲و ۱۴در مـورد چگونگـی اهمیـت بـه کارهایـی که انجام می دهیـم ،چه چیزی
بـه ما مـی گوید؟
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امیـد بـه داوری بـه آنچـه کـه هـر کـس در مـورد ماهیـت اصلـی طبیعـت ،خـدا و جهانـی
کـه در آن زندگـی میکنیـم و بـه آن معتقـد هسـتیم مربـوط می شـود .هامنطور که مشـاهده
کردیـم ،کتـاب مقـدس تاکیـد مـی ورزد تـا در جهانـی زندگی کنیم که خـدا در ابتـدا خلق کرد ،
ا ّمـا دنیـا بـه گمراهـی افتـاد و خداوند در راسـتای نقشـ ٔه نجات خـود تالش میکند تـا از طریق
زندگـی و مـرگ مسـیح آن را مجـددا ً احیـا کنـد .داوری خداونـد بخـش مهمی از هـدف او برای
قرار دادن جهان در مسـیر درسـت آن اسـت .برای کسـانی که در زمان های آخر از اشـتباهات
دنیـا بـه آنـان آسـیب و رضر میرسـد ،کسـانی کـه نادیـده گرفتـه شـدهاند ،بـی رحمی بـه آنان
شـده ،و سـتمدیدگان ،مطمئـاً وعـد ٔه داوری مژده خوبی اسـت.

ایــن بــه چــه معنــا اســت کــه شــما بدانیــد کــه ،روزی بــه طریقــی کــه حتــی نمــی
توانیــم تصــور کنیــم ،عدالتــی کــه بـرای مــدت بســیار طوالنــی منتظــرش بودهایــم در
نهایــت اجـرا خواهــد شــد؟ چگونــه مــی توانیــم بــه ایــن وعــده هــا امیــدوار باشــیم؟

     پنجشنبه     

 ۲۱شهریور

بیش از این ،اشک و دردی نخواهد بود
مکاشـفه  ۱ :۲۱تـا  ۱ :۲۲ ،۵تـا  ۵را بخوانیـد و کمـی زمان رصف کنید تا تصـور کنید که زندگی
بـه آن صورتـی کـه در اینجـا توصیـف شـده اسـت ،چگونـه خواهد بود؟ چرا دشـوار اسـت که
زندگـی بـدون گناه ،مـرگ و درد و اشـک را تصور کرد؟

توصیف کتاب مقدس از زندگی ما بعد از نابودی گناه ،بدون شک فوق العاده و باشکوه
است و بدون شک و بطور آشکارا نشان دهند ٔه آن چیزی است ،که منتظر آن هستیم .حتی در
این آیات ،توصیف ها بیشرت در مورد چیزهایی است که در آنجا وجود نخواهد داشت .هنگامی
که این دنیا هم ٔه آن چیزی است که ما در بار ٔه هستی می دانیم ،این میتواند سخت باشد که
زندگی بدون درد و رنج ،مرگ و ترس ،و بی عدالتی و فقر را تصور کرد.
نـه تنهـا ایـن چیزهـا وجـود نخواهـد داشـت ،بلکـه ایـن آیـه ،یـک ملـس و توجـه از طـرف
شـخص خـو ِد مسـیح را هـم بـه آن اضافـه میکنـد « :او هـر اشـکی را از چشمان آنهـا پـاک
خواهـد کـرد » (مکاشـفه  .)۴ :۲۱در زمینـ ٔه آن کسـانی کـه نجـات یافته اند ،رحمـت خداوند را
بـرای آن کسـانی کـه در طـول تاریـخ بشری رنج مـی برند در این یـک جمله کامل میشـود .او
نـه تنهـا بـه رنـج و عـذاب آنهـا پایـان میدهـد ،بلکه شـخصاً اشـک هـای آنـان را پـاک میکند.
در اثـر یـک زندگـی گنـاه آلـود و یک دنیـای ظاملانه و بی انصـاف ،همه چیـز از بین رفته و
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آسـیب دیـده ،ا ّمـا ،مـا می توانیم ببینیم که در کتاب مکاشـفه بـه فرآیند التیـام و بهبودی هم ٔه
مـا ،کسـانی کـه بـه طـرق مختلـف قربانی گنـاه بـوده ایم ،اشـاره میکنـد .در توصیـف درخت
حی�ات ،یوحن�ا توضی�ح م�ی دهدـ « :و برگهاـی آن ب�رای ش�فای قومها ب�ود » ( مکاشـفه .)۲ :۲۲
ب�از ه�م خداون�د درک خ�ود را از ،و محبتـ خ�ود را بـرای آنچـه کـه بـه معنـای انسـان بـودن،
احسـاس داشتن ،تجربـه کـردن ،گـواه بـودن و حتـی در بـدی ایـن جهان دخیـل بودن اسـت را
نش�ان میده�د .نقشهـ او ب�رای احی�ای مجدد جهان ما ،ش�امل احی�ا و التیام هر یک از ماس�ت.
تـا آن زمـان ،مـا بـه دنبـال آن هسـتیم تـا هـر آنچـه کـه میتوانیـم ،با قدرت عیسـی مسـیح
انجـام دهیـم ،مـا سـهم خـود را در ایـن راه انجـام مـی دهیـم ،هر چند کـه ممکن اسـت کاری
کـه مـا انجـام مـی دهیـم سـهم کوچکـی بـرای خدمـت کردن بـه کسـانی باشـد کـه در اطراف
مـا نیازمنـد هسـتند ولـی بـه هـر حـال مـا باید هـر آنچه کـه در تـوان داریم بـا نـوع خاصی از
تواضـع و فروتنـی و فـداکاری و عشـق ،هامنطـور کـه عیسـی وقتـی بـر روی زمیـن انجـام مـی
داد مـا هـم انجـام دهیم.
البت�ه ،بـا وجـود تلاش هـای مـا ،هنـوز اوضـاع جهـان بدتر و بدتـر میشـود ،عیسـی این را
مـی دانسـت؛ بـا ایـن حـال ،ایـن حقیقـت او را از خدمـت بـه دیگران بـاز نداشـت و همینطور
نبایـد مـا را متوقـف کند.

     جمعه     

 22شهریور

تفکـری فراتـر :بخوانیـد ،اِلـن جـی وایـتCalled to Reach a Higher Standard ”،
“ ،صفحـات  ۳۰۹تـا  ،۳۲۲در اعمال رسـوالن؛”  “ ،Desolation of the Earthصفحـات  ۶۵۳تـا
 ،۶۶۱در نبرد عظیـم.
« هنگامـی کـه بانـگ خداوند به سـوی قـوم گرفتـارش بلند شـود ،بیداری وحشـتناکی برای
آن دسـته از مـردم کـه همـه چیز خـود را در نربد عظیم زندگی از دسـت دادهانـد ،خواهد بود.
در حالـی کـه عفـو مشروط بـرای آنـان ادامـه داشـت ،چشـمهای آنـان توسـط فریب شـیطان
بـر روی حقیقـت بسـته شـد ،و آنـان آمـوزه هـا و روشهـای گنـاه آلـود خـود را توجیـه کردند.
ثرومتنـدان بـر برتـری خودشـان نسـبت بـه کسـانی کـه در زندگـی کمتر کامیـاب بودنـد ،مـی
بالیدنـد؛ ا ّمـا آنهـا ثـروت خـود را بـا نقـض قانون خداونـد بدسـت آورده بودند .آنها سـیر کردن
گرسـنگان ،پوشـاندن برهنه گان ،اجرای عدالت و دوسـت داشتن رحمت … ،را نادیده گرفتند،
آنـان روح هـای خـود بـه ثـروت و لـذت هـای زمینـی فروختنـد و بدنبـال آن نبـوده انـد کـه از
طریـق خداونـد غنـی و ثرومتنـد شـوند .نتیجـه ایـن میشـود کـه ،آنهـا در زندگی شکسـت می
خورنـد؛ لـذت و خوشـی آنهـا مبـدل بـه تلخـی میشـود و ثـروت و گنجینـه هـای آنان فسـاد و
زوال مـی پذیـرد » اِلـن جـی وایت ،نبرد عظیم ،صفحـه .۶۵۴
کل جهان
« نبرد عظیـم پایـان مـی گیـرد .گنـاه و گناهـکاران دیگر وجـود نخواهند داشـتّ .
از گنـاه پـاک خواهـد شـد .رضبـان هامهـن و خوشـبختی حیـات ،از طریـق خلقـت بیکـران
خواهـد تپیـد .از او کـه همـه چیـز را خلـق کـرده اسـت ،زندگـی و نور و شـادی و هـر آنچه که
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در قلمـرو فضـای بیکـران وجـود دارد ،رسچشـمه میگیرند .از ذرات بسـیار ریز اتـم تا بزرگرتین
هـای خلقـت در جهـان ،همـه چیز ،جانـدار و بیجـان ،در زیبایی بی نظیر و شـادی کامل ،اعالم
میکننـد کـه خداونـد محبـت اسـت » اِلـن جـی وایت ،نبرد عظیم ،صفحـه .۶۷۸

سواالتی برای بحث
 .۱توضیــح دهیــد ،کــه چگونــه آنچــه کــه در ایــن هفتــه مطالعــه کردیــد ،نشــان میدهــد
کــه زندگــی در اینجــا و در حــال حاضــر مهــم اســت .آن را مقایســه کنیــد بــا ایــن عقیــده
کــه بعضــی معتقــد هســتند کــه « مــا نیــاز نیســت دربــار ٔه زندگــی حــال و ایــن دنیــا
نگ ـران باشــیم زی ـرا خــدا همــه چیــز را در نهایــت از بیــن میبــرد و دوبــاره خلــق مــی
کنــد » .چگونــه مــا مــی توانیــم مراقــب باشــیم کــه بــا توجــه بــه ایــن حقیقــت ،یعنــی
وعــد ٔه خلقــت نــو ،بـرای نادیــده گرفتــن نیازمنــدان اســتفاده نکنیــم ( باالخــره ،در پایــان،
خــدا همــه چیــز را درســت خواهــد کــرد )؟ حتــی بدتــر ،مــا چگونــه مــی توانیــم ،مطمئــن
باشــیم کــه مــا یکــی از کســانی نشــویم کــه از ایــن حقیقــت بـرای بهــره بــرداری و اســتثمار
دیگــران اســتفاده میکننــد؟

 .۲اعتقـادات کلیسـای روز هفتـم ادونتیسـت با توجه بـه نبوت کتاب مقـدس انتظار دارد
تـا شـرارت ،سـختی و درد و رنـج فزونـی یابـد ،همانطـور که ما به بازگشـت دوباره مسـیح
نزدیـک میشـویم .هنگامـی کـه چنیـن چیزهایـی اتفـاق مـی افتـد ،مـا اغلـب به متـی باب
 ۲۴مراجعـه میکنیـم .چگونـه بایـد ایـن مصیبـت هـا را در پرتـو روشـنایی امیـدی که متی
بـاب  ۲۵بـه مـا میدهـد ،ببینیم؟
خالصـه :خداونـد اجـازه نخواهـد داد کـه شـیطان بـه کارش تـا بـه ابـد ادامه دهـدِ .
امید
بـزرگ کتـاب مقـدس این اسـت که ،بازگشـت مسـیح بـه کار رشیر بـر روی زمین پایـان خواهد
داد ،بـی عدالتـی را از بیـن خواهـد بـرد و جهـان را از نو هامنطـور که قرار بـود در اول خلقت
آن باشـد ،دوبـاره خلـق خواهـد کـرد .بـر مبنـای قیـام مسـیح ،ایـن امیـد بـه مـا منتقـل شـده
اسـت و مـا را تشـویق میکنـد ،تـا در عیـن حـال که منتظر بازگشـت دوبار ٔه مسـیح هسـتیم به
خداونـد و دیگـران خدمـت کنیم.
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