  درس هفتم  

متی بابهای  ۲۴و ۲۵

 ۱۲تا  ۱۸مه

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :متـی بـاب  ۲۴آیـات  ۱تـا ۲۵؛ مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱۳آیـات  ۱۱تا
۱۷؛ متـی بـاب  ۷آیـات  ۲۴تـا ۲۷؛ لوقـا بـاب  ۲۱آیـه  ،۲۰متـی بـاب  ۲۵آیـات  ۱تا .۳۰
آیـه حفظـی« :زیـرا کـه مسـیحیان کاذب و انبیـا کَ َذبـه ظاهـر شـده ،عالمـات و معجزات
عظیمـه چنـان خواهنـد منـود کـه اگـر ممکـن بـودی برگزیـدگان را نیز گمـراه کردنـدی» (متی
بـاب  ۲۴آیـه .)۲۴

در بـاب هـای  ۲۴و  ۲۵متـی ،عیسـی حقایـق مهمـی در مـورد پایـان زمـان و نحـوه آمـاده
بـودن بـرای آن بیـان مـی کنـد .بـه یـک معنـا ،این باب هـا آمـوزه های مسـیح در مـورد وقایع
روزهـای پایانـی بودنـد .در عیـن حـال ،او بـا نـگاه کـردن بـه آینـده نزدیکتـر ،تخریـب قریب
الوقـوع اورشـلیم ،یـک تـراژدی از ابعـاد فاجعـه بـار قومـش را مـی بیند.
امـا مسـیح در سـخنان بـه حواریـون ،همچنیـن بـا پیروانـش در نسـل هـای بعـد و بویـژه
آخریـن آنهـا ،کسـانی کـه در زمان بازگشـت او زنـده خواهند بـود نیز صحبت می کند .عیسـی
همچنیـن یـک تصویـر زیبـا را ارائـه منـی دهد .جنگ ها ،شـایعات جنـگ ،طاعون ،مسـیح های
دروغیـن و جفاهـا — ایـن وضعیـت اکثر دنیـا و کلیسـای او خواهـد بود .شـگفت انگیز اسـت
کـه مـا بـا نـگاه کـردن بـه گذشـته ،مـی توانیـم ببینیـم کـه پیشـگویی هایش تـا چه حـد دقیق
بودنـد .بنابرایـن ،مـی توانیـم برای پیشـگویی هایی که هنـوز در زندگی ما اتفاق نیفتاده اسـت
نیـز بـه او اعتماد کنیم.
امـا عیسـی تنهـا نسـبت بـه آنچه قـرار بود اتفاق بیافتد ،هشـدار نـداد .او در بـاب  ۲۵متی
متثیـل هایـی را بیـان منـود کـه در صـورت مـورد توجـه قـرار گرفتن ،قومـش را بـرای زمانـی که
«پسر انسـان» بازمـی گـردد ،آماده خواهد سـاخت .آری ،زمانهای سـخت خواهند آمـد ،اما او
مردمـی را آمـاده خواهـد سـاخت کـه در زمان بازگشـتش با او مالقـات کنند.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۹مه آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۳مه

تأیید قدرمتند نبوت
در روزهـای آخـر قبـل از صلیـب ،حواریـون بر کوه زیتون با عیسـی صحبـت کردند .تصویر
کنیـد کـه مـی شـنوید کـه عیسـی میگوید معبـد نابود خواهد شـد .هیـچ کس منی دانـد دقیقاً
در ذهـن هـای ایشـان چـه گذشـت ،اما پرسشـی کـه پـس از آن مطـرح منودند نشـان می دهد
کـه آنهـا نابـودی معبـد را بـه «پایان جهـان» ارتباط دادنـد (متی بـاب  ۲۴آیه .)۳
متـی بـاب  ۲۴آیـات  ۱تـا  ۲۵را بخوانیـد .عیسـی چـه پیـام کلـی در مـورد روزهـای پایانـی به
پیروانـش داد؟


متـی بـاب  ۲۴آیـات  ۱تـا  ۲۵مشـخص مـی سـازند کـه مسـیح در میان سـایر چیزهـا ،نگران
فریبـی بـود کـه قومـش را در طـول قـرن هـا و در پایـان زمـان آشـفته خواهـد کـرد .در میـان
آن فریـب هـا ،انبیـاء و مسـیح هـای دروغیـن وجـود خواهند داشـت .برخـی با ادعـای مناینده
مسـیح بودن (انبیا دروغین) و برخی با ادعای مسـیح بودن خواهند آمد .و مسـئله وحشـتناک
ایـن اسـت که مـردم نیـز آنها را بـاور خواهنـد کرد.
مـا تأییـدی ناراحـت کننـده امـا قدرمتنـد از کالم خـدا را دیـده ایـم .در متـام طـول تاریـخ و
حتـی در زمـان مـا ،فریـب دهنـدگان در واقـع آمده انـد و گفته اند« ،من مسـیح هسـتم» .چه
پیشـگویی قابـل توجهـی! مـا کـه در ایـن زمـان زندگی مـی کنیم ،مـی توانیم قرن هـای طوالنی
تاریـخ را بررسـی مناییـم و ببینیـم (بـه شـیوه ای کـه افـراد زمـان مسـیح منـی توانسـتند) که آن
پیشـگویی تـا چـه حـد دقیـق بـوده اسـت .مـا همچنیـن نبایـد تعجـب کنیم اگـر فریـب هایی
ماننـد اینهـا بـا نزدیـک شـدمنان به بحـران نهایی بیشتر می شـوند.
همچنیـن ،در زمینـه تأکیـد بـر ایامن ،بـه این توجه کنید که عیسـی چگونـه وضعیت جهان
را بـه تصویـر کشـید .مـردم در زمانهـای مختلفـی از تاریـخ زمیـن از زمـان مسـیح ،امیـد خود
را بـر چیزهایـی قـرار دادنـد کـه بـاور داشـتند رنج هـا و دردهای بشری را از بیـن خواهند برد
یـا دسـت کـم آنهـا را کـم خواهنـد منـود .از جنبـش هـای سیاسـی یـا فنـاوری گرفتـه تـا علم و
منطـق — مـردم در زمانـی امیـد داشـته و دارنـد کـه ایـن چیزهـا بـه بوجـود آمدن یـک مدینه
فاضلـه بـر روی زمیـن منجر بشـوند .چنانکه شـاهد دردناک تاریخ بارها نشـان داده اسـت ،این
امیدهـا همـواره سسـت بنیـاد اثبـات شـده اند .جهان امـروز دقیقاً هامنگونه اسـت که عیسـی
پیشـگویی منـود .سـخنان مسـیح کـه تقریبـاً دو هـزار سـال پیش بیان شـدند ،نشـان مـی دهند
کـه ایـن امیدهـا تا چـه میـزان گمراه بـوده اند.
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متــی بــاب  ۲۴آیــه  ۲۵را بخوانیــد .مــا از ایــن آیــه چــه چیــزی مــی توانیــم برداشــت
کنیــم کــه تصدیقــی بــر ایمــان مــا داشــته باشــد؟

     دوشنبه     

 ۱۴مه

استقامت تا آخر


متـی بـاب  ۲۴آیـه  ۹و مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۳آیات  ۱۱تـا  ۱۷را بخوانید .چه تشـابهی میان
آنچه عیسـی در متی گفت و آنچه یوحنا را به نوشـتنش در مکاشـفه برانگیخت ،وجود دارد؟
نگرانـی مسـیح بـرای قومـش در پایـان زمـان شـامل فریـب جهانـی اسـت کـه باعـث مـی
شـود ملـت هـا بـا ایامن واقعـی مخالفت کننـد و عبادتی نادرسـت را بـه جهان تحمیـل منایند.
کسـانی کـه مقاومـت کننـد بـا نفـرت ،مصیبـت و حتـی مـرگ روبـرو خواهند شـد.

متـی بـاب  ۲۴آیـه  ۱۳را بخوانیـد .کلیـد نجات یافنت و وفـادار بودن در میـان مخالفت جهانی
چه میباشـد؟

«هی ــچ ک ــس ب ــه ج ــز کس ــانی ک ــه ذهنش ــان را ب ــا حقای ــق کت ــاب مق ــدس ق ــوی س ــاخته
ان ــد ،نخواهن ــد توانس ــت در ج ــدال عظی ــم نهای ــی دوام بیاورن ــد — ».ال ــن ج ــی .وای ــت،
.Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 493, 494
ایـن بیـان بـه ایـن معنـی اسـت کـه متام کسـانی کـه ذهن خـود را بـا حقایق کتـاب مقدس
قـوی مـی سـازند ،دچـار هیچکـدام از فریب هـای پایان زمـان نخواهند شـد .آنها بایـد بر آنچه
حقیقـت ایـن زمان اسـت اسـتوار باشـند؛ در غیر ایـن صورت فریب بـر آنها غلبـه خواهد منود.



متـی بـاب ۷آیـات  ۲۴تـا  ۲۷را بخوانیـد .چـه چیـز دیگری بـرای وفـادار ماندن به خـدا حیاتی
می باشـد؟

اسـتوار بـودن از لحـاظ فکـری بـر پایـه کالم خـدا بـا وجود اینکـه بسـیار مهم اسـت ،اما بر
طبـق گفتـه عیسـی بـرای قـادر بـودن مـا بـه ایسـتادگی در میـان مشـکالتی کـه بـا آنهـا روبرو
خواهیـم شـد ،کافـی منـی باشـد .مـا بایـد کاری را کـه آموختیـم انجـام دهیـم؛ یعنـی ،بایـد از
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حقیقـت آنگونـه کـه در عیسـی اسـت اطاعـت کنیـم .در متثیـل بـاال ،هـر دو سـازنده ،سـخنان
عیسـی را شـنیدند .تفـاوت میـان آنهـا ،میـان پایـدار بـودن و نبـودن ،اطاعـت از آنچـه عیسـی
تعلیـم داد ،بـود.

چـرا کســی کــه اطاعــت مــی کنــد ،موفــق مــی شــود و کســی کــه اطاعــت نمــی کنــد
شکســت مــی خــورد؟ اطاعــت کــردن چــه تفاوتــی در ثابــت قــدم مانــدن فــرد در
ایمــان ایجــاد مــی کنــد؟

     سه شنبه     

 ۱۵مه

«مکروه ویرانی»
مسیح در مبحث بزرگ خویش در مورد پایان زمان ،به «مکروه ویرانی» (متی باب  ۲۴آیه ،)۱۵
تصویری از کتاب دانیال (دانیال باب  ۹آیه  ،۲۷باب  ۱۱آیه  ،۳۱باب  ۱۲آیه  )۱۱اشاره می کند.
خـدا چیـزی را «مکـروه» اعلام منـود کـه نقـض جـدی از احـکام او بـود .ماننـد بت پرسـتی
(تثنیـه بـاب  ۲۷آیـه  )۱۵یـا اعمال جنسـی غیـر اخالقـی (الویـان بـاب  ۱۸آیـه  .)۲۲از این رو،
ایـن «مکـروه ویرانـی» شـامل نوعـی ارتـداد مذهبی میشـد.




متـی بـاب  ۲۴آیـه  ۱۵و لوقـا بـاب  ۲۱آیـه  ۲۰را بخوانیـد .ایـن آیـات چگونـه بـه مـا در درک
بهتر آنچـه عیسـی دربـاره «مکـروه ویرانـی» مـی گفـت ،کمک مـی کنند؟

ایـن دو آیـه مشـخص مـی کننـد کـه پیشـگویی عیسـی در مفهومـی بـی درنـگ تـر ،شـامل
نابـودی وحشـتناکی کـه در سـال  ۷۰پـس از میلاد مسـیح گریبـان اورشـلیم را خواهـد گرفـت،
زمانـی کـه نـه تنهـا شـهر رم بلکـه معبـد مقـدس آن نیـز نابـود خواهـد شـد ،می باشـد.
هر چند ،دومین تحقق از این پیشگویی نیز وجود دارد که در آن ،وقایع نزدیک تر از جمله
نابودی اورشلیم به عنوان منادی از آینده و وقایع پایان زمان بودند« .مسیح در اورشلیم منادی
از جهان سخت دل شده در کفر و عصیان دید و شتافت تا پاسخگوی داوری کیفری خدا باشد».
— الن جی .وایتEllen G. White, The Great Controversy, pp. 22, 23 ،
در دانیـال بـاب  ۱۲آیـه  ۱۱و بـاب  ۱۱آیـه « ،۳۱مکـروه ویرانـی» در ارتباط بـا مرحله دوم
روم ،مرحلـه پـاپ منایـان مـی شـود کـه در آن یک نظـام جایگزیـن میانجیگری و نجـات بوجود
آمـده اسـت ،نظامـی کـه بـه دنبـال غصـب کـردن آنچـه مسـیح بـرای مـا انجـام داده اسـت و
اکنـون در معبـد آسمانی انجـام مـی دهد ،می باشـد.
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متـون دانیـال بـاب  ۸بویـژہ آیـات  ۹تـا  ۱۲کمـک مـی کننـد تـا پـازل ایـن وقایـع در بافـت
تاریخـی ،بـا قـدرت دو فـازه رومـی چیـده شـوند .فـاز اول دیـده شـده در گسترش افقی رسیع
شـاخ کوچـک (دانیـال بـاب  ۸آیـه  ،)۹امپراتـوری بت پرسـت عظیم روم را نشـان مـی دهد .در
فـاز دوم (دانیـال بـاب  ۸آیـات  ۱۰تـا  ،)۱۲شـاخ کوچـک بطـور عمـودی رشـد مـی کنـد ،چنـد
سـتاره را از بیـن مـی بـرد (جفـای قوم خدا) و خود را بـه عنوان «فرمانده قوای آسمانی» یعنی
عیسـی جـا مـی زند(دانیـال بـاب  ۸آیـه  .)۱۱ایـن نشـان دهنـده فـاز پاپ اسـت که از سـقوط
امپراتـوری بـت پرسـت روم بوجـود آمـد امـا همچنـان روم میباشـد( .بـه ایـن دلیـل اسـت که
یـک منـاد ،شـاخ کوچـک مناینـده هـر دو فـاز یـک قـدرت مـی باشـد ).داوری در دانیـال باب ۷
آیـات  ۹و  ،۱۰تطهیـر معبـد در دانیـال بـاب  ۸آیـه  ۱۴و نشـانه ها در آسمان هـا در متی باب
 ۲۴آیـه  ۲۹همگـی اشـاره بـه پـا در میانـی خـدا برای قومـش در روزهـای پایانـی دارند.

     چهارشنبه     

 ۱۶مه

ده باکره
عیسـی پس از سـخنانش در باب  ۲۴متی در مورد نشـانه های آمدنش ،او در باب  ۲۵متی
دربـاره نحوه آمادگی بـرای آن می گوید.



متـی بـاب  ۲۵آیـات  ۱تـا  ،۱۳متثیل ده باکره را بخوانید .عیسـی در اینجا چـه چیزی می گوید
کـه بایـد بـه ما در درک نحوه آماده شـدمنان برای بازگشـت او کمک کند؟

عیسـی ایـن مرحلـه از سـخنانش را بـا صحبـت کـردن در مـورد ده باکـره آغـاز مـی کنـد.
«باکـره» نامیـده شـدن اشـاره بـه ایـن داشـت کـه آنها نشـان دهنـده کسـانی بودند کـه ادعای
مسـیحی بـودن مـی کردنـد .آنهـا در نبرد بـزرگ ،در طـرف شـیطان نبودنـد .آنهـا بـه ملکـوت
آسمان تشـبیه شـده انـد (متـی بـاب  ۲۵آیه  .)۱امـا در پایـان زمان ،آنهـا همه خـواب خواهند
بـود (متـی بـاب  ۲۵آیـه  .)۵مسـیح پیـش از آن در مـورد نگـه داشتن زمـان (متی بـاب  ۲۴آیه
 )۴۲یـا هوشـیار بـودن کـه در زمـان بازگشـت او آمـاده باشـند ،هشـدار داده بـود.
هـر ده باکـره مشـعل داشـتند و همگـی بـرای اسـتقبال از دامـاد بیـرون رفتنـد ،کـه بدیـن
معنـی اسـت کـه همـه منتظر آمـدن او بودند .تأخیری وجود داشـت و همه ایـن ایامنداران در
انتظـار آمـدن او بـه خـواب رفتند .ناگهان ،در تاریکی شـب ،همگی بیدار شـدند :داماد داشـت
مـی آمـد (متی بـاب  ۲۵آیـات  ۱تا .)۶
باکـره هـای نـادان مهبـوت و آمـاده نبودنـد .چـرا؟ یک نسـخه می گویـد« ،مشـعل های ما
خامـوش شـده انـد» (متـی بـاب  ۲۵آیـه  .)۸نسـخه هـای دیگـر ،درسـت در مقایسـه بـا اصـل
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یونانـی ،مـی گوینـد کـه مشـعل هـا «در حـال خامـوش شـدن» هسـتند .همچنـان شـعله کمی
سوسـو مـی کـرد .آنهـا همچنـان کمـی روغـن داشـتند امـا بـرای آمـاده شـدن بـرای مالقـات بـا
مسـیح کافـی نبود.
پس مشکل چیست؟
ایـن باکـره ها نشـان دهنده مسـیحیانی هسـتند که منتظر بازگشـت مسـیح می باشـند اما
تجربـه ای سـطحی بـا او دارند .آنها مقـداری روغن دارند ،کمی کار روح القدس در زندگیشـان،
امـا رصفـاً سوسـو مـی زنـد؛ آنها زمانـی که به بیشتر نیاز داشـتند ،به کم راضـی بودند.
«روح القـدس مطابـق بـا متایـل و رضایـت انسـان بر قلـب او کار می کنـد و طبیعتی جدید
در او بوجـود مـی آورد؛ امـا طبقـه نشـان داده شـده بوسـیله باکـره هـای نـادان با کار سـطحی
راضـی بـوده انـد .آنهـا خـدا را منـی شناسـند .آنهـا شـخصیت او را مطالعـه نکـرده انـد؛ بـا او
صمیمیـت و همدلـی برقـرار نکـرده انـد؛ بنابراین ،منـی دانند چگونـه اطمینان ،توجـه و زندگی
کننـد .خدمـت ایشـان بـرای خـدا بـه یـک گونـه انحطـاط یافتـه اسـت — ».الـن جـی .وایـت،
Ellen G. White, Christ’s Object lessons, p. 411

بــه چــه روش هایــی مــی توانیــم بــه خــود نــگاه کنیــم و مطمئــن باشــیم همــان
اشــتباهی کــه ایــن مــردم انجــام دادنــد را مرتکــب نمــی شــویم؟ اگــر خودمــان را در
ایــن نقــش ببینیــم ،چگونــه مــی توانیــم تغییــر کنیــم؟

     پنجشنبه     

 ۱۷مه

استفاده از استعدادهایتان
متـی بـاب  ۲۵آیـات  ۱۳تـا  ۳۰را بخوانیـد .اسـتفاده از اسـتعدادهایامن چـه نقشـی در آمـاده
منـودن مـا برای بازگشـت مسـیح دارد؟

اگـر چـه عیسـی در اینجـا متثیلـی متفـاوت با آنچه قبلا گفته بـود ،بیان منود امـا هر دو در
مـورد آمـاده بـودن برای بازگشـت مسـیح صحبت مـی کنند .هر دو مربوط به کسـانی هسـتند
آمـاده بودنـد و کسـانی کـه آماده نبودند .و هر دو رسنوشـت کسـانی که از طریـق بی توجهی
روحانـی خـود ،با نابـودی ابدی روبرو شـدند را نشـان می دهند.
درسـت هامنطـور کـه روغـن نشـان دهنـده روح القـدس بـرای ده باکره اسـت« ،کیسـه» یا
«کیسـه هـای طلا» (متـی بـاب  ۲۵آیه  )۱۵نشـان دهنده اسـتعداد ها می باشـند کـه در زبان
اصلـی واژه یونانـی ( )talantaاسـت« .اسـتعداد هـا نشـان دهنـده عطایـای ویـژه روح بـا متـام
موهب�ت ه�ای طبیع�ی هس�تندThe SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 510 — ».
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متـام خدمتگـزاران در متثیـل از اربـاب هایشـان متاعـی دریافـت کـرده بودنـد .همچنیـن
توجـه کنیـد آنهـا متـاع اربابـان بودنـد (متـی بـاب  ۲۵آیه  )۱۴کـه به آنهـا «هر کدام بر اسـاس
توانایـی ایشـان» (متـی بـاب  ۲۵آیـه  )۱۵بـه ایشـان سـپرده شـده بودنـد .هدایـا در اعتماد به
آنهـا داده شـده بـود؛ در معنـای واقعـی ،ایـن خدمت گـزاران مبارشیـن آنچه مالـک آن نبودند
امـا مسـئولیت آن را داشـتند ،بودنـد .بـه ایـن دلیـل اسـت کـه زمانـی کـه اربـاب بازگشـت «از
ایشـان حسـاب خواسـت» (متی بـاب  ۲۵آیـه .)۱۹
عطایـای روحانـی از طـرف روح القـدس مـی آیند (اول قرنتیان باب  ۱۲آیـات  ۱تا  ۲۸ ،۱۱تا
 ۳۱و افسسـیان بـاب  ۴آیـه  ۱۱را ببینیـد) .خربی خوبی برای کسـانی که فکر مـی کنند کمرتین
عطایـا را دارنـد ،وجـود دارد .عطایـا هرگـز بـدون عطا کننـده آن دریافـت منی شـوند .بنابراین،
ایـن افـراد عطایـای خـود را با دریافـت بزرگرتین محبت بدسـت آورده اند یعنـی روح القدس.
عطایـا پیـش از ایـن در مسـیح بـه ما تعلق دارنـد اما مالکیـت کنونی ما بسـتگی به پذیرش
روح القـدس و تسـلیم بـه او شـدن دارد .اینجـا جایـی اسـت کـه خدمـت گـزار بـی مثـر اشـتباه
کـرد! بـه او موهبتـی داده شـده بـود امـا بـا آن کاری نکـرد .او موهبـت خـود را اصلاح نشـده
باقـی گذاشـت .او بـرای گرفتن آنچـه کـه بـا لطف به او داده شـده بود تالشـی نکـرد و کاری با
آن انجـام نـداد .در نتیجـه عیسـی او را فـرد «بـدکار و کاهـل» نامید (متی بـاب  ۲۵آیه — )۲۶
یـک محکومیـت قدرمتند.

عیســی ایــن تمثیــل را در زمینــه روزهــای پایانــی و بازگشــتش بیــان نمــود .نحــوه
اســتفاده از اســتعداد هایمــان ب ـرای آمــاده بــودن در روزهــای پایانــی کــه بســیار
خطیــر مــی باشــد ،چــه چیــزی بــه مــا تعلیــم مــی دهــد؟

     جمعه     

 ۱۸مه

تفکــری فراتــر« :امــا آنکــه یــک ســکه گرفتــه بــود ،رفتــه زمیــن را کنــد و نقــد آقــای خــود
را پنهــان منــود»
«او یکـی از افـراد بـا کوچکرتیـن موهبـت بـود کـه رسمایه خود را دسـت نخـورده باقی گذاشـت.
در اینجـا هشـداری وجـود دارد برای متام کسـانی که احسـاس مـی کنند کوچکی موهبتشـان آنها را از
خدمـت مسـیح بـاز مـی دارد .اگـر آنها میتوانسـتند کار بزرگـی انجام دهند ،بسـیار با خوشـحالی آن
را بـر عهـده مـی گرفتنـد؛ امـا از آنجایـی کـه آنها فقـط میتواننـد در چیزهـای کوچک خدمـت کنند،
فکـر مـی کننـد در انجـام نـدادن هیـچ کاری بهانه دارنـد .آنها در این بـاره گمراه هسـتند .خداوند در
توزیـع عطایـا شـخصیت هـا را امتحـان مـی کند .مردی کـه از ارتقای اسـتعداد خود غفلـت منود ،خود
را بـه عنـوان یـک خدمتگـزار بـی وفـا اثبـات منـود .اگـر او پنـج اسـتعداد دریافـت منـوده بـود ،ماننـد
همیـن یکـی ،همـه آنهـا را بـه خـاک سـپرده بـود .سـوء اسـتفاده او از یـک اسـتعداد نشـان داد که او
موهبـت هـای آسمانی را خوار می شمارد.
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«’کس ــی ک ــه در ام ــور کوچ ــک درس ــتکار باش ــد ،در کاره ــای ب ــزرگ ه ــم درس ــتکار خواه ــد
ب ــود ‘.لوق ــا ب ــاب  ۱۶آی ــه  .۱۰اهمی ــت ام ــور کوچ ــک اغل ــب دس ــت ک ــم گرفت ــه م ــی ش ــود زیــرا
کوچ ــک هس ــتند؛ ام ــا آنه ــا بخ ــش بزرگ ــی از ترتی ــب واقع ــی زندگ ــی را تامی ــن م ــی کنن ــد .در

واق ــع هی ــچ چی ــز غی ــررضوری در زندگ ــی مس ــیحی وج ــود ن ــدارد .اگ ــر م ــا اهمی ــت ام ــور
کوچ ــک را دس ــت ک ــم بگیری ــم ،ش ــخصیت س ــازی م ــا پ ــر از خط ــر خواه ــد ب ــود — ».ال ــن
ج ــی .وای ــتEllen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 356 ،

سواالتی برای بحث
 .۱برخــی از ایدئولــوژی هــا و آرمــان هایــی کــه مــردم معتقــد بــوده انــد منجــر بــه ایجــاد









مدینــه فاضلــه بــر روی زمیــن خواهــد شــد ،کدامنــد و چــرا همــه آنهــا بــدون اســتثنا
شکســت خــورده انــد؟
 .۲چــه چیــزی در مــورد اطاعــت از آنچــه خــدا بــه مــا مــی خواهــد انجــام دهیــم وجــود
دارد کــه ایمــان مــا را قــوی مــی کنــد؟ یعنــی ،چـرا ایمــان بــدون اعمــال مربوطــه «مــرده»
اســت (یعقــوب بــاب  ۲آیــه )۲۶؟ بــا در نظــر گرفتــن نــوع ســختی هایــی کــه در انتظــار
کســانی کــه «فرمــان هــای خــدا را نگــه مــی دارنــد» (مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه )۱۲
وجــود دارد ،چـرا اکنــون بـرای مــا بســیار مهــم اســت کــه بـرای چیــزی کــه کمتــر انتظــارش
را داریــم ،آمــاده باشــیم؟
 .۳بیشــتر دربــاره ده باکــره بیاندیشــید .چ ـرا داســتان ایشــان بایــد هشــداری ب ـرای مــا
باشــد کــه در ســطح و بــه روش هــای بســیاری ،همــه آنهــا ماننــد هــم نــگاه و رفتــار
کردنــد؟ مــا چگونــه مــی توانیــم اطمینــان یابیــم کــه ماننــد آن نــادان هــا خــود را فریــب
نــداده باشــیم؟
 .۴مفهــوم اینکــه در صــورت امــکان حتــی «برگزیــده» نیــز مــی توانــد فریــب بخــورد،
چیســت؟ درک مــا از «برگزیــده» چــه مــی باشــد؟ (متــی بــاب  ۲۴آیــه  ،۳۱رومیــان بــاب
 ۸آیــه  ۳۳و کولســیان بــاب  ۳آیــه  ۱۲را ببینیــد ).ایــن چــه چیــزی دربــاره بزرگــی فریــب
هــا بــه مــا مــی گویــد؟
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داستانهای ایامنداران

 ۱۷فوریه

یک بازدید ۹ ،غسل تعمید

توسط یوالندا مارتینز سانتوس

شـوهر اریـکا از اینکـه همسرش و مـن در خانـه ایشـان در ایالـت کالیفرنیـا
کتـاب مقـ ّدس مطالعـه میکنیـم ،خوشـحال بنظـر منـی رسـید.
شــوهرش کــه عضــو یــک فرقــه مذهبــی دیگــر بــود ،وارد جلســه دوم
مطالعــه کتــاب مقــ ّدس مــا شــد .او یــک مــرد درشــت هیــکل اســت و مــن
احســاس تــرس کــردم.
مـن دسـتم را دراز کـردم و گفتـم« ،اسـم مـن یوالنـدا مارتینز سـانتوس اسـت و
مـن عضـو کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم هسـتم».
مـن اولیـن بـار دو هفتـه پیـش بـه عنـوان دانـش آمـوز سـولز وسـت ،مدرسـه
بشـارتی در آریزونـا زیـر نظر مجمع پسـیفیک کلیسـای ادونتیسـت ،در اتـاق اریکا
را زدم .در سـال  ،۲۰۱۳یـک بشـارت دهنـده جـوان در برنامـه تابسـتانی فشرده
جوانـان در اتـاق مـرا زد و باعـث شـد مـن به کلیسـای ادونتیسـت بپیونـدم ،و من
اکنـون تصمیـم داشـتم بـه درب منـازل رفتـه و به درخواسـت یک کلیسـای محلی،
مطالبـی ارائـه دهم.
بـا وجـود تعجـب مـن ،شـوهر اریـکا از مـن نخواسـت کـه آنجـا را تـرک کنـم.
امـا اریـکا بعدهـا بـه مـن گفت که شـوهرش ناراضـی بود .اریـکا و من دعـا کردیم
کـه همسرش اجـازه دهـد که کتـاب مقـ ّدس را مطالعه کنیـم — و اینکـه او نیز به
مـا بپیوندد.
در شـگفتی ،همسرش در جلسـه بعـدی ما رشکـت کرد .او همچنیـن اعالم منود
کـه هـر هفته با مـا مطالعه خواهـد کرد.
مـدت کوتاهـی پـس از آن ،اریـکا برادرش را به جلسـات مطالعـه کتابی مق ّدس
ما دعوت کرد و او مشـتاقانه پذیرفت .سـپس پرس  ۱۳سـاله اریکا درخواسـت منود
کـه او نیز در جلسـات مطالعـه رشکت کند.
چنانچـه جلسـات مطالعـه کتـاب مقـ ّدس ادامـه پیـدا مییافـت ،اریـکا رشوع
بـه در میـان گذاشتن آنچـه آموختـه بـود بـا خواهرش کـه در شـهری دیگـر زندگی
میکنـد ،منـود .خواهـرش میخواسـت کـه بیشتر بدانـد ،بنابرایـن به یک کلیسـای
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ادونتیسـت محلـی مراجعـه کـرد و مطالعـه کتـاب مقـ ّدس را بـا ایشـان آغـاز کـرد.
شـوهر و مـادر شـوهرش نیـز بـه او پیوسـتند.
ایـن متـام ماجـرا نیسـت .اریـکا مـن را بـه والدینـش معرفـی منـود و آنهـا بـه
مـن گفتنـد کـه اریـکا فـرد متفاوتی شـده بـود .آنهـا گفتند آنچـه که او داشـت را
میخواسـتند .مـن گفتـم« ،چیـزی کـه شما کـم داریـد ،عیسـی اسـت».
والدینش مطالعه کتاب مق ّدس را با ما رشوع کردند.
دشـوار اسـت بـاور کنیم که تنهـا در زدن یک خادم کتاب مقـدس اکنون منتهی
بـه نُه تعمید شـده اسـت :اریـکا ،پرسش ،بـرادرش ،مادرش ،پـدرش ،خواهرش ،برادر
شـوهرش و مادر شـوهر خواهرش حتی همسـایه اریکا نیز تعمید داده شـد.
در مـورد همسر اریـکا ،او اکنـون در یـک کلیسـای ادونتیسـت محلـی به طور
مرتـب حضـور مییابد.
اریـکا بعدهـا بـه مـن گفـت کـه وقتـی در اتاقـش را بـرای اولیـن بـار زدم ،یک
مـاه بـود کـه دعـا میکـرد خـدا وجـودش را بـه وی اثبـات کنـد و کلیسـای حقیقی
را برایش آشـکار سـازد.
اریـکا گفـت« ،اگـر تـو هیـچ وقـت در اتـاق مـرا منـیزدی ،هیـچ کـدام از ایـن
اتفاقهـا منیافتـاد .خدایـا ،تـو درخواسـت مـرا پاسـخ دادی!»
یوالندا مارتینز سانتوس خادم کتاب مق ّدس در کالیفرنیا میباشد.

73

