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  مقدمه

  از پاتموس خوشخبر 

 

 يكوچك يا صخره ةريبه جز ،را بشارت مي داد ليانج اينكه وفادارانه  ليرسول بدل يوحناي ش،يدو هزار سال پ باًيتقر

سبت  روز كي. كرده بوددر روم تحمل  رازندان  يها يرسول سالخورده تمام سخت نيا. شد دياژه تبع يايدر در

. آمده بود آالم و دردهايش بخاطرخود  خادمدلگرم نمودن  يكه برا ديدار ويژه اي با عيسي مسيح داشت خاص

بازگشت  يخدا برادر انتظار قوم  كه و آنچه سايكل خيتارچشم اندازي از  اها،ياز رؤ يا در مجموعه يسيع

   .خداوندشان تجربه خواهند كرد را به او نشان داد

 وحنايمكاشفه ( حيمس يسيكه آن را مكاشفه ع يدر طومار با خلوص نيت و وفادارانهبود،  دهيد ايرؤ در وحنايآنچه 

او به معراج عيسي و بازگشت او و كارها و اموري مي پردازد كه در خالل اين  كتاب. ثبت نمود د،ينام) ١ هيآ ١باب 

و اطمينان دهد كه مسيح حي و حاضر است تمام اعصار  انيحيمس به كه بود نيهدف ا . دوران انجام رخ مي دهد

جدال عظيم   كه در كارزارِ ، سقوط كرده يجهان انيدر م ، روزمره يزندگ يها يتجربه سخت حينها را در  آن

  .كند تيتقو گرفتار است

بخش ها و  بر رويدر اين طيف گستردة نقش قلم، . به كنكاش اين كتاب خواهيم پرداخت، سه ماهه نيدر ا

كه  مينيو بب ميكتاب آشنا شو يديكل عاتاست كه با موضو نيهدف ا. صلي كتاب تمركز خواهيم نمودموضوعات ا

   .قيام و رسالت كهانت اعظميِ او براي شفاعت قوم وي مي باشدمرگ،  ،يزندگ ح،يمس يسيع ،در واقع

  : ادامه مي دهيم، در مسير هاي زير به پيش خواهيم رفتمطالعه همچنانكه به 

 يها اميكه پ يدر حال. باشد يكتاب مقدس م شده از الهامكتاب مقدسي  ميمفاه هيبر پا وحنايه ما از مكاشفه مطالع -١

گرفته شده از بر ريزبان و تصاو توجه با اينكهبا . است بشري ارتباطاني آنها زبان، ه است كتاب از جانب خدا آمد

  .منتقل نموده استرا  ها اميپ نيا وحناي نهچگو كه برد  ميخواه پي  ،است ميقوم خدا در عهد قد خيتار
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 نشان مي دهد كه در ترتيب زماني تاريخي) نبوت هاي دانيالهمچون (مطالعه و بررسي دقيق نبوت هاي مكاشفه  -٢

شُرُف به حقيقت پيوستن مي باشند نبوت هايي است كه محقق شده اند يا در تفسير نبوتي، روشي درست براي درك 

اين روش نشان مي دهد كه چگونه بايد .  ن تاريخ را از زمان نبي تا خاتمه جهان دنبال مي كنندبخاطر اينكه جريا

  . تفسيري از پيش تعين شده را بر آن تلقين و اعمال كنيمكوشش كنيم تا معني را از متن استنتاج كنيم تا اينكه 

 ليتحل. باشد يكتاب مهم م يها ييشگويپكاربرد معتبر  يجهات برا يارياز بس وحنايمكاشفه شكل دهنده ساختار  -٣

  :خواهد بود به ترتيب ذيل كتابگانه  چهارما از كتاب بر اساس ساختار 

 يها دورهتا  وحنايزمان  از ساهايكل تيبه وضع بطور نبوتي ٢٢ هيآ ٣تا باب  ١ هيآ ١باب  از وحنايمكاشفه   )الف

  .پرداخته است  خيتار در طول  مختلف

خالصه و جمع بندي يا نكته هاي اصلي را دوباره (تكرار مي كند  ١٨ هيآ ١١تا باب  ١ هيآ ٤اب ب وحنايمكاشفه ) ب

و بر روي آن تاريخ كليسا را بنا كرده، از نمادهاي آخرالزماني استفاده مي كند كه به تدريج جزئيات ) مي كند

   .بيشتري به آن اضافه مي كند

اب هستند و در برگيرنده تاريخ جدال عظيم از زمان پيش از موضوع هاي محوري كت ٢٠: ١٤-١: ١٢مكاشفه ) پ

  . عيسي تا ظهور ثاني مي باشند

  .بر آخر زمان تمركز دارند منحصرا٢١ًهيآ ٢٢باب تا ١آيه  ١٥باب  وحنايمكاشفه ) ج

ه دنوشته ش حيمس ديدگاهكل كتاب از . محور باشند حيمس ديبا وحنايه فمكاش يها ييشگويمعنادار از پ ريتفس -٤

خود را بدست  برجستگيو  ي نهاييمعنا وحنايكتاب مكاشفه  رياست كه نمادها و تصاو حيمس قيتنها از طر. است

  .خواهند آورد

به تذكرات آن اعتنا نموده و آن را  به آناني كه كالم آن را مي خوانند يا مي شنوند و به كساني كه  وحنايمكاشفه 

بتوانيم تاب مكاشفه با تذكره اي به روي ما گشوده مي شود تا ك« . رعايت مي كنند، وعدة بركت مي دهد

 نيكه به كلمات ا يو كسان خواند يرا م نيكه ا يو خوشا به حال كس« . رهنمودهايي را كه در بر دارد درك نمائيم

به وقوع خواهد  زهايچ نيهمه ا يبزود راينبوت گوش دهند و طبق آنچه در آن نوشته شده است عمل كنند، ز
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وقتي كه مي فهميم كه اين كتاب چه معني و مفهومي براي ما دارد، آنگاه در ). ٣ هيآ ١باب  وحنايمكاشه (  » وستيپ

ما بطور كامل درسهايي را كه به ما تعليم مي دهد را نمي فهميم، عليرغم . ميان ما احياي عظيمي ديده خواهد شد

الن جي وايت، شهادتهايي براي مبشران انجيل، صفحه  -» حكمي كه به ما داده شده تا آنرا پژوهش و مطالعه كنيم 

١١٣ .  

همچنان كه اين كتاب را تحليل مي كنيم، از شما دعوت مي كنيم تا چيزهايي را كه نياز داريد تا بشنويد؛ و مورد 

ر دكت: مولف. را براي خودتان كشف كنيد، در حيني كه منتظر آمدن سرورمان عيسي مسيح هستيم توجه قرار دهيد

رانكو استيفانوويچ، استاد عهد جديد در دانشكده الهيات دانشگاه اندروز وابسته به كليساي ادونتيستهاي روز هفتم 

  . تخصص او كتاب مكاشفه يوحنا مي باشد. مي باشد
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  ژانويه ٤دسامبر تا  ٢٩                درس اول

  انجيل از جزيره پاتموس

                            

  روز سبت بعد از ظهر

 يوحنا؛ ٢٩ه يآ ٢٩باب  هي؛ تثن٣تا  ١ اتيآ ١٤باب  يوحنا؛ ٨تا  ١ اتيآ ١باب  مكاشفه يوحنا: طالعه اين هفتهم

  .١٤و  ١٣آيات  ٧؛ دانيال باب ٢٠ هيآ ٣باب  فيليپيان؛ ٧ هيآ ١باب  روميان؛ ٢٩ هيآ ١٤باب 

نبوت گوش  نيكه به كلمات ا يو كسان خواند يرا م نيكه ا يو خوشا به حال كس« : آيه حفظي

به وقوع  زهايچ نيهمه ا يبزود رايدهند و طبق آنچه در آن نوشته شده است عمل كنند، ز

  ).٣ه آي ١ باب مكاشفه يوحنا( » وستيخواهد پ

 رهيدر جز دشيتبع طي دوراندر  پيشاز نوزده قرن  شيب ،رسول يوحناي يبرا ايرؤ بصورتمكاشفه  يها ييشگويپ

  ٣ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه ). ٩ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه (د الهام گردياژه  يايدر دركوچكي بنام پاتموس  يا صخره

كنند، بركت خواهند يافت  هاي آن پيروي مي خوانند و از آموزه داردكه كساني كه كتاب مقدس را مي اعالم مي

 ها اميپ دنيشن يبرا سايكل كه در اشاره مي كند جماعتي اين آيات به ). ٤٨و  ٤٧آيات  ٦مقايسه شود با لوقا باب (

بلكه به  شوند، يداده نم بركت  شنوند، يم اي خوانند يكه تنها آن را م ليدل نيها به ا وجود، آن نيبا ا. شده بودندجمع 

  ).دينيرا بب ٧ هيآ ٢٢باب  وحنايمكاشفه ( كنند يم تبعيتكه از كالم كتاب  نيز ليدل نيا

و  يتوجه ما را به كوتاه مكاشفه. باشند يقومش م يخدا براو دلواپسي جه از تو يانيب وحنايمكاشفه  يها ييشگويپ

كار او بعنوان  و  يسيع و رستگاري از طريقنجات  جلب مي كند؛ گوشزد مي كند كه يزندگ نيبودن ا شكننده

 . به جهانيان اعالم كنيم ليانجتا  شده ايمفراخوانده كاهن اعظم آسماني و پادشاه ماست و  اينكه 
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 هيآ ١پطرس باب دوم ( درخشد  يم كيتار يدر مكان است كه درخشان يمانند چراغ يكتاب مقدس يها ييگوشيپ

 حيما تا زمان آمدن مس .ستما ندهيآ يبرا يديامروزه و ام يزندگ يبرا ينبوت ييراهنما فراهم ساختن مقصود از). ١٩

  .داشت ميخواه ازين ينبو تيهدا نيخدا، به ا يملكوت ابد ييو برپا

  .شويد آماده ژانويه ٥ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  دسامبر ٣٠                    يكشنبه

 عنوان كتاب

به لحاظ عنوان  ؟چه اهميتي داردعنوان كامل كتاب . ديرا بخوان ٢و  ١ اتيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

  مي آموزد؟  يزيچه چاينكه كتاب واقعاً در باره چه كسي مي باشد 

                            

                           

 

 يونانيواژه مكاشفه از واژه . منتسب مي نمايد » حيمس يسيمكاشفه ع« عنوان كتاب را به  ،١ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

apokalupsis  )حيمس يسيمكاشفه، از ع. باشد يم » يبردار پرده«  اي »عيان ساختن «  يكه به معن ديآ يم) مكاشفه 

 يسيع قيكه از طر يكتاب در حال نيا. باشد يم يو هم درباره و يسيعسوي از  اين هويدا ساختن دارد؛ يم پرده بر

 در كانون نيهمچن يسيكه ع دهد يشهادت م  ،)دينيرا بب ١٦ هيآ ٢٢باب  وحنايمكاشفه (از طرف خدا آمد  و حيمس

 نسبت بهاو  نگراني و دلسوزيتجلي آشكار شدن خداوند بر قومش و  وحنايكتاب مكاشفه . قرار داردمطالب آن 

  .ها است آن

)  ٨تا  ٥ اتيآ ١باب  وحناياشفه كم( شود يكتاب با او آغاز م. باشد يم وحنايه فاشككتاب م شخصيت اصلي يسيع

مكاشفه  بگذاريد تا د،يسخن بگو اليدان بگذاريد تا« ). ١٦تا  ١٢ اتيآ ٢٢باب  وحنايمكاشفه ( رسد يم انيوبا او به پا

تمام  كانونرا به عنوان  يسيموضوع كه ارائه شده است، ع ازاما هر مرحله . كنند انيرا ب قتيحق و ديبگو سخن وحناي

   وايت،. الن جي –» است داود و ستاره درخشان صبحگاهان  ذريتو  شهير دها،يام
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Ellen G. White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 118 

و  و كار نجات پرداخته يسيع فيبه توص وحنايمكاشفه . باشد يم نيز ليچهار انج ياسيع ،اتشفامك ياسيع ن،يهمچن

 وحنايكتاب مكاشفه  .به تصوير كشيده شده است ليجاآنگونه كه ابتدا در ان انجام مي دهد، قومش را براي رستگاري

مي شود كه انجيل ها با قيام و در جائي شروع ، اساساً. كند يتمركز م يسيع كهانتوجود و  مختلف يها بر جنبه

   .معراج عيسي به آسمان خاتمه مي يابند

پس از  يسيكه ع دهد ينشان م. دارد ديتأك يسيع يآسمان كهانتبر  ان،يهمراه با رساله به عبران وحنايكتاب مكاشفه 

، )انيعبران يا( وحنايبدون كتاب مكاشفه  .خدمت كهانتي و همايوني خود را در قدس آسماني شروع كردصعود، 

 نيو با ا. در رمز و راز خواهد بود دهيو پوش دودمح ، بسيارقومش برايدر آسمان  حيمسكهانت اعظمي  ازدانش ما 

بخاطر ما را فراهم  حيمس يسيع مأموريتمنحصر به فرد به  ينگاه وحنايكتاب مكاشفه  ان،يعبران در كنار يحال، حت

   .مي سازد

كمك مي كند تا چگونه به ما  ،نجايدر ا بزرگ اريوعده بس. ديخوانرا ب ٣تا  ١ اتيآ ١٤باب  وحناي

انگيز چه اميدي  از اين وعده شگفت بفهميم كه عيسي همين االن در آسمان براي ما چه مي كند؟

  توانيم بدست آوريم؟ مي

  دسامبر ٣١                     دوشنبه

  هدف كتاب

ي شروع شد از زمان ندهيآ عيكتاب نشان دادن وقا نياكه هدف  ديگو يم به ما نيهمچن ١ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

ها  چه آن - عيوقابيني  پيشآشنا باشد، متوجه خواهد شد كه  وحنايهر كس كه با كتاب مكاشفه . نوشته شدكتاب  كه

 رشتيب - ) ي ماامروز دگاهياز د ،دوباره( وقايع آينده اي) ي ماامروز دگاهيدست كم از د( اند افتهيكه تا كنون تحق 

  . اند مطالب كتاب را به خود اختصاص داده
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رخ مي  ندهيآ ي كه درحوادث عليرغم كه دهند نانياست كه به ما اطم نيا يكتاب مقدس يها ييشگويپ ابتدائيهدف 

 يسيكه ع دهد يم نانيبه ما اطم: دهد ينجام ماكار را  نيا قاًيدق وحنايمكاشفه . دارد در دستخدا اداره امور را  ،دهد

  .بود خواهدبا قوم خود  ،يانينگران كننده پا عيجهان و وقا نيا خيدر طول تار حيمس

 يساز امروزه به ما و آماده يآموزش دادن نحوه زندگ: دارنددر بر  يدو هدف عمل مكاشفه يها ييشگويپ جه،يدر نت

  .ندهيآ يما برا

 زهاياز چ يكار نشدن برخآش ليچگونه به ما در درك دل هيآ نيا. ديرا بخوان ٢٩ هيآ ٢٩باب  هيتثن

 ست؟يچ  ، ما آشكار شده است يهدف آنچه كه برا ه،يآ نيبا توجه به ا كند؟ يخود كمك م يبرا

  .دينيبب زيرا ن ٧ هيآ ٢٢باب وحنايمكاشفه  م؟يكرد انيها را  ب چرا ما آن ،يعني

                            

                           

 

كتاب تنها . اند ه آشكار نشد ندهيما درباره آ يكنجكاوشديد سارضاي حمكاشفه به منظور  زمانِخر آ يها ييشگويپ

آنچه  تينشان دادن جد يها برا آن. كند يدارد را آشكار م تيما اهم يها برا از آن يكه آگاه ندهياز آ ييها آن جنبه

  .ميياطاعت از او را درك نما جهيخود به خدا و در نت ياند تا ما وابستگ شكار شدهآاتفاق خواهد افتاد، 

به مقدار زيادي با تعاليم در  –بيشتر، هيجان انگيزي و احساس افروزي  يو حت ها يزن ها، حدس و گمانه قرن يبرا

آنها درست در آمده،  ينيب شيكه پ يكسانمبالغ هنگفتي توسط . خصوص وقايع آخر زمان در هم آميخته است

هر . بدهند، بخاطر اينكه، خوب، پايان نزديك استاستحصال شده است و مردم را ترسانده كه براي كار بشارت پول 

كه خدا به ما داده است،  يخوب يزهايدرست مانند تمام چ . بار، گرچه آخرالزمان نشد، و مردم دلسرد و نوميد شدند

  .رديقرار گ و سوء تعبير مورد سواستفاده تواند يم نيزنبوت 

نبوت و  مقصود يبرا  ميتوان يم يمهم اريچه اصل بسدر اينجا . ديرا بخوان ٢٩ هيآ ١٤ باب وحناي

  م؟يابيب ييگو شيپ
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  ژانويه ١                    سه شنبه  

  زبان نمادين مكاشفه يوحنا

. ديرا بخوان ١٤تا  ١ اتيآ ١باب  اليو حزق ٣تا  ١ اتيآ ٧باب  الي، دن١ هيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه 

  ؟چيست با هم دارند اهايرؤ نياآن يك چيز مشتركي كه 

                            

                           

 

 ظاهر نمودبر غالم خود يوحنا فرشتة خود فرستاده، آن را  لةيوس  و به« : ابدي يادامه م نيچن ١ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

كلمه  ترجمه » رمزگذاري |كُد گذاري  |ظاهر نمود «   عبارت. مينيب يدر كتاب را م يمهم اريواژه بس نجايما در ا .»

 ميعهد قد يونانيواژه در ترجمه  نيا. باشد يم » نينماد يها دادن با نشانه نمايش«  يمعن به semainō يوناني

)Septuagint (كه خدا توسط تمثال طال، نقره، برنج و آهن،  دهد يم حيپادشاه نبوكدنصر توض يبرا اليكه در آن دان

واژه، به  نيبا بكار بردن هم وحناي. ، آگاه نمود)٤٥ هيآ ٢باب  اليدان( » اتّفاق خواهد افتاد ندهيآنچه در آ« پادشاه را از 

كه  وحناي. نشان داده شدند نينماد يريبصورت تصاو ييايدر رؤ وحنايمكاشفه  عيها و وقا كه صحنه ديگو يما م

مكاشفه (بود، ثبت نمود  دهيد اهايرا آنگونه كه در رؤ نينماد ريتصاو نيالقدس بود، وفادارانه ا روح تيتحت هدا

  ).٢ هيآ ١باب  وحناي

 ريتفس ينيبصورت ع دينبااكثراً شدند،  فيبواسطه آن توص وحنايمكاشفه  يها ييگو شيكه پ يزبان  ،بدين جهت

 دهد ياز متن ارائه م ينيدرك ع كي يبه طور كل ،كه خواندن كتاب مقدس يقاعده، در حال كيبه عنوان . شوند

تنها در  - ميخوان يرا م وحنايمكاشفه  بكه ما كتا يهنگام اما. )نداشاره ك يمتن از قصد به نشانه پرداز نكهيمگر ا(

ها  كه صحنه يدر حال. ميكن ريآن را تفس نيبه صورت نماد ديما با -اشاره داشته باشد  ينيع يكه متن به معنا يصورت

 .شدند انيب نيهستند، اغلب به زبان نماد يخود واقع يشده به خود ينيب شيپ عيو وقا
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ما . محفوظ خواهد داشت ينبو اميپ فيما را در برابر تحر وحنا،يبودن مكاشفه  نينماد يژگيداشتن و در ذهن نگه

كه از تصور بشر  ييمعنا ميبكار برده شده در كتاب، مراقب باش ينمادها يمشخص نمودن معنا يدر تالش برا ديبا

 شده در آن بكار بردهو نمادهاي  ه كتاب مقدسب ديبا وض،در ع. ميها را بر متن اعمال نكن آن يكنون يمعان اي ديآ يم

  . تا نمادهاي كتاب مكاشفه يوحنا را درك كنيم ميمراجعه كن

 ميها از عهد قد كه اكثر آن ميداشته باش اديبه  ديما با وحنا،يمكاشفه  ينمادها رمزگشائي يدر واقع، در تالش برا

را بر اذهان ما بگذارد كه  ريتأث نين گذشته، قصد داشت ابه زبا ندهيآ دنيشك ريخدا با به تصو. شده بودند اقتباس

كه او در  يكار. در گذشته خواهد بود رستگاري وي يبه كارها هيشب اريبس ،ندهيدر آ يو رستگاري يكارها

نمادها و  ييرمزگشا يما در تالش برا. انجام خواهد داد شانيا يبرا ندهيدر آ گريقومش انجام داد، بار د يگذشته برا

  .ميكار را شروع كن نيا ميبا توجه نمودن به عهد قد ديبا وحنايمكاشفه  رياوتص

  ژانويه ٢                    شنبه  چهار

  الوهيت

نامه به هفت  كيبه صورت  ظاهراًكتاب اين . شود يم زپولس آغا يها به نامه هيشب و تهنيت،  با درود وحنايمكاشفه 

تنها  وحنايوجود، مكاشفه  نيبا ا). ١١ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه (فرستاده شد  وحنايدر زمان  ريصغ يايآس يسايكل

  .باشد يم خيارت در سرتاسر يحيمس يها تمام نسل يها نوشته نشده بود، بلكه برا آن يبرا

 

 يمشابهسالم و احوالپرسي چه . ديرا بخوان ٧ هيآ ١باب  انيو روم ٥و  ٤ اتيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

  داده شده است؟ يطرف چه كس و از شود يم افتيدر هر دو 
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 يونانيعبارت شامل درود  نيا.  » باد سالمتي بر شماو  ضيف« : دهند يارائه م يه ارسال يدرودسالم و  ،هر دو متن

charis  )ضيف (يو درود عبر shalom )دگان دهن م،ينيبب اتيدر آ ميتوان يطور كه منهما .باشد يم) سالمتي/سالم

 ييشناسا نيبه زبان نماد تيلوهسه شخص ا نيكتاب، ا يمانند مابق. باشند يم تيالوه از شخص سه سالمتيو  ضيف

  .اند شده

و  ٨ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه (. هويت مي شود تعين» كه هست و بوده و خواهد آمد « يگانه اي پدر به عنوان  يخدا

به وجود ) ١٤ هيآ ٣خروج باب ( » هستم آنكه هستم« اشاره دارد،  هوهي يبه نام اله نيا). دينيرا بب ٨ هيآ ٤باب 

  .اشاره دارد خدا يجاودان

). ديكن سهيمقا ٦ هيآ ٥و باب  ٥ هيآ ٤باب  وحنايه فبا مكاش(اشاره شده است  » هفت روح« القدس با عنوان  به روح

عمل  القدس در همه هفت كليسا  ه روحبه اين معني است ك » هفت روح« . كامل بودن است عدد ،هفتدر كالم، 

ها را قادر به  كه آن دارداشاره  خيقوم خدا در طول تار انيالقدس در م روح حضور همه جاييبه  ريتصو نيا. كند يم

  .سازد يتحقق فراخوانشان م

 نيزمآن نخست زاده از مردگان و فرمانده پادشاهان  ن،يشاهد ام: شده است ييبا سه عنوان شناسا حيمس يسيع

. در آسمان اشاره دارند اش يو پادشاه زشيرستاخ ب،يصل يها به مرگش بر رو آن). ٥ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه (

و با خون خود ما را از گناهانمان  داشت دوستاو ما را « : كند يم انيانجام داده است را ب يسيآنچه ع وحنايسپس 

باب  وحنايمكاشفه (»   ميپدر او را خدمت كن يعنيوان كاهنان، خدا تا به عن ديو ما را به سلطنت رسان -  دنيآزاد گردا

  ).٦و  ٥ اتيآ ١

اشاره دارد كه شامل گذشته، حال و  حيمس انيبه محبت در جر يونانيبه زبان  ياو ما را دوست دارد در نسخه اصل

به  فعل نيا ،يونانيدر . استكه ما را دوست دارد، ما را از گناهانمان با خون خود آزاد كرده  يكس. شود يم ندهيآ

اي عالي و كامل براي گناهان ما  كفارهمرد،  بيصل يبر رو يسيكه ع يزمان: عمل كامل شده در گذشته اشاره دارد

  .ارائه داد

كه باال برده شده  يرا به عنوان كسان افتگانينجات   ،٢٠ هيآ ٣باب  انيپيليو ف ٦ هيآ ٢باب  انيافسس

باشد و ما  تواند يبه چه معنا م نيا. كنند يم فينشستند، توص يسيع با يآسمان يها و در مكان
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مكاشفه ( » كاهنانپادشاهان و « به عنوان  حيباشكوه در مس تيوضع نيچگونه در زمان حال از ا

شده از گناه  نيجهان نفر نيكه هنوز در ا يحالدر  ، محظوظ مي شويم،)٦آيه  ١يوحنا باب 

  بگذارد؟ ريما تأث يبر نحوه زندگ ديچگونه با پاسخ نيا. ميهست

  ژانويه ٣                    شنبه  پنج

  مفتاح مكاشفه يوحنا

وعده . در قدرت و جالل يسيبازگشت ع: كل كتاب اشاره دارد يقيبه تمركز حق وحنايمكاشفه  پيش در آمد جهينت

و  ١٢، ٧ اتيآ ٢٢باب  اوحنيمكاشفه (كتاب تكرار شده است  يريگ جهيسه مرتبه در نت ،بر آمدن دوباره يمبن حيمس

٢٠.(  

: گرفته شده است يمتن نبو نياز چند هيآ نيمتن ا. ديرا بخوان ٨و  ٧ اتيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

در  يزيچه چ اتيآ نيا. ٣٠ هيآ ٢٤باب  ي؛ مت١٠ هيآ ١٢باب  ايزكر  ؛١٤و  ١٣ اتيآ ٧باب  اليدان

  ند؟يگو يبه ما م حيآمدن دوباره مس تيقطع مورد

                            

                            

 

آمدن . باشد يم كند، يدر جهتش حركت م خيآنچه تار يبه سو يانينقطه پا حيآمدن دوباره مس وحنا،يدر مكاشفه 

ها، دردها و  ها، اندوه از تمام شرارت يآزاد نيخدا و همچن يجهان و آغاز ملكوت ابد نيا خيتار انيدوباره، پا

  .كند يمرگ را مشخص م

در عظمت و شكوه  حيمس يو شخص يبه آمدن واقع ٧ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه  د،يعهد جد يها  بخش  ريمانند سا

خاص  زيسخنان به رستاخ نيا. زدند، شاهد آمدنش خواهند بود زهيكه به او ن يها از جمله كسان همه انسان. اشاره دارد

. شود يم زين دنديكش بيو را به صلكه ا ياشاره دارند كه شامل كسان حياز بازگشت مس شياز افراد درست پ يبرخ
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كه  ساكنين زمين يبه همراه دارد، برا كشند يارش را مظكه انت يكسان يبرا يبا آمدنش، رستگار يسيكه ع يدر حال

  .خواهد آورد يبه محبت و رحمت او پشت كردند، داور

 ،» بلي«  يونانيمعادل . استشده  دييتأ) ٧ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه ( » نيآم ،بلي«با كلمات  حيآمدن مس تيقطع

nai نيهمچن ها آن. كنند يم انيرا ب تيدو واژه با هم قطع نيا. است يكننده عبر دييواژه تأ كي نيو آم باشد يم 

  .)٢٠ هيآ ٢٢باب  وحنايمكاشفه ( دنرسان يم انيبه پابا دو تأييد يكسان كتاب را 

در سراسر قرون كالم او قلوب . ه آمدن خود را دادبيش از هزار و هشتصد سال گذشت از زماني كه منجي وعد« 

نداي حيات بخش هنوز مقدسين آرميده را از : وعده هنوز محقق نشده است. وفادارانش را از دليري و اميد پر ساخت

خداوند در زماني خود صالح بداند كالم . قبرهايشان صدا نزده است؛ ولي با اين وجودكالم قطعي گفته شده است

آيا بايد اكنون خسته و دلسر باشيم؟ آيا اكنون بايد ايمان خود را از دست بدهيم . قق خواهد ساختخود را مح

. نه، خير -هنگامي كه به جهان آخرت بسيار نزديك هستيم؟ آيا كسي مي تواند بگويد كه شهر خيلي دور است؟ 

و شادمان در پيشگاه  بيع يب« را  كمي بيشتر، و او ما. كمي بيشتر، و پادشاه را در زيبندگي خويش خواهيم ديد

  The Advent Review and Sabbath Herald, Nov. 13, 1913الن جي وايت،  –. »جاللش قرار مي دهد 

كه  تيواقع نيا.بدهد كه بتواند با صداقت به آن عمل كندوعده تنها فردي مي تواند قول و 

عمل  شيها تمام وعدهبه شته داده شده است كه در گذ ييتوسط خدا حيوعده آمدن دوباره مس

، باز خواهد  دادههمانطور كه وعده  حيكه مس دهد يرا م نانياطم نياست، چگونه به شما ا كرده

 گشت؟

  ژانويه ٤                      جمعه

 ييكتاب شهادتها از، ١١٩-١١٢، صفحات »و مكاشفه  اليدان يمطالعه كتابها«  ت،يوا يج الن :مطالعه بيشتر

  .ليمبشران انج يبرا

. باشد يآشكار شده م يزيمكاشفه چ.... داده شد تيحيجهان مس به سايكل تسليو  ييراهنما يمكاشفه برا نيا« 

همه بتوانند آزادانه آنرا مطالعه نمود كه  تدبيركتاب را آشكار نمود و  نيخدمتگزارانش، اسرار ا يخداوند خود برا
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كه  يكسان نيمچنهو  كنند يم يزندگ نيزم نيا خيتار يانيپا يكه در روزها است يآن خطاب به كسان قيحقا. كنند

 يدر گذشته و برخ ،ييشگويپ نيشده در ا دهيكش ريبه تصو يها از صحنه يبرخ. كردند يم يزندگ وحنايدر زمان 

و  دهند يآسمان را نشان م سرورو  يكيتار يها قدرت انينبرد بزرگ م انِيها پا از آن يبعض افتند؛ ياكنون اتفاق م

  .سازند يم انيشده را نما اءياح نِيبر زم افتگانينجات  يها يو شاد ها يروزيپ گريد يبعض

 نيا يكه چستجو خيال كندداد،  حيمكاشفه را توض يتمام نمادها يمعنا توان يكه نم ليدل نيبه ا نبايد چكسيه «

آشكار نمود، به  وحناي ياسرار را برا نيكه ا يكس. است دهيفا يب قشيحقا يدانستن معنا يكتاب در تالش برا

 قتيحق رشيپذ يبرا شانيها كه قلب يسانك. دهد يرا م ياز مسائل آسمان ينيب شيپ قتيحق ،سخت كوش ندهيجو

را  ييشگويپ نيكه كالم ا يآن خواهد بود و بركت وعده داده شده به كسان يها باز باشد، قادر به درك آموزه

   ،وايت. يالن ج - »داده خواهد شد يبه و دارند، يه مو آنچه در آن نوشته شده است را نگ شنوند يم

 The Acts of the Apostles, pp. 583–585  

   بحث براي سواالتي

در بر  يمنف يياست، چرا واژه آخر زمان امروزه معنا حيمس يسياز ع يبردا پرده ،اگر مكاشفه -١

چرا  د؟يگو يبه ما م انيحيمس انياز مكاشفه در م يدرباره برداشت عموم يزيچه چ نيدارد؟ ا

 مكاشفه مرتبط است؟ يها ييشگويواژه ترس اغلب با پ

در مورد  ريسال اخ ٢٠از مردم در  يكه برخ بينديشيد يناموفق يها ييشگوياز پ يبرخ به -٢

 يها زهيها و انگ صرف نظر از قلب. اند انجام داده يسيزمان و آمدن دوباره ع انيپا يدادهايرو

 نيا يمنف جينتا  ،)شد ميكه ما به هر حال متوجه نخواه(اند  را كرده ها ييشگويپ نيكه ا يكسان

 دهد؟ يم  را باور كردند، ها ييشگويپ نيكه ا يبه كسان يناموفق كدامند؟ چه احساس يها ييشگويپ

چگونه  نند،يب يناموفق را م يها ييشگويپ نيكه ا گريدر برابر افراد د يرا به طور كل انيحيمس

آخر زمان به  يدادهايو منتظر رو ميمعتقد ييشگويكه به پ يما به عنوان مردم ؟دهد يجلوه م

آن به  ميو تعل ييشگويدرست را در نحوه درك پ يتعادلچگونه مي توانيم  م،يعنوان نشانه هست

  م؟يكن جاديا گرانيد
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  ژانويه ١١تا  ٥                درس دوم

  ها در ميان چراغدان

                            

  روز سبت بعد از ظهر

 هيآ ١٢باب  متي؛ ٦٠تا  ٥٤ اتيآ ٧باب  اعمال رسوالن؛ ١٨تا  ٩ اتيآ ١باب  مكاشفه يوحنا: مطالعه اين هفته

تا  ١آيات  ٢؛ مكاشفه يوحنا باب ٢٠يه آ ١باب  مكاشفه يوحنا؛ ٦و  ٥ اتيآ ١٠باب  دانيال؛ ١١هيآ ٢٠باب  خروج؛ ٨

٧. 

     » !ديگوش ده ديگو يم ساهايبه كل به آنچه كه روح د،يكه گوش دار يكسان يا «: آيه حفظي

  ).٧آيه  ٢ باب مكاشفه يوحنا(

مالحظه را  خدا يب خود ستايي متكبرانه فرد ي كهدر حالرا تشريح مي كند  نويسنده مزمور يسردرگم ر،يمزام ٧٣باب 

. بسر مي برندو مصيبت رنج در مقايسه در عادالن  در وفور و سهولت  زندگي مي كنند در حالي كهها  آن. مي كند

كه در پريشاني خود به  ) ١٦ - ٢ اتيآ ٧٣باب  ريمزام(شده بود  مزمورباعث آشفتگي شديد نويسنده  ،يناعدالت نيا

  .داده شدموضوع  نياز ا تر قيعم ياو دركبه در آنجا در حضور خدا، ). ١٧تا  ١٦ اتيآ ٧٣باب  ريمزام(معبد رفت 

. شد يزندان صخره اي يا رهيدر جزانجيل را موعظه مي كرد اش  وفادارانه هاينك ليخورده بدل سال يها بعد، رسول قرن

، او در آن وجود نيبا ا. شده اندمتحمل عذاب  التزام و حمايت اوتحت  يساهاياو خبردار شد كه كل ،يشانيپر نيدر ا

از رمز  ي، خداوند برخمورنويسنده مزمانند  نجايادر  .يي از مسيحِ قيام كرده در قدس آسماني ديدايرؤ ،يلحظه بحران

 نيبه او ا قدسصحنه  نيا. سازد يآشكار م وحناي يكه به همراه دارد را برا ييها يو سخت يزندگ نيا يو رازها

 يحيمس ندهيآ يها و نسل ساهايبه آن كل ستيبا يكه م ينانياطم - حضور دارد و مراقب است حيمس كه داد نانياطم

  .ابالغ مي شدجهان  نيا خيتار انيپا اها ت در طول قرن
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خواهيم او  يسايبه كل ژهيو امياز هفت پ اميپ نيبه اول ،يآسمان قدسدر  حيمس تيمأمور يعالوه بر معرفدر اين هفته، 

مجموعه هفت كليسا در آسيا را خطاب نموده است، بلكه براي ما نيز در حال حاضر داراي معني و كه  پرداخت

  .مفهوم است

  .شويد آماده ژانويه ١٢ در سبت روز براي تا كنيد عهمطال را هفته اين درس* 

  ژانويه ٦                    يكشنبه

 در پاتموس

در باره شرايطي كه روياهاي مكاشفه را دريافت كرد  وحناي. ديرا بخوان ٩ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

   چه مي گويد؟

                           

                           

 

در  لومتريك ١٠و عرضش حدود  لومتريك ١٦اژه بود؛ طول آن  يايدر در صخره ايو  خالي رهيجز كيپاتموس 

كردن  يزندان يبرا يا اطراف به عنوان منطقه ريجزا ريو سا رهيجز نياز ا انيروم. قسمت آن بود نيتر ضيعر

به زمان نوشته شدن كتاب مكاشفه  كينزد نسبتاًكه  يحيمس هياول سندگانينو. كردند ياستفاده م ياسيس تبعيديان

 ديبه پاتموس تبع ليبه انج يوفادار ليرا به دل وحنايكه مقامات روم  كنند ياجماعاً اعالم م كردند، يم يزندگ وحناي

با او احتماالً به . زندان روم را تحمل كرده بود يها يرسول كهنسال مطمئناً در پاتموس تمام سخت نيا. كرده بودند

نگهبانان  انهيو مجبور بود تحت تاز شد يبه او داده نم يكاف يبود و غذا ريزنج شيمجرم رفتار شد، به پا كيعنوان 

  .كار كند يروم به سخت رحم يب

 جنايتكاران ديتبع يبرا ياژه توسط دولت روم به عنوان مكان يايدر در خاليو  صخره اي يا رهيپاتموس، جز« 

 يها دور از صحنه نجا،ياو در ا. ن شددروازه آسما ز،يانگ سكونتگاه غم نيخدمتگزار خدا ا يانتخاب شده بود؛ اما برا
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 يبرا شانيرا داشت و از ا يو فرشتگان آسمان حيخدا و مس ينينش هم ن،يشيپ يها سال اديز يو كارها يشلوغ زندگ

 The Acts of the Apostles, pp. 570, 571  وايت،. الن جي –» آيندگان رهنمود دريافت مي كرد  يبراو  سايكل

 

به خدا،  يوفادار) ليبدل يحت ديشا ايو (با وجود  يكتاب مقدس حت گريد يها تيكدام شخص

  .دينيرا بب ٦٠تا  ٥٤ اتيآ ٧و اعمال رسوالن باب  ٢٣تا  ١٦ اتيآ ٣باب  اليدانشدند؟ و عذاب  يمتحمل سخت

                            

                            

  

به حال  ابند،ي يم وحناي وضعيتشابه با م يطيكه خود را در شرا يفراموش كنند كه هر زمان دينباهرگز  حيمس روانيپ

آمد،  وحنايو مشوقانه نزد  دوارانهيپاتموس با سخنان ام يها يسخت انيكه در م يسيهمان ع. شوند يخود رها نم

  .كند تيو حما تيتقو دشوارشان يها تيها را در موقع قومش حضور دارد تا آن در كنارهمچنان 

از جمله  گريد ليبه دال دنيو رنج كش حياطر مسبه خ جفا انيتفاوت م ميتوان يچگونه م

؟  كنيم داليلشان را درك نميكه  ييها رنج اي م؟ينادرست خودمان را درك كن يها انتخاب

  م؟يبه خداوند اعتماد كن يتيدر هر موقعتا  مياموزيب ميتوان يچگونه م

  ژانويه ٧                    دوشنبه

  در روز خداوند

 ١٢باب  يو مت ١٣ هيآ ٥٨باب  اي، اشع١٣ هيآ ٣١اه با خروج باب همر ١٠ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

در كتاب مقدس به عنوان روز خداوند مشخص  يچه روز ات،يآ نيبر اساس ا. ديرا بخوان ٨ هيآ

  ؟بوده استمهم  زانيتا چه م ش،يها يسخت انيدر م وحناي يروز برا نيشده است؟ ا
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كه در  يدرست همانطور كه در زمان وحناي. ظاهر شد يديرسول تبع به روز سبت بود كه خداوند پر جالل  «

او . داد يكار را انجام م نيهم زيدر پاتموس ن داشت، يسبت را نگه م كرد، يكه به مردم موعظه م هيهودي يشهرها

  The Acts of the Apostles, p. 581وايت، . الن جي – » نمود لبهخود مطا يروز را برا نيبا ارزش در مورد ا يها وعده

را  ايآن رؤ بود سبتكه رسول در روز هفتم  يوحنايكه  كند يبه وضوح اشاره م ١٠آيه  ١مكاشفه يوحنا باب 

 هيآ ١باب  وحنايبا مكاشفه ( حيدوباره مس به آمدن يحت ،مي نگريست ندهيآ عيوقا با انتظار بهاگر چه . نمود افتيدر

يوحنا  ،) ١٠ هيآ ٣پطرس باب دوم ؛ ١٣تا  ٦ اتيآ ١٣باب  اياشع( ناميده مي شود»  روز خداوند«  كه ،)شود سهيقام ٧

روز « در باره زماني سخن مي گفت كه او خودش اين روياها در باره وقايع آينده را ديده بود كه در روز سبت بود، 

   .»خداوند 

بدون رنج كه او و  يزندگ كياز  يطعم شيبرا ديبا ايسبت پر از رؤروز  نيا ش،يها رنج انيكه در م ستين يشك

 ،يهوديدر واقع، در تفكر . تجربه خواهند نمود، شده باشد حيها پس از آمدن دوباره مس همه دوره ماندارانيتمام ا

  .شود يم يتلق » ندهيجهان آ« ، اوالم هابااز يسبت طعم

 ....با ارزش بود رهيدر جز اش ييدر تنها وحناي يبرا...  ،آنرا بنيان نهاد باغ عدنكه خدا در  ،سبت« 

 شهيبا ارزش بود، اما اكنون از هم حيمهم بود و اگر چه همواره در نظر مس اريتنها بس يديتبع يسبت برا روز« 

 –»  آگاه شود يعال يقتيحق نياز چن توانست ياو هرگز نم. بود اموختهين يسياز ع نيچن نياو هرگز ا! گرانبهاتر بود

  Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 955  وايت،. الن جي

را با  ١٥ هيآ ٥باب  هيو تثن ١١ هيآ ٢٠در خروج باب  يدو نمونه از فرمان چهارم از ده فرمان موس

كه به ما از خلقت و نجات اشاره دارند  يادبوديبه روز سبت به عنوان  اتيآ نيا. ديكن سهيهم مقا

 تيواقع ميتوان يهر سبت چگونه م. كه خدا هم ما را خلق نمود و هم نجات داد شوند يم ادآوري
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: ديشيانديب زين نيبه ا م؟ينگه دار مانيرو شيخدا به عنوان خالق و نجات دهنده خود را بهتر پ

  دارد؟ يمان باشد، چه حسن آنكه نجات دهنده ياو خالق ما بودن ب يبرا

  ژانويه ٨                    سه شنبه  

  روياي يوحنا از مسيح در پاتموس

در  يرا با موجود اله حياز مس وحناي فيتوص. ديرا بخوان ١٨تا  ١٢ اتيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

او چه  شود؟ يچگونه ظاهر م ي يوحناايدر رؤ يسيع. ديكن سهيمقا ٦و  ٥ اتيآ ١٠باب  اليدان

  دهد؟ يانجام م يكار

                            

                           

 

  . رود يها راه م چراغدان انيدر م گرديده وملبس بعنوان كاهن اعظم  يسيع مي بيند كه وحناي

او به عنوان  نكهيبر ا يمبن كهن اشاره مي كند ليها به وعده خدا به اسرائ چراغدان انيدرم يسيراه رفتن ع ريتصو

هفت  انگريها نما چراغدان وحنا،يدر مكاشفه ). ١٢ هيآ ٢٦باب  انيالو( .بر خواهد داشت گامها  آن انيدر م شانيخدا

و  ،)٢٠ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه (فرستاده شد  شانيا يبتدا براادر  اوحنيمكاشفه  يها بودند كه نوشته ايدر آس سايكل

. باشند ها همچنين نماد كليساي او در طول تاريخ مي ، چراغدان)همانطور كه در مطالعه روز چهارشنبه خواهيم ديد(

او بطور مداوم با قومش خواهد بود تا . يابد القدس ادامه مي مراقبت عيسي از كليسايش بر روي زمين، از طريق روح

  .ببرد يابد يها را به خانه شانيكه ا يزمان

گرفته شده  ميمعبد اورشل ينييآ مراسمها از  چراغدان انيدر م كاهن  اعظمبه عنوان  يسيع ريتصو ن،يعالوه بر ا

كه  ييها او چراغ. س بودمكان مقد يها روشن نگه داشتن چراغ اي كه به كاهن سپرده شده بود روزانه فهيوظ. است

ها را از روغن تازه  و چراغ كرد يمشده بودند را عوض  تمام كه ييها لهيفت كرد، ير مو پ زيبودند را تم يرو به خاموش
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 يها آگاه هر كدام از چراغ تياز موقع شيصورت، كش نيبه ا. كرد يها را دوباره روشن م و سپس آن كرد يپر م

  .كند است و شخصاً براي ايشان شفاعت ميآشنا قومش  طيو شرا ازهايبا ن يسيصورت، ع نيبه هم. افتي يم

  

در  ،» دانم يم «عبارت . ديبخوان ١٥و  ٨،  ١  اتيآ ٣و باب  ١٩، ١٣، ٩، ٢ اتيآ ٢باب وحنايمكاشفه 

  د؟يگو يم يزيچه چ ساهايقوم خدا در آن كل يازهايو ن ها تيعبا موق يسيع ييمورد آشنا

                            

                            

  

. كند يم معرفي) دينيرا بب ١٢ هيآ ٤٨و باب  ٦ هيآ ٤٤باب  اياشع( » نيآخر... و  نياول« خود را با عنوان خدا،  يسيع

نشان  نيا. ديآ ياز آن م) زمان انيپاه وقايع مطالع( يآخرت شناساست كه واژه  eschatos ،» نيآخر«  يونانيمعادل 

زنده « او . دهد يم يانيپا عينظر را در وقا نيكه آخر ياست، كس حيمس يسيبر ع يكه تمركز آخرت شناس دهد يم

عيسي با مرگ و ). ١٨ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه (را در دست دارد  » مرگ و جهان مردگان يدهايكل« و  » است

همه ). ١٣آيه  ٩، مزامير باب ١٦آيه  ١٧ايوب باب (هاي مرگ را دريافت نمود  گشودن دروازهرستاخيز خود، قدرت 

 ٢١آيات  ١٥اول قرنتيان باب (كساني كه به او اعتماد كنند، از مرگ برخواهند خاست و زندگي ابدي خواهند يافت 

و اگر در مورد مردگان . او هستندمردگان تحت نظارت  يحت رايبترسند، ز ستيالزم ن عيسيوفادار  روانيپ). ٢٣تا 

  ).دينيرا بب ١٧و  ١٦آيات  ٤باب اول تسالونيكيان ( باشد؟ يم نينچنياست، تا چه حد در مورد زندگان ا نگونهيا

  ژانويه ٩                    شنبه  چهار

  هاي مسيح براي آن زمان و اكنون پيام
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 ايدر آس سايهفت كل يبرا نيهمچن يسيع. ديرا بخوان ٢٠و  ١٩، ١١ اتيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

 يزيدر استان وجود داشت، چه چ ساياز هفت كل شيكه ب تيواقع نيا. فرستاد مشخصي يها اميپ

  دهد؟ يارائه م انيحيمس يبرا يبطور كل ها اميپ نيا نيدر مورد مفهوم نماد

                            

                            

  

 وحنايمكاشفه  ٣و  ٢ يها نمود، در باب را مامور آن وظيفه ، يوحناسايبه هفت كلبراي ابالغ به  يسيكه ع ييها اميپ

  :شود يها در سه سطح اعمال م آن يمعنا. اند ثبت شده

. قرن اول فرستاده شدند يايمرفه آس آباد و يواقع در شهرها سايدر ابتدا به هفت كل ها اميآن پ. يخيكاربرد تار

پرستش امپراتور را در معابد خود به عنوان  يمتعدد يرهاشه. روبرو بودند ياديز يها آنجا با چالشدر  انيحيمس

در  رفت ياز شهروندان انتظار م نيهمچن. شد يجبراپرستش امپراتور ا. به روم بر پا كرده بودند شان ياز وفادار ينماد

حاضر نشدن به شركت در  ليبدل انيحياز مس ياريبس. شركت كنند يپرست بت يو مراسم مذهب يعموم يها مناسبت

توسط  كه وحناي. .مي رسيدند شهادت به يگاه يو حت تحت بازجوئي در محكمه قرار مي گرفتندها  مراسم نيا

  .چالش هايي كه با آن روبرو بودند كمك كنددر  ايماندارانرا نوشت تا به  اميهفت پ ،ماموريت يافته بود حيمس

 ها اميپ نيا افتيدر يبرا ساياما تنها هفت كلاست،  يتكتاب نبو كي وحنايكه مكاشفه  تيواقع نيا .يتكاربرد نبو

 يسايكل يروحان طيبا شرا سايهفت كل نيدر ا يروحان طيشرا. اشاره دارد زين ها اميپ ينبو يژگيند، به وه اانتخاب شد

 يبررس كي ،ياز چشم انداز آسمان اميهفت پ نيكه ا دبو نيهدف ا. مطابقت داشت يخيتار يها دوره ريخدا در سا

  .را ارائه دهند جهان انياز قرن اول تا پا تيحيمس يروحان طيشرا از عيوس

در همه  ديكه با ،نامه فرستاده شد كيبه عنوان درست همانطور كه تمام كتاب مكاشفه يوحنا  .يكاربرد جهان

 آن هفت پيام نيز شامل ب،يترت نيبه ا). ١٦آيه  ٢٢، باب ١١ه يآ ١باب  وحنايمكاشفه (شد يخوانده م ساهايكل

انواع  انگرينما ها به اين صورت، آن. توانند براي مسيحيان در هر عصري كاربرد داشته باشند هايي هستند كه مي درس
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امروزه  تيحيمس يعموم يژگيكه و يمثال، در حال يبرا. مختلف هستند يها ها و زمان در مكان انيحيمختلف مس

است كه  نيخبر خوب ا. شناخته شوند ساهايكل ريسا يها يژگيممكن است با و انيحيمس ي، اما برخالئوديكيه است

  وايت،. الن جي –. » كند يمالقات م يطيبا بشر سقوط كرده با هر شرا« هر چه كه باشد، خدا  يروحان طيشرا

Selected Messages, book 1, p. 22  

 

شما در  يساينوشته شد، به كل سايبه سبك آنچه به هفت كل يا خداوند قرار بود نامه ديتصور كن

 نامه اي آن يروحان طيشرادر خصوص  نيبا آن روبرو است و همچن كه ييها مورد چالش

  نامه وجود داشته باشد؟ نيممكن است در ا يزيچه چ. سديبنو

  ژانويه ١٠                    شنبه  پنج

  پيام به كليساي افسس

  

شهر به  نيا. بزرگ واقع شده بود يتجار يرهايبود كه در مس ايآس يشهر استان روم نيتر و بزرگ تختيافسس پا

از جمله معابد،   يعموم يها شهر پر از ساختمان. بود يمهم يو مذهب يمركز تجار ا،يآس يعنوان بندر اصل

شهر . معروف بود ييجادو يو هنرها ها تيفعال يبرا نيهمچن. ها بود خانه ها و فاحشه ها، حمام ها، ورزشگاه تماشاخانه

س قرار در استان افس يحيمس يسايكل نيرگذارتريحال، تأث نيبا ا. شد يشناخته م يپرستوم با فساد و موه نيهمچن

  .داشت

چگونه خود را به  يسيع. ديبخوان ٢ هيآ ٢باب  ايهمراه با ارمرا  ٤تا  ١ اتيآ ٢باب  وحنايمكاشفه 

 نيچنهم يسيع د؟يستا يرا م سايكل ،يعال يها يژگيكدام و يبرا يسيع كند؟ يم يمعرف سايكل نيا

  كند؟ يابراز م ييها يچه نگران
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 انيحيمس). ١٥ هيآ ١باب  انيافسس(و محبتشان معروف بودند  يوفادار به هياول يدر روزها ايمانداران اهل افسس،

ها  نآ. ماندند يوفادار و استوار باقولي تحت فشار بودند،  سايافسس اگر چه هم از خارج و هم از داخل كل

 نيبا ا. خود تحمل كنند انيرا در م نيدروغ رسوالن توانستند يها نم ؛ در واقع، آنتا پايان وفادار بودندكوش و  سخت

اعضا شروع به  گريو د حيبه مس شانيداشتند، عالقه ا ديو رفتار درست تأك قيكه اعضا بر آموزه دق ييوجود، از آنجا

هاي ايشان در خطر خاموش  بدون محبت مسيح، حتي چراغ ولي ،ماندند اگر چه مردم استوار و وفادار. كاهش نمود

  .شدن قرار داشت

را به انجام آن بر  سايكل يسيكه ع يسه مورد. ديرا بخوان ٧تا  ٥ اتيآ ٢باب  وحنايمكاشفه 

؟ چيستند را زنده كند ماندارانيا ريو سا حيبه مس شانيا يمحبت و سرسپردگ نيتا نخست زديانگ يم

  با هم مرتبط هستند؟ به ترتيب ورد چگونهسه م نيا

                            

                            

  

پس از ميالد  ١٠٠تا  ٣١هاي  بين سال سايكل يروحان طيو شرا يكل تيافسس با وضع يسايكل تيوضع ،بطور نبوتي

 لينجبه ا يچون محبت و وفادار ييها يژگيبا و ]يا وابسته به رسوالن[رسالتي  يسايكل. ت داشتقمطاب مسيح

رو، از  نيخود شد و از ا هيلشروع به از دست دادن آتش عالقه او سايقرن اول، كل انياما در پا. شد يمشخص م

  .فاصله گرفت ليانج وصو خل يسادگ

اعضا ممكن . شان رو به كاهش است كه عالقه ديتصور كن ياز اجتماع يخود را به عنوان عضو

را كه درست  يكار يها حت نظر، آن كياز . مشخص شده، نباشند ياست در ظاهر مرتكب گناه

 نجايدر ا يسيمشاوره ع .برند يرنج م يو سرد فاتيحال، از تشر نيبا ا دهند؛ ياست انجام م

    بخشد؟ ييرها تيوضع نيرا از ا سايكل تواند يچگونه م
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  ژانويه ١١                      جمعه

  

، از كتاب اعمال رسوالن را ٥٧٧-٥٦٨ت ، صفحا»پاتموس «  ت،يوا يج الن ينوشته ها از :مطالعه بيشتر

ده درخشان شده رپاتموس از جالل نجات دهنده ظهور ك. شد ضيف يبرا يا لهيوس وحناي جفايآزار و «  .ديبخوان

 .خواهد بود باعث جالل ويبود كه همواره  دهيددر دستان و پاهايش  خيرا در قالب انسان با آثار م حيسم ،وحناي. بود

پوشيده شده بود  يجاللچنان از را مشاهده كند كه كرده خود  اميخداوند قتا او اجازه داده شده بود به  گريبار دحال 

   .كه بشر قادر به مشاهده آن باشد بدون اينكه با مشاهده آن جالل هالك شود

 است نياز ا يگواهباشند كه مانيا يب اي دار مانيا فارغ از اينكه همه باشد، يبرا، مي تواند وحناي به حيظاهر شدن مس« 

به . كنند يقوم خدا را احاطه م رهيت يابرها يگاه. ببخشد اتيقدرت ح سايبه كل ديبا. ميكرده دار اميق يحيكه ما مس

داده  ييها زمان نيها در چن درس نيتر اما آموزنده. ها را متوقف خواهد نمود آن جفاظلم و  ايكه گو رسد ينظر م

 دهياو در به آتش كش. سازد يم انيافراد منتخبش نما يو خود را برا شود يها م اغلب وارد زندان ،حيمس. شوند يم

 يپرتوها نيتر تر هستند، درخشان ها ستارگان درخشان شب نيتر كيهمانطور كه در تار. ها است شدنشان، همراه آن

عدالت، نجات دهنده  ديخورش يپرتوها تر، رهيهر چه آسمان ت. شوند يآشكار م ها يكيتار نيتر قيدر عم خداجالل 

  Ellen G. White, The Youth’s Instructor, April 5, 1900وايت، . الن جي –»  تر و مؤثرتر خواهند بود كرده واضح اميق

   بحث براي سواالتي

همچنانكه مكاشفه . گذارد يم انيرا با خوانندگان در م ديو شن ديدر پاتموس د كه آنچه وحناي -١

چه كالم دلگرم  د؟يشنو يو م دينيب يم يزيچه چ د،يخوان يرا م ٢٠ا ت ١٢ اتيآ ١باب  وحناي

 حقايق آشكار شده در اين رويا بدست بياوريد؟ از  ديتوان يم يا كننده

او را «  ان،يكه در پا زديانگ يرا برم نيزم نيساكن ٧ هيآ ١٤باب  وحنايفرشته اول در مكاشفه  -٢

 هيآ ٢٠از خروج باب  گويش نيا .» نديپرستش نما ديها را آفر و چشمه ايو در نيكه آسمان و زم
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آنگونه كه  ،زمان انيسبت در پا تيدر مورد اهم يزيچه چ پيا م فرشته اول. گرفته شده است ١١

 د؟يگو يشده است، به ما م انينما وحناي فهدر مكاش

در  شتريهر چه ب. شوند يبا آن روبرو م انيحياز مس ياريوجود دارد كه بس بيعج يا هيكنا -٣

متضاد آن  دياگر چه با. تر است رفتن آن آسان نياز ب يحت ايو  مانيشدن ا رنگ كمباشند،  سايكل

 رددر مو شتريب ديبا م،يبردار حيبا مس يتر يطوالنگامهاي هر  چه  ز،يگذشته از هر چ. بيفتداتفاق 

نها روشن بلكه را نه ت مانيا شعله ميتوان يپس چگونه م. مياموزيب خوداو و محبتش نسبت به 

 م؟يباشد، نگه دار ديتر از آنچه با تر و روشن درخشان
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  ژانويه ١٨تا  ١٢              درس سوم

  هاي عيسي به هفت كليسا پيام

                            

  روز سبت بعد از ظهر

 ٣باب   ،٢٩تا  ١٨ اتيآ ٢، باب ١٧تا  ١٢ اتيآ ٢، باب ١١تا  ٨ اتيآ ٢باب  وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 .١٠ هيآ ٦١باب  اي؛ اشع٢٢تا  ١٤ اتيآ ٣، باب ٦تا ١ اتيآ ٣، باب ١٣تا  ٧ اتيآ

همان طور  د،يتخت خود خواهم بخش يدر رو ييگردد جا روزيكه پ يبه آن كس« : آيه حفظي

  ).٢١آيه  ٣ باب مكاشفه يوحنا( » شدم و با پدر بر تخت او نشستم روزيكه من پ

در اصل به  ها اميكه آن پ يدر حال. فرستد يش مخوي قوم براي ،اميبا هفت پ يا نامه ،وحناي قياز پاتموس از طر يسيع

به طور نبوي نمادهاي شرايط كليسا در طول تاريخ را به  نيهمچن شدند، يمربوط م وحنايدر زمان  ايآس يساهايكل

  .كشند تصوير مي

هر كدام با خطاب . كنند يمتبعيت گانه  ساختار شش همان آنان ازكه  دهد ينشان م ها اميپ نيا پهلو به پهلوي سهيمقا

 »اين چنين بنويس «  مترادفي همچونبخش دوم با عبارت . شوند يآغاز م يسيبا نام توسط ع سايقرار داده شدن كل

 ١استفاده از توصيفات و نمادهاي آمده در باب با  ساهايخود را به هر كدام از كل يسيكه در آن ع شود يآغاز م

خود  ييبه توانا يسيرو، ع نياز ا. بودند سايخاص هر كل يازهايناسب با نتم يسياز ع ها فيآن توص. كند رفي ميمع

ارائه  ساياز كل يابيارز كي يسيع پس از آن،. اشاره نمود شانيمختلف ا يها تيها و موقع به چالش يدگيدر رس

تمنايي براي شنيدن پيام با  اميهر پ تيدر نها. ديآ ونريكه چگونه از مخمصه ب دهد يرا اندرز م سايو سپس كل دهد يم

   .روح و با وعده هايي براي فاتحان خاتمه مي يابد
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و اين هفته در   ،همانطور كه در تحليل و بررسي پيام به كليساي اول در افسس در مطالعه هفته گذشته ديديم

را  سايهر كل يازهاين كند و اميد ارائه مي يسيكه ع ، در خواهيم يافتديد ميخواهمان از شش پيام باقي مانده  مطالعه

 .كند نيتأم زيما را ن يازهايامروزه ن تواند ياو مطمئناً م ن،يبنابرا. نمايد ميبرآورده در شرايط مختلفشان 

  .شويد آماده ژانويه ١٩ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  ژانويه ١٣                    يكشنبه

  به اسميرنا و پرغاموس پيام مسيح

عواقب . بود را اجباري كردهپرستش امپراتور  ي بود كه طي حكميو ثروتمند بود و البته مركز بايشهر ز كي رناياسم

   .اين حكم موجب از دست دادن شهروندي يا جفا ديدن و حتي به شهادت رسيدن منجر مي شد رفتنينپذ

نمود  يمعرف سايكل نيخود را به ا يسيكه ع يا نحوه. ديرا بخوان ١١تا  ٨ اتيآ ٢باب  وحنايمكاشفه 

در  سايبه كل يچه هشدار يسيچگونه بود؟ ع سايكل تيدارد؟ وضع سايكل تيبا وضع يچه ارتباط

  دهد؟ يرابطه با آنچه در شرف اتفاق بود، م

                            

                            

  

 انيحيكه مس ي، هنگامي كاربرد داردرسالت پسا يساهايكلدوران  طور نبوتي براي به رناياسم يسايبه كلارسالي  اميپ

 بيان » ده روز« . دوش يمربوط م به طور نبوتي گرفتند، يقرار م جفاروم مورد آزار و  يتوسط امپراتور انهيوحش  بطور

 حيمس الدياز م پس ٣٠٣سال  از كلسينويكه توسط د يتيبه ده سال آزار و اذ ١٠ هيآ ٢باب  وحنايشده در مكاشفه 

را صادر نمود كه  النيبزرگ فرمان م نيكه كنستانت يزمان اشاره مي كند، افت،يادامه  حيمس الديپس از م ٣١٣تا سال 

  .داد يم يمذهب يآزاد انيحيبه مس
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فرقه هاي گوناگون بت پرستي بود، از جمله فرقه اسقلپيوس، بت شفاي يوناني بود كه مركز ] پرغامه[پرغاموس 

 پرغاموس. مردم از همه جا به معبد اسقلپيوس مي آمدند تا شفا بگيرند. و نماد آن يك مار بود ناميده مي شد] منجي«

جاي تعجب . نقشي راهبردي در ترويج فرقه پرستش پادشاه داشت، كه همچون اسميرنا پرستش آن اجباري بود

سي دارد و جايي نيست كه چرا عيسي گفت كه مسيحيان در پرغاموس در شهري زندگي مي كنند كه شيطان كر

  .است كه سرير او در آنجا قرار دارد

 از او يابيارزكند؟  يم يمعرف سايكل نيخود را چگونه به ا يسيع. ديرا بخوان ١٥-١٢: ٢ مكاشفه

  بود؟ چه آن يروحان تيوضع

ادار باقي در حالي كه بسياري از آنان وف. مسيحيان در پرغاموس با وسوسه هايي از بيرون و هم از درون مواجه بودند

همچون بلعام، . سر سازش فرود آوردند، از ترس آزار و شكنجه، با بت پرستي »نقوالويان « ماندند، برخي، همچون 

، اين اعضا مناسب )١٦: ٣١اعداد (كه در مسير سرزمين موعود، اسرائيل را با ارتداد فريفته و بر ضد خدا گناه ورزيد 

« گرچه شوراي اورشليم .  نظر گرفتند كه ايمان خود را به خطر بيندازندتر ديدند و حتي آنرا بعنوان پاداشي در 

، اصول اعتقادي بلعام، )٢٩: ١٥اعمال رسوالن (را قدغن ساخته بود » روابط شنيع غير اخالقي « و » پيشكش به بت ها 

ي مي تواند به پرغاموس تنها راه حلي كه عيس. اعضاي كليسا را فريفته بود تا تصميم شورا را ناديده در نظر بگيرند

  ).١٦: ٢مكاشفه (است » توبه « : ارائه كند

اگرچه برخي اعضا در كليسا . ميالدي است ٥٣٨تا  ٣١٣كليساي پرغاموس تصويري نبوتي از كليسا طي سالهاي 

 .وفادار باقي ماندند، زوال روحاني و ارتداد بسرعت افزايش يافت

است؟  يبه چه معن، ايمان مرا انكار ننمودي)دينيبب زيرا ن ١٢ هيآ ١٤؛ باب ١٣ هيآ ٢باب  وحنايمكاشفه ( در

تا پاي مرگ «چگونه عدم انكار ايمان به ما كمك مي كند تا در برابر سازش مقاومت كنيم و 

  ). ١٠: ٢مكاشفه (باشيم؟ » وفادار باشيم
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  ژانويه ٤١                    شنبه   دو

  پيام مسيح به طياطيرا

به . كليسا ظلماني شده بودعالوه بر اين ، . نداشت يفرهنگ اي ياسيس اهميت چيه راياطيط شهرها، ريبا سا سهيدر مقا

 يتجار صنف عضو يك ديمردم با در امپراتوري روم  شغل، كيداشتن  ايكسب و كار  كيمنظور اداره كردن 

ودند تا در ضيافت ها ي صنف مجبور باعضا. طياطيرا باالخص براي اجرا و اعمال اين التزام مشهور بود .بودند يم

 يكسان . شركت جسته و در مراسم تشريفاتي معبد حضور بهم مي رساندند، كه اغلب شامل اعمال ناپسند و شنيع بود

آن  انيحيمسبراي  .همراهي و پيروي نمي كردند با اخراج از صنف روبرو بوده و تحريم اقتصادي مي شدندكه 

ي و سازش كامل يا محروم شدن كامل براي خاطر انجيل، يكي را زمان، اين معني را مي داد كه بين سرسپردگ

   .انتخاب كنند

 يمعرف كليساي طياطيراچگونه خود را به  يسيع. ديرا بخوان ٢٩تا  ١٨ اتيآ ٢باب  وحنايمكاشفه 

عيسي فرمان داده بود تا كليسا از چه ويژگيهايي برخوردار  ؟)دينيبب زيرا ن ٦ هيآ ١٠باب  اليدان( كند يم

  چه بودند؟ مشكالت پيش رو براي اجابت چنين خواسته ايو اشد ب

                            

                           

 

به  زابلينام ا. سازش شدو بت پرستي كفر  طيبا مح ي طياطيرا مجبور شده بود تا باسايپرغاموس، كل يسايمانند كل

او را به  يسيع). ٣٣تا  ٣١ اتيآ ١٦باب پادشاهان اول (شد  ليهمسر پادشاه احاب اشاره دارد كه باعث ارتداد اسرائ

آن اعضاي كليسا كه حقيقت را زير پا گذاشت و ايده . )٢٠: ٢مكاشفه ( كشد يم ريبه تصو يروحان يا عنوان فاحشه

  . بت پرستي و الحاد را پذيرفت، مرتكب زناي روحاني شد» ناپاك«هاي 

در خالل اين دوران، خطري كه امت خدا را . بود ١٥٨٥تا  ٥٣٨كليساي طياطيرا نماد وضعيت مسيحيت بين سالهاي 

سنت ها و رسوم جاي كتاب مقدس را گرفت، كهانت بشري . تهديد مي كرد از بيرون كليسا نبود بلكه از درون بود
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كساني كه . و آثار مقدس جاي كهانت مسيح را گرفت و اعمال بعنوان وسيله اي براي رستگاري در نظر گرفته شد

براي قرن ها، كليساي راستين مامن خود را در . نده را نپذيرفتند، شكنجه شده و حتي كشته شدندتاثيرات فاسد كن

ولي عيسي كليساي طياطيرا را براي ايمان و محبتي كه داشتند ). را ببينيد ١٤، ١٣، ٦: ١٢مكاشفه (بيابان ها يافت 

  . س داشتاشاره به اصالحات و شروع بازگشت به كتاب مقد –ستود، كارها و خدمات 

محكم نگاه  ميآ يكه من م يتا زمان ديآنچه دار« : ديشيانديب ٢٥ هيآ ٢مكاشفه باب  كالمدرباره 

 ميدار يسياز ع يزيما چه چ ست؟يچ يو جمع يما به طور فرد يكلمات برا نيا يمعنا. »  ديدار

  ؟آنرا محكم نگاه داريم ديكه با

 ژانويه ١٥                      سه شنبه

  ساي ساردپيام مسيح به كلي

كه شهر  يدر حال. خود را از دست داد و منزلت شهر اعتبار نياما در دوران روم، ا. باشكوه داشت يخيسارد تار

شهر . حاضر آن تيگذشته آن داشت و نه در واقع خيدر تار شهير شكوه و جالل آن ،بهره مند بود تمولهمچنان از 

چنان احساس  دانشهرون. بود رسوخقابل  ريغتقريباً رو،  نياز اتند ساخته شده بود و  بيبا ش يا تپه يبر باالكهن 

  .شد يمحافظت م يدقت يشهر با ب يوارهايكه ازد كردند يم تيامن

تا  ١ اتيآ ٥باب  انيكيتسالوناول و  ٤٤تا  ٤٢ اتيآ ٢٤باب  يو مت ٦تا  ١ اتيآ ٣باب  وحنايمكاشفه 

 وضعيت يبرا عالجيبه عنوان  خواهد يم سارد انيحياز مس يسيكه ع يزيآن سه چ. ديرا بخوان ٨

 هرش يخيتار نهيشيمراقب بودن چگونه با پ هب يسيخود انجام دهند، كدامند؟ هشدار ع يروحان

  ارتباط دارد؟
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به  سايكل. روحاني بودندمرده ها  اكثر آن داند، يسارد وفادار م يسايدر كلرا  يحيتنها چند مس يسيكه ع يدر حال

  .است يروحان رخوت، بلكه متهم به )رايطايپرغامس و ط يساهايمانند كل( شود يمتهم نم يارتداد علن ايگناه  چيه

تقريباً بين سالهاي  ها در دوران پس از اصالحات، پروتستان يروحان وضعيتسارد به طور مؤثر بر  يسايبه كل اميپ

 ريتحت تأث. تشريفات مرده و خودباوري روحاني تنزل يافتبه  سايكه كل يزمان منتسب مي گردد،  ١٧٤٠تا  ١٥٦٥

، تمركز كليسا از فيض انجيل و تعهد به مسيح كاهش يافت و جاي ]دنياگرائي[سيل فلسفه عقل گرائي و سكوالريزم 

ما در واقع از نظر ا د،يرس يدوره اگر چه زنده به نظر م نيدر ا سايكلكيش و بحث هاي خشك فلسفي دادخود را به 

  .مرده بود يروحان

با عبارات  شهيوجود دارند كه هم يانيحيمس. پيام مسيح به سارد براي تمامي نسل هاي مسيحي كاربرد دارد

چنين مسيحياني چيز زيادي در خصوص متأسفانه . شكوهمندانه از گذشته وفادارانه خود به مسيح سخن مي گويند

  .مذهب آنان اسمي است، و فاقد مذهب راستينِ تعهد اصيل به انجيل است. دارندتجربه خود با مسيح براي گفتن ن

 ييها به چه روش ح،يبه مس محض مانيا قيبزرگ نجات از طر قتيبا همواره نگه داشتن حق

و چگونه  ستيآن چ ياند؟ معنا نبوده بيع يكه اعمالمان در مقابل خدا ب مييبگو ميتوان يم

  .دينيرا بب ٤٨تا  ٤٤ اتيآ ٥باب  يمت م؟يكن بيع يبرابر خدا ب اعمال خود را در ميتوان يم

  ژانويه ٦١                      چهارشنبه

  پيام مسيح به كليساي فيالدلفيا

شهر در ). يعني محبت برادرانه(آخرين كليسايي كه توسط عيسي مورد خطاب قرار گرفت، كليساي فيالدلفيا بود 

دروازه اي گشوده به يك فالت وسيع  –در نظر گرفته مي شد شاهراه تجاري قرار داشت و بعنوان دروازي 

. كاوش ها حاكي از اين است كه فيالدلفيا مركزي بود كه مردم براي سالمت و شفا به آنجا مي آمدند. حاصلخيز

. ساكنان شهر بخاطر زمين لرزه هاي مكرر به خارج از شهر نقل مكان كرده و در كلبه هاي محقر زندگي مي كردند

 كند، يم يمعرف اميپ نيخود را در ا يسيكه ع يروش. ديرا بخوان ٩تا  ٧ اتيآ ٣باب  وحنايفه مكاش
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مكاشفه ( »كمي داريقدرت «  در باره  يسيع هيانيمرتبط است؟ ب سايكل نيا تيچگونه به وضع

  د؟يگو يم سايكل تيدرباره وضع يزيچه چ ،)٨ هيآ ٣باب  وحناي

خالل بيداري اول و دوم اطالق مي شود كه در  بزرگ مكتب پروتستان در يايحا بطور نبوتي به سايكل نيبه ا اميپ

تاكيد رو به رشدي بر اطاعت از احكام خداوند و . اتفاق افتاد ١٨٤٤تا  ١٧٤٠بريتانياي كبير و امريكا در بين سالهاي 

معبد خداي «آن بظاهر راهي به سوي قدس آسماني است، بخاطر اينكه در » درب گشوده«. زندگي پاك شده است

يك در بسته شد و در ديگري باز شد ).مقايسه كنيد ٢و  ١: ٤، را با مكاشفه ١٢: ٣مكاشفه (نيز اشاره شده است » من

  . بوقوع پيوست ١٨٤٤اشاره به تغييري دارد كه در خدمت كهانت اعظمي مسيح در سال 

اينكه زمان كوتاه است و اينكه آمدن مسيح چه نشانه هايي داده شده است مبني بر . را بخوانيد ١٣-١٠: ٣مكاشفه 

؟ )١٩: ٢دوم تيموتائوس (اهميت و برجستگي نام خدا كه بر امت وي نوشته شده است چيست نزديك شده است؟ 

در باره كساني كه نام خدا را حمل مي كنند چه  ٦: ٣٤اگر نامي معرف شخصيت و ويژگي يك فرد باشد، خروج 

  مي گويد؟

ختم مي شد، پيام  ١٨٤٤در سال هايي كه به . ها در هر دو سوي اقيانوس اطلس اتفاق افتاداحياي بزرگ در كليسا

وعده خدا براي نوشتن نام خود بر كساني . آمدن قريب الوقوع مسيح در بسياري از قسمت هاي جهان اعالن گرديد

درست به همان اندازه  .كه ظفر يافته اند، حاكي است كه شخصيت و ويزگي هاي خدا در امت وي ديده خواهد شد

كه پيام آمدن قريب الوقوع مسيح صادق است، پيامي كه مسيح وعده مي دهد كه گناهان آنان را بخشيده و احكام 

: ١٠؛ عبرانيان ٦: ١فيليپيان (آنان را بر وي قلبهاي آنان مي نويسد، امت خود را براي واقعه اي عظيم آماده مي سازد 

  ).را ببينيد ١٧و  ١٦

 كه يكار دنيرسان كمال به وعده دارد؟ شما يبرا ييمعنا چه حيمس الوقوع بيقر زگشتبا ديام

  دهد؟ يم شما به ينيتضم چه كرده، شروع حيمس
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  ژانويه ٧١                      پنجشنبه

  وديكيهئكليساي ال

. ر داشتقرا بازرگاني ياصلراه  ريدر مس كهثروتمند  يشهر ،بود هيكيالئود در يسيمورد خطاب ع يسايكل نيآخر

 – يو مدرسه پزشك) شد يم يها نگهدار طال در آن ياديرزيكه مقاد( شيها پشم، بانك توليد صنعت يشهر برا نيا

 ٦٠در حدود سال . ودب شهروندان شده ييخودكفاباعث ثروت  نيا. توليد مي كردچشم مرهم   يدارو كه دارويي،

كمك از روم را رد كردند و  شنهاديد، شهروندان پكر رانيزلزله شهر را و كيكه  يهنگام ح،يمس الديپس از م

 يقنات قيكه شهر فاقد آب بود، آب شهر از طر يياز آنجا. نديبرآ تياز پس موقع توانند يشدند كه خود م يمدع

دور بود، آب در  هيكيمكان از الئود نيكه ا ييو از آنجا. آمد يم سيراپوليه ازگرم  يها كه از چشمه شد يم نيتأم

   . مي رسيد ولرم بودبه شهر  كهزمان 

شهر  ييخودكفا هيروح. ديرا بخوان ٨ هيآ ١٢و هوشع باب  ١٧تا  ١٤ اتيآ ٣باب  وحنايمكاشفه 

  ؟نمود رسوخ هيكيالئود انيحيچگونه به مس

                            

                           

 

خشنودي «ها  ه مشكل آنبلك. كفر سرزنش نكرد ايارتداد همچون  ،يجد يگناه يرا برا هيكيالئود انيحيمس ،يسيع

كه به شهر  يها مانند آب آن. ه بودشد سوق داده يروحان رخوتبود كه به  »خود نيك پنداري«يا » از خويشتن

 ازين يزيشدند كه ثروتمند هستند و به چ يها مدع آن. نه سرد و با طراوت بودند و نه داغ، بلكه ولرم بودند د،يرس يم

  .بودند نايو ناب عريان ر،يخود فق يروحان عيتوضحال، نسبت به  نيبا ا ندارند؛

وضعيت روحاني كليسا كه در شُرُف خاتمه تاريخ زمين قرار دارد را نمادين مي سازد، همانگونه  هيكيالئود يسايكل

يكي از اين پيوند ها، همانگونه در هشدار . كه برخي ارتباط ها را در بخش هاي آخر زمان مكاشفه نشان مي دهد

كليساي « باز مي گردد چرا كه » جامه هاي سفيد « داده شده، به  ١٥: ١٦تاكيدي در مكاشفه  عيسي بصورت



Farsi Quarterly Lessons                                       ٢٠١٩سه ماهه اول سال    |  سبت گروه بزرگساالندروس    كليساي ادونتيست هاي روز هفتم                             

 

      Jan | Feb | Mar   2019         34 
 

).  را بخوانيد ١٨: ٣مكاشفه (» الئوديكيه كه از نظر روحاني عريان است نياز به عدالت مسيح دارد تا خود را بپوشاند 

جنگ [اين وسط به نبرد روحاني آرماگدون هشدار به كسي كه جامه هاي خود را نگاه دارد تا عريان راه نرود در 

زمان گزيني عيسي ممكن است در ابتدا بنظر عجيب بيايد، بخاطر اينكه بيش . ارجاع مي شود] نهائي ميان خير و شر

. با اين وجود، دوره آزمايش و سنجش براي همه تمام خواهد شد. از اين امكان دريافت اين جامه ها ممكن نيست

پديدار مي گردد بدليل ] نبرد نهايي بين خير و شر[امه در ارتباط با بالي هفتم و آرماگدون هشدار نگاه داشتن ج

قبل از اينكه خيلي  –اينكه عيسي مي خواهد تا به الئوديكيه يادآوري كند پيشاپيش براي نبرد دهشتناك آماده باشد 

شدار مي دهد تا كه چنانچه از گوشسپاري به اهالي كليساي الئوديكيه را ه ١٥: ١٦از اين رو، مكاشفه . دير شده باشد

، از دست خواهند )١٨و  ١٧: ٣مكاشفه (انرزهاي عيسي غفلت و قصور كنند و در عوض عرياني را انتخاب نمايند 

  ). ٣: ٣تا  ٢٨: ٢اول يوحنا (رفت، و در زمان آمدن او خجل خواهد شد 

مكاشفه (او از آنان مي خواهد تا توبه كنند  .ست داردها را دو كه آن دهد يم اطمينان هيكيالئود يسايبه كل يسيع

باب  غزل غزل هاي سليمانخود به عنوان عاشق در  دنيكش رياو درخواست خود را با به تصو). ١٩ هيآ ٣باب  وحناي

 ٣ باب وحنايمكاشفه ( رساند يم انيو تقاضا دارد كه وارد شود، به پا زند يدر م ستاده،يدر ا كناركه  ٦تا  ٢ اتيآ ٥

تا در سفره اي صميمي  با  وعده داده است  اجازه ورود بدهند،او كه در را باز كرده و به  يتمام كساناو به ). ٢٠ هيآ

  ).٤: ٢٠مكاشفه (عرش حكمراني كنند او غذا بخورند، و در نهايت، با او در 

ارائه  هيكيالئود يسايبه كل اندرزيچه  يسيع. ديرا بخوان ٢٢تا  ١٨ اتيآ ٣باب  وحنايمكاشفه 

 اي؛ اشع٧ هيآ ١پطرس باب اول ( ؟هستندچيزهايي چشم نماد چه  مرهمو  ديطال، جامه سف دهد؟ يم

 يها ستيبه ما به عنوان ادونت ها ني؟ همه ا)دينيرا بب ١٨و  ١٧ اتيآ ١باب  اني؛ افسس١٠ هيآ ٦١باب 

  د؟يگو يچه م م،يدان يم هيكيالئود يسايروز هفتم كه خود را كل

  ژانويه ١٨                      جمعه

   .ديبخوان تيوا يج الن نوشه رسوالن، اعمال كتاب از را ٥٩٢ تا ٥٧٨صفحه  مكاشفه، :تفكري فراتر

مچنان وفادار بود، هدر افسس  سايكل. مي باشد سايهفت كل نيدر ا ينشان دهنده زوال روحان ،ساهايبه كل اميهفت پ 

پرغاموس و . وفادار بودند تا حد زيادي ايالدلفيو ف رنايدر اسم ساهايكل. خود را از دست داده بود هياول عالقهاگر چه 
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طياطيرا بيشتر و بيشتر سازش كردند تا اينكه جمعيت كثيري از ايمانداران آن كليساها بطور كامل از ايمان خالص 

اين كليسا با تعداد كثيري از مسيحيان . در وضعيت بحران جدي بود كليساي سارد. شاگردي به ارتداد كشيده شدند

 در  هيكيالئود يسايكل. انجيل توازن و هماهنگي نداشتند، در حالي كه فيالدلفيا معرف تعداد قليلي از ايمانداران بود

  . چنان وضعيت رخوت روحاني و خود شيفتگي بود كه چيز خوبي نمي توان درباره آن كليسا گفت

وجود، ممكن است  نيبا ا. دهد يم ييها وعده رنديپذ يمرا  يو حتيكه نص كليساهاييبه  ام،يدر خاتمه هر پ يسيع

داده شده  يها در وعده يدرخور توجه يشيافزا ،همراه با شواهد مبني بر زوال در كليساها مشاهده شود كه  نيچن

در حالي كه هر كليسا مسير . كند يم افتيوعده در كيتنها عيسي به او اولين پيام را مي دهد، افسس كه . وجود دارد

 ت،يدر نها. كند يم افتيدر يشتريب يها وعده ،يقبل يسايكل نسبت به يكهر نزولي روحاني را دنبال مي كند، 

 بارگاهشدن در  ميسه: وعده را بدست آورد نينمود، بزرگتر افتيوعده در كيكه تنها  يدر حال هيكيالئود يسايكل

  ).٢١ هيآ ٣باب  وحنايمكاشفه ( يسيع

   بحث براي سواالتي

بيانيه اي  ساها،يدر كل يروحان زوالهمراه با به هر يك از كليساها در توالي، ها  وعده شيزااف -١

 انيروم( را بازتاب مي دهد كه هنگامي كه گناه افزايش مي يابد، فيض به وفور ارزاني مي شود

هر چقدر هم كه  سايكل« وعده در پرتو بيانيه اي بينديشيدكه مي گويد ؟ به آن )٢٠ هيآ ٥باب 

توجه خود را بر آن اهم  حياست كه مس نيزم يباشد، تنها هدف بر رو بيع يو دارا فيضع

 سازد يم تيالقدس تقو روح لهيوسبمحافظت كرده و  اقياو دائماً آن را با اشت. »معطوف مي دارد 

 ... ،وايت. يالن ج -. »

-Ellen G. White, Selected Messages, book 2, p. 396. 

بودن دشوار  يحيمس ،كالنشهر ها و  يتجار ،يصنعت يكه در شهرها نديگو يم اغلب انيحيمس -٢

وفادار ماندند  ليبودند كه به انج يانيحيمس ايدر آس ابيكام يكه در شهرها تيواقع نياز ا. است

با  ايآس انيحيآموخت؟ به مس توان يم يزيچه چ  نشدند، فيكفر ضع طيمح يفشارها زيرو در 

مفهوم در جهان بودن اما از . ديشيانديب ١٩تا  ١٥ اتيآ ١٧باب  وحناير د يسيع يعاتوجه به د
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 يبزرگ زندگ يكه در شهرها يكسان ژهيبو يامروز انيحيجهان نبودن چگونه در مورد مس

 شود؟ ياعمال م كنند، يم

ارسال  اميدر پ مانبه كالم داده شده به خود ميتوان يچگونه م ي روز هفتمها ستيما ادونت -٣

 م؟يتوجه كنبهتر اعتنا و  انيكيه الئودب شده 
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  ژانويه ٢٥تا  ١٩            درس چهارم

  برّه سزاوار

                            

  روز سبت بعد از ظهر

 ١باب  اني؛ افسس٥باب  وحناي؛ مكاشفه ١٤تا  ٥ اتيآ ١باب  الي؛ حزق٤باب  وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 .٣٦تا  ٣٢ اتيآ ٢؛ اعمال رسوالن باب ١٢ هيآ ١٠باب  اني؛ عبران٢٣تا  ٢٠ اتيآ

  اقتياو ل!  است  شده روزي، پ داود است  از نسل  كه هوداي  لهيقب ريش ، نيبب.  نكن  هيگر« 

 » ديرا بگشا  مهر آن  دارد طومار و هفت
  ).٥ه آي ٥ باب مكاشفه يوحنا(

 رييبه آسمان تغ نياز زم ي يوحنااياكنون رؤ. كرديممطالعه را  نيزم يقومش بر رو يبرا حيمس يها اميپدر هفته پيش 

  .تمركز دارد ،ندهيآ يعني) ١ هيآ ٤باب  وحنايمكاشفه ( “رخ دهد نيبعد از ا ديآنچه كه با”و بر  دهد يمكان م

به طور  وحنايمكاشفه  ٥و  ٤ يها صحنه باب ب،يترت نيبه هم. در تاالر عرش رخ مي دهد، ٥و  ٤ يها باب يايرؤ

مركزيت  د،آشكار شو ندهيآ نكهياز ا شيوجود، پ نيبا ا .به نمايش مي گذارد نقشه نجات و خيتارنترل ك نينماد

بر امور زمين و  براي رهايي نژاد بشر به ما نشان داده  ماموريت كهانت اعظمي مسيح در آسمان مبني بر حاكميت او 

است را ثبت شده  كه در مابقي كتاب ندهيآ عياز مفهوم وقا يانداز ، چشم٥و  ٤ يها باببدين طريق، . شده است

  . فراهم مي آورد

نوشته  پرده يب باًيتقر يبه زبان ساينوشته شده به هفت كل يها اميكه پ يمتوجه شود در حال يممكن است كس نيهمچن

 خيزبان از تار نيا. باشد يآسان نم شهيآن هم ريكه تفس برد يرا بكار م نينماد يبه بعد كتاب زبان نياز ا  شده بودند،
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 حيصح يدرك به وحناياز مكاشفه  يدرست ريتفسبراي . شده است تهثبت شده، گرف ميقوم خدا آنگونه كه در عهد قد

  .نياز است ميعهد قد در پرتو نياز زبان نماد

  .شويد آماده ژانويه ٢٦ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  ژانويه ٢٠                    يكشنبه

  سراي تخت پادشاهي آسمانيدر 

از زمان  ؛خيتار عيانداز وس و چشم رفته به آسمانمي خواهد تا ب وحناياز  يسيع،  ١ هيآ ٤باب  وحنايمكاشفه  باشروع

   .زمان بازگشت ثاني را مشاهده كندخود تا 

ه به با توج. ديبخوان ٢٨تا  ٢٦ اتيآ ١باب  اليرا همراه با حزق ٨تا  ١ اتيآ ٤باب  وحنايمكاشفه 

 ميتوان يم يزيچه چ ي، درباره عظمت اتاق تخت پادشاه١٤تا  ١١ اتيآ ٥باب  وحنايمكاشفه 

  م؟يريفرا گ يآسمان

                            

                           

 

 تينماد قدرت حاكم يتخت ملكوت. خدا نگاه كرد يو به تخت ملكوت يدر باز به داخل معبد آسمان يرسول از البال

او به قومش  وعده داده شده ياطراف آن نشانه وفادار كمان نيكه رنگ ياست در حال خدا بر مخلوقات حاكميتو 

 زمين را غصب كرده ،با زور حاكميت بر كه طان،يوجود، ش نيبا ا ).١٠و  ٩: ٥٤؛ اشعيا ١٦-١٣: ٩پيدايش ( باشد يم

بر جهان  حامكيتحق  صخصودر  طانيخدا و ش انيدر نبرد بزرگ م يمسئله اصل. ترا انكار كرده اس الهياقتدار 

هدف گردهمائي آسماني كه يوحنا در بارگاه آسماني مشاهده نمود براي تاييد حق حاكميت بر جهان . است يهست

  ).١٤-١١: ٥؛ مكاشفه ٨-١: ٤مكاشفه (است 
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در  يزيچه چ اتيآ نياز ا. ديرا بخوان ١٤تا  ٩ اتيآ ٥و باب  ١١تا  ٨ اتيآ ٤باب  وحنايمكاشفه 

 ٥است و در باب  پرستش ستهي، چرا خداوند شا٤در باب  د؟ياموزيب ديتوان يم يقيمورد عبادت حق

  باشد؟ ي، چرا بره خدا سزاوار آن م١٤تا  ٩ اتيآ

                            

                            

  

 را شود يكه در آنجا تكرار ماز پرستشي و  يدر معبد آسمان بارگاه سلطنتياز  يكل فيتوص كيمكاشفه،  ٤باب 

ارائه شده توسط برّه  نجات ٥باب  د،يستا يخدا را م آفريننده، قدرت ٤در باب  پرستشكه  يدر حال. دده يارائه م

خدا در خلقت و نجات را بازگو  يتوانااعمال  ،يقيكه عبادت حق دهد ينشان م فصل ها نيا. كند يم ليرا تجل يقربان

آن  ليو تبد اش هياول تيوان بازگرداندن آن به وضعخدا كه در ابتدا جهان را خلق نمود، قدرت و ت. ديستا يكرده و م

  .كارها را انجام خواهد داد نيدارد، و او وعده داده است تمام ا زيقومش را ن يبه خانه ابد

كه نه تنها ما و جهان ما را خلق نمود، بلكه تمام  يكس: ديشيانديب دهد، يم ميتعل ليدرباره آنچه انج

چه  نيا. بود زيما ن يبرا) ١٢ هيآ ٥باب  وحنايمكاشفه ( “شده يربانبرّه ق” نيهمچن د،يرا آفر هانيك

  دهد؟ يپر از درد و آشوب ارائه م يجهان انيدر م يزيانگ شگفت ديام

  ژانويه ٢١                    دوشنبه

 گردهمائي آسماني در عرش سماوي

 »بزرگان روحاني « عنوان . تندسيها فرشته ن كه آن دهد ينشان م ٤ هيآ ٤باب  وحنايدر مكاشفه  بزرگان روحانيشرح 

 ستند،يا يدر حضور خدا م شهيبر عكس فرشتگان كه هم. ها بكار برده شده است انسان يدر كتاب مقدس همواره برا

وفادار خدا هستند  ردملباس م پوشند يها م كه آن يديسف يها جامه. اند ها نشسته بر تخت بزرگان روحاني نيا

 نيمخصوص مقدس شانيسرها يبر رو) stephanoi يونانيبه ( يروزيپ يها تاج). ٥و  ٤ اتيآ ٣باب  وحنايمكاشفه (
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با شكوه  نيمقدس ارشد روحاني ٢٤كه  دارند ياظهار م ها نيهمه ا). ١٢ هيآ ١باب  عقوبي(اند  فاتح نگه داشته شده

 .هستند

ر كتاب مقدس نماد قوم د ١٢ عدد . شده است ليتشكتايي  ١٢از دو مجموعه كه : است نينماد، عددي  ٢٤ عدد

 ٢٤ عدد. باشند ديو جد مياز زمان عهد قد ه ايمجموع ،نماد قوم خدا توانند يم رهبر روحاني ٢٤. باشد يخدا م

اول ( كند يرا منعكس م دادند، يرا انجام م ينيكاهنان كه به نوبت خدمات معبد زم يبند دسته ٢٤سران  نيهمچن

  ).١٩تا  ١ اتيآ ٢٤باب  خيتوار

دارد كه  نياشاره نشده است، داللت بر ا رهبر روحاني ٢٤در كتاب مقدس به  نياز ا شيكه هرگز پ تيواقع نيا

صحنه آورده شده  نياز اتفاق افتادن ا شيپ يها ممكن است كم آن. هستند عرش سماويدر  ديجد يها گروه آن

 ٥١ اتيآ ٢٧باب  يمت( باشندكرده  اميق گراز م يسيهستند كه در زمان مردن ع يكسان اديها به احتمال ز آن. باشند

  ). ٥٣تا 

رهبر روحاني كه با عيسي به آسمان عروج كرده اند، بعنوان نمايندگان بشر هستند، تا شاهد  ٢٤اگر چنين است، اين 

رهبر روحاني، همراه با  ٢٤، ٩: ٥در مكاشفه . انصاف و عدالت خدا در اعمال وي، در درك نقشه رستگاري باشند

آنها با هم . ، در برابر بره كه ذبح گرديده بود و با اين وجود زنده است، سجده نمودند)٨آيه (وجود زنده چهار م

  ، آن طومار را گرفت  يوقت  « : سرودي تازه خوانده و بره را مي ستودند بعنوان آين يگانه اي كه سزاوار است، چرا كه

  پر از بخور داشتند كه  ييطال  يها و كاسه  چنگ  كي  از آنان  كيهر . كردند  و چهار رهبر در برابر او سجده  ستيب

  يريطومار را بگ  كه  يدار  اقتيتو ل“: گفتند يو م خواندند يم  يدياو سرود جد  يبرا  شانيا. است  ماندارانيا  يدعاها

خدا   يبرا  لهيو قب  و قوم  نژاد و زبانرا از هر   و مردم  يكرد  يرا قربان  جانت رايز ، يرا بخوان  ، آن را باز كرده  و مهرش

 .خواهند كرد  سلطنت  نيبر زم نروياز ا ؛ يرساند  سلطنت  و به  يساخت  ما كاهن  يخدا  يرا برا  شانيو ا. يديخر

ها را با  آن فيتوص. كنند يبه چهار موجود زنده اشاره م نيهمچن ٨تا  ٦ اتيآ ٤باب  وحنايمكاشفه 

در  نيو سراف ٢٢تا  ٢٠ اتيآ ١٠باب  اليو حزق ١٤تا  ٥ اتيآ ١باب  اليقچهار موجود زنده در حز

  .ديكن سهيمقا ٣و  ٢ اتيآ ٦باب  اياشع
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سمبل و نماد موجودات متعالي هستند كه بعنوان نمايندگان و محافظان تخت او خدمت مي نمايند زنده  موجودات

در انجام دستورات خدا و چشمانشان به  با سرعتي كه دارندها  آن يها بال ن،يور نمادبه ط). ١ هيآ ٩٩باب  ريمزام(

: ٥مكاشفه (رهبر روحاني و جمعيت بيشماري از فرشتگان در اطراف سرير  ٢٤حضور بهمراه . اشاره دارد شانيهوش ا

   . ، نشان مي دهد كه نمايندگان زمين و آسمان در سرير عرش الهي حضور دارند)١١

  ژانويه ٢٢                  شنبه  سه 

  طومار مهر و موم شده

مهر و  معني ، ١٢و  ١١ اتيآ ٢٩باب  ايبا توجه به اشع. ديرا بخوان ٤تا  ١ هيآ ٥باب  وحنايمكاشفه 

  و چرا يوحنا مي گريد؟ ستيچ كتاب شدن موم

                            

                           

 

بود  آن يگانه ايدر انتظار . ت راست پدر قرار داشتتخت در سم يبر رو كتاباست كه  نياز ا يحاك يونانيمتن 

  ).٢: ٥مكاشفه (» مهر و موم آن را باز كند « ه است تا آن را بر دارد و ستيكه شا

 نيا. باشد يم سايها و كل ملت ينبو خيتار ،ياله تيمش خيتار« مهر و موم شده شامل  طومار ،وايت. يبه گفته الن ج

حاكم بر  يها تمام قدرت خيو تار تيابد نينماد يكل شورا عتش،يشر ش،يها رماناقتدارش، ف ،يمشمول كالم اله

آمده  نيبه زبان نماد انشيتا پا نيزم خيتا يها از ابتدا ها و قوم ها، زبان تمام ملت ري، تأثكتابدر آن . شد يها م ملت

  Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 9, p. 7، وايت. الن جي –»  بود
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حل مشكل گناه و نجات  يبرا شيها خدا در مورد نقشه هايمهر و موم شده شامل راز كتابه طور خالصه، ب

 وحنايمكاشفه ( شدخواهد محقق  حيدر زمان آمدن دوباره مس راز،كامل آن  درك. باشد يسقوط كرده م يها انسان

  ).دينيرا بب ٧ هيآ ١٠باب 

است كه سزاوار  يتنها فرد در تمام هست حيچرا مس. ديرا بخوان ٧تا  ٥ اتيآ ٥باب  وحنايمكاشفه 

  باشد؟ يومار مهر و موم شده و باز كردن آن مطبرداشتن 

                            

                            

  

شده است،  اما  دهياگر چه توسط خدا آفر ارهيس نيا. مي باشد طانيش طغيان گريبه  عرش سماوي مربوطبحران در 

نجات از اسارت  يقوم خدا از زمان آدم برابيانگر شوق وافر  وحناي ستنيگر .غاصب بوده است طانيتحت سلطه ش

بدون شك خدا با قدرت . باشد يحل مشكل گناه م يشه خدا براقن دربردارندهمهر و موم شده  طومار. گناه بود

داشت  ازين يصخا زيوجود، نجات نسل بشر سقوط كرده به چ نيبا ا. آن نقشه را تحقق بخشد تواند يخود م اندازه يب

 شفيع و منجي ماو  تسلط و حاكميت بر زمين، طومارباز كردن  ستهيرو شا نيو از ا »ظفر يافت « بود كه  يسيو آن ع

  .مي باشد يآسمان قدسدر 

  م؟يخود قرار ده يحينخست تجربه مس تيرا در اولو يسيكه ع ميآموز يچگونه م

  ژانويه ٢٣                    شنبه  چهار

  بره سزاوار است 

 هيآ ١٠باب  انيعبران نيو همچن ٢٣تا  ٢٠ اتيآ ١باب  انيو افسس ١٤تا  ٨ اتيآ ٥باب  وحنايكاشفه م

  چه مي گويند؟ اميد و تسلي كمي ارائه مي كند كه دنيايي ه اينانيدر م اتيآ نيا. ديرا بخوان ١٢
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تمام  نشان مي دهد كه عمل، نيا. را برداشت طومارشد،  كينزدالهي  تسلطن برّه خدا به تخت ح،يكه مس يوقت

 تيحق حاكم ،يدر آن لحظه تمام هست). دينيرا بب ٢٢تا  ٢٠ اتيآ ١باب  انيافسس(به او سپرده شد  تياقتدار و حاكم

  .به دست آورده شد حيآنچه توسط آدم از دست رفته بود، با مس. نمود قيصدترا  نيبر زم حيمس

چهار . خود قرار داده استدر دستان  تيسرنوشت تمام بشرنشان مي دهد كه او  ، حيطومار توسط مس تنبرداش

و او  سجده ي، در مقابل ومكتوب است ٩ هيآ ٥باب  وحنايمانند آنگونه كه در مكاشفه  فرزانه ريپ ٢٤موجود زنده و 

كار، فرشتگان برتر  نيبا ا .» يكه ذبح شد رايز يهست شيمستحق گرفتن كتاب و گشودن مهرها« : را پرستش نمودند

او با خون خود، كفاره بشر سقوط . كنند يم دييها را تأ انسان يبه جا حيشدن مس يقربان افته،يبشر نجات  ندگانيو نما

  .دهد يرا ارائه م ميستينآن  قادر به تصور كه يا ندهينجات و وعده آ ديها ام پرداخت نموده است و به آنرا كرده 

را احاطه  يو تخت ملكوت وستنديپ يفرشتگان آسمان شمار ياكنون به تعداد ب رهبران روحاني موجود زنده و  چهار

مستحق است بره ذبح شده كه قوت و دولت و حكمت « : احترام كردند يادا ،نمودند و به پادشاه تازه به تخت نشسته

  ).١٢ هيآ ٥باب  وحنايمكاشفه ( » !ابديو اكرام و جالل و بركت را ب ييو توانا

تخت « : كنند حيملوكانه را نثار پدر و مس شيتا ستا وستنديپ گريكديبه  نيآسمان و زم مخلوقاتزمان تمام  نيدر ا

 كيها با  آن شيستا). ١٣ هيآ ٥باب  وحنايمكاشفه ( » !باد تا ابداآلباد ييو جالل و توانا ميو بره را بركت و تكر نينش

در تاالر عرش  تكريم هيجان انگيز به از اين رو شدپاسخ داده  رهبر روحاني ٢٤زنده و توسط چهار موجود  » نيآم« 

  .سماوي ختم گرديد

 ختيدر خود فرو خواهد ر ايخواهد سوخت،  اي يكه جهان روز است نيبر ا كدانانيزيففرضيه 

چگونه . ارائه شده در كالم خدا دارد ندهيبا آ يچه تضادفرضيه  نيا. متالشي خواهد گرديد ايو 

  ؟ يكه در انتظارمان است، شروع به شاد يا ندهي، در مورد آهمين االن يحت ميتوان يم
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  ژانويه ٢٤                   شنبه  پنج

  اهميت پنطيكاست

نوشته شده، يكي از وقايع تعين كننده در تاريخ  ٤-١: ٢بارش روح القدس در روز پنطيكاست كه در اعمال رسوالن 

پس از مصلوب شدن مسيح به عنوان كاهن اعظم و پادشاه  تيمأمور شروع دوره: مي كندبرنامه رستگاري را تاييد 

بواسطه ماموريت كهانت اعظمي در  ).را نيز ببينيد ٣٣: ٢و اعمال رسوالن  ٨-٤: ١اعمال رسوالن ( در قدس آسماني

عيسي . ي آن ادامه دهد، مسيح قادر است تا برنامه رستگاري را تا تحقق نهاي)٧و  ٦: ٥مكاشفه (سمت راست پدر 

از طريق وي، ايمانداران مي توانند به . بعنوان ميانجي و شفيع ما در قدس آسماني كار مي كند تا ما را رستگار سازد

  . خدا دسترسي رايگان داشته و آمرزش گناهان خويش را دريافت نمايند

چه اميد و تشويقي در اين  .ديرا بخوان ٣٩ هيآ ٧باب  وحنايو  ٣٦تا  ٣٢ اتيآ ٢اعمال رسوالن باب 

   واقعيت مي يابيد كه عيسي در آسمان به عنوان كاهن و پادشاه ما ايستاده است؟

                            

                           

 

به هفت  ٦ هيآ ٥باب  وحنايمكاشفه . همراه بود ونيالقدس بر حوار روح با نزول ،يآسمان قدسدر  حيمس رفعت يافتن

هفت روح همچنانكه دي درس هاي ابتدائي تر ديديم، . » شوند يفرستاد م زمين راسرسبه « كه  كند يروح اشاره م

فرستاده . در زمان به تخت نشستن مسيح، روح به كليسا نازل شد .باشند  يالقدس در جهان م حوكامل ر تينشانه فعال

اين بارش و نزول روح  .شدن روح القدس يكي از اولين اعمال مسيح به عنوان كاهن اعظم ما در قدس آسماني است

القدس به معني اين است كه عيسي در مقابل پدر حضور بهم رسانيده است و اينكه خدا قرباني او را بخاطر بشر 

   .پذيرفته است

 يهنگام.... كنند افتيقرار بود بركات وعده داده شده را در روانشيبود كه پ نيبه آسمان عالمت ا حيمس معراج« 

مراسم  نيكه ا نيبه محض ا. فرشتگان بر تخت نشست شيستا انيعبور كرد، در م يآسمان يها از دروازه حيكه مس
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با پدر  تيكه در تمام ابد يبا وجود جالل يحت حيمسنازل شد و  ونيالقدس بر حوار روحجرياني غني از  افت،ي انيپا

منجي بر تخت نشسته است كه  مبني بر اين بود ملكوتي مكالمه اي يكاستينزول پنط. افتيجالل  قتيداشت، در حق

روح القدس را بعنوان نشانه اي از  او بر اساس وعده اي كه داده بود، .و ماموريت آسماني وي آغاز شده است

كه بعنوان كاهن و پادشاه، تمامي قدرت آزمان و زمين به او داده شده و يگانه مسيح شده  آسمان به پيروانش فرستاد

  . ٣٩و  ٣٨وايت، اعمال رسوالن، صفحات  الن جي -» براي امت خويش است 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 38, 39 

به  يسيكه ع تيواقع نياز ا يو دلگرم ديچه ام. ديرا بخوان ١ هيآ ٨و باب  ١٦ هيآ ٤باب  انيعبران

باور . تبدست مي آوريد، كه قدرت آسمان و زمين به او داده شده اسما  كاهنعنوان پادشاه و 

به اين حقيقت چگونه به شما كمك مي كند تا با موقعيت هاي هر روز زندگي خود  و با چيزهاي 

  نامعلوم آينده سر و كار داشته باشيد؟ 

  ژانويه ٢٦                    جمعه

، از كتاب آرزوي اعصار؛ بخش ٨٣٥-٨٢٩الن جي وايت، بخش به پدرم و پدر شما، صفحات  :مطالعه بيشتر

  . ، از كتاب اعمال رسوالن را بخوانيد٥٦-٤٧حات عطيه روح، صف

 كنند، يم يزندگ نيزم خيتار در دوران پايانيقوم خدا كه  يبه طور خاص برا وحنايمكاشفه  ٥و  ٤ يها باب اميپ  

 يسيدر مورد ع ياصل اميبود؛ پبه تمام دنيا   لينشانه آغاز موعظه انج كاستيالقدس در پنط آمدن روح. دارند تياهم

حقيقت در باره عيسي هسته اصلي ايمان  نيا .كاهن در سمت راست پدر رفعت يافته بود، كه به عنوان پادشاه و بود

تا  ٣٢ اتيآ ٢اعمال رسوالن باب ( شانيموعظه ا سنگ زاويه و مبنايو ) ١ هيآ ٨باب  انيعبران( مسيحيان اوليه بود

ان آنان و دليري براي مواجهه با جفا و موقعيت هاي همچنين انگيزه و مرجع ايم. بود) ٣١و  ٣٠ اتيآ ٥، باب ٣٣

. ها پاسخ دادند به موعظه آن ياريمردم بس جه،يدر نت). ٣٤: ٨؛ روميان ٥٦و  ٥٥: ٧اعمال رسوالن ( سخت زندگي بود 

ملكوت خدا خود را نشان داد و همچنان به   القدس، روح تيدر مأمور يسيحضور ع قياز آن زمان به بعد، و از طر

  .دهد يكار ادامه م نيا
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 رييها را تغ به قلب بشر وارد شده آن تواند ياست كه م حينجات در مس كيكه تنها مژده ن ميهرگز فراموش كن ديما نبا

مكاشفه ( كند يم تي، جالل دادن و عبادت او هداخداترسيدر  يابد ليدهد و مردم را به پاسخ دادن به دعوت انج

مي او با قوم خود . باشد يم يآسمان قدسما در  كاهناست كه پادشاه و  به منجيما  ديتنها ام). ٧ هيآ ١٤باب  وحناي

  .را در دستان خود دارد ندهياو آ). ٢٠ هيآ ٢٨باب  يمت(خواهد ماند  شانيبا ا انيتا پا شهيهم يو برا باشد

به بشر  يانيپا اميل پكام تيدر ذهن باعث موفق ليانج تيكه نگه داشتن ماه ميهرگز فراموش نكن دييايب نيبنابرا

 دهد يم ميو آنچه در مورد خدا به ما تعل بيتر از صل مهم يگريد زيچ چيدر موعظه ه. شود يم دهيگمراه و رنج د

  .وجود ندارد

   بحث براي سواالتي

 شيستا ضشيف ژهيبو ي وقدرت و نيكوئيو يبود و خداوند را برا ميما در آسمان خواه يروز -١

ي آن روز بزرگ يبرا ميتوان يم االن يوجود دارند كه حت ييها ه روشچ. كرد ميو عبادت خواه

و اينكه چگونه مي توانيم با قلبهايي سپاسگزار و شكرگزار خدا را بخاطر  م؟يريبكار گ ديآ يم كه

 تمام چيزهايي كه او انجام داده و خواهد داد پرستش نمائيم؟

 نجايدر ا يسيع مينيب يكه م يدو نقش. ديانرا بخو ٩ هيآ ٥و باب  ١١ هيآ ٤باب  وحنايمكاشفه  -٢

عبادت ما  يخداوند برا يستگيشا ليها چگونه نه تنها در نقشه نجات بلكه دل دارد، كدامند و آن

درباره  زيانگ شگفت قتيدو حق نياز ا يچگونه ابراز دهد يم ميهستند؟ سبت و آنچه تعل ياساس

  باشد؟ يخدا م
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  فوريه ١ ژانويه تا ٢٦             درس پنجم

  هفت مهر و موم

                            

  روز سبت بعد از ظهر

؛ ١٦ هيآ ٤باب  الي؛ حزق٢٦تا  ٢١ اتيآ ٢٦باب  اني؛ الو١٧تا  ١ اتيآ ٦باب  وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 .١٠تا  ٧آيات  ١باب  انيكيتسالوندوم ؛ ٤٣ هيآ ٣٢باب  هيتثن

و مردمان را  يكه ذبح شد رايز يهست شيمستحق گرفتن كتاب و گشودن مهرها«: آيه حفظي

ما  يخدا يرا برا شانيو ا يديو زبان و قوم و امت خر لهيخدا به خون خود از هر قب يبرا

  ).١٠و  ٩ات آي ٥ بابمكاشفه يوحنا ( » سلطنت خواهند كرد نيو بر زم يپادشاهان و كهنه ساخت

بعنوان يگانه شايسته اي براي باز كردن را  حيكه مس دهد يرا ادامه م ٥و  ٤ يها صحنه باب وحنايمكاشفه  ٦باب 

او اكنون آماده باز نمون . و آنچه كه بواسطه آدم از دست رفت را بازگرفت كنند، يم فيتوصطومار مهر و موم شده 

  .باشد ينقشه نجات م ييو انجام كامل و نها طومارمهر 

رو، شكسته شدن  نياز ا. خود را توسعه داد يپادشاه ،بواسطه آن حيبود كه مس لينشانه آغاز گسترش انج كاستيپنط

 نيو آخر نيباز شدن هفتم. از شد و عواقب انكار نمودن آن اشاره داردغآ كاستيكه در پنط ليمهر به موعظه انج

  .رساند يجهان م نيا خيتار انيمهر، ما را به پا

 نيا د،يغالب آ آنكه « : دهد يمهر را به ما م مفهوم هفترا براي باز كردم معني و  ديكل ٢١ هيآ ٣باب  وحنايمكاشفه 

 .» و با پدر خود بر تخت او نشستـم افتميچنانكه مـن غلبـه  نـد،يخواهـم داد كـه بر تخت من با من بنش يرا به و

شايستگي وي در نتيجه ايثارگري او بر روي صليب سخن مي گويد، تا كاهن و  حيمس ظفريافتناز  ٥و  ٤ يها باب

ظفرمندان را در مقابل تخت سلطنت مسيح  ٧آخرين آيه هاي فصل .ني ما باشد و طومار را باز كنداعظم آسما
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در باره امت خدا در مرحله پيروزي است تا اينكه بتوانند در سلطنت مسيح  ٦بدين جهت، فصل . توصيف مي كند

  .شريك بشوند

 .شويد هآماد فوريه ٢ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  ژانويه ٢٧                    يكشنبه

  گشوده شدن مهر اول

را  ١٤تا  ١ اتيآ ٢٤باب  يو مت ٢٦تا  ٢١ اتيآ ٢٦باب  انيو الو ٨تا  ١ اتيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

 يدرباره معنا ات،يآ نيبر اساس ا. ديتوجه كن اتيآ نيمشترك در ا يديبه واژگان كل. ديبخوان

  د؟يآموز يم يزيچهار مهر اول چه چ

                            

                           

 

طاعون  ،يقحط ر،يشمش همچون كه در عباراتي مشخص درك گردند ميعهد قد يايبال بستردر  ديهفت مهر با عيوقا

چهار عذاب « شان را  ها  آن اليحزق). ٢٦تا  ٢١ اتيآ ٢٦باب  انيالو( به تصوير كشيده شده اند يوحش واناتيو ح

 يداريب از طريق آنها در پيبودند كه خدا  يبيتأد يها ها عذاب آن). ٢١ هيآ ١٤باب  لايحزق( نامد يخدا م » سخت

 لهي، چهار اسب سوار وسدر شرايطي مشابه. در زماني كه نقض عهد مي كردند آنان بودو مجازات   وضعيت روحاني

  .هستند يسيدر انتظار بازگشت ع نگه داشتن قومش داريب يخدا برا

 ،يسيعكه به موجب آن ، مي باشد ١٤تا  ٤ اتيآ ٢٤باب  يچهار مهر اول و مت انيم يكيدنز يها شباهت نيهمچن

امت خود را در مسير درست  ،چهاراسب سوارخداوند با مفهوم . داد حيآنچه در جهان اتفاق خواهد افتاد را توض

  . انه آنان نيستنگاه مي دارد و به آنان يادآوري مي كند كه اين جهان، همچنان كه در حال حاضر هست، خ
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 اتيآ ١٩مكاشفه باب  ات،يآ نيا. نيز در شُرُف پيروزي است ٢و  ١ اتيآ ٦مكاشفه باب گرچه بطور نمادين است، 

نبرد  نيدر آخر يآسمان يلشكرها تيو هدا ديسف يرا در حال راندن اسب حيكه مس شوند يم ادآوريرا  ١٦تا  ١١

. مرتبط است روانشيو پ حيبه طور مرتب با مس  ،ياز پاك ينماد واننبه ع ديرنگ سف. كشند يم ريبه تصو نيزم خيتار

 ميدر عهد قدرا خدا  ريكه تصو ،)٢: ٦مكاشفه ( داده شده است يدر دست دارد و به او تاج يكمان اسب سوار،

 است كه كماني در دست دارد در حالي كه بر دشمنانش غالب مي شود يكه در حال راندن اسب كند يم يتداع

، ي كه بر سر اسب سوار استتاج يبرا يونانيواژه ). ٥و  ٤ اتيآ ٤٥باب  ريم؛ مزا١٣تا  ٨ اتيآ ٣ ببا انيانعبر(

stephanos  كي كارسوار نيا). ١١ هيآ ٣، باب ١٠ هيآ ٢مكاشفه باب ( ناميده مي شود يروزيكه تاج پ مي باشد 

  .دهد يفاتح است كه به فتح كردن ادامه م

بواسطه آن شروع  حيآغاز شد و مس كاستيكه قدرتمندانه در پنط كند يم فيرا توص ليار انجهر، انتشم اولين ةصحن

 رويپ ديكه با ياريفتح شوند و مردم بس ديبود و هنوز هست كه با ياريبس يها نيسرزم. به گسترش ملكوت خود نمود

  .ابديتحقق  جاللدر  حيبا آمدن مس يينها يروزيكه پ يشوند، تا زمان يسيع

 فيرا توص يدوره رسالت كه ؛مطابقت داردافسس  يسايبه كل هداده شد اميپ اول باهر صحنه م ،يتنظر نبوطه نقاز 

  ).٢٣ هيآ ١باب  انيكولس( افتيبه سرعت در سرتاسر جهان گسترش  ليجآن ان يكه در ط كند يم

 روزيطرف پ در ح،يدر مس وضعيتمانكه بدون در نظر گرفتن  ميداشته باش اديهمواره به  ديچرا با

  م؟يقرار دار

  ژانويه ٢٨                    دوشنبه

 مهرهاي دوم و سوم

در  نجاي، در اكاراسب قرمز و سوار فيبر اساس توص. ديرا بخوان ٤و  ٣ اتيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

  شود؟ يصحبت م يزيدر مورد چه چ ل،يرابطه با انج
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كه راه كشتن  رديبرگ نيرا از زمو آرامش دارد و اجازه دارد صلح  يبزرگ ريمشش كارسوار. قرمز رنگ خون است

  .كند يمردم باز م يرا برا گريكدي

 شيبه پ ليموعظه انج قيرا از طر ينبرد روحان حيهمانطور كه مس. كند يم فيرا توص ليمهر دوم، عواقب انكار انج

كار، كار كشتار را انجام نمي سوار . ر جفا ادامه مي يابدبناچا. كنند يبه شدت مقاومت م يطانيش يروهاين برد، يم

خواهد  كه اجتناب ناپذير ،جفايي را در پي خواهد داشتجهيو در نت. بر مي دارد نيصلح را از زم ،در عوض .دهد

  .)دينيرا بب ٣٤ هيآ ١٠باب  يمت(بود

را  ١٦ هيآ ٤باب  لايو حزق ٢٦ هيآ ٢٦باب  انيالو را بهمراه ٦و  ٥ اتيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

اشاره  كه در اينجا ليموعظه انج ي باتي، چه واقعكارو سوار اهياسب س فيبر اساس توص. ديبخوان

  است؟ مرتبط شده

                            

                            

  

چارك  كي متيق: داده شده است يا هياعالم. وزن كردن غذا در دست دارد يبرا ييترازو اه،يسوار بر اسب س

باب  وحنايمكاشفه ( مرسان يبيو شراب آس تونيبه روغن ز. روز كار خواهد بود كيچارك جو، مزد  سه ايگندم و 

 ).٦ هيآ ٦

 هيآ ٤باب  الي؛ حزق٢٦ هيآ ٢٦باب  انيالو(بود  يقحط اي اديز يابينشانه كم غالت قيخوردن نان با وزن كردن دق

 ديامكان خر ،يعاد طيدر شرا). ٢ هيآ ٢٠باب  يمت(بود  يك كارگر دستمزد روزانه دينار، كي وحنا،يدر زمان ). ١٦

 اريرا بس يمعمول متيق ،يوجود، قحط نيبا ا. بود ريروز با دستمزد روزانه امكان پذ كي يخانواده برا يازهايتمام ن

 اجيروز احت كينفر، به كل دستمزد  كي يتنها برا يكاف يغذا ديخر ي، برامهر سومدر صحنه . داد يم شيافزا

تر و  ارزان ييغذاجو،  مانهيپ كي ديخر يروز برا كيخانواده كوچك، دستمزد  كيغذا دادن به  يبرا. بودخواهد 

  .شد ياستفاده م رانيفق يكن برا ريشكم س
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اهيباشد، اسب س لينشان دهنده موعظه انج دياگر اسب سف. اشاره دارد ليانكار انج گريهر سوم به عواقب دصحنه م 

منجر به  ريناگز ليانكار انج). ١١ هيآ ٨لوقا باب (غله در كتاب مقدس نماد كالم خدا است  .است لينماد نبودن انج

  ).١٣تا  ١١ اتيآ ٨عاموس باب ( شود يم ،شد ينيب شيكالم خدا مانند آن كه توسط عاموس پ يقحط

  ژانويه ٢٩                    سه شنبه  

 صحنه چهارمين مهر

صحنه  نيشده است؟ ا فيتوص نجايدر ا يا چه صحنه. ديرا بخوان ٨و  ٧ اتيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

  دارد؟ يبا صحنه قبل يچه ارتباط

                            

                           

 

نام . است هيدر حال تجز جسد يشده است كه رنگ خاكستر انيب chloros يونانيرنگ اسب در مهر چهارم با واژه 

دو مجاز هستند مردم را با  نيا. كند يم يهمراهمكان مردگان او را  ،هادسحال،  نيسوار مرگ است؛ در هم

  .نابود كنند نيچهارم زم كيدر  يوحش واناتيمرگ و ح ،يگرسنگ ر،يشمش

كالم  يروحان يكه قحط رساند يرا م قتيحق نيواضح صحنه ا ريتصو. خواند يهر طاعون و مرگ را فرامم نيچهارم

  .شود يم يمنته يبه مرگ روحان ريناگز ليانكار انج جهيخدا در نت

به  نياز زم) چهارم كي( يمحدود است؛ تنها اقتدار بر بخش ارياست كه قدرت مرگ و هادس بس نيخبر خوش ا

 ١٨ هيآ ١باب  وحناي همكاشف(هادس و مرگ را دارد  يدهايكه كل دهد يم نانيبه ما اطم يسيع. ها داده شده است آن

  ).دينيرا بب
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 ٢در باب  رايطايطو  ساموغافسس، سارد، پر يساهايكل داده شده به يها اميپ يمحتوا گريبار د

 سهيباز شدن چهار مهر اول مقا يها را با صحنه ساهايدر آن كل تيوضع. ديكن يمكاشفه را بررس

  د؟يكن يها مشاهده م آن انيم يچه تشابه. ديكن

                            

                            

 

مختلف  يها به دوره زيمهرها ن سا،يدرست مانند هفت كل. كشند يم ريرا به تصو سايكل ندهيهر، آهفت م يها صحنه

پس از دوران . افتيبه سرعت در سرتاسر جهان انتشار  ليانج ،يدر دوران رسالت. شوند يمربوط م تيحيمس خيتار

شده است،  دهيكش ريآنگونه كه در صحنه مهر دوم به تصو هارم،قرن اول تا آغاز قرن چ انيروم از پا يامپراتور جفا،

كتاب مقدس كه به اعصار  يروحان يچهار و پنج اشاره دارد، كه با قحط يها مهر سوم به دوره سازش قرن. آمد

 »كياعصار تار«را در طول  تيحيمس يمرگ روحان يهر چهارم به درستم. شد، مشخص شده بودند يمنته كيتار

  .كند يم فيتوص

مهر سوم  يبال يقحط ريو شراب تحت تأث تونيكه روغن ز كند يم انيب ٦ هيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

 نيا. باشد يم حيمس يسيالقدس و شراب نماد نجات در ع روغن نماد روح. قرار نخواهند گرفت

القدس همچنان  است، روح ابيكه كالم خدا كم يزمان يكه حت تيواقع نيدرباره ا يزيچه چ

الش باشند، در دسترس است، نبدكه به  يتمام كسان يهمچنان برا تنجا نكهياست و ا تيدر فعال

  د؟يگو يما م هب

  ژانويه ٣٠                  شنبه  چهار

  گشودن پنجمين مهر

  افتد؟ در اينجا چه اتفاقي مي. را بخوانيد ١٠و  ٩آيات  ٦مكاشفه يوحنا باب 
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به شهادت ). ٧ هيآ ٢باب  شيدايپ( نه فقط روح اشاره داردانسان  يتدر كتاب مقدس به كل »جان «  و واژه روح

معبد  يمذبح قربان يشده در پا ختهير يبا توجه به خون قربان نجايافراد وفادار به خدا و مردم شكنجه شده در ا رسيدن

 ليو مرگ بدل ياعدالتقوم خدا از ن). ٧ هيآ ٤باب  اني؛ الو١٢ هيآ ٢٩خروج باب (شده است  دهيكش ريبه تصو ينيزم

 شانيو از ا يانيپادرم خواهند يو از او م آورند يبر م اديها نزد خدا فر آن. اند دهيرنج كش ليانج خود به يوفادار

 چيزي مرگ تي؛ درباره وضع نيزم يانجام شده بر رو يمورد ناعدالتاينجا در در  اتيآ نيا. كند تيحما

  .نديگو ينم

پاسخ . ديرا بخوان ١٠ هيآ ٧٩ باب ريو مزام ٤٣ هيآ ٣٢باب  هيو تثن ١١ هيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

  شده خدا چه بود؟ ديشه امت يبه دعاها ملكوت

                            

                            

  

هديه  –داده شد كه معرف عدالت مسيح است، كه آنان را از گناه تبرئه مي كند  ديسفهاي جامه  شهداي مقدسبه 

ها گفته شد  سپس، به آن). ٨ هيآ ١٩، باب ٥ هيآ ٣باب  وحنايمكاشفه ( او به كساني كه پيشكش فيض را پذيرفته اند 

كه  ميمهم است توجه داشته باش. داشت، كامل شوند ندمشابه خواه يا استراحت كنند تا برادرانشان تجربه ديكه با

تا  ديشه نيمكاشفه از تعداد مورد نظر مقدس. واژه عدد را در خود ندارد ١١ هيآ ٦باب  وحنايمكاشفه  يونانيمتن 

و نه  حيقوم خدا با جامه عدالت مس. ديگو يم شانيا تيشخص كمالبلكه از  د،يگو يسخن نم حياز بازگشت مس شيپ

و  حيتا زمان آمدن دوباره مس ديشه نيمقدس). ١٠و  ٩ اتيآ ٧باب  وحنايمكاشفه ( شوند يخود كامل م يستگيشا

  ).٤ هيآ ٢٠باب  وحنايمكاشفه (نخواهند شد  ينكرده و داور اميق ،آغاز هزاره

به دوره اصالحات منجر مي شود، دوره اي كه ميليونها نفر به شهادت رسيدند بخاطر  يخيصحنه مهر پنجم از نظر تار

از زمان  را بياد مي آورد، خيخدا در طول تار دهيتجربه قوم رنج د نيهمچن). ٢١: ٢٤متي (اينكه به خدا وفادار بودند 
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مكاشفه (گرفت  خواهدرا  »خون خدمتگزارانش«انتقام  تيكه خدا در نها يتا زمان) ١٠ هيآ ٤باب  شياديپ( ليهاب

   .)٢ هيآ ١٩باب  وحناي

هست كه از  يكس ايآ. بوده است خيخدا در طول تار دهيقوم رنج د اديفر »خداوندا تا كي؟«

عدالت  قتيدر حق يروز نكهيباشد؟ شما با دانستن ا دهيرنج نكش يزندگ نينبود عدالت در ا

  د؟يابي يم دلگرمي و آرامشيهر پنجم چه هد شد، در صحنه مانجام خوا

  ژانويه ٣١                    شنبه  پنج

  گشودن مهر ششم

خدا  مداخلهزنان خواهان  اديو فر كشد يرنج م ، ناعادالنهمتخاصم يكه در جهان مينيب يهر پنجم، قوم خدا را مدر م

  .مداخله نمايدمش، قو ياست كه خدا در پاسخ به دعاها دهيزمان آن رس. هستند

 ١باب  انيكيتسالوندوم و  ٣٠و  ٢٩ اتيآ ٢٤باب  يمترا بهمراه  ١٤تا  ١٢ اتيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

  شود؟ يآشكار م يزيچه چ نجايدر ا. ديبخوان ١٠تا  ٧ اتيآ

                            

                           

 

آن وقايع قرار بود تا در نزديك . بودندپيشگوئي شده  ٣٠و  ٢٩: ٢٤سه نشانه آخر از شش مهر توسط عيسي در متي 

.  روي دهندبازگشت ثاني ، بعنوان پيش قراول  ١٧٩٨، در سال )١٤: ٧مكاشفه (» عذاب سخت « شدن خاتمه 

. هستند واقعي نجايو آسمان در ا) سنگها شهاب( »ستارگان«ماه،  د،يخورش، ٢٤همانطور مانند نبوت عيسي در متي 

خورشيد همچون  -، چهره اي از چيز واقعي يا واقعه اي را به تصوير مي كشند»مانند«و  »چونهم«كاربرد واژگان 

 انيحيمس كرباس سياه شد، ماه مانند خون گرديد، و ستارگان بر زمين افتادند همچون انجيري كه از درخت مي افتد

زلزله  :تشخيص دادند به حقيقت پيوستن كالم عيسي را در ترتيب و توالي هر يك از اين نشانه ها جهان غربدر 

 پشمگيرو بارش  ؛انگلند ويو جنوب ن وركيويدر شرق ن ١٧٨٠مه  ١٩ كيروز تار ؛١٧٥٥در سال  سبونيل
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تا  ١٢آيات  ٦به حقيقت پيوستن اين پيشگوئي، در مكاشفه   . ١٨٣٣نوامبر  ١٣اطلس در  انوسياق در ها سنگ شهاب

  . بازگشت ثاني مسيح نزديك است منجر به يك سلسله بيداري و احيا و دركي شد كه ١٤

را  ٣٠ هيآ ٢٣و لوقا باب  ٨ هيآ ١٠، هوشع باب ١٩ هيآ ٢باب  اياشع نيو همچن ١٧تا  ١٥ اتيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

شدن  يمخف يكه با وحشت در تالش برا كشد يم  ريرا به تصو يزندگ طبقات يتمام در ها مردم صحنه نيا. ديبخوان

و  نيچهره تخت نش« تا آنان را هنداخو يها م ها و كوهستان ها از صخره آن. هستند حيمس ناز خوف تحوالت در آمد

تا « ديآ يم حيمس رايز عدالت فرا رسيده استن ازم. كندپنهان ) ١٦ هيآ ٦باب  وحنايمكاشفه ( »هاز خشم و غضب برّ

تا  ١٧ اتيآ ١٩باب  وحنايدر مكاشفه ها  سرنوشت آن). ١٠ هيآ ١باب  انيكيتسالوندوم ( »ابديخود جالل  نياز مقدس

  .شده است فيتوص ٢١

 دهيخشم آنها رس ميروز عظ«:كه نياز به پاسخ ندارد توسط بدكاران وحشت زده خاتمه مي يابد يصحنه با پرسش نيا

را  ٢ هيآ ٣باب  يو مالك ٦ هيآ ١باب  ناحوم ني؛ همچن١٧ هيآ ٦باب ( »؟ آن روز را تحمل كند تواند يم ياست، ك

بتوانند در آن روز پابر جا  كه يسانك :داده شده است ٤ هيآ ٧باب  وحنايپاسخ به آن سؤال در مكاشفه ). دينيبب زين

  .خدا هستند خورده ، قوم نشانبايستند

سؤال چگونه  نيشما به ا. )٢ هيآ ٣باب  يمالك( »كه روز آمدن او را متحمل تواند شد؟ ستياما ك«

 د؟يارائه ده ديتوان يپاسخ خود م يبر كتاب مقدس برا يمبتن ليداد و چه دال ديپاسخ خواه

  .ديخود را در روز سبت در كالس مطرح كن يها پاسخ

  فوريه ١                      جمعه

از كتاب شهادتهايي براي مبشران و كارگران انجيل، از  ٤٦٠-٤٥٧بخش نياز جهان صفحات  :تفكري فراتر

  .نوشته هاي الن جي وايت را بخوانيد

همانگونه كه . اشاره دارد نيزم يخدا به قومش بر روو دلسوزي به توجه  نيهفت مهر به طور نماد شيگشا يايرؤ 

ثكن رده استكاسترند اشاره . يا : 
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در  نكهيا: اهميت مي دهد و مراقب آنان استبه قوم خود  شهيوجود دارد كه خدا هم ضمانتيدر كتاب مقدس « 

پايان نمايش آخرت، او از ايشان  در نكهيو ا تقويت و پشتيباني نمايدها را  آنا ت هميشه حي وحاضر است او ،خيتار

 بكتا.كامالً دفاع نموده، ايشان را تبرئه مي نمايد و اجر سخاوتمندانه غيرقابل درك حيات جاوداني را عطا مي نمايد

 يكل اتيكه با ادب ستيام ناهماهنگ ناله يوجه نوع چيرو، به ه نيو از ا پردازد يموضوع م نيبه ا ييبايمكاشفه به ز

در واقع، همانطور كه . بيان مي كندكالم كتاب مقدس را  جوهره اصلي و جانكتاب مقدس سازگار نباشد؛ بلكه 

موت و عالم اموات  يدهايكه كلاست  يكس - »زنده يخدا« كند، ياشاره م و برجسته صبه طور مشخ وحنايمكاشفه 

رسيدن شهادت  رنج بهكه  يزمان يحت نكهيو ا كند يوفادار خود را رها نم روانيهرگز پ -) ١٨ هيآ ١باب (نزد اوست 

 ١ اتيآ ٢١، باب ١٠ هيآ ٢باب ( باشد يم شانيدر انتظار ا »يتاج زندگ«و ) ١ هيآ ١٢باب (هستند  روزيپ ،بسر مي برند

   استرند،. كنث اي – » )دينيرا بب ٤ هيآ ٢٢و باب  ٤تا 

Kenneth A. Strand, “The Seven Heads: Do They Represent Roman Emperors?” in Symposium on 
Revelation—Book 2, Daniel and Revelation Committee Series (Silver Spring, Md.: Biblical Research 
Institute, 1992), vol. 7, p. 206. 

   بحث براي سواالتي

به شما نشان دهد كه با  ديچرا با د؟يا هر آموختهم هفت شياز صحنه گشا يچه درس با ارزش -١

كه  ييها تمام وعده تيخدا همچنان فرمانرواست و در نها ن،يزم يبر رو طيوجود بد بودن شرا

 افت؟يتحقق خواهند  م،يدار حيدر مس

 يبرا .نجات بشر است يخدا برا تعين شده نماينده سايكل«: ديشيانديب ريدر مورد شرح ز -٢

 The Acts of ،وايت. يالن ج - » به جهان است ليآن رساندن انج تيشده و مأمور ياندهخدمت سازم

the Apostles, p. 9   

 به مردم، وفادارتر باشد؟ ليانج اميبه منظور رساندن پ تواند يچگونه مشما  يمحل يسايكل

روز  واندت يم يچه كس. ديروز پنجشنبه را در كالس مطرح كن يانيخود به پرسش پا يها پاسخ -٣

 يپاسختان در رابطه با نحوه زندگ دليل هاياست؟ در مورد  نيو چرا چنرا تحمل كند آمدن او 

  .ديروز آمدنش بحث كن يامروزه به منظور آماده شدن برا
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  فوريه ٨تا  ٢               درس ششم

  قوم مهر خورده خدا

                            

  روز سبت بعد از ظهر

؛ مكاشفه ١٧تا  ١١ اتيآ ٨باب  هي؛ تثن١٤تا  ٩ اتيآ ٣پطرس باب دوم ؛ ٧ب با وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 .٢٣تا  ١٩ اتيآ ٣باب  اني؛ روم٥ هيآ ١٧، باب ١٢و  ٥و  ٤ اتيآ ١٤باب  وحناي

خود را شسته و در  ياند، رداها هستند كه از آن عذاب سخت گذشته يكسان ها نيا« : آيه حفظي

  ).١٤ه آي ٧ باب يوحنا مكاشفه( «  اند كرده ديخون بره سف

با بركت و  يوفادار يرا دارد، برا حيبه مس ايمان دعويكه  يكه هر فرد دهد يهر نشان مهفت م گشوده شدن اميپ

آوردن قوم خود از مرگ  رونيب يدا براخ يانضباط وسيله هايچهار مهر اول . شود يروبرو م لعنتبا  يمانيا يب ليبدل

رنج  ليضد انج يو ظلم در جهان يعدالت ياز ب نيحال، قوم خدا همچن نيبا ا. ودندها ب نمودن آن روزيو پ يروحان

  .باشد يكه به قومش ظلم نمودند، م يمهر ششم، خدا آماده برخورد با كسان شيدر گشا. برند يم

به ارمغان  مانيرا برا حيمهر ششم آمدن دوباره مس. شش و هفت درج شده است يمهرها انيم يبطور ضمن ٧باب 

به سوال آنان در باره اين كه چه كساني در  مكاشفه  ٧باب  شوند، يروبرو م يبا داور رانيشر در حالي كه. آورد يم

نفر  ١٤٤٠٠٠ديگر ويژگي هاي مرتبط با . نفر مهر خورده اند ١٤٤٠٠٠: روز آمدن مسيح خواهند ايستاد پاسخ مي دهد

  . داده شده است ٥-١: ١٤در مكاشفه 

 نيا). ١٤ هيآ ١١تا باب  ١ هيآ ١٠باب  وحنايمكاشفه (ششم و هفتم قرار گرفته است  پوريش انيم يگريدميان پرده 

 فيزمان را توص انيقوم خدا در پا فهيتجربه و وظ ،مصادف است ٧باب  يها صحنه يزمانبا دوره  كه ميان پرده

  .كند يم
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 .شويد آماده فوريه ٩ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  فوريه ٣                    يكشنبه

  مهار كردن بادها

 يزيچه چ وحناي. ديرا بخوان ١٤تا  ٩ اتيآ ٣پطرس باب دوم و  ٣تا  ١ اتيآ ٧باب  وحنايمكاشفه 

 يهر چه اتفاقكنند؟ پس از بسته شدن م مهارچه مدت بادها را  يبرا ديفرشتگان با ند؟يبب يم

  خواهد افتاد؟

                           

                           

 

 اتيآ ٢٣باب  ايارم( كرد يم يرا داور رانيها شر آن لهيبودند كه خدا بوس يمخرب يروهايبادها نماد ن م،يدر عهد قد

هنگامي كه فرشتگان خدا از مهار بادهاي دهشتناك احساسات شديد دست بر دارند، همه «  ).٢: ٧؛ دانيال ٢٠و  ١٩

اين نيروهاي ويرانگر با مداخله الهي  .٦١٤جدال عظيم، صفحه الن جي وايت،  -» چيز غير قابل كنترل خواهد شد 

  . مهار مي شوند در حالي كه امت خدا مهر وي را دريافت خواهند نمود

« است كه  نيا ديدر عهد جد نيهر كردن نمادم يمعنا. بود تيهر كردن، مالكم ياصل ي، معناكهن يها در زمان

ها را با  و آن دهد يم صيخدا قوم خود را تشخ). ١٩ هيآ ٢باب  موتائوسيت دوم( » شناسد يخداوند متعلقان خود را م

نسبت كه  يافراد يشانيبر پ  زمان، انيدر پا). ٣٠ هيآ ٤، باب ١٤و  ١٣ اتيآ ١باب  انيافسس( كند يهر مالقدس م روح

). ١٢و  ١ هيآ ١٤باب  حناويمكاشفه ( دارند يم نگاهرا وفادار هستند مهر زده مي شود، كساني كه احكام او خدا  به

 ماوا گزيدن در«  يعني د،يگو يم وايت. يبلكه همانطور كه الن ج ست،يافراد ن يشانيقابل مشاهده بر پ يمهر خدا نشان

الن  - »بگيرند قرار  ريتحت تأثنمي توانند ]امت خدا[از اين رو آنان  ،يروحان ظرو هم از ن يهم از نظر فكر ، قتيحق

 افتينشان وحش را در رند،يگبكه طرف وحش را  يكسان سه،يدر مقا. Last Day Events, p. 220 ،وايت. يج

  ).١٧و  ١٦ اتيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه ( كنند يم
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در  يوفادار شيآزما  ود،جو نيبا ا. قرار گرفته است شيها مورد آزما خدا در تمام نسل خوردههر قوم م يوفادار

به ). دينيرا بب ١٢ هيآ ١٤و باب  ١٧ هيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه (دا خواهد بود خ يها ه داشتن فرمانگن ،ييبحران نها

همانطور كه سبت ). ٧ هيآ ١٤باب  وحناي مكاشفه(اطاعت از خدا خواهد شد  شيآزما ،طور خاص، فرمان چهارم

، نشان )١٠ و ٩: ٤؛ عبرانيان ٢٠و  ١٢ اتيآ ٢٠باب  اليحزق(بوده است  يكتاب مقدس هاينشان قوم خدا در زمان

  .خواهد بودنيز  ييبه خدا در بحران نها يوفادار

خواهد بود  يانيپا يمخرب هفت بال يروهاياز محافظت در برابر ن يا به عنوان نشانه نيمهر همچن  زمان، انيدر پا

كه در  يپرسش ن،يبنابرا). ٣تا  ١ اتيآ ٧باب  وحنايپشت پرده مكاشفه  ريتصاو يبرا ١١تا  ١ اتيآ ٩باب  اليحزق(

كه قادر خواهند بود در روز خشم  يكسان: كند يم افتيدر يينها يمطرح شد، پاسخ ١٧ هيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

  .باشند يخدا محفوظ بمانند، قوم مهر زده خدا م

 ٤باب  انيافسس( ميرا نرنجان ميا مهر زده شده يالقدس كه توسط و روح ،دهد يپولس به ما هشدار م

 د،يافتيكه پاسخ را  نيالقدس را رنجاند؟ پس از ا روح شود يچگونه م ست؟يچ نيا يمعنا. )٣٠ هيآ

  القدس كمك كنند؟ كه به شما در نرنجاندن روح ديريبگ ديتوان يم يماتيچه تصم

  فوريه ٤                    دوشنبه

  قوم مهر خورده خدا

آن  يمعنا ؟است چند نفرخدا  خوردهقوم مهر  تعداد. ديرا بخوان ٨تا  ٤ اتيآ ٧باب  وحنايمكاشفه 

  ست؟يعدد خاص چ

                            

                           

 

 ١٤٤٠٠٠ها  كه تعداد آن شنود يم وحناي. دهد يمهر زدن را نشان م لياند، تكم كه مهر زده شده ياعالم تعداد كسان

 ١٤٤٠٠٠عدد . باشد يبلكه به مفهوم آن م ست،ين يقيحق يبه عدد نجايارجاع در ا. باشد يم لياسرائ لهيقب ١٢نفر از 
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 هيساخته شده بر پا يساهايو تعداد كل لياسرائ ليقبا: خداست قوماز  يدوازده نماد. شود يم ١٠٠٠بار  ١٢بار ١٢شامل 

: است زمان انيمجموع قوم خدا در پا به معناي ١٤٤٠٠٠رو، عدد  نياز ا). ٢٠ هيآ ٢باب  انيافسس( ونيحوار ١٢

كه براي بازگشت مسيح آماده هستند و كساني كه بدون اينكه روي ) يانيهوديان و غيريهود(شامل » تمامي اسرائيل«

  ). ٥٣-٥١: ١٥، اول قرنتيان ٢٦: ١١روميان (موت را ببينند متبدل مي شوند 

كه شامل هر دو پادشاهي  لياسرائ لهيقب ١٢ رايز ستند،ين يقيبه وضوح حق وحنايمكاشفه  ٧ذكر شده در باب  لهيقب ١٢

به اسارت برده  ها يآشور ريتسخ خاللدر پادشاهي شمالي  لهيبق ١٠. امروزه وجود ندارند ،شمالي و جنوبي بودند

امروزه  ،لهيقب ١٢ از اين رو، .شدند يكپارچه قوم ها گري، كه در آنجا با د)٢٣تا  ٦ اتيآ ١٧پادشاهان باب دوم (شدند 

  .دهند ينم ليرا تشك تيهودي

 ٢٩-١: ٤٨را با حزقيال  ١٥-٥: ١اعداد (. ستين يعاد يفهرست وحنا،يمكاشفه  ٧در باب  لهيقب ١٢فهرست  ن،يهمچن

. )مقايسه كنيد ٥: ١با اعداد ( آمده است نيرئوب يبه جا )٥: ٧مكاشفه ( لهيقب نيبه عنوان اول هوداي). مقايسه كنيد

، در اند حذف شده ٧بوده اند، از ليست مكاشفه  ٤٨و حزقيال  ١كه در ليست هاي اعداد  ميدان و افرا ليقبا نيهمچن

 نيا ميحذف دان و افرا يآشكار برا ليدل. )٨و  ٧: ٧مكاشفه ( اند ها اضافه شده آن يبه جا وسفيو  حالي كه الوي 

  ). ١٧: ٤؛ هوشع ٣٠، ٩: ١٢اول پادشاهان (مرتد و بت پرست بودند  لهيقب دو نيا م،ياست كه در عهد قد

غيبت دان و افرايم از ليست، پيشنهاد مي .است يبلكه روحان ست،ين يخيتار وحنايمكاشفه  ٧در باب  ليفهرست قبا

 معطوف به ديدر عهد جد سايكل ن،يهمچن. كند كه بي وفايي اين دو قبيله جائي در ميان امت مهر خورده خدا ندارند

تا به آخر ست كه نماد كل قوم خدا وحناي فهمكاش ٧در باب  لهيقب ١٢). ١ هيآ ١باب  عقوبي(است  لياسرائ لهيقب ١٢

  .يهودي ريغهم و  يهوديهم ، پايدار ماندند

 كتاب از ينيتضم چه كنند يم يزندگ يسختدوران آشوب و  يكه در ط يبه كسان خداوند

  دهد؟ يم مقدس
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  فوريه ٥                    سه شنبه  

 جمعيت عظيم

مرحله  در اينرا  نياز مقدس يچه گروه وحناي. ديرا بخوان ١٠ و ٩ اتيآ ٧باب  وحنايمكاشفه 

خدا چه  يها در برابر تخت پادشاه آن ند؟ياند و اهل كجا شده فيها چگونه توص آن ند؟يب يم

  زنند؟ يم اديفر يزيچ

                            

                           

                           

 

 ديسفو هو لباس خود را به خون بره شست نديآ يم رونياز عذاب سخت ب« كه  يكسان ند،يب يرا م ريكث تيجمع وحناي

كه با  ياز مردم هستند كه با وجود هر گونه سخت يها گروه خاص آن ،يعني). ١٤ هيآ ٧باب  وحنايمكاشفه ( » اند مودهن

كلمه سختي و  . ن رداي عدالت كامل، نمادينه شده استديبا پوش يوفادار .اند وفادار مانده يسيآن مواجه بودند به ع

كه به چيزهايي كه ايمانداران بخاطر اعتقاد خود رنج مي برند  مصيبت به طور مكرر در كتاب مقدس بكار برده شده

بنابراين، ). را ببينيد ٣: ٥، روميان ٣٣: ١٦، يوحنا ٩: ٢٤، متي ٩: ٩، مزامير ٣١: ٤براي مثال خروج (اشاره مي كند 

» جمعيت عظيم« نفر مي بينند، مي توانيم ١٤٤٠٠٠گرچه برخي از مفسران ادونتيست اين گروه را به عنوان نمايندگان 

  . را به تمامي رهايي يافتگاني كه بخاطر ايمان خود در طول اعصار رنج و مصيبت كشيده اند معطوف كنيم

در اينجا نيز، در شرح يوحنا در خصوص جمعيت عظيم، همانطور كه در تمام كتاب مقدس مشاهده مي كنيم، 

رستگاري، براي حيات ابدي، براي آسمان و زمين  تنها دعوي رهايي يافتگان براي. رستگاري بواسطه فيض مي باشد

  .  جديد، عدالت مسيح است، كه به آنان با فيض داده شده است

بودند، اما مانند جرقه  طانيش با شور و حرارت در امورهستند كه  يكسان بارگاه عرش سماويافراد به  نيتر كينزد« 

هستند كه  يبعد كسان. اند نموده يرويت دهنده خود پاز نجا ديو شد قيعم يآتش او را رها كرده و با سرسپردگ
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حرمت دادند، در حالي خدا را  عتيكه شر يبه كمال رساندند، كسان انتيدروغ و خ هانيرا در م يحيمس تيشخص

و . دنديبه شهادت رس مانشانيا لينفر در تمام اعصار بدل ها ونيليآن را باطل اعالم نمود، و م تيحيجهان مس كه

تخت و در حضور  شيو قوم و زبان در پ لهيرا نتواند شمرد، از هر امت و قب شانيكس ا چيكه ه ميعظ يهدورتر، گرو

ها به  نبرد آن). ٩ هيآ ٧باب  وحنايمكاشفه ( اند ستادهينخل به دست گرفته، ا يها   آراسته و شاخه ديفس يها   بره به جامه

شاخه نخل در دستانشان نماد . اند افتهيدست  زهيقه را رفته و به جامساب ريها مس آن. اند شده روزياست و پ دهيرس انيپا

 وايت،. الن جي – .است باشد، يم شانياكنون از آن ا كه حيمس بيع يعالمت عدالت ب ديها و جامه سف آن يروزيپ

The Great Controversy, p. 665 

در  ميتوان ياما چگونه م .است مانياز ا كه عطيه اي ،پوشانده شده ايم حيمس تعدال باما  ،يآر

تر، ما  مهم يحت يا م؟يرا نگه داشته و وفادار بمان مانيسخت، آن ا يها مشكالت و عذاب انيم

تا  ١١ اتيآ ٨باب  هيتثن( م؟يكن يرا حفظ م يو وفادار مانيو رفاه، آن ا شيآسا يها چگونه در زمان

  .)دينيرا بب ١٧

  فوريه ٦                    شنبه  چهار

  كنند رّه پيروي ميكساني كه از ب

 نيا ست؟يمقدس چ ١٤٤٠٠٠ ياصل يژگيسه و. ديرا بخوان ٥تا  ١ اتيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه 

  مرتبط است؟١٢ هيآ ١٤باب  وحنايزمان در مكاشفه  انيپا نيمقدس فيچگونه با توص ها يژگيو

                            

                           

 

خدا را نگه  يها كه فرمان ينفر به عنوان كسان ١٤٤٠٠٠ فيبر اساس توص ٥و  ٤ اتيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه 

در  طانيها خشم كامل ش اگر چه آن). ١٢ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه ( باشد يدارند، م مانيا يسيو به ع دارند يم

  .ماندند يراسخ باق يسيخود با ع كيرابطه نزد ليرا تجربه كردند، اما بدل ييبحران نها
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 نياند؟ ا ر از چه نظر با زنان آلوده نشدهفن ١٤٤٠٠٠ ني، ا٥ هيآ ١٧باب  وحنايبا توجه به مكاشفه 

 انياز م) ٤ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه ( »نمونه خدا نياول«ها به عنوان  كه آن تيواقع نيچگونه با ا

  و آزاد شدند، مرتبط است؟ يداريمردم خر

                            

                            

  

در مورد بابل فاحشه آخر زمان و دخترانش  ٥ هيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه . خداست به يمانيا ياز ب ينماد يفساد جنس

وجود،  نيبا ا). دينيرا بب ٣ هيآ ١٨باب  وحنايمكاشفه ( ديگو يها زنا خواهند كرد، سخن م كه تمام مردم جهان با آن

ها  آن. اطل مقاومت خواهند نمودبا بابل و مذاهب ب شنيعروابط  بروفادار خواهند ماند و در برا حينفر به مس ١٤٤٠٠٠

  ).٤ هيآ ١٤باب (  »روند يبه دنبال او م رود يهر جا كه بره م«

نوبر محصوالت براي خدا و « ، به عنوان »از ميان انسانها رهايي داده شده اند « كه  يبه عنوان كسان بيشترنفر  ١٤٤٠٠٠

بودند كه به خدا شده محصول برداشت  نيبهتر نه،نوبرا، كهن ليدر اسرائ). ٤: ١٤مكاشفه (تشريح شده اند » بره 

 از مردم جهان كه خدا  افتهي تبه قوم نجا مي تواند» نوبر محصوالت « واژه . )١٢: ١٨اعداد ( شدند يم شكشيپ

به وضوح به گروهي خاص اطالق مي نفر  ١٤٤٠٠٠ ، ولي در مكاشفه)١٨: ١يعقوب (متمايز شده اند معطوف شود 

بدين جهت آنان نوبرانه ). ٥٢-٥٠: ١٥اول قرنتيان (دون اينكه مرگ را ببينند متبدل مي شوند شود بخاطر اينكه ب

  ).دينيرا بب ١٦تا  ١٤ اتيآ ١٤باب  وحنايه فمكاش(برداشت بزرگتري از نجات يافتگان در تمامي اعصار هستند 

 م؟ير داشته باشقرا يحانودر خطر ارتكاب فساد ر ميتوان يناخودآگاه م يحت ،ييها ما به چه روش

  م؟يده يم بيچرا خود را فر م،يقرار ندار يخطر نيدر معرض چن ميكن ياگر فكر م
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  فوريه ٧                    شنبه  پنج

  نجات به خدايمان و برّه

قوم خدا در  وحنايمكاشفه . ديرا بخوان ١٤ هيآ ٣پطرس باب دوم و  ٥ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه 

چگونه مي توان به اين وضعيت دست . كند يم فيتوص بيع يو ب نقص يآخر زمان را به عنوان ب

  ؟يافت

                            

                           

 

 بيع ينقص و ب ينشد و ب افتي شانيا يها لب بر« يدروغ چياست كه ه نينفر ا ١٤٤٠٠٠ يينها يژگيو

 قوم كنند، ير مرا باو شيطان يها روغكه اكثر مردم جهان د يدر حال). ٥ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه (»هستند

خواهند كرد و نجات خواهند  افتيرا در يقتيمحبت حق كه در حرف و عمل عاري از فريب هستند،خدا  آخرالزمان

  ). ١١و  ١٠ اتيآ ٢باب  انيكيتسالوندوم ( افتي

 ميابراه م،يدر عهد قد. اشاره دارد حينفر به مس ١٤٤٠٠٠ يبه وفادار) »عيب يب«، amōmos يونانيبه ( »بدون نقص«

. بودند هر چند كه مانند همه مرتكب گناه شده بودند عيب  يب) ١ هيآ ١باب  وبيا( وبيو ا) ١ هيآ ١٧باب  شيدايپ(

 هيآ ٥باب  انيافسس(باشند  بيخدا مقدس  و بدون ع بلكه در مقا شدند يفراخوانده م انيحيمس ش،يدو هزار سال پ

  ).١٥ هيآ ٢باب  انيپيلي، ف٢٧

نگه  مانيرو شيمهم را پ قتيحق نيا شهيهم ديچرا ما با. ديرا بخوان ٢٤تا  ١٩ اتيآ ٣باب  انيروم

  م؟يدار
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از آنچه  يها بازتاب نجات آن. را منعكس خواهند نمود حيمس تينفر شخص ١٤٤٠٠٠جهان،  خيتار يانيپا يدر روزها

). دينيرا بب ١٠ -٨ اتيآ ٢باب  انيافسس(ان خواهد بود انجام داده است و نه تقدس و اعمال خودش شانيبرا حيمس

 نيو از ا) ١٤ هيآ ٧باب  وحنايمكاشفه (اند  كرده ديخون برّه سف درها را  اند و آن خود را شسته يها نفر جامه ١٤٤٠٠٠

  ).١٤ هيآ ٣پطرس باب دوم ( باشند يم بيع يرو، در مقابل خدا پاك و ب

نجات دهنده خود  ريكه تصو يتا زمان ميشو هيپاك و تصف ينيزمما الزم است كه از تمام موارد « 

  ...‘.ميبشو ياله ذات سهم برندگان’و  ميرا منعكس كن

 ،انداخته شود حيمس يپاجنگ به كه زره  يهنگام ابد،ي انيپا يزندگ يريكه درگ يهنگام« 

ادعا  نانيبا اطم توان يتنها آن زمان است كه مو سپس سپس  ابند،يخدا جالل  نيكه مقدس يزمان

  ،وايت. يالن ج - » ميهست گناه يو ب ميا افتهينمود كه نجات 

 Selected Messages, book 3, pp. 355, 356 

حال  نيو با ا همچون تقديس شدگان زندگي كنيم و براي ابديت آماده شويم ميتوان يچگونه م 

كه در  يبزرگ قتيهمواره حق ديچرا ما با م؟يرنج نبر مابانهقدس م ييگرا كمال يها بياز آس

  م؟ينگه دار مانيرو شيآمده است را پ ٢٣تا  ١٩ اتيآ ٣باب  انيروم

  فوريه ٨                     جمعه

، از پيامهاي منتخب، كتاب سوم، نوشته الن جي وايت را ٣٥٧-٣٥٣بي گناهي و نجات صفحه  :تفكري فراتر

  .بخوانيد

است كه  نيا رسد يبه نظر م يهيآنچه در مكاشفه بد. شدبا يم يپر بحث بشدت نفر، مسئله ١٤٤٠٠٠ نيا تيهو

 بتيها هفت مص كه آن ميدان يما م. باشند يم نيزم نيا خيتار يانيپا ينسل از قوم خدا در روزها نينفر آخر ١٤٤٠٠٠

 يها متفاوت از نسل اريبس شانيا يوفادار نكهيو ا) ١٦ تا ٧ اتيآ ٩١باب  وحنايمكاشفه (آخر را تجربه خواهند كرد 

  .قرار خواهد گرفت شيمورد آزما يقبل
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است كه  يياز رازها يكي نيا. ما آشكار نشده است يدر آن گروه خواهند بود، برا يچه كسان نكهيحال، ا نيبا ا

 نياز ا يعضو يخواهد ساخت كه چه كس انينما ندهيتنها آ). ٢٩ هيآ ٢٩باب  هيتثن(خود نگه داشته است  يخدا برا

داده شده است يهشدار نيبه ما چن ن،يبا توجه به ا. خواهد بود افتهي نجات نيسگروه مقد:  

 قيكه خدا حقا هنگاميارائه خواهند داد،  فرضيات راكه افسانه و  يافت مي شوند سايدر كل يكسان ديفرما يم حيمس« 

. بشوند يدارذهن نگه يها نهيهمواره در گنج دياست كه با را عطا نمودهكننده  ليو تجل دهنده رفعت  بزرگ،

را چيزي  ستيكنجكاو هستند كه الزم ن ها كه آن ي، زمانبر مي چينندرا  هيو آن نظر  هينظر نيها ا كه انسان يهنگام

كه در  يزيچو حدس بزنند،  ديبا را يزيكه قومش چ ستينقشه خدا ن نيا. كند ينم تيها را هدا بدانند، خدا آن

به  ير روحانظكه از ن ييها ها بر سر پرسش كه آن ستياراده او ن نيا. دهندرا ارائه  شود يداده نم ميكتاب مقدس تعل

كه  يكسان. مشاجره كنند اشد،ب يجزء صد و چهل و چهار هزار نفر م يكرد، مانند چه كس هدنخوا يكمك شانيا

 Selectedوايت، . الن جي –»  افتيرا درخواهند  نيكوتاه بدون شك ا يمورد انتخاب خدا هستند، در زمان

Messages, book 1, p. 174  

   بحث براي سواالتي

كه در  ميكه خدا به ما داده است، بكوش يبا تمام قدرت بيائيد« : ديشيانديب ريز حتيدر مورد نص -١

 Ellen G. White Comments, The SDA Bible ،وايت. يالن ج - » ميصد و چهل و چهار هزار نفر باش انيم

Commentary, vol. 7, p. 970 . كوشش  نيا د؟ياوريكلمات را در عمل ب نيا ديتوان يچگونه م

 گذارد؟ يم ريروزانه شما تأث ماتيچگونه بر تصم

همانطور كه به . باشد يم ديجد سروديخواندن  ،مقدس آخر زمان ١٤٤٠٠٠مهم  يژگيو كي -٢

خدا  ايبر ديجد سرودي دهندهبازتاب  تان يكنون يروحان ريمس ايآ د،يكن يخود فكر م يزندگ

از اطاعت  يكه اثر دهد يكار خدا در آن را انعكاس م يميقد اتيروا تان يزندگ ايآ اي باشد؟ يم

تان با  و تجربه يروحان رياز مس يديجد سرودچگونه  تان يكنون يزندگ باشد؟ يدر آن نم يونكن

 كند؟ يرا منعكس م حيمس
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 د،يپرس ياز شما م ياگر كس ست؟يچ يوحقيقي  و شناختن  دانستن حيدرباره مس انيتفاوت م -٣

 و چرا؟ ديداد يم يچه پاسخ »چگونه است؟ حيمس«
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  فوريه ١٥تا  ٩               درس هفتم

  هفت شيپور

                            

  روز سبت بعد از ظهر

؛ ٢ هيآ ١٠باب  الي؛ حزق١٠تا  ٨ تايآ ١٠؛ اعداد باب ١٣تا  ١ اتيآ ٨باب  وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

باب  اني؛ الو١٣تا  ١ اتيآ ١١باب  وحناي؛ مكاشفه ٧و  ٦ اتيآ ١٢باب  الي؛ دان١١تا  ١ اتيآ ١٠باب  وحنايمكاشفه 

١٦. 

 يها نقشه آورد يخود را به صدا در م پوريكه فرشته هفتم ش ييبلكه در آن روزها« : آيه حفظي

مكاشفه ( «   وعده داده بود ايانب يعنيخدا انجام خواهد شد همان طور كه به بندگان خود  يمخف

  ).٧ه آي ١٠ باب يوحنا

به  ها نيا. كند يتمام عصرها را منعكس م ماندارانيا اديقوم مظلوم خدا، فر اديكه فر ميديد  هر پنجم،در صحنه م

نزد  هياثبات بي گناعدالت و  يكه براقرار گرفته اند قربانگاه  كهدر شده بودند دهيكش ريبه تصو جان هاييعنوان 

 ي بهآسمان نداي). ١٠ هيآ ٦باب  وحنايمكاشفه ( » خداوند؟ يا ،يتا به ك« : گفتند ي، كه م ،بر مي آوردند اديخدا فر

رسانده بودند را  بيآس شانيكه به اي خواهد آمد كه خدا آنان يروز چرا كهكه منتظر بمانند،  اصرار مي كردها  آن

 گردد يباز م نيزم نيكه به ا كشند يم ريرا به تصو يسي، ع١٧تا  ١٥ اتيآ ٦باب  وحنايمكاشفه . كردخواهد  يداور

  . آورد يم دند،يوفادارش شرارت ورز روانيپكه نسبت به  يكسان بررا  يو داور

 تيكه خدا در نها زمانيتا  لياز زمان هاب ،است خيخدا در طول تار دهيتجربه قوم رنج دمعرف صحنه مهر پنجم، 

استوار بماند  ديخدا با دهيد قوم رنج .بگيردرا  .)٢ هيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه (» خون بندگانش«امو انتقرا آغاز يداور

  .شنود يقومش را م يو باور داشته باشد كه خدا دعاها
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 يكرده است و كسانمداخله مردم مظلوم  بخاطر نياز ا شيخدا پ خيكه در طول تار دهد ينشان م پوريهفت ش روياي

 ملكوتدادن به قوم خداست كه  نانياطم پوريهدف هفت ش. نموده است ياند، داور رسانده بيآس شانيرا كه به ا

   .ستين تفاوت يب شانيا يها نسبت به رنج

  .شويد آماده فوريه ١٦ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  فوريه ١٠                    يكشنبه

  دعاهاي مقدسين

در  دنياند و آماده دم ستادهيكه در برابر خدا ا شود ياز هفت فرشته آغاز م يريبا تصو وحنايمكاشفه  ٨باب 

 حيهدف آن توض. گنجانده شده است يگريصحنه د ند،يايبه صدا در ب پورهايش نكهياز ا شيپ. هستند شانيپورهايش

  .باشد يم اهپوريش الهياتي يمعنا

 كي: ديبخوان را ميروزانه در معبد اورشل و تشريفاتمناسك  فيرا همراه با توص ٤و  ٣ اتيآ ٨باب  وحنايمكاشفه 

 هيو خون از پا گرفت يقربانگاه قرار م يبر رو يها برّه قربان كه شب دهد يم حياز كتاب مقدس توض يهودي ريتفس

در  ييو بخور خوشبو بر مذبح طال هداخل معبد را برداشت ييالط مجمر ،منتصب كاهن كي. ختير يم رونيقربانگاه ب

 يصدا كهانداخت  كف زمين يرا بر رو مجمرشد، مي خارج  كاهنكه  يهنگام. نمود مي شكشيمقدس پ مكان

آن روز را  يمعبد برا مناسك انيو پا دنديخود دم يپورهايدر ش شيزمان، هفت كش نيدر ا. آوردمي بوجود  يبلند

  .نمودمي اعالم 

را  ٥تا  ٣ اتيآ ٨باب  وحنايدر مكاشفه  برده مي شد رابكار شبانه  تشريفات ي را كه درنحوه كاربرد زبان توان يم

باب  وحنايمكاشفه ( كند يم افتيدر » تخت مقابل نيمذبح زر« قابل توجه است كه فرشته بخور را بر . مالحظه نمود

شته كه فر ييهارو، دعا نياز ا). ٨ هيآ ٥باب  وحنايمكاشفه ( باشد يقوم خدا م ينشان دهنده دعاها ،بخور). ٣ هيآ ٨

  .است  شده دهياكنون توسط خدا شن شانيا يدعاها. قوم مورد آزار خدا هستند يدعاها دهد، يدر مقابل خدا ارائه م

  :دهند يارائه م وحنايدر مكاشفه  پورهايدر مورد ش ي، اطالعات مهم٥تا  ٣ اتيآ ٨باب  وحنايمكاشفه 
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  .دهند يقوم مظلومش را نشان م يخدا بر بشر متمرد در پاسخ به دعاها يداور  پور،يهفت ش) الف

 خيدر طول تار حيتا زمان آمدن دوباره مس وستهيو بطور پ ادامه يافتهبه عنوان برّه خدا  يسياز مرگ ع پورهايش) ب

  ).١٨تا  ١٥ اتيآ ١١باب  وحنايمكاشفه ( ادامه مي يابند

كه بر  يآتش هاياخگر. ديبخوان ٢ هيآ ١٠باب  اليحزق را همراه با ٥ هيآ ٨باب  وحنايمكاشفه 

، مرتد ميبر اورشل ديدر مورد آتش شد اليحزق يايرؤ ست؟يچ شود، يم ختهيشمنان قوم خدا رد

  دهد؟ يم حيرا توض وحنايدر مكاشفه  پورهايش تيچگونه ماه

                            

                           

 

 يبه طور قابل توجه. ي سازدپراكنده م نيو آن را بر زم كند يرا از آتش قربانگاه پر م مجمر بخور سوختنيفرشته 

 پوريهفت ش يها يكه داور دهد ينشان م نيا. شد شكشيپ نيمقدس يكه دعاها ديآ يم يآتش از همان قربانگاه نيا

مان زدر  شانيو خدا از جانب ا اند شدهقوم خدا فراموش ن. واقع شدند نيزم نيقوم خدا بر ساكن يدر پاسخ به دعاها

 .ردخواهد ك يانيمقرر خود پادرم

  فوريه ١١                    دوشنبه

 معناي شيپورها

استفاده  ميعهد قد يپورهايش ريخدا از جانب قومش، از تصو يها يگر يانجيم دنيكش ريدر به تصو وحنايمكاشفه 

دوم و  ١٠تا  ٨ اتياعداد باب آ( دادند يم ليباستان را تشك ليروزانه اسرائ ياز زندگ يبخش مهم پورهايش. كند يم

 ؛يادآوري و دعوت مي كردمعبد  بهعبادت  برايرا  مردمها  آن يصدا). دينيرا بب ١٥و  ١٤ اتيآ ١٣ باب خيتوار

  .آمدند يبه صدا در م اعياد يط زمان برداشت محصول و  در نبردها و در نيهمچن پورهايش
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، پورهايش نواختن صداي  ،اعياددر طول  ايعبادت در معبد  نيدر ح. شد يدست به دست م ،با دعا پورهايدر ش دنيدم

) ١ هيآ ٢باب  ليوئي( »روز خداوند« يكردند كه برا يم يادآوريبه مردم  نيهمچن .بود شخدا با قوم عهد »يادآور«

اين . كليد راهنمايي بود و خدا را صدا مي زد تا قوم خويش را نجات دهد پوريش يدر طول نبرد، صدا. آماده باشند

  . مكاشفه مي باشد مفهوم پس زمينه اي براي شيپورها در

 يها يهدف داور يچه كسان. ديرا بخوان ٢١و  ٢٠، ٤ اتيآ ٩باب  و ١٣ هيآ ٨باب  وحنايمكاشفه 

  هستند؟ پوريهفت ش

                           

 

قومش  يدر پاسخ به دعاها خيخدا در تار يگر يانجينشان دهنده م وحنايمكاشفه  يپورهاياز ش يناش يدادهايرو

از  پورهايقوم خدا هستند، ش كنند يكه ادعا م شود يمربوط م يرها در اصل به كسانكه مه يدر حال. باشند يم

 ييمردم هشدارها يحال، برا نيدر ع). ١٣ه يآ ٨باب  وحنايمكاشفه ( دهند يخبرم نيزم نيساكن هيعل يها يداور

  .كنندبشود، توبه  ريد نكهياز ا شيهستند كه پ

 اتيآ ١١باب  وحنايمكاشفه ( دهند يرا پوشش م نيزم نيا خيتار انيپاتا  وحناياز زمان  يخيدوره تار پوريهفت ش

 نيزم يبر رو ليو انج) ٦تا  ٣ اتيآ ٨باب  وحنايمكاشفه (كه شفاعت در آسمان ادامه دارد  يدر حال). ١٨تا  ١٥

 ؛مي شود به يك بخش مربوط پورهايش يها يداور .)١٤ هيآ ١١تا باب  ٨ هيآ ١٠باب  وحنايمكاشفه ( شود يموعظه م

 تياست كه خدا حاكم دهيكه زمان آن رس كند يهفتم اعالم م پوريش. گذارند يم ريسوم خلقت تأث كيتنها بر و 

   :زماني هفت كليسا و هفت مهر  مي باشنددوره  پوشش دهنده باًيتقر پوريفت شه. رديمشروع خود را بر عهده بگ

را  هياول يسايو كل دنديكش بيصل هرا ب حيكه مس دهند يمخبر  ييها بر ملت ياول از وقوع داور پوريدو ش) الف(

  .روم يمتمرد و امپراتور مياورشل :قرار دادند جفامورد 

را به  و ارتداد كليساي مسيحيو  يقرون وسط يها واكنش آسمان به ارتداد دوره پوريش نيو چهارم نيسوم) ب(

  .كشند يم ريتصو
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كه با  كنند يم فيرا توص ياز عصر روشنگر يناش يروحان ريجهان غ تيوضع پورهايش نيو ششم نيپنجم) ج(

  .شود يمشخص م كند، يم هدايت )جنگ نهايي بين خير و شر( كه جهان را به نبرد آرماگدون عيوس يطانيش تيفعال

به ما  ديچگونه با زيانگ غم تيواقع نيا. است اندوهو پر از درد و  نيخون خيكه تار ستين يشك

عالي و واقعي  به ما وعده داده شده است يسيع قيآنچه از طركه  كمك كند تا درك كنيم

  است؟

  فوريه ١٢                    سه شنبه  

  فرشته با كتاب باز

 شيانجام دهند؟ پ يچه كار دوره نياند كه در ا قوم خدا فرا خوانده شده. رساند يما را به زمان انتها م پوريش نيششم

  .دهد يم حيو تجربه قوم خدا در آخر زمان را توض فهيده است كه وظدرج ش ميان پرده ايهفتم،  پوريش ياز صدا

  دهد؟ در اينجا چه اتفاقي رخ مي. را بخوانيد ٤تا  ١آيات  ١٠مكاشفه يوحنا باب 

                            

                           

  

نظرات  -» يوحنا را راهنمايي كرده بود ويژگي ها و شاخص هايي كمتر از عيسي مسيح نداشت فرشته مقتدري كه « 

 .   ٩٧١، صفحه ٧الن جي وايت، كتاب مقدس تفسيري، جلد 

 خواهد يآنچه م نكهيو ا باشد ياو م يحكم جهان يكه به معن دهد يقرار م يو خشك ايدر يخود را بر رو ياو پاها

اب هوشع ب(خدا است  ينماد صدا ريغرش ش. زند يم اديفر ريغرش ش ياو با صدا. دارد يجهان يتياعالم كند، اهم

  ).دينيرا بب ٥آيه  ٥؛ مكاشفه ١٠ هيآ ١١

 قيوجود دارد كه خدا از طر ندهيدر مورد آ ييزهايچ. كند ادداشتياند را  ها گفته اجازه ندارد آنچه غرش وحناي

  .آشكار نساخته است وحناي
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 سهيمقا ٧و  ٦ اتيآ ١٢باب  اليرا با دان اتيآ نيا. ديرا بخوان ٧تا  ٥ اتيآ ١٠باب  وحنايمكاشفه 

  دارند؟ يچه كلمات مشابه. ديكن

                            

                           

 

 يوناني، واژه )٦ هيآ ١٠باب  وحنايمكاشفه ( » نخواهد شد يريتأخ گريد« كه  كند يكه فرشته اعالم م يهنگام

chronos  دارد،  ٧و  ٦ اتيآ ١٢باب  الياشاره به دان نيا. كند ياز زمان اشاره م يا كه او به دوره دهد ينشان م

تا  ٥٣٨(سال  ١٢٦٠ ايو دو زمان و نصف زمان  يمانز يبرا نيمقدس تيآزار و اذ كند يفرشته اعالم م كيكه  ييجا

: ٧با دانيال (كه در طي آن كليسا توسط قدرت تحت فرمان پاپ تحت جفا قرار گرفته بود ) حيمس الديپس از م ١٧٩٨

) يا سال(سال است، و سه و نيم زمان  ٣٦٠نبوتي برابر با » روز«فه يك از آنجا كه در دانيال و مكاش). مقايسه كنيد ٢٥

  .پايان زمان فرا خواهد رسيد زماني پس از اين دوره نبوتي،. يا سال است» روز« ١٢٦٠برابر با 

ر دنبوتي روز  ٢٣٠٠ ژهيبو كه مي گويد زماني بيش از آن نخواهد بود اشاره به زمان نبوتي دانسال دارد، هيانيب نيا

نبوتي  يها دوره، دوره نيپس از ا .)حيمس الديپس از م ١٨٤٤تا  حيمس الدياز م شيپ ٤٥٧( ١٤ هيآ ٨باب  اليدان

اعالم  يرسم يزمان كه فرشته با سوگند نيا« : ديگو يم وايتالن  .ديگري بيش از آن نخواهد بود

 اميمردم پ ،يعني. شدمقدم از ظهور خداوندمان با ديشده است كه با ييشگويدوره پ كي  كند، يم

 ١٨٤٤تا  ١٨٤٢كه از  ،يدوره زمان نيپس از ا. نخواهند كرد افتيدر قيبر زمان دق يمبن يگريد

 نيتر يطوالن. شده وجود داشته باشد ييشگوياز زمان پ يقيدق نيتخم چيه تواند ينم رسد، يم

  ،وايت. يالن ج - » رسد يم ١٨٤٤ زييمحاسبه به پا

 Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 971  

 

مي  چه م،ياجتناب كن ندهيآ ي براييها خيتار نيياز تع ديبابيانيه الن وايت در باره اينكه  نيا

  ؟گويد
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  فوريه ١٣                    شنبه  چهار

  خوردن طومار

از جانب خدا  اميپ رفتنيپذ فيتوص يخوردن در كتاب مقدس برا. ديرا بخوان ١١تا  ٨ اتيآ ١٠باب  وحنايمكاشفه 

را  ١٦ هيآ ١٥باب  اي، ارم١١ هيآ ٣تا باب  ٨ هيآ ٢باب  اليحزق(به منظور اعالم آن به مردم بكار برده شده است 

 يكاممنجر به تلخ يگاه شود، يكه اعالم م يهنگام اشود، خبر خوش است؛ ام افتيكه در يهنگام اميپ). دينيبب

  .رديگ يار شده و مورد مخالفت قرار مانك ياريتوسط بس رايز شود يم

آخر  يها ييشگويگشوده شدن مهر پكه با ) معرف كتاب دانيال است(از خوردن طومار  وحناي نيريتجربه تلخ و ش

 ليانج ماموريت يافته تااست كه   ي آخرالزمانسايكل معرف بازماندگان نجايدر ا وحناي. مربوط است اليزمان دان

  .اعالم كندسال /روز ١٢٦٠ يا ) ٢٥: ٧دانيال (خاتمه زمان پيشگوئي دانيال را در ) را ببينيد ٧و  ٦: ١٤مكاشفه (ابدي 

 ٢٣٠٠شرايط محيطي داللت دارد كه روياي يوحنا به تجربه تلخ و شيرين ديگري اشاره مي كند كه در خاتمه دوره 

 حيكه مس كردند يفكر م ها يلريمجنبش  وابستگان ال،يدان يها ييشگويكه بر اساس پ يهنگام .ساله بوقوع مي پيوندد

 يها تلخ آن  ،نيفتاداتفاق  نيا يوجود، وقت نيبا ا.  بود نيريش شانيا يبرا اميپآن   باز خواهد گشت، ١٨٤٤در سال 

هرچند كه مسيح طبق انتظار آنان ظهور نكرد، آنان نوميدي تلخي را  .كه اعالم كرده بودند تجربه كردند را ياميپ

  .پژوهش در كالم براي درك واضح تري پرداختند تجربه و به

و مأمور اعالم  دارند يكه سبت را نگه م ها ستيبه جهان، به ادونت »ها ييشگويبازگو نمودن پ«بر  يمبن وحناي تيمأمور

  .اشاره داردهستند  اليدان يها ييشگويدر رابطه با پ حيآمدن دوباره مس اميپ

  انجام بدهد؟ يدستور داده شد چه كار وحنايبه . ديبخوانرا  ٢و  ١ اتيآ ١١باب  وحنايمكاشفه 
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فرمان داده شد كه معبد، قربانگاه و عبادت كنندگان  وحنايبه . دهد يرا ادامه م وحنايمكاشفه  ١٠صحنه باب  سطر نيا

را  ٢ هيآ ٧باب  يمت(اشاره دارد  ياوركردن در كتاب مقدس ظاهراً به د يريمفهوم اندازه گ. كند يريرا اندازه گ

ارجاع به معبد، .كند يما خدمت م يبرا يسيكه ع ييجا است، در آسمان شد، يم يرياندازه گ ديكه با يمعبد). دينيبب

اندازه «روز ، روز اين ). دينيرا بب ١٩تا  ١٦ اتيآ ١٦باب  انيالو(اشاره دارد  كفارهبادت كنندگان به روز عقربانگاه و 

اشاره  يبه داور ١ هيآ ١١ ابب وحنايمكاشفه  ن،يبنابرا.  كرد يم يكه خدا گناهان قومش را داور رايبود ز »يريگ

  .باشد يم -عبادت كنندگان در معبد  -قوم خدا  ژهيو يداور نيا. افتد ياتفاق م حياز آمدن دوباره مس شيدارد كه پ

 دفاع ازبه  و قرار دارد ليانج يياعالم نها كانوندر  يسمانمعبد آ اميكه پ دهد ينشان م ١ هيآ ١١باب  وحنايمكاشفه 

و عدالتش به عنوان تنها  حيمس يا در مورد كار كفّاره ليانج اميابعاد كامل پ ب،يترت نيبه ا. مي پردازدخدا  ماهيت

  .دهد يها را ارائه م نجات انسان لهيوس

، )دينيرا بب انيالو ١٦باب ( ر داشتدر ذهن بسپاريد كه چگونه خون در مركزيت آيين روز كفاره قرا

 م؟ينگه دار مانيرو شيخوش است را پ يخبر يكه داور تيواقع نيا شهيهم ميتوان يچگونه م

  مهم است؟ اريبس قتيحق نيچرا ا

  فوريه ١٤                    شنبه  پنج

  دو شاهد

ده زروبابل انعكاس دهن ييها دو شاهد به چه روش. ديرا بخوان ٦تا  ٣ اتيآ ١١باب  وحنايمكاشفه 

  .دينيرا بب ١٤تا  ١١و  ٣، ٢ اتيآ ٤باب  ايزكرهستند؟  كهانت آنانو  يسلطنت يها در نقش وشعيو 
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 وحناي(است  ازيبه دست كم دو شاهد ن ،يزيچ يدرست نييتع يكه برا ديآ يم يهودي يدو شاهد از نظام قانون دهيا

چنانچه از  ،باشند ينشان دهنده قوم خدا م نيها همچن د كتاب مقدس هستند؛ اما آندو شاهد نما). ١٧ هيآ ٨باب 

قوم خدا فراخوانده شده رايتوانند جدا شوند ز يدو نم نيا. دهند يس شهادت مكتاب مقد س را در اند كه كتاب مقد

  ).٢٧: ٢٠اعمال رسوالن (» براي به كمال رساندن اراده خدا «   – جهان انتشار دهند

در   ،)حيمس الديپس از م ١٧٩٨تا  ٥٣٨(سال /روز ١٢٦٠اند كه در در طول دوران  شده دهيكش ريبه تصو نيشاهدان چن

 ديگفته شد گه با وحنايكه به  يياشاره دارد، جا ١١ هيآ ١٠باب  وحنايبه مكاشفه  نيا. پالس نبوت مي كردند

به انتشار  ديكه با شود يداده م تعميم سايبه كل ييشگويپ براي نفراخوانده شد كه دهد ينشان م نيا. كند ييشگويپ

ي اشاره مي به زمان دشوار و ؛)٣٤ هيآ ٣٧باب  شيدايپ( ماتم و غزا بودلباس  پالس. خدا به جهان ادامه دهد قتيحق

   .كند كه حقايق كتاب مقدس دفن شده اند و روي آن با سنت ها و رسوم بشري پوشيده شده است

 انيدو شاهد در پا يبه زبان خودتان آنچه برا. ديرا بخوان ١٣تا  ٧ اتيآ ١١باب  وحنايمكاشفه 

  .ديينما فيسال اتفاق افتاد را توص/ روز ١٢٦٠شده  ييشگويدوره پ

                            

                            

  

صبانه در مورد حمله متع يخيكشتن دو شاهد، از نظر تار. ديآ يم طانياز سكونتگاه ش كشد يكه دو شاهد را م يوانيح

شامل  ينظام ضد مذهب. شود يم مربوطانقالب فرانسه  يدادهايبه كتاب مقدس و منسوخ شدن مذهب در رابط با رو

اتفاق افتاد اكنون  يسيع يبرا ميآنچه در اورشل. بود ميمصر و ارتداد اورشل انهيخدا يب تكبرسدوم،  يتنزل اخالق

  .افتد يكتاب مقدس اتفاق م ينظام ضد مذهب برا نيتوسط ا

ظهور پس از انقالب فرانسه اشاره دارد كه به  ، به دورانعالقه به كتاب مقدس عظيم احيايشاهدان به  زيرستاخ

كتاب  توزيع جهانيكتاب مقدس و  جامعه هاي جنبش ظهور ثاني با احيا و بازسازي حقيقت كتاب مقدس، ايجاد

  ..منجر شدمقدس 
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. نبوده است خيكه هرگز در تار يا به گونه خواهد بود كتاب مقدس يانشاهد موعظه جه ايدن ان،ياز پا شيدرست پ

 يطانيش يها تيخوهد نمود كه از فعال كيرا تحر يمخالفان رايخواهد داشت، ز نيريتلخ و ش يريتأث يياعالم نها نيا

 اتيآ ١٦باب  وحنايمكاشفه ( كنند يوفادار خدا تالش م اهدانش هيعل ييجهان به نبرد نها فتنيفر يو برا افتهيقدرت 

  ).دينيرا بب ١٢: ١٤، مكاشفه ١٦تا  ١٣

  فوريه ١٥                      جمعه

. دهد يرا نشان م نيزم نيا خيفرجام تار) ١٨تا  ١٥ اتيآ ١١باب  وحنايمكاشفه (هفتم  پوريش  :تفكري فراتر

هزاران سال تحت  يسركش كه برا ارهيس نيا. خود را آشكار كند تياست كه خدا قدرت و حاكم دهيزمان آن رس

 يبر رو حيپس از مرگ مس. باشد يو سلطه خدا م تيبوده است، در شرف بازگشت تحت حاكم طانيش تيحاكم

 هيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه ( است نيحاكم مشروع زم اعالم نمود كه حيو صعودش به آسمان بود كه كه مس بيصل

 داد ينمودن ادامه م رانياست، به انتقام گرفتن و و زمانش كوتاه نكهياز ا يبا آگاه طانياگر ش يحت . )١١و  ١٠

غاصب برخورد شده  يها كه با قدرتخوش را اعالم مي كند هفتم خبر  پوريش). ١٢ هيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه (

  .مشروع خدا قرار گرفته است تيتحت حاكم تيجهان در نها نيكه ا نياست و ا

ها  ملت) ١: (شود يمربوط م يانيپا يدادهايكه به رو كند يدوم كتاب را مشخص م مهين يهفتم، محتوا پوريش

 هيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه ( كنند يم فيرا پر از خشم توص طانيش ١٤تا  ١٢ يها باب وحنايمكاشفه : بودند خشمگين

 شمخ) ٢. (سازد يرا آماده نبرد با قوم خدا م انهج يها ملت - نيزم يدهاژو ا ايدر ياژدها -كه با دو متحدش ) ١٧

اند  شده دهيخدا نام غضبكه  دهد يهفتم پاسخ م بتيها را با مص ملت خشمخدا : است بروز كردهشما  و غضب

 ١٥تا  ١١ اتيآ ٢٠باب  وحنايمردگان در مكاشفه و حكم بر يزمان داور) ٣). (دينيرا بب ١ هيآ ١٥باب  وحنايمكاشفه (

شده  دهيكش ريبه تصو ٢٢و  ٢١ يها باب وحنايكاشفه خدمتگزاران خدا در م گرفتن پاداشو ) ٤. (شده است فيتوص

كه بابل آخر زمان  كند يم انيب ٢ هيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه : كنند يرا نابود م نيكه زم ينابود كردن كسان) ٥. (است

نبرد  تيدر روا ييو دو متحدش عمل نها زبانانشيم طان،يش ينابود. را نابود كرد نيكه زم رايز شود يم يداور

 ).١٥ هيآ ٢٠تا باب  ١١ هيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه ( باشد يگ مبزر
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   بحث براي سواالتي

 هيآ ١٠باب  وحنايمكاشفه (تلخ باشد  تواند يم ليكه موعظه انج ميشو يمتوجه م ييها در زمان -١

. ميريو خود ما ممكن است انكار شده و مورد تمسخر قرار بگ شوند يم استهزا؛ سخنان ما انكار و )١٠

كتاب مقدس را  يها تياز شخص كيكدام . زديمخالفت برانگ يحت تواند يموعظه م ياهگ

 ميتوان يم يزيها چه چ روبرو شدند و ما از تجربه آن ييها يسخت نيكه با چن دينام ببر ديتوان يم

 م؟ياموزيب

داده شده زمان هشدار  نييدوباره و دوباره به من در مورد تع« :ديشيانديب هيانيباين در مورد  -٢

 قيزمان دق ديما نبا. زمان باشد هينخواهد بود كه بر پا ياميقوم خدا پ يهرگز برا گريد. است

 ,Selected Messages ،وايت. يالن ج - » ميرا بدان حيآمدن دوباره مس ايالقدس  فرستاده شدن روح

book 1, p. 188 .پس از  يانيپا يدادهاياز رو قيقد ييشگويپ ينمودارها يطراح دشما در مور

نمودارها  نيقابل اجتناب كه ا ريدر برابر اشتباهات غ توان يچگونه م د؟يابي يم يچه مشكل ١٨٤٤

 محفوظ ماند؟ آورند، يم دبوجو
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  فوريه ٢٢تا  ١٦               درس هشتم

  شيطان، دشمن شكست خورده

                            

  روز سبت بعد از ظهر

 ٧باب  الي؛ دان١٥تا  ١٢ اتيآ ١٤باب  اي؛ اشع١٥ هيآ ٣باب  شيداي؛ پ١٢اب ب وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 .٢٠ هيآ ١٩، باب ١٤و  ١٣ اتيآ ١٣باب  وحناي؛ مكاشفه ١٢تا  ٨ اتيآ ٢باب  انيكيتسالوندوم ؛ ٣٥تا  ٢٣ اتيآ

د، ان شده رهيبر او چ آورند يكه به زبان م يبا خون بره و با شهادت ماندارانيا نيا« : آيه حفظي

  ).١١ه آي ١٢ باب مكاشفه يوحنا( «  رنديخود را فدا كرده بم يآنها حاضرند جانها رايز

 اول كتاب مهيكه ن يدر حال ).٢١: ٢٢-١: ١٥مكاشفه ( ما را براي وقايع روزهاي آخر آماده مي سازد ١٤-١٢ مكاشفه

 كند، يم فيتوص يحير مساعصادر طول متخاصم كشمكش هاي روحاني كليسا را در جهان  )١٩: ١١-١: ١مكاشفه (

   .باقيمانده بر وقايع كليدي كه به بازگشت ثاني و ملكوت خدا سوق داده مي شود تمركز دارد

و نشانگر اين است كه در . باشد يجهان م خيتار ييبحران نها صحنه پشتاز بزرگ  يريتصو ارائه ١٢هدف باب 

  . ه استسراسر تاريخ، جدال عظيم بين مسيح و شيطان افزايش يافت

است و او مسئول تمام شرارت  يوجود او واقع. مي باشددشمن بزرگ خدا و قومش  طانيش وحنا،يدر كتاب مكاشفه 

 ييشدن در نبرد نها روزيدر برابر خدا پ تيدر موفقاو  فرصت نيكه آخر داند ياو م. باشد يو شورش در جهان م

  .كرد دخواه داديآن رو يتمام تالش خود را بر آماده شدن برا  ن،يبنابرا. است
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شكست خورده  يدشمن طانيرا فراهم سازد كه ش نانياطم نيقوم خدا ا يقرار بود برا وحنايمكاشفه  ١٢باب  يايرؤ

. بر او غلبه خواهد كرد زيشكست داد، در آخر زمان ن اش ينيزم تيرا در طول مأمور طانيكه ش يحيهمان مس. است

  .شود يم افتي حير آخر زمان در مسقوم خدا د يبرا ديرو، تنها ام نياز ا

  .شويد آماده فوريه ٢٣ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  فوريه ١٧                    يكشنبه

  زن و اژدها

بزرگ مشاهده  )نماديا (دو عالمت  ايدر رؤ وحناي. ديرا بخوان ٥تا  ١ اتيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه 

  آموزند؟ يم يزيچه چ اتيآ نيو ا ستيآن زن ك .زن باردار است كي يكرد كه اول

                            

                           

 

زن پاكدامن  كي): ٢ هيآ ١١باب  انيقرنتدوم (زن به عنوان نماد قوم خدا بكار برده شده است  كيدر كتاب مقدس 

 ١٢زن در باب  ب،يلاز ص شيپ. باشد يفاحشه نماد معتقدان مرتد م كيكه  يوفادار است، در حال ماندارانينماد ا

 ١٢باب  وحنايمكاشفه (موعود به جهان آمد  حيآن مس قياست كه از طر ميعهد قد ليابتدا نماد اسرائ وحنايمكاشفه 

  . باقيماندگان را بدنيا مي آورد است يحيمس يساي، او نماد كل١٧تا  ١٣ اتي؛ در آ)٥تا  ١ اتيآ

 معرف ديخورش. است ستادهياست و بر ماه ا ديش از خورشا شده است كه جامه به تصوير كشيدهونه گنيزن ا نيا

و قوم او بايد نور محبت خدا را به ) ١٢: ٨يوحنا (» نور جهان است « او ). ٢: ٤مالكي ( و عدالت اوست حيجالل مس

يم ، اشاره به وعده هاي عهد قد)١٦: ١پيدايش (» نور كمتر است « ماه بعنوان ). ١٦-١٤:  ٥متي (جهان انعكاس دهند 

  . دارد كه كار مسيح را در عصر انجيل تحت الشعاع قرار مي دهد
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» كه هفت سر و ده شاخ داشت  بود ي سرخ رنگ آتشيناژدها كيمشاهده كرد،  ايدر رؤ وحنايچيز بعدي كه 

ت او بصور» دم «  ).٩ هيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه ( شناخته شد  طانياژدها به عنوان شاين بعد  يكم. )٣: ١٢مكاشفه (

كه يك سوم  )١٠ هيآ ٩باب  وحناي؛ مكاشفه ١٥و  ١٤ اتيآ ٩باب  اياشع( نمادين براي فريب و اغوا معني شده است

اين نمايش نشان مي دهد كه او از مقام متعالي خود در ). ٤: ١٢مكاشفه (از ستاره هاي آسمان را به زمين كشيد 

اين . شيطان توانسته بود يك سوم از فرستگان را فريب دهد  ،)١٥تا  ١٢ اتيآ ١٤باب  ايعاش(آسمان فرو افتاده است 

اول (فرشتگان سقوط كرده ديوهايي هستند كه به اهريمن براي معاضدت با خدا و كار رستگاري او كمك مي كنند 

، بعنوان سمبل و نمادي از »هفت سر و ده شاخ دارد « مكاشفه همچنين اژدها را بكار مي برد كه ). ١: ٤تيموتائوس 

بكار ) ١٣: ١٦مكاشفه (و  روحگرائي ) ٤: ١٢مكاشفه (بت پرست  -مايندگان و عواملي كه در دنيا براي روم شيطانن

ولي نماينده بزرگ شيطان در . او بود كه هيروديس را تحريك كرد تا منجي را به مرگ محكوم كند. برده شده اند

امپراتوري روم بود كه بت پرستي را در مذهب  ايجاد جنگ به مسيح و قوم او در طي قرون اول دوران مسيحيت،

از اين رو اژدها، در درجه نخست معرف شيطان است، و در مضمون ثانوي، نماد روم بت پرست . شايع ساخته بود

  . ٤٣٨الن جي وايت، جدال عظيم، صفحه  -» بود 

چه  . .استشناخته شده  يميبه عنوان مار قد شيطان. ديرا بخوان ٩آيه  ١٢باب  وحنايمكاشفه 

» به محض اينكه بدنيا بيايد « براي نابودي ذريت زن،  و ١٥ هيآ ٣باب  شيدايپ انيم يارتباط

   )٤: ١٢مكاشفه (داشت؟ 

                            

                            

  

وقتي كه مسيح موعود  .تا او را نابود سازد - بچه اي قرار بود بدنيا بيايد  -بود  موعود حياز ابتدا منتظر مس طانيش

نمادين شده  ٤: ١٢كه همچنين بعنوان اژدها در مكاشفه (رانجام بدنيا آمد، شيطان از روم بت پرست استفاده كرد س

»  او باال بردند  خدا و تخت  يسو  او را به« ولي ). را ببينيد ١٦-١٣: ٢متي (تا تالش كند او را نابود سازد ) است



Farsi Quarterly Lessons                                       ٢٠١٩سه ماهه اول سال    |  سبت گروه بزرگساالندروس    كليساي ادونتيست هاي روز هفتم                             

 

      Jan | Feb | Mar   2019         82 
 

 ).٥: ١٢مكاشفه (

  فوريه ١٨                  دوشنبه

 به زمين افكنده شدشيطان 

آن  تيماه. ديكه در مورد جنگ در آسمان هستند را بخوان ٩تا  ٧ اتيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه 

  از آسمان شد؟ طانيجنگ چه بود كه منجر به اخراج ش

                            

                           

 

 خواست ياو م. ج شدخدا شورش كرد، از آسمان اخرا حاكميت هيكه بر عل ينبرد بزرگ، هنگام يدر ابتدا طانيش

او در شورش . باشد) ١٥تا  ١٢ اتيآ ١٤باب  اياشع(بارگاه ملكوت اعلي را غصب كند و همچون قادر متعال شود 

 ،يزوج بشر نيدادن نخست بيبا فر او هر چند .شد افكنده نياما شكست خورد و متعاقباً به زم ستاديخدا ا هيعل يعلن

 ١٢با ب وحناي(جهان  نيا خودخوانده به عنوان حاكم شيطان). ٦ هيآ ٤اب لوقا ب(جهان را غصب نمود  نيا تيحاكم

باب  وبيا( ابديحضور  يآسمان يدر شورا نيزم ندهيبه عنوان نما ستتوان يو م دسترسي داشت، به آسمان )٣١ هيآ

به عنوان زندان  نياش، بر زم از زمان اخراجش به همراه فرشتگان سفوط كرده طانيوجود، ش نيبا ا). ١٢تا  ٦ اتيآ ١

  ).٦ هيآ هوداي، ٤ هيآ ٢باب  سپطردوم (كنند  افتيكه مجازات خود را در ياند تا زمان محدود شده

در برابر جهان  طانيش يواقع تيبا مرگ خود  آنچه از دست رفته بود را بازگرداند و شخص يسيحال، ع نيدر هم

 يرشتگان سقوط نكرده و جهان آسمانف در برابر او دست. كه لباس مبدلش پاره شده است ديد طانيش. آشكار شد

 يموجودات آسمان يها يپسر خدا، همدرد نخو ختنياو با ر. قاتل آشكار ساخت كيخود را به عنوان  او. رو شد

 Ellen G. White, The Desire of ،وايت. يالن ج -. پس محدود شده بود نيكار او از ا. برد نينسبت به خود را از ب

Ages, p. 761.  
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اعالم شد  نيو او به عنوان حاكم مشروع زم افتيانتقال  يسيبه ع طانياز ش نيزم تيجهان، حاكم كلدر برابر 

  ).١١-٩: ٢فيليپيان ، ٢٢تا  ٢٠ اتيآ ١باب  انيافسس(

 رونيجهان ب نيجهان است و حكمران ا نيا ياكنون موقع داور« : كرده بود ييشگويپ نيرا چن داديرو نيا يسيع

  ).٣١ هيآ ١٢باب  وحناي(»   شود يرانده م

 » او قدرت را به دست گرفته است حِياست و مس دهيما رس ينجات و قدرت و سلطنت خدا طان،يبر ش يداور نيبا ا« 

 نيزم يصدمه زدن به قوم خدا بر رو يبرا يتا آن روز، او همچنان قدرت محدود). ١٠ هيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه (

كوتاه  قتياما اگر چه مهلت او در حق). ١٢ هيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه (ندارد  ياديت زكه مهل داند يدارد، اما م

  .گردد نيزم يبر رو يرانيرنج، درد و و جاديكه باعث ا كند ياست، او تمام تالش خود را م

 طانيمصون ماندن در برابر ش يدرباره تنها راه ما برا يزيچه چ ١١ هيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه 

  ).را ببينيد ١٨تا  ١٠: ٦همچنين افسسيان ( آموزد؟ يم

  فوريه ١٩                  سه شنبه  

  جنگ بر روي زمين

كه از آسمان اخراج شده است، به  طانيش. ديرا بخوان ١٤و  ١٣ اتيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه 

خدا چگونه در آن . دهد يشده ادامه م ييشگويپ سال/روز ١٢٦٠در دوران  سايكل هياش عل حمله

  همراه شد؟ سايدوره با كل

                            

                           

 

اخراج شيطان به عنوان اتهام زننده برادران در آسمان با كار عظيم مسيح تمام شد، زماني كه زندگي خود را فدا « 

شيطان كه مي دانست كه امپراتوري كه به زور .... با وجود معاضدت دائم شيطان، نقشه نجات ادامه يافت . نمود
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در آخر از او بازپس گرفته خواهد شد، مصمم شده بود تا از هر شيوه ممكن دريغ نكند تا موجوداتي  غصب كرده،

او از انسان نفرت داشت بخاطر اينكه مسيح چنان آمرزش . را كه به شباهت خدا آفريده شده بودند را نابود سازد

ده بود تا از هر نوع فريب و اغوايي را بر و حال شيطان آماده ش. محبانه و ترحمي را نسبت به بشر عيان ساخته بود

اسنان بكار ببرد تا او از دست برود؛ او شيوه خود را با انرژي بيشتري ادامه داد بخاطر اينكه وضعيت او عجز و 

  Ellen 3 G. White, The Spirit of Prophecy, vol. 3, pp. 194, 195—.الن جي وايت -» درماندگي بود 

فعاليت هاي خود ادامه خواهد داد تا خشم خود را بر علسه هدف عظيم محبت خدا براي  به طانيكه ش ستين يشك

بيابان  در  ،سال /روز ١٢٦٠شده  ييشگويدر طول دوره پ سايوجود، كل نيبا ا .كليسايش بر روي زمين، جاري كند

  .هاي متروك زمين مامن خود را خواهد يافت

مكاشفه ( سال اشاره شده است/روز ١٢٦٠ با مد نظر قرار دادن وحنايه مكاشف ١٢دو مرتبه در باب  طانيش جفايدوره 

هر دو به  ها نيا. آمده است) ١٤ هيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه (و دو زمان و نصف زمان  يو زمان) ٦ هيآ ١٢باب  وحناي

 ييشگويپ يدركتاب مقدس، روزها. اشاره دارند ٢٥تا  ٢٣ اتيآ ٧باب  اليشاخ كوچك در دان يها تيدوره فعال

 ٥٣٨ بين سالهاي شده مطابقت دارد، ييشگويدوره پ نيشكل با ا نيكه به بهتر يزمان خ،يدر تار. شده نماد سال هستند

 حكومتي قدرت كيعنوان  تحتروم كاتوليك  يسايكه در طول آن كل باشد يم حيمس الديپس از م ١٧٩٨تا 

بارتير، ژنرال سپاه ناپلئون قدرت ظالمانه روم، حداقل   كه يتا زمان بر جهان غرب حاكم بود، ١٧٩٨تا سال  يحيمس

   .براي مدت كوتاهي پايان داد

تا زن را نابود  اندازد يبه راه م آب ها ليو س ختهير رونياژدها از دهانش آب بخالل اين دوره طوالني جفا،  در 

توسط روم بر عليه امت وفادار  لشكريان و ملت هايي). ١٥: ١٧مكاشفه (معرف مردم و اقوام مي باشد  آب ها. سازد

در نزديكي خاتمه اين دوره نبوتي، زمين با دوستي آبها را بلعيده و زن را نجات . خدا در طي اين زمان فرستاده شدند

اين تمهيدات به مامني اشاره مي كند كه امريكاست، با آزادي مذهبي . مي بخشد، مكان امني براي او فراهم مي سازد

  ).١٦: ١٢مكاشفه (ت كه تامين كرده اس
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 يزيچه چ ديبامدت زياد   نيا. ديشيانديببطول انجاميد  سال  ١٢٦٠ جفايي كهآزار و  زانيبه م

 ديدر د مدست ك ح،يمسائل از جمله بازگشت مس نكهيمحدود بودن ما در درك ا زانيدر مورد م

 د؟يبه ما بگو د،يآ يم يما، به نظر طوالن

 

 

 

  

  يهفور ٢٠                    شنبه  چهار

  جنگ عليه بازماندگان

در آخر زمان شيطان عليه چه كساني جنگ خواهد . را بخوانيد ١٧آيه  ١٢مكاشفه يوحنا باب 

  كرد؟

                            

                           

 

مرتد هستند  تيكه اكثر يدر حال ،مانند يكه به خدا وفادار م كند يم فيرا توص يكسان »گانبازماند«با  »يباق«واژه 

ر دمردم جهان  تياكثر در حالي كهدر آخر زمان، ). ٢٤ هيآ ٢باب  وحناي، مكاشفه ١٨ هيآ ١٩ن باب پادشاهااول (

  .روبرو خواهند شد طانيو با خشم كامل ش ندوفادار خواهند ما حيخواهند بود كه به مس يهستند، مردم طانيطرف ش

 

 تواند يونه انسان مچگ باشند؟ يچه م ١٧ هيآ ١٢باب  وحنايبازماندگان در مكاشفه  يژگيدو و

  باشد؟ يمتقاعد شود كه جزء بازماندگان آخر زمان خدا م
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 يلوح ده فرمان برا نيكه اول دهد ينشان م وحنايمكاشفه  ١٣باب . دارند يخدا را نگه م احكامبازماندگان آخر زمان 

است  نيا ييدر بحران نها يمسئله اصل. باشد ياول عبادت مچهار فرمان  يمؤلفه اصل. نبرد آخر زمان مهم خواهد بود

وحش را عبادت كنند،  ريخواهند گرفت تصو ميتصم جهانكه مردم  يدر حال. پرستش شود ديبا يكه چه كس

به خدا به عنوان  ژهيو فرمان چهارم به و) ٧ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه ( ديخالق را خواهند پرست يبازماندگان خدا

 يمحور يدر آخر زمان، نقش ييفرمان در بحران نها نيا مياست كه ما معتقد يليدال از يكيشاره دارد كه خالق ما ا

  .داشت واهدخ

مكاشفه كه توضيح  دهند يشهادت م حيمس يسيها به ع است كه آن نيدوم بازماندگان آخر زمان ا يژگيو ن،يهمچن

يوحنا كساني » برادران«، مي بينيم كه ٩: ٢٢ين آيه با مكاشفه با مقايسه ا«  . »روح نبوت است«،  ١٠ هيآ ١٩باب  وحناي

اشاره به اين است كه عيسي از طريق انبياي خود » شهادت عيسي«هستند كه شهادت عيسي و انبيا را دارند، بنابر اين 

دهد مكاشفه نشان مي ). ٢: ١مكاشفه (به حقيقت شهادت مي دهد، درست همانگونه كه از طريق يوحنا چنين كرد 

خواهند داشت كه آنان را در ميانه سختي هاي زمان هدايت نمايد، در » روح نبوت«كه در خاتمه زمان، امت خدا 

بعنوان مسيحيان باورمند . حالي كه شيطان تمامي تالش هاي خود را بكار مي گيرد تا آنان را فريب داده و نابود سازد

  .   ه ما بصيرت نبوتي داده شده استادونتيست، براي كار بشارت از طريق الن جي وايت ب

به ما داده  »روح نبوت« قيكه از طر يباورنكردن يو بصيرت ها ها نشياز ب يبه نظر شما برخ

   ؟سايكل يا مجموعهو  يبه طور فرددارد، چه ما  بر الزاماتيا چه طع نياند، كدامند؟ ا شده

  فوريه ٢١                    شنبه  پنج

 استراتژي آخر زمان شيطان
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مردم جهان را تا  كند يكه تالش م حاليدر  نشان مي دهد،  طانيش راهكاردر  يرييتغ ١٧ هيآ ١٢باب  وحنايشفه مكا

شيطان با كار رستگار  ت،يحيمس خيدهددر طول تار بيرا فر حيوفادار مس روانيپ يبه سمت خود جذب كند و حت

كليسا و از طريق تهديد و فشار و جفا از كننده خدا ضديت نمود، در درجه اول با روش هاي موذيانه سازش با 

تاريخ نشان مي دهد كه، گرچه در حالي كه براي قرنها اين شيوه موفق بود، ولي اين راهكار اصالحات و . خارج

هرچند، شيطان به محض درك اينكه زمان . كشف مجدد حقايق كتاب مقدس توسط امت خدا، به تدريج خنثي شد

مكاشفه (اي خود شدت بخشيده و به جنگ بر ضد بازماندگان زمان آخر خدا مي رود او رو به تمام است، بر تالشه

معجزات از طريق ديو ها با . حمله هاي او بر عليه بازماندگان شامل فريب هاي عظيم خواهد بود). ١٧: ١٢

از تاريخ به اين تغيير استراتژي شيطان با گذار ). ١٤: ١٦مكاشفه (آشكارسازي هاي روحگرائي معرفي خواهند شد 

   ). را ببينيد ٢٤: ٢٤متي (تمركز آخر زمان مطابقت دارد 

براي تشريح فعاليت هاي آخرزمان شيطان بكار رفته  ٢٠-١٢بطور مرتب در مكاشفه » بيفر«قابل توجه است كه واژه 

ي آخر خاتمه مي يابد كه شرحي از فعاليت ها ١٠-٧: ٢٠شروع و در مكاشفه  ٩: ١٢واژه فريب در مكاشفه .است

   .زمان شيطان در كتاب مكاشفه مي باشد

را  ٢٠ هيآ ١٩و باب  ١٤و ١٣ اتيآ ١٣باب  وحنايو مكاشفه  ١٢تا  ٨ اتيآ ٢باب  انيكيتسالوندوم 

  ست؟يچ شيطان آخر زمان بيفر تيماه. ديبخوان

                            

                           

 

؛ ٩: ١٢مكاشفه (ه در تالش براي فريب جهان است به تصوير مي كشد ك را طانيش ٢٠تا  ١٢ يها باب وحنايمكاشفه 

عوض از قدرتهاي سياسي و مذهبي استفاده مي كند تا كار خود را او در ). را ببينيد ٨: ٢٠؛ ٢٠: ١٩؛ ٢٣: ١٨؛ ١٤: ١٣

؛ با قدرتي دنبال شد كه نماد جانور يا )٥و  ٤: ١٢مكاشفه (روم بت پرست، توسط اژدها نمادين شده : انجام دهد

؛ و نهايتاً قدرتي كه بعنوان وحش زميني نمايدن شده است )٨-١: ١٣؛ مكاشفه ١٥و  ٦: ١٢مكاشفه (ريا بود وحش د

روحگراي وابسته به شيطان بعنوان آزدها /در سراسر مابقي كتاب، اعضاي اين گروه بت پرست). ١١: ١٣مكاشفه (
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كه  –عنوان شبيه بره يا جانور زميني نمايدن شده نمايدن شده؛ كاتوليك روم، نماد جانور دريايي؛ و پروتستان مرتد، ب

آنان با هم كار مي كنند تا مردم را فريب داده .بطور جداناشدني بر عليه فعاليت هاي خدا در اين جهان متحد شده اند

ن اي). ١٤و  ١٣: ١٦مكاشفه (تا از خدا جدا شده و منحرف شوند و با شيطان براي جنگ بر عليه خدا متعال متفق شوند 

، در حالي كه اژدها، كه نماد اهريمن )٢٠: ١٩مكاشفه (ساختارهاي مذهبي در آمدن دوباره مسيح نابود خواهند شد 

مكاشفه (در خاتمه هزار سال نابود خواهد شد ) ٩: ١٢مكاشفه (است، و از طريق اين قدرتهاي زميني كار مي كند 

يم خواهد بود كه اكثر مردم راه ضاللت را انتخاب مكاشفه نشان مي دهد كه فريب آخر زمان چنان عظ). ١٠: ٢٠

   ). ١٣: ٧متي (خواهند كرد 

فراخوان داده شده تا بتوانيم بينش  يروحان بصيرتو  حكمت براي كسب وحنايدوبار در مكاشفه 

، ١٨: ١٣مكاشفه (كسب كرده و در مقابل ماهيت فعاليت هاي فريبكارانه شيطان ايستادگي كنيم 

، ما ٥ هيآ ١باب  عقوبيبا توجه به  باشد؟ يجا مد نظر م نيدر ا حكمتيه نوع چ). ٩: ١٧مكاشفه 

  م؟يرا بدست آور حكمت نيا ميتوان يمچگونه 

  فوريه ٢٢                      جمعه

، از كتاب جدال عظيم ، نوشته الن جي وايت را مطالعه ٥٣٠-٥١٨دام هاي شيطان، صفحات   :تفكري فراتر

  .كنيد

 يآخر زمان بخش يدادهايكه رو ديبه قوم خدا بگو اوالً است كه نيا زياز هر چ شيپ ناوحيمكاشفه  ١٢باب  هدف 

درباره آنچه امروزه با آن مواجه هستند و قرار است به  شانيكتاب به ا. است طانيو ش حيمس انياز نبرد بزرگ م

پولس در . دهد يار مهشد - نيدشمن با تجربه و خشمگ كي - دبا آن روبرو شون ندهيآ تردر يجد يحت يا گونه

و هر نوع   بندهيها و معجزات فر و نشانه اتيبا انواع آ...  دهد يبه ما هشدار م آخر زمان مظهر شرارت تيمورد فعال

 تواند يرا كه م قتياست همراه خواهد بود، چون آنها عشق به حق بندهيبه هالكت فر نيمحكوم يكه برا يشرارت

  ).١٠و  ٩ اتيآ ٢باب  انيكيتسالوندوم (  آنان را نجات بخشد قبول نكردند

 ياز سو. ميخود ساز تيبه خدا را اولو مان يو وابستگ ميريبگ يرا جد ندهيكه آ زديانگ يما را برم وحناي همكاشف

 يبرا يبه اندازه كافولي و باتجربه است،  يقو يدشمن طانياگر چه ش كه دهد يم نانيبه ما اطم وحنايمكاشفه   گر،يد
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 افتي يدر كس تواند يقوم خدا تنها م يبرا ديام). دينيببرا  ٨ هيآ ١٢باب  وحنايمكاشه ( ستيقدرتمند ن حيغلبه بر مس

 انيتا پا يحت شه،يو او وعده داده است هم. او را شكست داد ريشر يروهايو ن طانيشود كه در گذشته فاتحانه ش

 ).٢٠ هيآ ٢٨باب  يمت(وفادار خود باشد  رواني، با پزمان

 

 

  

   بحث براي التيسوا

چه . مينيب يبازماندگان آخر زمان م يها يژگيو يروز هفتم خود را دارا يها ستيما ادونت -١

 ميمراقب باش ديوجود، ما با نيچرا با ا.) دينيرا بب ٤٨ هيآ ١٢لوقا باب ( .يتيچه مسئول نيهمچن  !يازيامت

 كند؟ يم نيما را تضم ينقش، نجات شخص نيكه ا ميفكر نكنو 

 طانيدرست است كه ش نيا. مييگو يسخن م طانيدر مورد قدرت شا بطور كلي، خيلي زياد م -٢

را از  نطايتوانا كه ش يا نجات دهنده ياما من از خدا ممنونم برا باشد؛ يم يموجود قدرتمند

او فكر  به م،يكن يدرباره او دعا م م،يكن يما درباره دشمن خود صحبت م. راند رونيآسمان ب

سخن  يسياكنون چرا در مورد ع. شود ياو در تصورات ما بزرگتر و بزرگتر م و م؛يكن يم

ما قدرتش را بزرگ جلوه  نكهياز ا طانيش م؟يينگو يدر مورد قدرت و محبت و م؟چرايينگو

به  متشبه شدنو با  ديشيانديدر مورد او ب د،يرا در قلب خود نگه دار يسيع. شود يخشنود م م،يده

  ،وايت. يالن ج -. افتي ديخواه رييتغ يو ريتصو

Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, March 19, 1889.  

در انكار  گر،يد ياز سو دهند؟ يرا بزرگ جلوه م طانيقدرت ش ييها به چه روش انيحيمس...  

 وجود دارد؟ يچه خطرات زيوجودش ن تيبلكه واقع طانيقدرت ش قتينمودن نه تنها حق
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  مارس ١فوريه تا  ٢٣    نهم درس

  شيطان و دو متحدانش

                            

  روز سبت بعد از ظهر

 اتيآ ٢باب  انيكيتسالون دوم ؛٢٤ هيآ ٧باب  الي؛ دان٨ هيآ ١٧باب  مكاشفه؛ ١٣باب  مكاشفه: مطالعه اين هفته

 .٣٨ هيآ ١٨پادشاهان باب اول   ؛١٦تا  ١٤ اتيآ ١٢باب  مكاشفه؛ ١٢تا  ٢

فرزندان او كه  هيشد و رفت تا با بق نيرو اژدها نسبت به آن زن خشمگ نياز ا «: آيه حفظي

به  ايبجنگد و اژدها در كنار در دهند يشهادت م يسيو به ع دارند يخدا را نگاه م يها فرمان

  ).١٧ه آي ١٢ باب مكاشفه( «  ستاديانتظار ا

خدا حمله مي كند، شامل جفا بوسيله روم بت ، شيطان را به تصوير مي كشد كه به امت وفادار مكاشفه ١٢باب 

و  ١٤، ١٣، ٦: ١٢ميالدي؛ مكاشفه  ١٧٩٨-٥٣٨(سال /روز ١٢٦٠پرست و بعداً روم وابسته به سيستم پاپ در خالل 

 رياما با كمك دو متحدش به تصو يينبرد نها ياو را در حال آماده شدن برا ١٣باب  ). ، سه شنبه را ببينيد٧درس 

تحت هدايت شيطان، اژدها و اين دو حيوان . به تصوير كشيده شده اند يوحش يواناتيحبعنوان دو كه هر  كشد، يم

وحشي در پايان متحد مي شوند تا بر ضد فعاليت هاي رهايي بخش خدا عمل كرده و اتحاد با جهان را بدست 

  . آورند

ولي وقتي به نبوتهايي ميرسيم كه . استتعبير نبوتهاي  گذشته كه هم اكنون محقق شده اند ساده  .الزم است اطياحت

خداوند به ما نشان مي دهد كه . هنوز محقق نشده اند، مانند درس روز سه شنبه، بايد بيشتر دقت كنيم و مراقب باشيم

چه چيزي در پايان اتفاق خواهد افتاد تا غافلگير نشويم، ولي آنها به ما نمي گويند كه دقيقاً چطور وقايع نهايي 

بياييد . بنابر اين بايد مراقب باشيم تا فراتر از آنچه كه نبوت مي گويد فرض و گمان داشته باشيم. هند شدگشوده خوا
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تا به ما تعليم دهند كه چگونه امروز زندگي كنيم و براي : فراموش نكنيم كه نبوت هاي مكاشفه اهداف عملي دارند

   . آينده آماده باشيم

  .شويد آماده مارس ٢ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  فوريه ٢٤                    يكشنبه

  وحش دريا

 لوحش كدامند و مراح يها يژگيو. ديرا بخوان ٨ هيآ ١٧و باب  ٨و  ٤تا  ١ اتيآ ١٣باب  مكاشفه

  باشند؟ يش چه مآمدن وجودبه 

                            

                           

 

 فياست، توص ياسيقدرت س معرفكه وحش  يدر حال.مي آيداز آب بيرون  مي بيند كه جانوري غول پيكر وحناي

جمعيت زياد منطقه اروپاست كه جانور  نماد ايدر. است ياسيو هم س يدارد كه هم مذهب ياشاره به قدرت ايوحش در

   ).١٥: ١٧مكاشفه (دريايي پس از سقوط امپراتوري روم از آن بر مي خيزد 

 مكاشفه يهفت سر و ده شاخ مانند ازدها يدارا شوح. كند يم فيصآمدن از آب تو رونيوحش را در حال ب وحناي

و بر  زيكفرآم يوحش نام يبر سرها . دارد و رابطه نزديك آنرا با روم بت پرست نشان مي دهد ٤و  ٣ هيآ ١٢باب 

در  قوم خدا جفايآزار و  يبرا طانيكه ش دهستن ييها وحش قدرت يسرها. قرار دارد  يسلطنت يها ها تاج شاخ يرو

و شهرتي الهي اشاره مي كند كه وحش  به عنوان زينام كفرآم). ١١تا  ٩ اتيآ ١٧باب  مكاشفه(بكار برد  خيطول تار

هستند كه از پس از  ييها از ملت نمادهاييكه  كنند ياشاره م ٢٤ هيآ ٧باب  اليده شاخ به دان .آن را طلب مي كند

  .دهند يروم را نشان م يمرحله مربوط به پاپ امپراتور ها يژگيو نيا. آمدند ودروم بوج يامپراتور يفروپاش
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حيوان چهار  يها يژگيوحش و  ب،يترت نيبه هم. ي است كه پاهاي خرس  و دهان شير داردپلنگ هيشب ،درياوحش 

- بابل، مادها: تشريح شده اند٧تا  ٢ اتيآ ٧باب  اليدر دانكه ) جهان يها يامپراتور ينمادها( را بعنوان وحش

 ايكه وحش در دهد يو نشان م كند يمعكوس فهرست م بيها را با ترت آن وحنايوجود،  نيبا ا .و روم وناني  ا،ه پارس

  .روم مرتبط است يامپراتور ال،يدان ٧به چهار وحش در باب 

خود را  ميقدرت، تاج و تخت و اقتدار عظ ) امپراتوري روم بت پرست كه توسط شيطان توانمند شده است(اژدها 

پس  ،)٢٧ هيآ ٢باب  مكاشفه(داده است  حيدرست همانطور كه پدر تاج و تخت و اقتدار خود را به مس. ش دادبه وح

  .كند يم اعطا نيزم يخود بر رو ينيو جانش گيندينماشيطان نيز 

 » ماه«  ٤٢ در طي تاريخ مسيحيت وحش،جفاكارانه  يها تيكه دوره فعال كند يم انيب ٧ – ٥ هيآ ١٣باب  مكاشفه

« كه سه و نيم » زماني و زماني و نصف زمان طول كشيد « همانگونه كه ديديم، جفاي زن پاكدامن براي .باشد يم

نبوتي برابر » ماه « چهل و دو ). مقايسه كنيد ٢٥: ٧؛ را با دانيال ١٤و  ١٣: ١٢مكاشفه (نبوتي مي شود » سال « يا » زمان 

بنابر اين، زماني و زماني و نصف زمان، ). ٦: ١٢مكاشفه (شود  سال مي/روز ١٢٦٠ضرب شده و  ٤٢روز كه در  ٣٠با 

وحش به شدت  يكه سرها يمرحله زمان نيا .ساله معطوف مي شود ١٢٦٠روز، همگي به همان دوره  ١٢٦٠ماه و  ٤٢

دارد و را به همراه  انيجهان نيتحس نيا. گردد يباز م يها، وحش به زندگ با بهبود زخم. رديپذ يم انيپا ،مجروح شده 

  .كنند يها اژدها و وحش را پرستش م آن

  فوريه ٢٥                    دوشنبه

 هاي وحش دريا فعاليت

ماه  ٤٢. سخن گفت جفااز آزار و  يخاص يدرباره دوره زمان ٥ هيآ ١٣باب  مكاشفه م،يديد روزيهمانطور كه د

( . باشد يم ١٤ هيآ ١٢باب  شفهمكادر  سايكل/زن تيآزار و اذ سال/روز ١٢٦٠ يوحش همان دوره زمان يها تيفعال

سال . )مطالعه روز سه شنيه را ببينيد ٧در درس ]. ٦: ٤، حزقيال  ٣٤: ١٤اعداد [است سال  يك نماد نبوتيروز يك 

پاپ  يروم به رهبر يسايكه كل يزمان كند، يرا مشخص م ييشگويدوره پ نيآغاز ا باًيتقر حيسم الديپس از م ٥٣٨

انقالب  يدادهايرو. بر جهان غرب حاكم بود مقرر نمود يكه در طول قرون وسط ييسايخود به عنوان قدرت كل
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و مذهب  سايظالمانه كل كومترو، ح نيوارد نمود و از ا الديپس از م ١٧٩٨ لبر وحش در سا يفرانسه ضربه مرگبار

  .داد انيدر دولت را به طور موقت پا

 ١٢تا  ٢ اتيآ ٢باب  انيكيتسالوندوم و  ٢٤ هيآ ٧باب  اليرا با دان ٨تا  ٥ اتيآ ١٣باب  مكاشفه

 فاتيبازتاب دهنده توص ييها وهيبه چه ش ايوحش در يها تيفعال به چه روشهايي .ديكن سهيمقا

  است؟ متمردشاخ كوچك و مرد 

                            

                           

 

 ييكفرگو  د،ير عهد جدد. اند ه شد انيب يياز لحاظ كفرگو نبوتي سال/روز ١٢٦٠وحش در طول دوره  يها تيفعال

عمل غصب اقتدار او و ) ٦٥تا  ٦٣ اتيآ ٢٦باب  يمت  ،٣٣ هيآ ١٠باب  وحناي(با خدا  ينشان مطالبه برابر تواند يم

ست، تا نام و خيمه او و كساني كه در آسمان خدا ضد بر«  ايش درحو يها ييكفرگو). ٧ هيآ ٢باب  مرقس(

 حيكه مس ييجا  ساكن است، يخدا در معبد آسمان). ٦ هيآ ١٣باب  مكاشفه( »سكونت دارند  را بي حرمت سازد 

 نيگزيبا جا است تا حيمس يگر يانجيكار مبي اثر كردن در پي  ايوحش در. بخاطر رستگاري ما خدمت مي كند

  .را انجام دهد گناهان آمرزشنجات و ، يبشر يك كاهن نمودن

در زماني كه كاتوليك روم مقام و اقتدار خدا را  ه دارد كهاشار تيحيبه زمان ارتداد عمده در مس مكاشفه ١٣باب 

و شهادت روبرو  جفابا آزار و  شدندم نور ميكه تسل يكسان .توسط پاپ به عنوان راس آن مطالبه نمود، محقق شد

يخ زمان حاضر نمي تواند تار شوند، يمتعصبانه در نظر گرفته م يخشن و حت بيانيه هايي نياگر چه امروزه چن. شدند

   . را پاك كند، صرف نظر از اينكه چه تعدادي از مردم چنين چيزي را بخواهند

 نيكه ا يحال مادام نيو در ع ميوفادار بمان سايكل خيدرباره تار ييشگويبه پ ميتوان يما چگونه م

  م؟يمهربان و مراقب باش  م،يكن يارائه م گرانيرا به د قيحقا
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  فوريه ٢٦                    سه شنبه  

  خاسته از زمينوحش بر

 يدادهايبا رو. تشريح مي كندساله /روزه ١٢٦٠ فعال روم را در خالل دوره نبوتي  قدرت ،مكاشفه ١٣اول باب  مهين

 تيزخم كشنده در نها نيوجود، ا نيبا ا. نمود افتيكشنده در يزخم ،ياسيس -ينظام مذهب نيانقالب فرانسه، ا

زخم كشنده را  نيباب نحوه اتفاق افتادن ا نيدوم ا مهين. نمود اءيحا گرينظام را بار د نيو ا افتيبهبود خواهد 

  .كند يم فيتوص

 ١٢باب  مكاشفهوحش دوم كدامند؟ با توجه به  يها يژگيو. ديرا بخوان ١١ هيآ ١٣باب  مكاشفه

  ست؟يچ زد،يخ يبرم نيوحش از زم نيكه ا تيواقع نيا تي، اهم١٦تا  ١٤ اتيآ

                            

                           

 

 يوحش به عنوان قدرت مشابه با قبل نيبه دوم نيا. ديآ يم رونيب نيكه از زم كند يرا مشاهده م يگريوحش د وحناي

 نيا. دارد خطر يب يظاهر نيوحش زم  وحشتناك داشت، يرهوجود، در تضاد با وحش اول كه ظا نيبا ا. اشاره دارد

 نياز ا. باشد يم حينماد منحصر به مس مكاشفهبرّه در ). ١١ه يآ ١٣باب  مكاشفه(برّه دارد  يوحش دو شاخ مثل شاخها

  .دارد حيبه مس هيشب يقدرت آخر زمان ظاهر نيا  رو،

سال محافظت نمود كه نمادي از / روز ١٢٦٠از زني در برابر سيل جفا در ختم كه  در قلمروي ظهور كرد  قدرت، نيا

ميني بطور بديهي يك بازيگر تازه بر روي صحنه است، اين وحش ز). ١٦-١٤: ١٢مكاشفه (كليساي راستين خدا بود 

كه بعنوان قدرت جهاني پس از وحش دريا برخاسته و در وقايع انقالب فرانسه زخم كشنده اي دريافت نموده است، 

  .  كه بدين معني است كه وحش زميني بازيگر خاص آخر زمان است



Farsi Quarterly Lessons                                       ٢٠١٩سه ماهه اول سال    |  سبت گروه بزرگساالندروس    كليساي ادونتيست هاي روز هفتم                             

 

      Jan | Feb | Mar   2019         95 
 

رد، كه وعده قدرت و عظمت مي دهد و توجه جهان را در قدرت ظهور ك ١٧٩٨كدام ملت از دنياي نوين در سال « 

يك ملت، تنها يكي، با مشخصات نبوت . به خود جلب مي كند؟ كاربرد سمبل به كسي اجازه سوال نمي دهد

  .الن جي وايت  –. مطابقت دارد؛ بدون اشتباه به اياالت متحده امريكا اشاره مي كند

Ellen G. White, The Great Controversy, p. 440.  

نشان مي دهد كه امريكا كه اكثريتي پروتستان دارد، سرانجام مانند اژدها شروع به سخن گفتن مي  ١١: ١٣مكاشفه 

اين قدرت آخر زماني سبب شد كه كل دنيا اولين . كند، همچون شيطان، با تاثيري جهاني مشابه با امپراتوري روم

با كالمي ديگر، اياالت متحده، كه يكبار مامن و ماوايي . وحش را پرستش كند، كه زخمي كشنده دريافت كرده بود

  .  براي كليسا فراهم ساخته بود، در زماني نقش جفاگر را در وقايع ايام آخر بازي خواهد كرد

به  رشيقدرت و تأث  شد، ييوحش شناسادومين بار به عنوان  نيمتحده نخست االتيكه ا يهنگام

متحده  االتيا ييشناسا دييچگونه به تأ تيواقع نيا. نبود به آنچه امروزه است، كيوجه نزد چيه

  كند؟ يكمك م ييشگويشده در پ دهيكش ريبه عنوان قدرت به تصو

  فوريه ٢٧                    شنبه  چهار

  تصوير وحش

 ٢و اعمال رسوالن باب  ٣٨ هيآ ١٨پادشاهان باب اول . ديا بخوانر ١٣و  ١٢ اتيآ ١٣باب  مكاشفه

ها آوردن  آن نيتر كه بزرگ -وحش  بندهيفر يها تيفعال تيدرك ماه چگونه به ما در ٣ هيآ

  كند؟ يكمك م  -آتش از آسمان است 

                            

                            

با انجام معجزات، وحش شبيه به بره بسياري را متقاعد خواهد كرد كه كالم آن درست است به رغم اينكه در 

طريق عامل روحگرائي، معجزات شكل خواهد گرفت، بيمار شفا خواهد  از« . هماهنگي و توازن كامل با كالم نيست

  .الن جي وايت» يافت و بسياري از شگفتي هاي غير قابل انكار صورت خواهد گرفت 
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Ellen G. White, The Great Controversy, p. 588  

 كنند ايدر وحش ريصوت ساخت به بيترغ را نيزم ساكنان تا كرد خواهد كمك بره به هيشب وحش به معجزات نيا

 .نمود افتيدر كشنده يزخم كه

 هيوحش شب . سياسي اشاره دارد _روم وابسته به پاپ، به عنوان قدرت مذهبي  اءيبه اح ايبهبود زخم كشنده وحش در

همچون اژدها شروع به سخن گفتن مي كند و قدرت وحش دريا را اعمال كرده و عدم تحمل خود را با اين  به برّه

   . به اقوام ديگر نشان مي دهدنماد ها 

چنين اعمالي با اصول اين حكومت مغايرت دارد، به نبوغ نهادهاي آزاد آن، با اظهار علني اعالميه استقالل، و با « 

اين وحش شبيه بره . ولي تناقض و ناسازگاري چنين حركتي با نمادي كه معرفي شده مطابقت دارد.... قانون اساسي 

  ....ولي شبيه يك اژدها صحبت مي كند –رار به پاكي، آرامي و بي خطر بودن دارد كه اق –شاخداري است 

در اينجا بطور واضح شكلي . به آنان مي گويد كه بر زمين ساكن شويد، تا آنان بتوانند تصويري شبيه وحش بسازند« 

ي قابل توجه مبني بر از يك حكومت ارائه شده كه به موجب آن قدرت قانونگذاري به مردم سپرده شده، يك گواه

  .اينكه اياالت متحده ملتي است كه در نبوت مشخص شده است

تصوير وحش كدام است؟ و چگونه شكل مي گيرد؟ تصويري كه توسط وحش دو شاخ شكل گرفته، امثناي ولي « 

  . كه تمثال وحش نيز نام دارد. تمثال و تصوير مربوط به خود وحش است

 يعنيچه شكلي است و چگونه شكل مي گيرد، بايد ويژگي هاي خود وحش سپس براي آموختن اينكه تصوير 

  .  سيستم حكومتي پاپ مطالعه شود

وقتي كه كليساي اوليه با جدايي از سادگي انجيل و پذيرش مناسك و رسوم بت پرستي فاسد گرديد، روح و « 

نتيجه . هاي دنيوي و غير ديني افتادقدرت خدا را از دست داد؛ و بخاطر كنترل ضمير مردم، در پي حمايت از قدرت 

آن سيستم حكومتي پاپ بود، كليسايي كه قدرت حومت را كنترل و آن را براي پيشرفت كارهاي خود بكار مي 

  ...»ارتداد«برد، خصوصاً براي مجازات 
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مي شود، بر  هنگامي كه كليساهاي پيشگام اياالت متحده، با چنين اصول اعتقادي كه با هم در اشتراك دارند متحد« 

حكومت تاثير گذارده و احكام خود را تحميل كرده و نهادهاي خود را ابقا مي نمايد، سپس امريكاي پروتستان 

تصوير سلسلسه مراتب روم را شكل داده، و تاوان مجازات هاي مدني نتيجتاً بطور اجتناب بر دگرانديشان خواهد 

  ... بود

ان است كه رشد خواهد كرد هنگامي كه كليساهاي پروتستان در تصوير وحش معرف شكلي از ارتداد پروتست« 

  .الن جي وايت. تحميل عقايد تعصب آميز  خود باشدجستجوي كمك از قدرت هاي مدني براي 

Ellen G. White, The Great 21 Controversy, pp. 442–44  

  فوريه ٢٨                    شنبه  پنج

  نشان وحش

 قدرتاين . خواهد نمود فايرا ا ينقش اصل ييبه برّه در بحران نها هيشب كه وحش دهد ينشان م مكاشفه ١٣باب 

 يبازتاب سيستم نيا . جهاني سيستمي سراسري ايجاد خواهد كرد كه به كنترل اعتقادات مردم مبادرت خواهد ورزيد

   .تحت كنترل پاپ مي باشد يقرون وسط تيحياز مس

 يرابطه زدن نشان بر رو. ديرا بخوان ٨تا  ٤ تايآ ٦باب  هيو تثن ١٧و  ١٦ اتيآ ١٣باب  مكاشفه

  ؟چه ارتباطي داردخدا  يها و دست راست با فرمان يشانيپ

                            

                           

 

خود  يشانيپ ايدست راست  يتحت فشار قرار خواهند گرفت كه نشان وحش را بر رو يمردم تمام طبقات اجتماع

 كند يم ييافراد متعلق به خدا را شناسا ،هردرست همانطور كه م. وحشبا  ونديپ يعنينشان  نيا افتيدر. بزنند

  .كند يوحش را مشخص م گانپرستش كنند زينشان وحش ن  ،)١ هيآ ١٤باب  مكاشفه؛ ٤و  ٣: ٧مكاشفه (
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بر اساس  يشانيپ ايقرار گرفتنش بر دست راست . باشد ينم يا نوع عالمت قابل مشاهده چينشان وحش ه

 هيتثن( ببندندخود  يشانيپ ايبر دست  يخدا را به عنوان نشان عتيداد تا شر لياسرائ يبه بن يت كه موساس يدستورالعمل

خدا و بر دست راست به  عتيقرار دادن ذهن با شر ريتأث تحتبه  يشانيكه نشان بر پ كند ياشاره م نيا). ٨ هيآ ٦باب 

  .اشاره دارد ،دهند يرفتار، آنچه مردم انجام م

 ١٤باب  مكاشفه(خواهد بود  شيها از خدا در نگه داشتن فرمان يعبادت و فرمانبردار ،ييدر بحران نها يمسئله اصل

همانگونه كه سبت عالمت . از خدا خواهد بود يو فرمانبردار يفرمان سبت به طور خاص آزمودن وفادار). ١٢ هيآ

و  عالمت اطاعت از وحش زي، نشان وحش ن)٢٠و  ١٢ هيآ ٢٠باب  اليحزق(قوم وفادار خدا است  يفرمانبردار زيمتما

  .باشد يم اتحاد با او 

 ت،يواقع نيگواه ا نيتر بزرگ. كند يخدا عمل م احكام يبه جا يبشر يها فرمان نيگزينشان وحش به عنوان جا

 نييتعروز هفتم سبت، روز  يبه عنوان روز عبادت به جا) دينيرا بب ٢٥ هيآ ٧باب  اليدان( كشنبهي ينهاد انسان جاديا

خلقت  يو روز هفتم سبت از ابتدا م؛يكن يما خداوند را به عنوان خالق عبادت م. باشد يشده در كتاب مقدس م

 يخدا به روز آفرينندگيعالمت  رييتغ يتالش برا. بوده است يو آفرينندگي يقيجهان ما به عنوان عالمت حق

هنگامي كه هرمان .... وحش سبت پاپي مي باشد  نشان« .باشد يغصب نمودن نقش و قدرت خدا م برايتالش  گر،يد

آنگاه ... سبت جعلي تحميل خواهد شد، و صداي بلند فرشته سوم بر عليه پرستش وحش و تمثال او هشدار مي دهد، 

  الن جي وايت. كساني كه همچنان به طغيانگري ادامه مي دهند، نشان وحش را دريافت خواهند نمود

Ellen G. White, Evangelism, pp. 234, 235.  

  نيا. كند  عدد جانور را محاسبه تواند يباشد م  باهوش  و هر كه  است  ييخود معما  نيا: مي گويد ١٨: ١٣مكاشفه 

مرد « اين مرد كيست؟ پولس او را به عنوان . » است  ٦٦٦او   نام  حروف  يو مقدار عدد  است  انسان  كي  عدد، اسم

اين چهره به قدرت پاپ اشاره مي كند  كه توسط وحش دريا نمادين ). ٣: ٢لونيكيان دوم تسا(تشريح مي كند » گناه 

شده است، كه نام كفرآميز آن بر روي سرهايش اشاره به عنوان الهي است كه براي خودش مدعي است، تا 

 . باصطالح جايگاه پسر خدا را بر روي زمين بگيرد
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  مارس ١                      جمعه

وجود، ما  نيبا ا. خواهد بود خيتار انياز اطاعت در پا يكه سبت عالمت دهد ينشان م مكاشفه :تفكري فراتر

تنها  كشنبهينگه داشتن . ستيداشتن نشان وحش ن ياكنون خود به معنا كشنبهيكه نگه داشتن  ميداشته باش اديبه  ديبا

اند و  عبادت  را درك كرده يروز برا كيموجود، مسائل مربوط به انتخاب  يها بيكه مردم با وجود فر يزمان

  .قرار دارد ندهين در آيآن زمان همچن حال، نيبا ا. مخالف با خدا باشد، نشان وحش خواهد شد ايانتخابشان موافق 

از جمله  ساهايدر همه كل. است امدهيزمان آزموده شدن هنوز ن. نكرده است افتيكس هنوز نشان وحش را در چيه« 

 نند،يكه نور را نداشته باشند و تعهد فرمان چهارم را نب يكدام تا زمان چيه. جود دارندو يواقع انيحيم مسور كيكاتول

عبادت  هيبلند فرشته سوم به بشر عل اديو فر  اجرا شود، يلبكه حكم نگه داشتن سبت تق ياما هنگام. شوند يمحكوم نم

كه همچنان  يسپس، كسان. شدخواهد  دهيدرست و اشتباه به وضوح كش انيخط م  هشدار بدهد، رشيوحش و تصو

  ،وايت. يالن ج -خواهند نمود  افتيبه تخلف ادامه دهند نشان وحش در

—Ellen G. White, Evangelism, pp. 234, 235  

 نيبا ا. باعث از دست رفتن يك فرد و يا نجات او نمي شود كشنبهينگه داشتن  امروزه كه ميداشته باش اديبه  دييايب

 يعبادت آزمون وفادار يبرا يخواهد شد و انتخاب روز يست كه نشان وحش مسئله اصلا هديوجود آن زمان رس

خود  يرا برا ينبو مكال راسخ يا هيكه كتاب مقدس را برداشته و با روح خواهد يم خدااز قوم  مكاشفه. خواهد بود

 .اند، برسانند نكرده افتيكه هنوز آن را در يرا به كسان حيمس ليش خود را بكنند كه انجمطالعه كنند و تمام تال

   بحث براي سواالتي

و  يمذهب يها در حوزه يشاتيچه گرا د،يكن يرا مشاهده م يجهان امروز تيوضع همچنانكه -١

 ؟به پيش مي روند ١٣باب  مكاشفه نبوت بسوي محقق شدن  رسد يبه نظر م كه ديابي يم ياسيس

باشد؟ به  ديها چگونه با فرقه ريدر سا انيحينگرش ما نسبت به مس م،يهست انيمنتظر پا همچنانكه -٢

ها  فرقه ريشدن به خدمتگزاران سا كيبه دنبال نزد ديخدمتگزاران ما با: ديفكر كن ريز اندرز

 يجد يتيها مسئول آن. ديدعا كن كند، يم يگر يانجيم شانيبرا حيافراد كه مس نيا يبرا. باشند
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 -. ميها نشان ده به چوپانان گله قيو عم يجد يا عالقه ديبا ح،يما به عنوان رسوالن مس. دارند

  ... ،وايت. يالن ج

—Ellen G. White, Testimonies for the Church, 2 vol. 6, p. 78.  

 ريغ ياز نشان دادن روح ميتوان يها، چگونه م فرقه ريسا انيحيما در نگرش خود نسبت به مس 

 نكهيبدون ا ميقائل شو حتراما شان يشخص دهيها و عق آن يبرا ديچگونه با م؟ياجتناب كن يحيمس

 م؟ياندازيخود را به خطر ن يباورها
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  مارس ٨تا  ٢    درس دهم

  انجيل ابدي خدا

                            

  روز سبت بعد از ظهر

؛ ١٤و  ١٣ اتيآ ١٢باب  جامعه؛ ١٤ هيآ ٢٤باب  ي؛ مت١٢تا  ٦ اتيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 .١٠تا  ٨ اتيآ ٣٤، باب ٩ هيآ ٢١باب  اي؛ اشع١١تا  ٢ اتيآ ٢٠اب خروج ب

 » ندينما يرا حفظ م يسيع مانيكه احكام خدا و ا نيسصبر مقد نجاستيدر ا« : آيه حفظي

  ).١٢ه آي ١٤ ابمكاشفه يوحنا ب(

اهد نمود وحش چنان موفق خواهد بود كه جهان انتخاب خو طانيآخر زمان ش بيكه فر دهد ينشان م وحنايمكاشفه 

كه خدا  نديگو يبه ما م ٥تا  ١ اتيآ ١٤باب  وحنايوجود، مكاشفه  نيبا ا. دينما افتيرا عبادت كرده و نشان او را در

  .كنند ينم نيچن انيكه اكثر جهان يزمان ،ستنديا يخداوند م يكه برا يماندگان خود را خواهد داشت، كسانزبا

بايد  ي، چه كس)كنند يرا عبادت م يزيچ شهيهمه هم(نكنند  ايادت كنند عب كهكنند،  دانتخابيدر انتها مردم با

 از انتخاب خودنماد  عنوان دست راست خود به اي يشانيپ يعبادت كنندگان وحش نشان را بر رو. باشد يم پرستش

  .خواهند كرد افتينظام مرتد با ذهن و اعمال خود، در نيخدمت كردن به ا براي

مشاهده نشده است،  كاستيكه از زمان پنطخواهد بود  يا گونه هب ليانتشار گسترده انج حال، جهان شاهد نيدر ع

 يا و فرشته«  هشدار خود را خواهد فرستاد يها اميمتمرد، خدا پ بشرخدا بر  يها ياز آمدن داور شيپ. خواهد بود

و زبان  لهيرا از هر امت و قب نين زمرا دارد تا ساكنا يجاودان ليو انج كند يكه در وسط آسمان پرواز م دميرا د گريد

 ).٦: ١٤مكاشفه (»  و قوم بشارت دهد



Farsi Quarterly Lessons                                       ٢٠١٩سه ماهه اول سال    |  سبت گروه بزرگساالندروس    كليساي ادونتيست هاي روز هفتم                             

 

      Jan | Feb | Mar   2019         102 
 

 تيتمام بشر يبرا حياست كه مرگ مس ليدل نيكه به هم ابند،ينابود شود بلكه همه نجات  يكس خواهد يخدا نم

  .ريخ يو چه كس رفتيرا خواهد پذ آن تمهيدات ياست كه چه كس نيمسئل ا. بود

  .شويد آماده مارس ٩ در سبت روز براي تا كنيد العهمط را هفته اين درس* 

  مارس ٣                    يكشنبه

  هاي سه فرشته پيام

در قالب سه فرشته سخنگو در حال  نيكه به طور نماد فرستد يهشدار خود را م يها اميخدا پ ان،ياز پا شيدرست پ

 شواهد. باشد يم رسان اميپ يبه معن) angelos(معادل فرشته  يونانيواژه . اند شده دهيكش ريپرواز در آسمان به تصو

سپرده  شانيآخر زمان به ا يها اميكه پبراي قوم خدا ايستاده اند كه سه فرشته پيشنهاد مي كند وحنايمكاشفه  متقن از

  .ها را با جهان به اشتراك بگذارند شده است تا آن

فرشته با عنوان  نياول اميپ. دينرا بخوا ١٤ هيآ ٢٤باب  يمت به همراه  ٦ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه 

« شرح اين اعالميه با عنوان . نام برده شده است) ٦ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه ( يجاودان ليانج

 اميپ نيچرا ا د؟يگو يبه ما م چه چيزي فرشته اول مايمحتوا و هدف پدر باره » انجيل ابدي 

  ؟محور اعتقادات ماست

                            

                           

 

 ليانج .در چارچوب ساعت داوري خداست كه بر جهان واقع مي شود ليانج اعالميه  زمانالآخر  اميپ نيولا نيا

انجيل . آنان نجات مي بخشد يبرا و كار او حيمس يسيع اساس ايمان بهرا بر  بشركه  ،خداست بارهخوش در  يخبر

و در جاي خود به پيش مي رود، حتي قبل از نقشه ا. است بخاطر اينكه خدا هرگز تغيير نمي كند» ابدي و جاوداني«

. شامل رستگاري و داوري استفرشته اول،  اميپ).  ٢: ١، تيطس ٩: ١دوم تيموتائوس (اينكه ما هستي داشته باشيم 
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ارائه  دياست كه ام يكسان يبرا يهشدار داور نياما همچن رنديپذ ياست كه آن را م يكسان يخبر خوش نجات برا

   .يرندنمي پذشده آن را 

 يفورها  اميپاين ). ٩و  ٧ اتيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه (اند  شده فيتوص »آواز بلند«به  ها اميسه فرشته در حال انتشار پ

به تمام  ديباهمينطور، اين پيامها . شود يمربوط م شانيا يبه سرنوشت ابد رايزآنرا بشنوند  ديباو همه ؛ هستندو مهم 

اعالميه بطور خاصي مهم و برجسته مي باشند زيرا در زمان آخر،  نيا. اعالم شود مردمها و  زبان ل،يها، قبا ملت

فعاليت هاي ). ٧آيه  ١٣باب  وحنايمكاشفه (ها اعمال خواهد كرد  ها و ملت زبان ل،يرا بر همه قباوحش اقتدار خود 

  . يان زمان تقارن داردفريبكارانه شيطان، كه جهان را هدف قرار داده با اعالميه جهاني انجيل در  باره پا

با شيطان و متحدان آخرالزماني خود مقابله كند كه اژدها، نماد تا  ابدي يسه فرشته توسط قوم خدا انتشار م يها اميپ

روحگرائي؛ وحش دريا كه كاتوليك روم را تداعي مي كند؛ و پيامبر كذاب، يا وحش شبيه بره، كه /بت پرستي

مكاشفه (آنان به كار خود ادامه مي دهند تا زمان بالي هفتم فرا برسد ). ١٣شفه مكا(معرف پروتستان مرتد مي باشد 

قصد هر كدام  كه به جهان ارائه خواهد شد، رقيب و هماوردام يدر آخر زمان، دو نوع پ  رو، نياز ا). ١٤و  ١٣: ١٦

  .را بدست آورند نيزم يمردم رو بيعت دارند تا

تا حقايق پايان زمان موجود در پيام هاي سه  ميا نده شدهروز هفتم فراخوا يها ستيادونت بعنوان

چه  نيهمچن د؟يده يانجام م يامر، چه كار نيكمك به ا يبرا. ميرا به همه جهان برسان فرشته

  د؟يانجام ده ديتوان يم يشتريب يكارها

  مارس ٤                    دوشنبه

 ١بخش : پيام فرشته اول

به چه  خداترسي. ديبخوان ١٤و  ١٣ اتيآ ١٢باب  جامعه را به همراه  ٧ هيآ ١٤باب  ناحويمكاشفه 

با نگه  يچه ارتباط ليو انج شود يمرتبط م لياز خدا چگونه به انج دنيمعناست؟ مفهوم ترس

و جالل  خداترسي  انيارتباط م .)دينيبب زيرا ن ١٣تا  ٧ اتيآ ٧باب  انيروم(خدا دارد؟  يها داشتن فرمان

  ست؟يدادن او چ
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اعالم » انجيل ابدي«، در چارچوب )٧ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه (» از خدا بترسيد و او را تمجيد نمائيد « فراخوان 

  .شود يم يمثبت به و واكنشنجات ما انجام داده است منجر به  يبرا حيدرك آنچه مس .گرديده است

هر دو ). ٤: ١٥، مكاشفه ٢٣: ٢٢مزامير (هم مرتبط هستند  كتاب مقدس،  خداترسي و تمجيد او بطور نزديكي بادر 

  . و همچنين اطاعت و فرمانبرداري از او را ترغيب مي كند) ٨: ١ايوب (باهم تعين كننده رابطه درستي با خدا هستند 

ر داشته اجازه بدهيم تا در زندگي ما حضوو  بگيريم يبلكه او را جد باشد، يهراس داشتن از او نم يبه معن خداترسي

را  ٥ هيآ ١٩و باب  ١٨ هيآ ١١باب  وحنايمكاشفه ( باشند  يم ترسهستند كه خدا يخدا كسانآخرالزمان قوم . باشد

 هيتثن( ، از او اطاعت كنند)٣٧: ٢٢، متي ١٣: ١١تثنيه (خدا از قوم خود مي خواهد تا او را دوست داشته باشند).دينيبب

   .)١٢ هيآ ٢٢باب  شيدايپ( او را منعكس كنند خصوصيت هايو ) ١٣ هيآ ١٢باب  جامعه، ٢٩ هيآ ٥باب 

 ١٤باب  وحنايمكاشفه (  » او آمده است يساعت داور« براي قوم خدا مهم است تا او را تمجيد نمايند بهاطر اينكه 

. افتد يماتفاق  حيكه قبل از آمدن دوباره مس باشد ياز ظهور م شيپ ارزيابي داوري نجايمورد نظر در ا يداور). ٧ هيآ

اين است كه آشكار شود كه آيا بدرستي خدا را خدمت كرده ايم يا نه، انتخابي كه با اعمال ما  يهدف از داور

مكاشفه ( شود يسرنوشت همه افراد مشخص م ،يداور نيا انيدر پا). را ببينيد ١٠: ٥دوم قرنتيان (هويدا مي شود 

مكاشفه ( اورديب اعمالشانها بر اساس  همه انسان يرا برا داجر خوخواهد آمد تا  يسيو ع) ١١ هيآ ٢٢باب  وحناي

  ).١٢ هيآ ٢٢باب  وحناي

خبر  ي، داوردارندبا خدا  يكه رابطه درست يكسان يبرا. است لياز انج يبخش وحنايمكاشفه  ١٤در باب  يداور

 يداور اميپ. ر بد استخب مانيا يافراد ب يوجود، برا نيبا ا. است يشدن، نجات و آزاد تبرئه يخوش است؛ به معن

كس نابود شود بلكه  چيه خواهد يخدا نم رايها به منظور بازگشت به خدا و توبه است، ز آن يبرا يرو، فراخوان شيپ

  ).٩ هيآ ٣پطرس باب دوم (همه توبه كنند 
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شما به همراه خواهند  يبرا يچه حكم زندگيتان ؟بايستيد يداور براي ديتوان يچگونه م ييبه تنها

ي با كينزد اريبسپيوند چرا  نكهيو ا مي گويد ليبه انج ازيدرباره ن يزي؟ پاسختان چه چداشت

  ؟داردفرشته اول  اميدر پداوري 

  مارس ٥                    سه شنبه  

  ٢بخش :  پيام فرشته اول

دا، از خ يعبادت كردن و فرمانبردار ن،يزم خيتار ييدر بحران نها محوريكه مسائل  دهد ينشان م وحنايمكاشفه 

مردم جهان به . ، خواهند بود)١٢ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه (آشكار شده است  احكامشه داشتن اآنگونه كه در نگ

و او  دهيكه از وحش ترس ييها و آن كنند يعبادت م او او ر دهيكه از خدا ترس يكسان: خواهند شد ميدو گروه تقس

  .پرستند يرا م

 ١٣سپس باب . )١١تا  ٢ اتيآ ٢٠خروج باب ( ديبخوان گريچهار فرمان نخست ده فرمان را بار د

، )٨و  ٧آيات  ١٣باب  وحنايمكاشفه ( استپرستش وحش چگونه طالب . ديكن يرا بررس وحنايمكاشفه 

 وي و نام اخد هيعل بي حرمتي، )١٥و  ١٤ اتيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه (برپائي تمثال وحش تا پرستش شود 

به  اشاره، )١٧و  ١٦ اتيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه (نشان وحش  افتي، و در)٦و  ٥ اتيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه (

  اشاره دارند؟ ييبه چهار فرمان نخست از ده فرمان در بحران نها طانيحمله ش

                            

                           

 

 اريها به مع انفرم نيكه ا دهد ينشان م وحنايمكاشفه . پرستش استاز ده فرمان نخست چهار فرمان از  يمفهوم اصل

به وضوح به پرستش و چهار  طانيو ش حيمس انيم يينها نبرد. خواهند شد تبديل ييبه خدادر بحران نها يوفادار

  .شود يفرمان نخست مربوط م
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فراخوانده شدن به پرستش او را . شده است ديفرشته اول تأك اميپ هشدار نيدر دوم ييدر بحران نها يديبر مسئله كل

به فرمان چهارم از ده  يلفظ يا اشاره ، )٧ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه ( ديها را آفر و چشمه ايو در نيكه آسمان و زم

كه فراخوانده شدن به پرستش خدا و خالق در  دهد ينشان م واقعيت  نيا). ١١ هيآ ٢٠خروج باب ( باشد يفرمان م

  .ه داشتن سبت داده شده استانگ چارچوب

 الي؛ حزق١٣ هيآ ٣١خروج باب (م شنبه، عالمت مخصوصي از رابطه ما با خداست استراحت و عبادت در روز هفت

 رستشكه در آخر زمان مردم جهان فراخوانده خواهند شد كه به پ دهد يفرشته اول نشان م اميپ). ١٢ هيآ ٢٠باب 

است به  يپاسخ ،اميپ نيا. را به او بدهند شان يدر زندگ يمشروع و گاهيبازگردند و جا يقيخالق حق يخدا

در . جعلي يو خدمت و پرستش خدا نيدروغ يدر كشاندن جهان به مذهب طانيآخر زمان ش بندهيرف يها تيفعال

  .فرمان چهارم، روز هفتم سبت قرار خواهد داشت ها نيهمه ا تيمركز

ذعان به ا  ،است با فرمان چهارمكه در تضاد قانون دولت  پيروي از براي نيكه نگه داشتن سبت دروغ يدر حال« 

از  يخدا، گواه احكاماز  يدر فرمانبردار يقينگه داشتن سبت حق .با خداست ضديتاست كه در  ياز قدرت تبعيت

نشان وحش را  ،ينيزم يها قدرت به ميتسل المتع رفتنيبا پذ گروه كيكه  يدر حال. باشد يبه خالق م يوفادار

 - . كنند يم افتيمهر خدا را در كنند، يرا انتخاب م يالهبه اقتدار  يكه عالمت وفادار گريگروه د كند، يم افتيدر

  ،وايت. يالن ج

Ellen G. White, The Great Controversy, p. 605.  

ديدگاه ما چگونه به آفرينش و رستگاري مرتبط است؟ چرا استراحت در روز سبت آنگونه كه خدا 

  انجام داد اهميت دارد؟

 مارس ٦                    شنبه  چهار

  ه دومپيام فرشت

در . فرشته دوم پيام سقوط يا ارتداد بابل را اعالم مي كند و آن را به عنوان سيستم مذهبي دروغين شناسائي مي كند

دختران او نمادي از كليساهايي است كه با اصول اعتقادي و . ، گفته شده كه بابل مادر فواحش است٥: ١٧مكاشفه 
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باني كردن حقيقت و تاييد خدا پيروي مي كنند، بخاطر اينكه رسوم او متمسك شده اند و از الگوي او براي قر

  .الن جي وايت –. اتحادي نامشروع را با جهان شكل دهند

—Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 382, 383.  

تكرار دوگانه . ديرا بخوان ٩ هيآ ٢١باب  ايو اشع ٢ هيآ ١٨باب  را بهمراه ٨ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه 

تشريح شده كه بابل هم اكنون سقوط . بابل اشاره دارد انيپا قطعي بودناژه سقوط كرده به و

  كرده است، ولي سقوط او به آينده نيز منتسب گرديده است، چگونه اينچنين است؟ 

                            

                           

  

. روم و پروتستان مرتد مي شودبابل آخر زمان در مكاشفه اتحاد سيستمهاي دروغين مذهبي است كه شامل كاتوليك 

: ١٦، مكاشفه ١٨-١١: ١٣مكاشفه (اينها دست در دست هم مي گذارند تا بر ضد امت خدا به شيطان خدمت كنند 

اين اتحاد مذهبي مرتد، كبر بابل كهن در رفعت دادن خويش فراتر از خدا را عيان مي ). را ببينيد ٥: ١٧، مكاشفه ١٣

پيام فرشته دوم به قوم خدا هشدار مي دهد كه اين سيستم تبهكار بيشتر و . هان بگيردسازد تا جاي او را در اين ج

تنها زماني كه اتحاد كليسا با . بيشتر از حقيقت جدا خواهد شد كه عاقبت نپذيرفتن نور آخر زمان پيام انجيل است

  .ي وايتالن ج. جهان بطور كامل در تمامي مسيحيت بوقوع بپيوندد، سقوط بابل كامل مي شود

 The Great Controversy, p. 390  

بابل . ديرا بخوان ٣ هيآ ١٨و باب  ٢ هيآ ١٧باب  را بهمراه  ٨ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه  گريبار د

  ست؟يچ نمادشراب  نياو را بنوشد؟ ا زنايشراب  سازد يرا مجبور م ايچگونه دن
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بعنوان فاحشه اي به تصوير مي كشد كه مي خواهد مردم زمين را از شراب شناعت  بابل آخر زمان را ١٧مكاشفه 

  ).٢: ١٧مكاشفه (خود مست كند 

. شراب بابل به تعاليم دروغين و انجيل دروغين كه توسط اين سيستم مرتد مذهبي ارائه مي شود اشاره مي كند

كتاب مقدس، بسرعت اختالفاتي را كه يك بار امروزه، بسياري از كليساهاي پروتستان، در تكميل و تحقق نبوت 

آنان را از كليساي كاتوليك روم جدا كرده بود كنار مي گذارد و از حقيقت كتاب مقدسي روي بر مي گرداند و ما 

تغيير و تكامل تدريجي مبتني بر : شاهد تاثير فاسد كننده شراب بابل در ميان پيكره اقرار كرده به مسيح هستيم

بطور ضمني در مقابله با مرجع آفرينش در پيام فرشته اول مي باشد؛ رسوم و سنت هاي وابسته به خداشناسي، كه 

كرده؛ اصول اخالقي تجديد نظر شده كه تعاريف كتاب مقدسي از » كالم محض «علوم الهي كه خود را جايگزين 

  .جنسيت، ازدواج و چيزهاي بيشتر را بدرود گفته است

هنگامي كه مردم با شراب بابل از نظر روحاني . نمي توانند بطور واضح فكر كنند مردمي كه مست شده اند ديگر

سرخوش و مست مي شوند، بايل آنان را فريب مي دهد تا وحش دريا را پرستش نموده و نشان وحش را دريافت 

  .كنند

  مارس ٧                    شنبه  پنج

  پيام فرشته سوم

  ؟مجسم مي كندار خدا را قوم وفادچگونه  ١٢ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه 

                            

                           

 

خدا روبرو  غضبكه با  يدرباره سرنوشت كسان ١٠و  ٩ اتيآ ١٤باب  وحناي، مكاشفه در تباين با امت وفادار خدا

شراب از جام  دنيبه صورت نوش نيبه طور نماد فرود آمدن خشم خدا م،يدر عهد قد. دهد يهشدار م شوند، يم

 دنيبه صورت نوش حشبر پرستش كنندگان و يشدت داور). ١٦و  ١٥ اتيآ ٢٥باب  ايارم(است  شده فيتوص
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مكاشفه (، بيان گرديده است ]درآن هيچ تخفيف و استثنائي نيست[كه مخلوط نشده و رقيق نيست  خدا غضبشراب 

ولي شراب . ابدياهش آن ك قدرت مست كنندگيتا  كردند يمردم باستان اغلب شراب را با آب مخلوط م ). ١٠: ١٤

شراب مخلوط نشده و رقيق نشده معرف ريختن . غضب خدا به عنوان مخلوط نشده يا رقيق نشده تشريح شده است

   .غضب خدا در قوت كامل آن و بدون ترحم است

باب  اياشعچگونه . ديرا بخوان ١٥تا  ١٠ اتيآ ٢٠باب  را بهمراه ١١و  ١٠ اتيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه 

 دهد يكه آنها را عذاب م يدود آتش: كنند يرا روشن م هيانيب نيا ٧ هيآ هودايو  ١٠تا  ٨ اتيآ ٣٤

  تا به ابد بلند خواهد بود؟

                            

                            

  

 ١٩باب  شيدايپ( باشند يم يداور لهيآتش و گوگرد وس. كامل اشاره دارد يبا آتش و گوگرد به نابود عذاب انيب

 اياشع. باشد يشناخته شده در كتاب مقدس م يريتصو ،يدود بلند شده از نابود). ١٠تا  ٨ اتيآ ٣٤باب  اياشع  ؛٢٤ هيآ

و  سوزد يسوخته خواهد شد؛ روز و شب م ينيبه زم ليتبد: نمود ييشگويادوم با آتش و گوگرد را پ ندهيآ ينابود

 دنيسدوم و غموره را به صورت رنج كشسرنوشت  هوداي). ١٠ هيآ ٣٤باب  اياشع( زديخ ياز آن دود بر م شهيهم يبرا

 رايز نديگو يسخن نم انيپا يدر مورد سوختن ب اتيآ نيا. كند يم فيتوص) ٧ هيآ هوداي( ياز مجازات آتش ابد

در  يآتش ابد. هستند و نه خود سوختن يعواقب ابد. ستنديشهرها امروزه در حال سوختن ن نياز ا كدام چيه

 يسوختن باق يبرا يزيچ گريكه د يتا زمان ادامه مي يابد يه اندازه كافبدارد؛ سوختن اشاره  يبه نابود وحنايمكاشفه 

  .نماند

جهنم تا ابد از دست رفتگان را شكنجه  يها بزرگ كه آتش قتيحق نيا يبرا ميتوان ياگر چه م

دائمي بودن و شدت . استدهشتناك  يمجازات به اندازه كاف سپاسگزار باشيم ولي دهند ينم

در بارع وظيفه مقدسي كه به ما داده شده است تا به ديگران هشدار بدهيم كه چه مجازات 

  چيزي در شُرُف وقوع است، چه مي گويد؟ 
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  مارس ٨                      جمعه

  .، از كتاب جدال عظيم، نوشته الن جي وايت را بخوانيد٦١٢-٦٠٣هشدار نهايي، صفحات  :تفكري فراتر

اعالم به جهان را آخر زمان ليانج يت يافته اند تا قوم خدا مأمور  ،زمان يتهاان در كه دهد ينشان م وحناي مكاشفه

وعده قدرت خدا به ما داده   وجود، نيبا ا. باشد يممكن نم رياما غ رسد يآور به نظر م دلهره مانيرو شيكار پ. كنند

  .شده است

  ....كار بزرگ انجيل با آشكارسازي هاي كم قدرت خدا خاتمه نمي يابد « 

بذر ها . استدالل ها رارئه شده اند.نه با مباحثه زياد بلكه با اعتقادي عمقي بواسطه روح خدا منتقل خواهد گرديد پيام «

  .الن جي وايت» كاشته شده اند و حاال جوانه زده و ثمره خواهند داد 

Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 611, 612.  

آناني : ه جدايي بزرگي منتج خواهد گرديد كه مردم جهان را به دو اردو تقسيم مي كندپايان اعالن پيام نهايي خدا ب

اين . كه خدا را دوست داشته و از او تبعيت مي كنند و كساني كه از وحش پيروي كرده و از او اطاعت مي كنند

: ١٤مكاشفه (اي انبار جمع آوري گندم بر: برداشت دو محصول به تصوير كشيده شده اندجدائي با عبارت هايي از 

 ١٧اين جدائي نهايي موضوع مكاشفه ). ٢٠-١٧: ١٤مكاشفه (و انگورهايي كه در زير چرخشت له مي شوند ) ١٦-١٤

  .مي باشد ١٨و 

   بحث براي سواالتي

چه كساني بيش از ادونتيست هاي روز هفتم پيام هاي سه فرشته : اين انديشه را بازتاب بدهيد -١

اين مطلب در باره اين كه چقدر كار ما مهم است و چقدر بايد آن را جدي را موعظه مي كنند؟ 

 بگيريم، چه چيزي به ما مي گويد؟ 
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چرا فكر مي كنيد كه مفهوم داوري در ميان مسيحيان محبوب نيست؟ مفهوم داوري پيش از  -٢

ي درك ظهور چه ارتباطي به مسيحيان امروزي دارد؟ چگونه مي توانيد به هم ايمانان خود برا

 بهتر معني درست داوري پيش از ظهور كمك كنيد؟ 

چه كسي را بايد پرستش : مسئله اين است. مسئله سبت در چارچوب وقايع نهايي بينديشيدبه  -٣

، يا قدرت وحش را؟ كتاب مقدس تعليم مي دهد )٧: ١٤مكاشفه (خالق آسمان ها و زمين  –كنيم 

، بنيادي ترين نشانه آفرينندگي خدا از آسمان و )٣ و ٢: ٢پيدايش (كه سبت روز هفتم كهن ترين 

نقش ) ١٢: ١٤مكاشفه (آن حقيقت در باره اينكه چرا سبت، بعنوان يكي از احكام خدا . زمين است

  چنان برجسته اي در بحران هاي نهايي ايفا مي كند چه مي گويد؟ 
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  مارس ١٥تا  ٩    درس يازدهم

  هفت مصيبت آخر

                            

  روز سبت بعد از ظهر

تا  ١ اتيآ ١٦، باب ١٠و  ٩ اتيآ ١٤، باب ٣تا  ١ اتيآ ٧، باب ١ هيآ ١٥باب  وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 .١٢تا  ٩ اتيآ ٢باب  انيكيتسالوندوم ؛ ١٦ هيآ ١٦باب  وحناي؛ مكاشفه ٥باب  الي؛ دان١ هيآ ١٧، باب ١٢

 رايكه تو را جالل ندهد؟ ز ستيف نداشته باشد و كخداوند كه از تو خو يا ستيك« : آيه حفظي

عادالنه  يكارها رايتو پرستش خواهند نمود ز شگاهيهمه ملل خواهند آمد و در پ ،يتو تنها مقدس

  ).٤ه آي ١٥ باب مكاشفه يوحنا( «   ستين دهيكس پوش چيتو بر ه

 نيا )نبرد نهايي بين خير و شر(آرماگدون وقايع روي زمين را درست پيش از جنگ ، ١٨ هيآ ١١باب  وحنايمكاشفه 

و با غضب ) ٢٥: ٢١لوقا (اين وضعيت امور بر روي زمين با شرح ايام آخر عيسي تطبيق دارد : كند يخالصه م نيچن

: ١٥مكاشفه (خدا ادامه خواهد يافت، كه داوري او به شكل آخرين هفت باليا بر توبه ناكنندگان فرود خواهد آمد 

١ .(  

 شدن ختهياما قبل از ر. شود يآغاز م ياله غضبپر از  جاماز هفت فرشته با هفت  يريبا تصو ١٥باب  حناويمكاشفه 

آنان بعنوان  ).٤تا  ١ اتيآ ١٥باب  وحنايمكاشفه (نگاهي اجمالي به آينده مردم وفادار خواهيم انداخت  ،غضب

، )٢: ١٥مكاشفه ( شده بودند روزيدد اسمش پاو و ع كرةيو پ يوحش وانيكه بر حفاتحاني به تصوير كشيده شده اند 

همه تصاوير  –در حالي كه بر روي چيزي شبيه يك درياي شيشه اي ايستاده و سرود موسي و بره را مي خواندند 

ايستاده و پيروزي خدا بر مصريان را جشن گرفته ) بحر احمر(يادآور عبرانياني است كه در كنار ساحل درياي سرخ 

   ).١٥خروج (بودند 
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اشاره  نفر ١٤٤٠٠٠با عنوان  ٥تا ١ت اآي ١٤باب  وحنايهستند كه در مكاشفه  يهمان كسان روز،ين پسيمقد نيا

 شانيا يزود اجسام فان يليخ. در امان هستند بتيهفت مص مخرب راتينشان وحش، از تأث رفتنيها با نپذ آن. اند شده

 نيبه مقدس آيد، يدر قدرت و جالل م يسيكه ع يو زمان )٥٤تا  ٥١ اتيآ ١٥باب  انيقرنتاول ( افتيخواهد  رييتغ

  ).١٧آيه  ٤باب  انيكيتسالوناول ( وستيكرده خواهد پ اميق

  .شويد آماده مارس ١٦ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  مارس ١٠                    يكشنبه

  معناي هفت مصيبت آخر

به هر حال پيش از اينكه مسيح بيايد، بادهاي . واه براي خدا يا براي بابلمردم هم اكنون انتخاب خود را كرده اند خ

  . رها مي شوند، كه هفت بال را در پي خواهد داشت) ٣-١: ٧مكاشفه (مخرب شرزه شيطان كه مهار شده بودند 

بالهاي مصر كه پيش درآمد هفت . بخوانيد ١١تا  ٧را بهمراه خروج  ١ هيآ ١٥باب  وحنايمكاشفه 

آخر در نظر گرفته شده اند در رابطه با هدف و معني چگونه آموزنده در نظر گرفته شده بالي 

  اند؟ 

                            

                           

 

در . قلمداد شده اند كه درست در انتهاي تاريخ زمين خواهند بود» آخر« بعنوان ليدل نيآخر به ا بتيهفت مص

در  قلمرو خود  مي دهد كه كل دوران مسيحيت را در بر گرفته و مقايسه، بالياي هفت شيپور دوره زماني را پوشش 

و شفاعت ) ١٤: ١١-٨: ١٠مكاشفه (آن باليا فرو ريختند در حالي كه انجيل همچنان موعظه مي شد . محدود بوده اند

به  آنان اين است تا دشمنان امت خود را و هدف ختهيآمدر ها با رحمت  آن). ٥-٢: ٨مكاشفه (در حال وقوع است 

  . توبه رهنمون سازند
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ريخت، درست پيش از بازگشت خواهند  فرواز آمدن دوباره  شيآخر درست پ بتيهفت مص ، گريد ياز سو

آن باليا بر كساني مانند فرعون كه قلب خود را بر ضد محبت رهايي بخش خدا سخت نموده و نخواست تا توبه .ثاني

داوري عادالنه خدا بر انتخاب هاي آنان  ياله غضب). ١١ هيآ ١٦باب  وحنايمكاشفه ( كند فرو ريخته خواهد شد

خود را درو  يها از دست رفتگان عواقب انتخابدر آن زمان و ) دينيرا بب ٢٨تا  ٢٦ اتيآ ١باب  انيروم( است

  .كنند يم

 ١١و  ١٠ اتيآ ٨پادشاهان باب  اول و ٣٤ هيآ ٤٠و خروج باب  ٨تا  ٥ اتيآ ١٥باب  وحنايمكاشفه 

آن هفت فرشته تمام نشده بود  يكه هفت بال يكس نتوانست تا وقت چيكه ه هيانيب نيا. ديانرا بخو

آخر  بتيهفت مص يدر مورد زمانبندچه پيشنهادي ) ٨ هيآ ١٥باب  وحناي همكاشف(  شودب وارد معبد

  ؟مي كند

                            

                            

  

 اشاره دارد شيدوره آزما انيبه پا) ٨ هيآ ١٥اب ب وحنايمكاشفه ( بشودقدس  واردكس نتوانست  چيعبارت ه

براي توبه  يفرصت برا بدر  برسد، انيدر آسمان به پا حيمس گرانه يانجيهمانطور كه خدمت م. )١١: ٢٢مكاشفه (

قلب  يشد، بلكه تنها سخت ندنخواه يآخر منجر به توبه كردن كس يها بتيمص بنابر اين،  .بسته خواهد شدهميشه 

  ).١١و  ٩: ١٦مكاشفه ( از خدا متنفر شوند شتريب شود يا نشان داده و باعث مربل را انتخاب كردند كه با يكسان

 ريبه تأخ ها بتيكه مص تيواقع نيا. كه در حال بدتر شدن استنگاه كنيد جهان اطراف به امروز 

  دهد؟ يم ميدرباره رحمت و صبر خدا به ما تعل يزياند چه چ افتاده
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  مارس ١١                    دوشنبه

 ها جاري شدن آخرين مصيبت

است  دهيزمان آن رس. شود يم نييتع شهيهم يسرنوشت هر فرد برا ،يدر معبد آسمان حيشفاعت مس افتني انيبا پا

  .تجربه كنند در پري آنخدا را  غضبرا رد كردند،  ليكه انج يكسان

 باليا بر كه  در حالي ). ١١تا  ٧ ياه بابخروج (وارد شده بر مصر هستند  يها بتياز مص يآخر انعكاس بتيهفت مص

بنابراين امت خدا در طي اين زمان مصيبت محافظت   در امان ماند، لياسرائ يبن عين حالدر  ضربت زد انيمصر

فرعون را  يدر مصر سخت دل ها بتيمص ).را ببينيد ٦٣٠و  ٦٢٩؛ جدال عظيم صفحات ١٠-٣: ٩١مزامير (خواهند شد 

 ها بتيمص نيآخر ب،يترت نيبه هم. دادها را نشان  آن از در محافظت انشانيخدا يناتوان انيصرآشكار نمودند و به م

در برابر  شانيبابل در محافظت از ا يپرستش كنندگان وحش را سخت نمود و ناتوان يها قلب يا ندهيبه طور فزا

  .ساخت انيرا نما ياله يداور

 ريو چگونه به تصو افتد يم يچه اتفاق نجايدر ا .ديرا بخوان ١١تا  ١ اتيآ ١٦باب  وحنايمكاشفه 

  شده است؟ دهيكش

                            

                           

 

 يزيانگ دردناك و نفرت يها زخم بتيمص نياول. زنند يضربه م يبه طور عموم نيزم تياول به جمع بتيچهار مص

 ريآب تأث يها چشمهو ها  رودخانهو  ايدوم و سوم بر در يها بتيمص. كند يكنندگان وحش وارد م شبر پرست ژهيبو

چهارم بر  بتيمص. زنده نخواهد ماند يدنيبشر شورش كرده بدون آب آشام. شوند يم ليكه به خون تبد گذارند يم

  .قابل تحمل بوجود آورد ريغ ياثر خواهد كرد تا مردم را بسوزاند و درد ديخورش

در عوض، . بدهند رييخود را تغ طغيانگرايانهد كرد تا رفتار قلب مردم را نرم نخواه باليااز  يقابل تحمل ناش ريدرد غ

  .كنند يتوبه نم زيها ن از آن چكداميه. كنند يو لعنت م نيرا بوجود آورد را نفر ها بتيمص نيها خدا كه ا آن
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 بتيه مصك مينيبب ميتوان يما م) دينيبب زيرا ن ٢٣تا  ٢١ اتيآ ١٠خروج باب ( ١١و  ١٠ اتيآ ١٦باب  وحنايدر مكاشفه 

باب  وحنايمكاشفه (بود كه تاج و تخت را به وحش سپرد  طانيش نيا. پنچم بر تاج و تخت وحش وارد خواهد آمد

 در حالي كه. مقاومت كند بتيمص نيا يروهايبرابر ن در تواند ينم طانيش قدرتمندانه گاهيجا ياكنون حت). ٢ هيآ ١٣

 هيعلبر خود را  يها وجود، ذهن نيبا ا. شوند يم شانيمحافظت از ا بابل در يمتوجه ناتوان كشند، يرنج مو دم درد رم

  .دهد رييرا تغ شانيها قلب تواند ينم زين ها بتيوحشت از مص ياند و حت كردهسخت خدا 

به  بت،يكه در صورت بروز مص ميبا خداوند حفظ كن خود را كيرابطه نزد ميتوان يچگونه م

 نانيها به او اطم رنج انيدر م بتوانيم يكه حت ميباش داشته ياز محبت خدا آگاه ياندازه كاف

  م؟يكن

  مارس ١٢                    سه شنبه  

  خشك شدن رود فرات

نماد فرات نشان دهنده . ديبخوان ١٥و  ١ اتيآ ١٧باب  را بهمراه ١٢ هيآ ١٦باب  وحنايمكاشفه 

  ست؟يآخر چ بتيهفت مص چارچوبفرات در  شدنخشك اهميت و برجستگي  ست؟يچ

                            

                           

 

داشت و به  انيبابل جر انيرود از م بابل و آشور بود  ل،يدشمنان اسرائ يبرا يبانيپشت ياتيفرات راه ح م،يدر عهد قد

 تياهم يشهر دارا يبرا نمود، يفراهم م آب مردم يو برا كرد يم ياريرا آب ياورزشكه محصوالت ك ليدل نيا

  .بقا داشته باشدبدون فرات  توانست ينمبابل . بود بسزائي

 است كه آب هاي فراواني دارد و شايد مرجع فرات باشدآخر زمان تشريح كننده بابل  ١ هيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه 

كه بابل آخر زمان بر  ييها كه آب دهد يم حيتوض ١٥ هيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه ). دينيرا بب ١٣ هيآ ٥١باب  ايارم(
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 كه ياسيو س يويدن ،يمدن يجهان يها قدرتو  كنند؛ يم تيحماهستند كه از آن  يها ساكن است نماد مردم آن

  .خود را قطع خواهند كرد تيحما تيها در نها قدرت نيوجود، ا نيبا ا. هستند نظام نيپشت ا

 به گفته). دينيرا بب اليدان ٥باب ( دكن يرا منعكس م پارسيتوسط كورش  كهنبابل  ريتسخ  ششم، باليصحنه 

 رييفرات را تغ ريها مس ارسپداشتند،  يكه پادشاه بلشصر و مقاماتش جشن يدر شب وت، مورخ دوره عهد كهن،هرود

  .كردند ريرا غافلگ ها بستر رودخانه وارد شهر شدند وآن قياز طر  و دادند

كه فرات  يياز آنجا. شود يمنجر به سقوط بابل در آخر زمان م ٢ هيآ ١٦فرات در مكاشفه باب  نيخشك شدن نماد

خشك شدن  كنند، يم تيكه از بابل حما باشد يجهان م ياسيو س يويدن ،يمدن يها نماد قدرت وحنايدر مكاشفه 

  .باشد يسقوط آن م جهيبابل و در نت هيها و حمله متعاقب آن عل آن تيرفتن حما نياز ب نماد ،فرات

 ي، برا)دينيرا بب ١١و  ١٠ اتيآ ١٦باب  اوحنيمكاشفه (هستند  عتيتحوالت در طب شاهد همانطور كه مردم جهان

ها  آن شود، يقدرت بابل وارد م گاهيپنجم بر جا بتيمص نكهيوجود، پس از ا نيبا ا. آورند يبه بابل م يمحافظت رو

شده و متحد بابل  هيعلبر  ،حس مي كنند فريب خورده اندها كه  آن. ننديب يرا م از بابل كمكدرخواست  يهودگيب

 شانيها قلب  م،يا دهيحال، همانطور كه د نيبا ا). دينيرا بب ١٦ هيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه ( شوند يم باعث سقوط آن

 كه شوند يم يينها بيفر يبرا يزيها مانند خاك حاصلخ آن ب،يترت نيبه ا. خدا و قومش سخت خواهد ماند هيعل

  . صفحه روزگار محو كندجهان را بر ضد امت خدا متحد ساخته تا آنان را از  طانيش به موجب آن

  خطرناك است؟ شانيها و نهادها كردن به انسان نانيكه اطم ديآموخت ييها شما به چه روش

 مارس ١٣                    شنبه  چهار

  آخرين فريب بزرگ شيطان

 است يپادشاهان ينمودن راه برا ايكه هدف از خشك كردن فرات مه ديگو يبه ما م ١٢ هيآ ١٦باب  وحنايمكاشفه 

قواي او بودند كه از شمال مي كوروش و  ند،يآ يكه از مشرق م يپادشاهان  م،يدر عهد قد. نديآ يمشرق م كه از

بازگشت قوم   شان،يتوسط ا بابلفتح كردن ). ٢٥ هيآ ٤١باب  اياشع(آمدند، سپس از شرق به بابل نزديك مي شدند 
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 نيخشك شدن نماد  ب،يترت نيبه هم). ٢٨ و ٢٧ اتيآ ٤٤باب  اياشع(را ممكن ساخت  شان يمادر نيخدا به سرزم

   .فراهم مي كند تا راه رهايي را براي امت آخرالزمان خدا مهيا سازند آمدن پادشاهان از مشرق يفرات راه را برا

در بازگشت . باشد يمفرشتگان آسماني وي و لشكر  حي، مس١٢ هيآ ١٦باب  وحنايدر مكاشفه  زمين پادشاهان مشرق

 (كه ملبس به لباس كتان پاك و درخشان خواهند بود  ،ظهور خواهد كرد يفرشتگان آسمان سپاه باثاني وي، عيسي 

مسيح كه در معيت سپاه آسماني ).  ٦: ١٥مكاشفه (كه لباس فرشتگان بي گناه است ) ١٤ هيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه 

متي (ستم مي كردند غلبه  مي يابند نشان مي دهد، بر قواي شيطاني كه به امت او  ١٤: ١٧بود، همانطور كه مكاشفه 

اين نبرد نهايي بر ضد مسيح و امت او به جنگ دوم مي انجامد كه به نام نبرد آرماگدون يا جنگ   ).٣١و  ٣٠: ٢٤

  . نهايي بين خير و شر مشهور است

روح ناپاك در تدارك براي نبرد نقش سه . دينيرا بب ١٤و  ١٣ اتيآ ١٦باب  وحنايمكاشفه 

اول (جعل شيطاني نمودند؟  ١٤ه بود؟ آنان چگونه پيام سه فرشته را در مكاشفه آرماگدون چ

   )را ببينيد ١: ٤تيموتائوس 

                            

                            

، هر بني بشري سوق داده مي شود تا جهتي را كه مي از طريق رويدادهاي نهايي كه به ختم آزمايش منتهي مي شود

بعنوان پيش در آمد براي اين نبرد روحاني، يوحنا سه روح اهريمني . انتخاب كند خواهد در نبرد آرماگدون بايستد

  . آخرين تالش شيطان براي فريب، روح هاي كذاب و اهريمني هستند. مي بيند كه شبيه وزغ هستند

تحت فرمان ) چروتستان مرتد(، و پيامبر كذاب )كاتوليك روم(، وحش دريا )بت پرستي و روح گرائي(اژدها 

شيطان وحش شبيه بره را قدرت مي بخشد تا نشانه هاي معجزاتي را ). ١٢و  ١١: ١٣مكاشفه (طان متحد مي شوند شي

اين عالمات بخشي از راهكار . كه شامل آشكارگري هاي روحگرايانه است) ١٧-١٣: ١٣مكاشفه (از خود بروز دهد 

  .را در عوض خداي واقعي پيروي كنند هاي فريبنده آخر الزماني شيطان است تا جهان را ترغيب كند تا او
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رهبران جهان كه با نفرت از خدا و حقيقت كور شده اند، به سادگي دروغهاي شيطان را باور مي كنند كه در زير 

نهايتاً  آنان براي نبرد نهايي كه به پايان اين جهان ). ١٢-٩: ٢دوم تسالونيكيان (رداي دلپذير ديني تغيير قيافه داده اند 

  .مي شود متحد مي شوندمنتهي 

  مارس ١٤                    شنبه  پنج

  )نبرد نهايي بين خير و شر(گرد هم آمدن براي نبرد آرماگدون 

در گرد هم آوردن مردم جهان  طانيش يينها بيفر. ديرا بخوان ١٦ هيآ ١٦باب  وحنايمكاشفه 

  نبرد آرماگدون تا چه حد موفق خواهد بود؟ يبرا

                            

                           

 

 ،تعاليم كتاب مقدسبرگرداندن از  يمردم با رو. كسب خواهند نمود يجهان تيموفق بندهيفر يطانيمعجزات ش

را  ١٢تا  ٩ اتيآ ٢باب  انيكيتسالوندوم (همراه خواهد بود  بندهيرا باور خواهند نمود كه با معجزات فر يدروغ

 يكه در زبان عبر نمادين شده،» مكاني«مائي آنان در از روي قصد با هم متحد خواهند شد، كه گرده ها آن). دينيبب

يا فالت ( ليزرعيدر دره  است كه يا قلعهمگيدو كوه نبود بلكهشهري. است دويمگ كوه يآرماگدون به معن

 عزدرئيلوندشت . شد يمحسوب م يمهم يكيمكان استراتژاين  .بودواقع كرمل  جبالسلسله  يدر پا )عزدرئيلون

، ٣٣ هيآ ٦و باب  ١٩ هيآ ٥داوران باب (شناخته شده بود  لياسرائ خيدر تار نهايي قاطع ينبردهااز  ياريبواسطه بس

  ).دينيرا بب ٣٩و  ٢٩ اتيآ ٢٣و باب  ٢٧ هيآ ٩ بپادشاهان بادوم 

استفاده مي كند تا يك نبرد نهايي بزرگ را ترسيم كند كه آرماگدون ناميده مي  يخيتار پيشينه نياز ا وحنايمكاشفه 

 ريبه تصو يطانياتحاد ش يمتحد تحت رهبر يمردم جهان به صورت لشكر . د، نبردي بين مسيح و قواي اهرمينشو

  .اند شده دهيكش
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است كه همچون باروهايي بر فراز دره اي است كه  به كوه كرملاشاره اي تلويحي  دويكوه مگكه  رسد يبه نظر م

كان يكي از عظيم ترين روياروئي در تاريخ اسرائيل، بين كوه كرمل م .شهر كهن مگيدو در آن واقع گرديده بود

چه « اين آزمايش قوا به اين سوال پاسخ داد كه  ).١٨اول پادشاهان (و انبياي جعلي بعل بود ) الياس(پيامبر واقعي خدا 

يد آتشي كه از آسمان آمد نشان داد كه چه كسي خداي واقعي بود و تنها كسي كه با. »كسي خداي واقعي است؟ 

آيا از خدا يا از انسان پيروي  –در حالي كه مسئله روحاني نبرد آرماگدون در اين باره است كه. پرستش مي شد

تصميم گرفته شده است قبل از فرو افتادن باليا، آناني كه طرف اژدها، وحش و پيامبر جعلي قرار  -خواهيم كرد؟ 

همانطور كه يهودا، مصلوب شدن عيسي (كنترل مي شوند ، آيا بطور كلي توسط اهريمن )١٣: ١٦مكاشفه (مي گيرند 

  ]). ٣: ٢٢لوقا [را رهبري مي كرد 

وقتي كه تصميم گرفتند تا مكان باخت را انتخاب كنند، آنان در ميان كساني خواهند بود كه به كوه ها فرياد مي زنند 

قبل از فرو افتادن باليا، به هر ).را بخوانيد ٨و  ٧: ١؛ همچنين دوم تسالونيكيان ١٦: ٦مكاشفه (تا آنها را پنهان كنند 

وحش را به تصوير مي كشد كه آتش از آسمان مي آورد تا جهان را فريب دهد كه فكر  ١٤و  ١٣: ١٣حال، مكاشفه 

  .كنند كه اين كار جعلي شيطان، كه شامل احياي جعلي است و با روح ديگري رهبري مي شود، كار خداست

 يروهايو ن حيمس انيم يروحان يباشد، بلكه نبرد انيدر جر انهيدر خاورم ييكه در جا تسين ينظام يآرماگدون نبرد

 يروزيپ -مانند نبرد در كرمل خواهد بود  يينبرد نها جهينت). دينيرا بب ٤ هيآ ١٠باب  انيقرنتدوم ( باشد يم يكيتار

  .يكيتار يروهايخدا بر ن يينها

 انياز پا يا به عنوان نشانه انهيدر خاورم يو نظام يسايس يمردم شاهد آشفتگ ار،يبس يها سال يبرا

آرماگدون آن چنان  خ،يتار شنهاديو پ ها ييشگوياز پ ياريبس رغم يعل. اند و آرماگدون بودهتاريخ 

مشابه  يباهخود را در برابر ارتكاب اشت ميتوان يما چگونه م. است امدهيها مد نظر داشتند، ن كه آن

  م؟يكن يريكتاب مقدس جلوگ ييشگويبه عنوان تحقق پ يمحل يدادهايرو نيا ريدر ارتباط با تفس

  مارس ١٥                      جمعه

هيچ كس بلكه كساني كه ذهن خود را با حقايق كتاب مقدس محفوظ داشته اند، مي «   :تفكري فراتر

از انسان اطاعت كنم؟ آيا در عوض خدا : هر جاني محك خواهد خورد كه. توانند در ميانه نبرد عظيم پايدار بمانند
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درست گوش نخواهند  ميبه تعل انيخواهد آمد كه آدم يزمان رايز: پولس رسول  با مشاهده آيام آخر اعالم نمود... 

توده ها حقيقت كتاب مقدس را نمي خواهند، بخاطر اينكه . آن زمان فرا رسيده است. ٣: ٤دوم تيموتائوس . داد

ي كند، آنان كه قلب هاي دنيا پرست دارند؛ و شيطان فريب هايي كه آنان خواهش هاي گناه آلود آنان را مختل م

  .دوست دارند را فراهم مي كند

ولي خداوند مردمي را بر اين زمين خواهد داشت تا كتاب مقدس را حفظ كنند، و فقط كتاب مقدس، كه معيار و 

قادات انسان تحصيل كرده، يافته هاي نظرات و اعت. استاندارد تمامي اصول اعتقادي و اصل تمامي اصالحات است

كيش ها يا شوراهاي كليسائي، كه بيشمار و ناموزون با كليساهايي هستند كه معرف آن مي باشند، صداي  علوم،

پيش از . نه يكي و نه همه اين ها نبايد بعنوان اثباتي براي يا بر عليه هر گونه نقطه نظرات ايمان مذهبي باشد –اكثريت 

را مطالبه » خداوند فرموده است « اعتقادي يا قاعده اخالقي، بايد براي تقويت و تحكيم مطلب،  پذيرش هر اصل

  ...  كنيم

. بعنوان عمل تاجگذاري در اين نمايش بزرگ فريب و اغوا، شيطان خودش شخصيت مسيح را جعل و تقليد مي كند

در قسمت هاي مختلف . اميد خود بوده است كليسا براي مدتهاي مديد چشم انتظار ظهور منجي  بعنوان اوج و كمال

زمين، شيطان خود را در ميان انسانها بعنوان موجودي شكوهمند با جلوه اي خيره كننده آشكار خواهد نمود، كه 

شكوه و جاللي . ١٥-١٣: ١مكاشفه . شباهتي با پسر خدا خواهد داشت كه توسط يوحنا در مكاشفه داده شده است

فرياد پيروزي در هوا . ست چنان بي حد و حصر است كه چشمان فاني بتواند مشاهده كندكه او را احاطه كرده ا

با لحني ... مردم خود را براي تمجيد او به زمين مي اندازند ! مسيح آمده است! مسيح آمده است: طنين مي اندازد

ائه مي كند؛ او بيماري هاي آرام و مهربان، او برخي از همان حقايق آسماني و فيض بخش را كه مسيح ادا نمود ار

مردم را شفا مي دهد، و بعد، با خصوصيات فرضي خود از مسيح، مطالبه مي كند تا روز سبت به يكشنبه تبديل شود، 

او اعالم مي دارد كه كساني كه بر نگهداري . و فرمان مي دهد تا همگان آن روزي را كه بركت داده مقدس بدارند

ند نام او را با عدم گوش سپاري به فرشتگان او كه با نور حقيقت نزد آنان فرستاده شده مقدسانه روز هفتم اصرار بورز

  .الن جي وايت» اين مطلب توهمي بيش از حد و قوي بيش نيست . اند، بي حرمت ساخته اند

Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 593–595, 624.  
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   بحث براي سواالتي

نبرد  يبرا يساز آماده فيمندرج در توص ١٥ هيآ ١٦باب  وحنايشفه در مكا يسيع هشدار -١

درخواست قبلي از كليساي الئوديكيه نوجه كنيد  در مسيح به كلمات مشابه. ديآرماگدون را بخوان

كالم مسيح چگونه اهميت پيام الئوديكيه را براي امت خدا كه در  .)١٨ هيآ ٣باب  وحنايمكاشفه (

 يبرا ييها به چه روش اميپ نيانهايي زندگي مي كنند نشان مي دهد؟  زمان آمادگي براي نبرد

 شما شخصاً كاربرد دارد؟

 اتيآ ٣باب  وحنايمكاشفه (هستند  حينماد عدالت مس وحنايدر مكاشفه  ديسف جامه هاي پاك و -٢

 قادر پوشانند، يم حيعدالت مس يكه خود را با ردا يتنها كسان). ٩تا  ٧ اتيآ ١٩؛ باب ٥و  ٤

 زيو تم ديخود را در خون برّه سف يافراد چگونه ردا. استوار بمانند ييخواهند بود در بحران نها

  ؟)١٤ هيآ ٧باب  وحنايمكاشفه ( كنند يم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Farsi Quarterly Lessons                                       ٢٠١٩سه ماهه اول سال    |  سبت گروه بزرگساالندروس    كليساي ادونتيست هاي روز هفتم                             

 

      Jan | Feb | Mar   2019         123 
 

  مارس ٢٢تا  ١٦    درس دوازدهم

  داوري  بر بابل

                            

  روز سبت بعد از ظهر

باب  وحنايمكاشفه ؛ ٣٨تا  ٣٦آيات  ٢٨خروج ؛ ١٣ هيآ ٥١باب  اي؛ ارم١٧باب  وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 . ١٢تا  ٢آيه  ١٦؛ مكاشفه ١٨آيه  ١٣مكاشفه ؛ ٨تا  ١ اتيآ ١٣

قوم من،  يا دييآ رونياز او ب: گفت يكه م دمياز آسمان شن يگريد يآنگاه صدا« : آيه حفظي

ناهان او تا به فلك انباشته گ رايز، ديگرد كيشر شيو در بالها ديشو ميمبادا در گناهان او سه

  ).٥و  ٤ات آي ١٨ باب مكاشفه يوحنا( » تنبرده اس اديرا از  شيهايشده و خدا تبهكار

بالي ششم مسبب خشك شدن نمادين فرات شد، در هنگامي كه مردم متوهمِ جهان، از حمايت خود از بابلِ آخر 

پاشيدن قدرت او با فعاليت هاي وسيع اهريمني،  همانطور كه در درس هفته پيش ديديم، از هم. زمان دست كشيدند

فعاليت اهريمني با اتحاد شريران در ندارك براي نبرد آرماگدون ). ١٤و  ١٣: ١٦مكاشفه (با جعل كار خدا همراه بود 

 .توفيق خواهد يافت

اتحاد بابل را در هم  زلزله. هفتم اتفاق خواهد افتاد بتياز مص يبه عنوان بخش عظيم يا زلزله ،يينبرد نها يدر ابتدا

بابل آخر زمان به ). ١٩و  ١٨ اتيآ ١٦باب  وحنايمكاشفه  (خواهد كرد  ميخواهد شكست و آن را به سه بخش تقس

در اتحادش  - نيو وحش زم اياژدها، وحش در - يطانيش يگگان نشان دهنده اتحاد كوتاه مدت سه  شهر، كيعنوان 

  .شده است دهيكش ريوم خدا به تصوجهان در مخالفت با ق يمذهب يها با قدرت

و  ١٧ يها باب. كند يم انيبابل آخر زمان را ب يتنها فروپاش ١٩ هيآ ١٦باب  وحنايكه مكاشفه  ميدر نظر داشته باش ديبا

 ليرفتن بابل و دل نياز ب فياز توص شيپ. چگونه اتفاق خواهد افتاد قتيدر حق يفروپاش نيكه ا نديگو يبه ما م ١٨
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مرتد آخر زمان را  ينظام مذهب نيمكاشفه ا ١٧، باب )٢٤ هيآ ١٨تا باب  ١٢ هيآ ١٧باب  وحنايفه مكاش(سقوطش 

 دهد يم بيخدا فر هيسوار بر وحش كه همراه با دخترانش جهان را عل يا بار از لحاظ فاحشه نيا كند، يم فيتوص

  ).١١تا  ١ اتيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه (

  .شويد آماده مارس ٢٣ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  مارس ١٧                    يكشنبه

  بابل فاحشه

كه  اريبس يها كه آب دهد ينشان م ١٣ هيآ ٥١باب  ايارم. ديرا بخوان ١ هيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه 

 هيآ ١٧باب  وحنايبا توجه به مكاشفه . باشد يها قرار گرفته است، رودخانه فرات م آن يبابل بر رو

  باشند؟ ينماد چه م اريبس يها آب، ١٥

                            

                           

 

پاكدامن به  يخدا به عنوان زن يقيحق يسايكل وحنا،يدر مكاشفه . باشد يزن نماد قوم خدا م كيدر كتاب مقدس 

مرتد  يرو، فاحشه نشان دهنده مردم نياز ا). ١٧ هيآ ٢٢، باب ١ هيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه (شده است  دهيكش ريتصو

درست . فاحشه به عنوان بابل بزرگ شناخته شده است ني، ا٥ هيآ ١٧باب  وحنايدر مكاشفه . باشد يم مانيا يو ب

 يانبوه مردم برا تيبه حما زيوجودش وابسته به رودخانه فرات بود، بابل آخر زمان ن يهمانطور كه بابل باستان برا

  .خواهد بود يمتك شيها برنامه ياجرا

كدام دو . ديبخوان ٣و  ٢ اتيآ ١٨باب  را بهمراه  ٨ هيآ ١٤و باب  ٢ هيآ ١٧باب  ناوحيمكاشفه 

  اند؟ رابطه نامشروع و اغوا شدن توسط بابل آخر زمان مشخص شده ريگروه از مردم درگ
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بابل فاحشه اند كه  شده دهيكش ريبه تصو نيها چن آن. باشند يحاكم م ياسيس يها قدرتو  نيپادشاهان زم ،گروه اول

آوردن به  ياز خدا و رو ليارتداد اسرائ زانيم فيتوص يزبان فساد اغلب برا م،يدر عهد قد. دارندنامشروع  يا رابطه

 نيپادشاهان زم انينامشروع م رابطه). ١٠تا  ١ اتيآ ٣باب  اي؛ ارم٢١ هيآ ١ باب اياشع(بكار برده شده است  يبت پرست

  .باشد يحاكم م ياسيس يها بابل آخر زمان و قدرت انياد اتحاد نامشروع مو فاحشه، نم

از  ياز نظر روحان ها نيا. باشند يتوده تحت حكومت م ن،يزم نيگروه دوم در رابطه نا مشروع با بابل فاحشه ساكن

 بندهيفر يها وهيو شها  حاكم، عامه مردم توسط آموزه ياسيس يها با قدرت سهيدر مقا. اند شراب فساد بابل مست شده

مردم مست هستند،  يوقت. ديمحافظت نما شانياز ا تواند يكه او م كنند ياند و به اشتباه فكر م شده مستبابل 

 يتمام جهان به استثنا). دينيرا بب ٧ هيآ ٢٨باب  اياشع( شوند يراحت اداره م يليو خ كنند يفكر نم ارانهيهوش

  .خواهند شدو ضاللت كشيده مراه گتوسط بابل به  دار مانيبازماندگان ا

. شوند يمنمتوجه  درستمردم  يها بوده است، توده شهيهمكه مانند امروز و آنگونه  ان،يدر پا

، بدون در نظر گرفتن اينكه چقدر دلپسند باشند درباره خطرات دنبال كردن احساسات مطلب نيا

   چه مي گويد؟

  مارس ١٨                    دوشنبه

  خ فامفاحشه سوار بر وحش سر

يكي از هفت فرشته اي كه هفت جام  پر از هفت بالي . ديرا بخوان ٣ هيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه 

آخر را در دست داشت، داوري بر ضد فاحشه اي كه بر روي آبهاي بسياري نشسته بود را به يوحنا 

يقي به چه طر. وقتي كه يوحنا او را مي بيند، او بر روي وحش سرخ فام سوار است. نشان داد

  نمادهاي آب و وحش بطور مناسب حاميان بابل را شرح مي دهند؟  
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كه فاحشه نماد  يدر حال .نديب يوحش قرمز م كيرا سوار بر  يزن ،برده مي شود ابانيبه ب ايدر رؤ وحنايهمانطور كه 

 و سكوالر سياسي يها بر قدرت ي كههبمذ ريتصو. مي باشد ياسيقدرت س يك وحش نماد ،است يمذهب نهاد كي

 كپارچهي استيكه مذهب و س يزمان مطرح نبود، كه در گذشته يزيبه دو نهاد جداگانه اشاره دارد، چ سوار است،

مفهوم سوار بر وحش . وستيدو در آخر زمان به هم خواهند پ نيكه ا دهد ينشان م ييشگويوجود، پ نيبا ا. بودند

و سكوالر غالب  ياسيس يها آخر زمان بر قدرت ينظام مذهب نيكه ا دهد ينشان م نيا ؛باشد يبودن نشانه سلطه م

  .خواهد بود

در مكاشفه  ديآ يم رونيب نيكه از زم يو وحش ايفاحشه به اژدها، وحش در يها يژگيكدام و

  اشاره دارند؟ ١٣و  ١٢ يها باب وحناي

 به تصوير كشيده ديگرانبها و مروار يها سنگ  از طال، يآالت وريبه ز نيو مزآتشين فاحشه به رنگ بنفش و قرمز 

قرمز به عنوان ). ٣٠ هيآ ٤باب  ايارم(بود  يبندگيباال بردن قدرت فر يبرا ايام كهنها در  فاحشه وهيش نيشده بود؛ ا

  .باشد يم ينظام مذهب نيظالم ا تيمطابق با شخص  رنگ خون،

بنفش، قرمز  يها كه شامل رنگ كند يم يادآوريرا  ميدر عهد قدكاهن اعظم  يها جامه تقليدي از زيلباس فاحشه ن

قدوس « فاحشه، جايگزين نوشته  يشانيپ يبر رو ة كفرآميزنوشتهمچنين ). ٦و  ٥ اتيآ ٢٨خروج باب (بود  ييو طال

 جامي كه او در دست داشت  يادآور). ٣٨تا  ٣٦ اتيآ ٢٨خروج باب ( بر روي دستار كاهن اعظم بود » پروردگار 

). ٤-٢: ٥دانيال (ظروف حرم مطهر يا قدس مي باشد كه بلشصر، پادشاه بابل و مهمانان او از آنها شراب نوشيدند 

جعلي بودن سيستم  –جامي كه در دست فاحشه بود، ظاهري از حقيقت را بكار مي برد تا شراب را مخفي كند 

  .دور كند بخاطر اينكه جهان را فريفته و از خدا –مذهبي آخر زمانِ شيطان 

مست شده است،  يسيع يو شهدا نياز خون مقدس كسي منتسب گرديده كهبابل فاحشه به عالوه بر اين، شرح حال 

 يمرتد قرون وسط تيحيبابل آخر زمان را به مس نيا. به شهادت رسيدند حيمس بهشهادت دادن  جهيكه در نت افرادي

  .بود ليوفادار به انج يحيمس ها ونيليو مسئول مرگ م شد يم يكه توسط پاپ رهبر مرتبط است يغرب يدر اروپا
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 ٢باب  وحنايمكاشفه ( كند يرا منعكس م رايطايط يسايدر كل زابليا ريبابل فاحشه، تصو فيتوص

  دهد؟ يبابل آخر زمان را شرح م يژگيدو زن چگونه و نيا انيشباهت م). دينيرا بب ٢٣تا  ٢٠ اتيآ

  مارس ١٩                    سه شنبه  

  يي وحش سرخ فامشناسا

شرح مي دهد كه با امت خدا جنگيد  ١٣، وحش سرخ فام را با عبارتي متشابه با وحش درياي مكاشفه ٣: ١٧مكاشفه 

 پاكدامن زنسبب شد تا كه  بود جفاآزار و در اوايل دوره ). ٧تا  ٥ اتيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه (و بر آنان پيروز شد 

باب  وحنايمكاشفه (فرار كند  ابانيبه ب ١٧٩٨تا  ٥٣٨از سال هاي  يرون وسطساله ق/ روز ١٢٦٠ نبوتي طول دوره در

آزار  يهمچنان به خوبها پروتستان  ،بسر مي بريم» اتحاد كليساهاي جهان« ايده اگر چه در قرن). ١٤و  ١٣ اتيآ ١٢

تر دوباره اتفاق خواهد مشابه اما بد يزيچ ،ييشگويبر اساس پ رايد آورد، زنخواه اديوحشتناك گذشته را به  جفايو 

  .افتاد

 سهيمقا ٨ هيآ ١٣باب  وحنايرا با مكاشفه  هيآ نيكلمات ا. ديرا بخوان ٨ هيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه 

را روشن  او  يها تيو فعالوحش چگونه سه مرحله وجود  ٣ هيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه . ديكن

  سازد؟ يم

                            

                            

 

، خواهد آمد، و به محكوميت ابدي خواهد رفت رونيب انتها يب چاهاز بود، و نيست، و  كسي كه وحش قرمز با عنوان

كه هست و بود و خواهد  يآن كس - هوهي ،ياز نام اله يبدل ،زياز هر چ شيمراحل سه گانه پ نيا. شناخته شده است
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به سه  عالوه بر اين،. اقتباس شده است) دينيبب زيرا ن ٨ هيآ ٤باب  وحناي؛ مكاشفه ٤ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه (آمد 

  :كند يوحش ، اشاره م از موجوديتمرحله 

دوران  ماهه، كه بعنوان ٤٢براي دوره اي  وحش ابتدائي يها تيفعال. در گذشته وجود داشت يعني، »بود«وحش ) ١(

  ).م روز يكشنبه را ببينيدو درس نه ٥ هيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه ( ، بطول انجاميداشاره دارد ساله/روزه ١٢٦٠ ينبو

دست كم به عنوان  »وجودعدم «به مرحله ) ٣ هيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه (اش  وحش با زخم كشنده. »ستين«) ٢(

  .زنده ماندحال  نيشد؛ با ا دياز صحنه جهان ناپد يمدت يبرا. ديرس ١٧٩٨دهنده، در سال  جفا

  .احيا خواهد شدكامل  يطانيبا بهبود زخم كشنده، وحش در غضب ش ت،يدر نها) ٣(

 فياش توص زخم كشنده يدر زمان بهبودرا   ٨تا  ١ اتيآ ١٣باب  وحنايوحش مكاشفه  وحنا،يمكاشفه  ١٧باب 

 است،يمذهب و س انيكوتاه مدت م ياتحاد گريبار د .احيا شده مي نشيند وحش روي اينبابل فاحشه بر . كند يم

  .روي خواهد داد هدوبار جفاد داشت و آزار و بود، وجود خواه يآنگونه كه در طول قرون وسط

آزار و  دياجازه ده د،يايب گريبار د يتعصب و نابردبار دياجازه ده د،يمخالفت بوجود آ ديبگذار

 يقيحق انيحيخواهند شد؛ اما مس مانيا ميمتزلزل و تسل اكاريشود و افراد دو دل و ر شتريب جفا

 خواهد تيموفق يتر از روزها روشن دشانيو ام تر يوق مانشانيمانند صخره محكم خواهند ماند، ا

جمالت باال در باره تجربه مسيحي كه بايد داشته باشيم، چه  .٦٠٢ جدال عظيم، صفحه ،وايت. يالن ج -. بود

  ؟االن و چه پيش از گشوده شدن رويدادهاي نهايي، چه هشداري به ما مي دهد؟

 مارس ٢٠                    شنبه  چهار

  هفت سر وحش

 يدرك هفت سر، ذهن الزمه. ديرابخوان ١٨ هيآ ١٣و باب  ١١تا  ٩ اتيآ ١٧باب  وحنايفه مكاش

را  يحكمت خداداد توان يمد نظر است؟ چگونه م يچه نوع حكمت نجايدر ا. باشد يم خردمند

  ؟)دينيرا بب ٥ هيآ ١باب  عقوبي(بدست آورد 
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كه  يا به هفت تپه ها نيباورند كه ا نياز مترجمان بر ا يبرخ. باشند ير، هفت كوه مكه هفت س دهد يم حيفرشته توض

را به صورت تپه ) ها كوه( oroi يونانياست كه واژه  ليدل نيها واقع شده است، اشاره دارند و به ا م بر آنوشهر ر

از پس هم مي ها  كوه نيو ا. دشون يهفت پادشاه وجود دارد كه با هفت كوه نشان داده م نيهمچن. كنند يترجمه م

   .به هم چسبيده نيستندو  آيند

با افراد به صورت تك سر و كار  وحنايمكاشفه  رايز ،نمادين نمي كنند يبه صورت فردرا ها پادشاهان  كوه نيا

هستند هان ج يها يامپراتور ايها  ها اغلب نماد قدرت در كتاب مقدس، كوه. ها سر و كار دارد ندارد بلكه با نظام

 ها يپادشاه يكتاب مقدس، پادشاهان به معن يها ييشگويدر پ). ٣و  ٢ اتيآ ٣٥باب  الي؛ حزق٢٥ هيآ ٥١باب  ايارم(

نشان دهنده هفت كه  رسد يهفت كوه به نظر م ،بدين جهت). ١٧ هيآ ٧و باب  ٣٩تا  ٣٧ اتيآ ٢باب  اليدان( باشد يم

ها با خدا  آن قياز طر طانيكه ش ميباشدهان حكومت كردند، بر ج خيكه در طول تار يقو يدر پ يپ يامپراتور

  .رساند بيقومش آسبه  ونمود  ضديت

پنج . است امدهيهنوز ن يگريآمده و د يكياند،  سقوط كرده ها يامپراتور نياز ا سلسلهپنج  وحنا،ي ديدگاه زمانياز 

به قوم خدا ) گاهاً(حاكم بودند و  ميد قدهستند كه در زمان عه يبزرگ يها ياند، پادشاه كه سقوط كرده سلسله اي

  .بود وحنايروم در زمان  يكه آمده، امپراتور يآن پادشاه. ونانيپارس و -مادمصر، آشور، بابل، . رساندند يم بيآس

 يبه رهبر يقرون وسط يسايكل - باشد يم وحنايمكاشفه  ١٣است، وحش باب  امدهيكه هنوز ن يپادشاه نيهفتم

 يو بعد از سقوط امپراتور وحنايپس از زمان  ديكه با - رساند يم بيآس شانيكرده و به ا غلبها قوم خدبر پاپ، كه 

 دادهايرو نياز اتفاق افتادن ا شيها پ كه قرن دهد يمنبوت شهادت  قتيحق نيبا قدرت از ا خيتار. آمد يروم م مرتد

  .نوشته شد

از قدرت هاي ( هفت سر زا يكيكه  گرچه ين قدرت جهاني است،گفت كه وحش قرمز هشتم وحنايبعد  يكم

به احتمال  نيهستند، هشتم يمتوال يسرها از نظر زمان كه يياز آن هفت سر؟ از آنجا كيكدام . باشد يم ) جهاني
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بابل فاحشه را  قرمزسر هشتم است كه وحش  نيدر زمان ا. كرد افتيكه زخم مرگبار در باشد يسر م نيهفتم اديز

خواهد آمد  انياز پا شيسر هشتم درست پ. ميكن يم يزخم مرگبار زندگ يا در زمان بهبودامروزه، م. كند يحمل م

  .و نابود خواهد شد

  مارس ٢١                    شنبه  پنج

  داوري بر بابل

در مورد ده پادشاه از . ديرا بخوان ١٦تا  ١٤آيات  ١٦و باب  ١٥تا  ١٢ اتيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه 

  د؟يآموز  يمتن چه م

                            

                            

 

ها چه  آن ديگو يبه ما نم وحنايوجود، مكاشفه  نيبا ا. ده پادشاه ارائه شده است تيدر مورد هو يمتفاوت ريتفاس

هستند كه  يكوتا مدت ياسيها اتحاد س است كه آن نيا مياز متن بدست آور ميتوان يكه م يزيتنها چ. هستند يكسان

كه با وحش  ،جهان يها تعدادشان مجموع قدرت. كنند يم تيو از فاحشه حما ظاهر شده جهان انياز پا شيدرست پ

  .دهد يمتحد خواهند شد را نشان م

 ١٦تا  ١٢ اتيآ١٦باب  وحنايكه در مكاشفه  رانبرد آرماگدون  بطور خالصه  ،١٤و  ١٣ اتيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه 

ريق كارهاي معجزه گونه قدرتهاي اهريمني در قدرت هاي جهاني هم پيمان كه از ط .، تشريح مي كنندشد يمعرف

با بالني ديگر، نبرد . رابطه با اژدها، وحش دريا، پيامبر كذاب  شيفته و مدهوش شده اند، بر عليه بره خواهند جنگيد

مي و قوم وفادارش  حيمس بر ضدو متحدانش  طانيبلكه نبرد ش ،نيست انهيخاورم رد يجنگ نظام كي آرماگدون

  .باشد
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 ١٢تا  ٢ اتيآ ١٦باب  وحناياز آنچه در مكاشفه . ديرا بخوان ١٨تا  ١٦ اتيآ ١٧باب  وحنايه مكاشف

مسئول آنچه در بابل اتفاق  يكس چه ست؟ينگرش ده پادشاه نسبت به بابل چ رييتغ ليدل م،يديد

  ؟باشد يم افتد، يم

                            

                            

ست، از خشم لبريز شده، ناگهان بر ضد بابل فاحشه بر مي خيزد ده شاخ كه جانشين قدرت هاي منقسم شده اروپا

، او را متروك و عريان مي سازد؛ بطور نمادين گوشت او را مي خورد و او را با آتش )آشكارسازي آخر زمان پاپ(

براي  نوشته هاي مربوط به آنچه كه بر سر بابل فاحشه خواهد آمد، يوحنا زبان مشابهي را بكار مي برد. مي سوزاند

سوختن با آتش مجازاتي براي يك دختر ). ٣٠: ٤ارميا (آنچه كه خدا گفت كه بر سر اورشليم زناكار خواهد آمد 

قدرت هاي فريب خورده سياسي متوهم شده ). ٩: ٢١الويان (كاهن بود كه مرتكب اعمال شنيع نامشروع شده است 

  . ناتوان استاند بخاطر اينكه بابل از محافظت از آنان در برابر باليا 

مرتد آخر زمان به همراه  ينظام مذهب نيا. كنند ياند و با خصومت به او حمله م خورده بيفر كنند يها احساس م آن

  .روبرو خواهند شد يكامل اله يكردند با داور تيكه از آن حما يتمام كسان

رو،  نياز ااند و  پاسخ مانده يزمان همچنان ب انيپا يدادهايدر مورد رو ياديز يها پرسش

چه وعده  ١٤ هيآ ١٧باب  وحنايدر مكاشفه . كننده به نظر برسند جيما گ ياكنون برا توانند يم

  داشته باشد؟ مي تواند يما چه مفهوم يبرا ديوعده با نيبه ما داده شده است و ا يخاص

  مارس ٢٢                      جمعه

 قوم خدا كه هنوز در آنجا هستند به اناز آسم ييبابل، صدا سقوط كامل اخالقيقبل از   :تفكري فراتر

از عبادت كنندگان خدا هستند  ياريبس). ٤ هيآ ١٨باب  وحنايمكاشفه ( » قوم من يا دييآ رونياز او ب « اصرار مي كند

ن مردم به خارج از يفراخواندن ا يآخر زمانش برا يسايخدا از كل. باشند يدر بابل م گوناگوني ليكه همچنان به دال

 رونياز آن ب ديفرار از سرنوشت بابل، با يها برا آن. كند ينشدن در گناهانش استفاده م ميمرتد و سه يبنظام مذه

كه مردم خدا  دهند ينشان م ١٠تا  ١ اتيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه . كس در بابل نابود شود چيه خواهد يخدا نم. نديآ
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كه بر دوش ما به عنوان  يميعظ تيرباره مسئولپس، د. پاسخ خواهند داد وانفراخ نيدر بابل به ا ياريترس بس

 د؟يگومي به ما  يبه قدرت خدا در زندگ ازمانيدرباره ن يزيچه چ مطلب نيا. ديشياندي، ب ستبازمانده خدا يسايكل

   بحث براي سواالتي

در بابل هستند  ياريمردم خدا ترس بس دهد، ينشان م ٤ هيآ ١٨باب  وحنايهمانطور كه مكاشفه  -١

 ديبا اميپ نيدر ا: مي خواند كه بازتاب دهنده بيانيه ذيل مي باشد» قوم خود  «آنان را  كه خدا

كه فاقد نوري هستند  يكه به كسان ميمراقب باش ديداده شود، ما با ديكه با يداده شود، اما درحال

كاتوليك ها با حمله ددمنشانه به  ديما نبا .يم حمله نكنيم و آنان را محكوم نكنيمبرخوردار ما از آن

و وجود دارند  ياريبس شناس فهيوظ انيحيمس ها كيكاتول انيدر م. از مسير محبت خارج شويم

كار خواهد  شانيا برايو خدا از  دارند يبر م گام  آنان مي تابد كه بر  ينور در زيركه  يكسان

 ،يجسم يروهايندر بهبود  يو كسان  اند، بوده عالي يها تيو موقع ازاتيامت يكه دارا يكسان. ردك

كه  يقرار دارند و نسبت به كسان يدر معرض خطر بزرگ... اند،  خود ناموفق بوده يو اخالق يذهن

 يدر زندگ گرانيكردن به د يمشكل دارند اما همچنان بدنبال خوب يدتيدر مورد نكات عق

چه  مطالب نيا...  ،وايت. يالن ج -. قرار دارند يشتريب تيدر برابر خدا در خطر محكوم ند،هست

  د؟يگومي به ما  گرانيدرباره نحوه رفتار با د يزيچ

كه  يدر حال. قرمز نشسته است  كه بر وحش كند يم فيرا توص يا فاحشه وحنايمكاشفه  ١٧باب  -٢

مرتد كه جهان را از خدا دور  يسايبه كل ١٧وفادار خداست، در باب  يساينماد كل ١٢زن در باب 

 ازما  نكهيتر ا مهم ست؟يها چ آن انيم يها ها و تفاوت اه شما، شباهتاز نگ. اشاره دارد سازد، يم

 د؟ياموزيب ديتوان يم يزيچه چ سهيمقا نيا

بازگشت  ييدر طول مراحل نها ياسيو س يجهان مذهب بارماللت  تيهفته وضع نيا اتيآ -٣

ما اكنون  نكهيا تياهم ليدرمورد دل يزيچه چ ديبا نيا. كشند يم ريرا به تصو حيمس روزمندانهيپ

 وحنايمكاشفه  د؟يبگو م،يو خالص باش نيكه به ما داده شده است وفادار، راست يامينسبت به پ ديبا

. است يجهان ارتداد بِيفر هانيمدر  يوفادار يبرا يدرخواستكه ، را بخوانيد ١٥ هيآ ١٦ ابب

 م؟يهشدار را اكنون در مورد خود بكار بر نيا ميتوان يچگونه م
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  مارس ٢٩تا  ٢٣                مدرس سيزده

  »سازم اكنون من همه چيز را نو مي«

                            

  روز سبت بعد از ظهر

 ١١آيات  ١٩مكاشفه باب  ؛٣تا  ١ اتيآ ١٤باب  وحناي؛ ١٩تا  ٦ اتيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 ٢١، مكاشفه باب ٦تا  ٤آيات  ٢٠باب  ، مكاشفه٢٦تا  ٢٣آيات   ٤، ارميا باب ٣تا  ١آيات  ٢٠، مكاشفه باب ١٦تا 

  . ٨تا  ٢آيات 

: و به من گفت سازم يرا از نو م زياكنون من همه چ: گفت نيسپس آن تخت نش« : آيه حفظي

آيه  ٢١ باب مكاشفه يوحنا( » به آنها اعتماد كرد توان يسخنان راست است و م نيا رايز سيرا بنو نيا

٥.(  

 نيبا ا. شود يمحسوب م يكردند، خبر بد يمرتد همكار ينظام مذهب نيكه با ا ينكسا يبابل آخر زمان برا ينابود

 يها قدرت كيبابل مسئول تحر. )٧تا  ١ اتيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه (است  يقوم خدا خبر خوب يبرا نيوجود، ا

دشمن بزرگ  نيا نابود شدن. )٢٤ هيآ ١٨وحنا باب يمكاشفه (قوم خدا بود  بيو آس جفابه آزار و  ياسيسكوالر و س

  .استبراي قوم وفادار خد يو رستگار رهايي يبه معن

 يا يتا به ك« : ها آن اديفر. شود يپاسخ داده م تيقوم خدا در رابطه با مهر پنجم در نها يبابل، دعا يبا نابود

كه خدا در  ستا يتا زمان ليهابزمان خدا از  دهيقوم مظلوم و رنج د ادينشان دهنده فر )١٠: ٦مكاشفه (» خداوند؟

كتاب مكاشفه . )٧و  ٦ اتيآ ١٢باب  الي؛ دان٢ هيآ ١؛ حبقوق باب ٥ هيآ ٧٩باب  ريمزام(. كند تبرئهرا  آنان تينها

  .ديخواهد رس انيكه شرارت، ظلم و رنج به پا دهد يم نانيبه قوم خدا اطم وحناي



Farsi Quarterly Lessons                                       ٢٠١٩سه ماهه اول سال    |  سبت گروه بزرگساالندروس    كليساي ادونتيست هاي روز هفتم                             

 

      Jan | Feb | Mar   2019         134 
 

نه تنها  وحنايمكاشفه  يها باب گريد. جاودان خود را آغاز كند يپادشاه حياست كه مس دهياكنون زمان آن رس

به  ياجمال ينظر نيهمچن. كنند يم تشريحها را  و تمام شرارت طانيش ينابود نيبابل آخر زمان، بلكه همچن ينابود

  .داشت ميملكوت جاودان خدا خواه ييبرپا

  .شويد آماده مارس ٣٠ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  مارس ٢٤                    يكشنبه

 شام عروسي برّه خدا

بطور  يعروس شام. ديبخوان ٣تا  ١ اتيآ ١٤باب  وحناي را بهمراه  ٩تا  ٦ اتيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه 

  ؟كشد  يم به تصوير و قومش را  حيمس انياتحاد ممناسب انتظار طوالني مدت 

                            

                            

  

متي (را ترك كرد تا از پيروان خود دعوت كند تا به شام عروسي بيايند دوهزار سال پيش، مسيح خانه آسماني خود 

ازدواج معرف پذيرفته شدن توسط مسيح از سوي ملكوت « . كه پس از ازدواج او با عروسش خواهد بود) ١٤-١: ٢٢

ده اند كه در مكاشفه، قوم خدا گفته ش.... عروس ناميده مي شود، همسر بره، ... شهر مقدس، اورشليم جديد . اوست

  .... اگر مهمانان، نتوانند . ٩: ١٩مكاشفه . مهمانان در شام عروسي باشند

همان شكل از مراسم عروسي معرفي شده است، و داوري رسيدگي بطور وضوح قبل از ازدواج  ٢٢در تمثيل متي « 

ي پوشيده اند، رداي بي لكه پيش از ازدواج، پادشاه مي آيد تا مهمانان را ببيند، كه آيا لباس عروس. واقع خواهد شد

  .الن جي وايت. » ١٤: ٧؛ مكاشفه ١١: ٢٢متي . شخصيت شسته و با خون بره سفيد شده است

—Ellen G. White, The Great  Controversy, pp. 426–428.  
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را آماده  مكاني« پس از مرگ و قيام او، داماد به خانه پدر خود باز مي گردد تا براي قوم خود، مهمانان عروسي خود 

در پايان جهان، او . آنان بر روي زمين مي مانند تا براي بازگشت او آماده شوند. را ببنيد ٣-١: ١٤يوحنا (» كند

  . بازخواهد گشت و آنان را به خانه پدر خود خواهد برد

كه قوم  دهد ينشان م نيا. به عروس داد زيو تم فيلط يها جامه حيكه مس كند يم انيب ٨ هيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه 

هستند،  »نيمقدس كياعمال ن« انگريقوم خدا نما يها جامه. كنند يمطالبه نم يستگيگونه شا چياعمالشان ه يخدا برا

از اين رو، كتان هاي لطيف تميز و درخشان معرف اعمال . بود  حيبا مس متحدانه آنان زندگي جهيكه در نت ياعمال

احكام او را نگاه مي دارند و به « ه ها نماد عدالت اوست و اين كه قوم او بدين جهت، اين جام. عادالنه مقدسين است

عيسي در حالي كه بر روي زمين بود تمثيلي را در باره يك مراسم عروسي ). ١٢: ١٤مكاشفه (عيسي ايمان دارند 

هيه شده بود هر چند، يكي از مهمانان ترجيح داد تا لباس خودش را بجاي جامه عروسي كه توسط پادشاه ت.  گفت

  ).١٤-١: ٢٢متي (بپوشد، و به همين خاطر از عروسي بيرون انداخته شد 

طالي ايمان و محبت، و مرهم چشم روح القدس  ح،يمس عدالت ردايكه  دهد ينشان م ١٨ هيآ ٣باب  وحنايمكاشفه 

ه هدايا را از او بخرند، خواسته عيسي از اهالي الئوديكيه ك. بزرگترين نياز امت خدا براي زندگي در آخر زمان است

ما از خوداتكائي و اعتماد به خود صرفنظر . نشان مي دهد كه او بخاطر چيزي كه عرضه مي دارد عوض مي خواهد

  .  مي كنيم تا در عوض زندگي مطيعانه وفادار  به مسيح و اعتماد به او به عنوان تنها اميد براي رستگاري را بيابيم

ولي كدام اعمال عادالنه را انجام مي دهيد كه نوع زيستن  م،يا افتهيما بواسطه اعمالمان نجات ن

  شما را در زندگي تعريف مي كند؟ 

 مارس ٢٥                    دوشنبه

  ابدي يم انيآرماگدون پا

سوار بر اسب سفيد چيست و معني شمشير  نام. ديرا بخوان ١٦تا  ١١ اتيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه 

  چگونه مي توانيم در جهت برنده جنگ قرار بگيريم؟  چيست؟ تيزي كه از دهانش بيرون مي آيد 
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تمام اعصار منتظرش  داران مانيكه ا يا است، تحقق وعده حياز آمدن دوباره مس يريتصو م،ينيب يم نجايآنچه در ا

اوج پيروزي  ١٦-١١: ١٩مكاشفه . اند همچون عيسي، قوم او ايمان خويش را بر اساس كالم خدا بنيان نهاده. اند بوده

او شيطان را بر غلبه كرد؛  طانيبر ش ابانيرا در آسمان شكست داد؛ او در ب طانيش يسيع: هاي كثير عيسي مي باشد

  .دادخواهد  او را كامالً شكستو پس از بازگشتش روي صليب مغلوب ساخت؛ 

است كه نجات  يابر نيا. ان ظاهر خواهد شدبه اندازه نصف دست انس ياهيزود در شرق ابر كوچك س يليخ”

را نشانه پسر انسان  نيقوم خدا ا. شده است هديپوش يكياز تار رسد يو از دور به نظر م كند يدهنده را احاطه م

 شود يتر م و باشكوه تر ينوران تر، كينزد نيمكه به ز يدر حال شوند يم هريها در سكوت محض به آن خ آن. دانند يم

. رديگ يآن قرار م يعهد بر باال كمان نيمانند آتش سوزان شده و رنگ با شكوهبزرگ و  ديابر سف كيه ك يتا زمان

جام تلخ شرم و اندوه، بلكه  دنينوش يبرا ‘ها مرد غم’نوان عاو اكنون نه به . ديآ يفاتح قدرتمند م كيبه عنوان  يسيع

و جنگ  ياو با عدالت داور’بود  ‘و راست نيام’. ديآ يمها و مردگان  زنده يداور يبرا نيفاتح آسمان و زم نبه عنوا

فرشتگان مقدس، . كنند ياو را دنبال م) ١٤و  ١١ اتيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه ( ‘آسمان انيلشكر’و   ‘. كند يم

صدها هزار و ’ - شود يدرخشان م پرتوهايآسمان به نظر پر از . شوند يبا او همراه م يبا سرود آسمان يريكث تيجمع

درك شكوهش را  ييتوانا يذهن فان چيه ست؛يصحنه ن نيكردن ا ريقادر به تصو يقلم انسان چيه ‘.زاران هزاره

  The Great Controversy, p. 641 ،وايت. يالن ج – “.ندارد

اش  در آمدن دوباره حيمس يينها يروزياز پ گريد يريدر واقع تصو ١٠تا  ٨ اتيآ ١باب  انيكيتسالوندوم پولس در 

 يو قومش برا شوند يتوطئه كرده بودند نابود م يو هيكه عل ياسيالر و سوسك يها كه قدرت يزمان دهد، يه مارائ

  .ابندي ينجات م تيابد

در . ١٨و  ١٧ اتيدر آ يگريو د ٩ هيدر آ يكي كند، يم فيدو شام را توص ١٩باب  وحنايمكاشفه 

تمام  يآنچه برا انياد كامل متصور تض. ديشو يخورده م يگريو در د ديخور يشام شما م كي

و  مان مانيگرفتن ا يدرباره جد يزيچه چ ديبا ريتصو نيا. باشد يدشوار مافتادهبشر در خطر 

  دهد؟ يم ميبه ما تعل خواند يكه ما را به شركت در آن فرا م يتيمأمور
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  مارس ٢٦                    سه شنبه  

  هزاره

 تيهزاره، وضع يدر ط. ديرا بخوان ٢٦تا  ٢٣ اتيآ ٤باب  ايو ارم ٣تا  ١ اتيآ ٢٠باب  وحنايمكاشفه 

  شود؟ يم دهيكش ريبه زنج ييها روشچه به  طانيچگونه است؟ ش نيزم

                            

                           

 

 رياش به زنج ه سقوط كرد يها و فرشته طانيزمان، ش نيدر ا. شود يآغاز م حيبا بازگشت مس) هزاره اي(سال  ١٠٠٠

 ياز لحاظ جسم توانند ينم يموجودات روحان راياست ز نينماد طانيشدن ش دهيكش ريجبه زن. شوند يم دهيكش

اند و آن را در  از سكنه كرده يو خال بيتخرجهان را  ها بتيمص. محدود شده است طيبا شرا طانيش. محدود شوند

به عنوان زندان  يتيوضع نيدر چن نيزم. )٢ هيآ ١باب  شيدايپ(اند  مشابه قبل از خلقت قرار داده نظم يب يتيوضع

رساندن وجود ندارد،  بيوسوسه كردن و آس يبرا يانسان چيكه ه يياز آنجا. كند يدر طول هزاره عمل م طانيش

  .خداست هيبه عواقب شورش خود عل دنيشيانجام دهند، اند توانند يم رشيشر راهانو هم طانيآنچه ش

  در طول هزاره در كجا هستند؟ نيسمقد. ديرا بخوان ١٥تا  ٤ اتيآ ٢٠باب  وحنايمكاشفه 

                            

                            

  

 يسپر نمودهآماده  شانيا يبرا حيكه مس يآسمان يها كه قوم خدا هزاره را در مكان دهد ينشان م وحنايمكاشفه 

و جهان را اند  ها نشسته بر تخت كاهنانها مانند پادشاهان و  كه آن نديب يم وحناي. )٣-١: ١٤يوحنا ( خواهند نمود

 يداور لياسرائ فهيو بر دوازده طا ستبر دوازده تخت خواهند نش« وعده داد كه  ونيبه حوار يسيع. كنند يم يداور
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 ٦باب  انيقرنتاول  (كرد خواهند  يان را داورهج نينمود كه مقدس انيپولس ب. )٢٨ هيآ ١٩باب  يمت(  » خواهند نمود

  ).٣و  ٢ اتيآ

خدا و برخوردش با  تيدر مورد شخص خ،يدر طول تار طانيش. شود يخدا مربوط م عمالانصاف در ابه  يداوراين 

به  دهد ياجازه م گان افتهيدر طول هزاره، خدا به نجات . نموده است جاديا ديكه خلق كرد شك و ترد يموجودات

در مورد  يم هاي اودر تصم لتعداانصاف و مربوط به  يها داشته باشند تا پاسخ تمام پرسش يدسترس خيسوابق تار

هزاره،  انيدر پا. ابنديرا ب شانيا يمربوط به دخالت او در زندگ يها پرسش  نيكه از دست رفته بودند و همچن يكسان

را  ديترد هيفراتر از سا خواهند بود تاقوم خدا قادر . شوند يحل م شهيهم يمربوط به عدالت خدا برا يها تمام پرسش

 يعدالت خدا در داور ياجرا اند تا شاهد ها اكنون آماده آن. نده ابود اساس يب طانيمات شكه اتهامبني بر اين  ننديبب

  .براي از دست رفتگان باشند يينها

 نيبه نظر برسد؟ ا جواب يكه اكنون ب ، سواالتي سخت،ندارد يتما سؤاال انيدر م يچه كس

  د؟يگو يم چهها را به ما خواهد داد،  پاسخ يخدا كه روز تيدرباره شخصمطلب 

  مارس ٢٧                    شنبه  چهار

  »آسماني تازه و زميني تازه « 

 چگونه خواهد بود؟ نيزم. خواهد شد ليتبد افتگانيبه خانه نجات  نيگناه، زم يكن شهيپس از ر

ارجاع مي سه آسمان  كتاب مقدس به. ديد » تازه ينيتازه و زم يآسمان«  وحناي، ١ هيآ ٢١باب  وحنايمكاشفه  در

 در). دينيرا بب ٢ هيآ ١٢باب  انيقرنتدوم (است كه خدا در آن ساكن  يو مكان كهكشان پر ستاره،آسمان ،  :كند

حضور خدا را تحمل  توانند يو آسمان آلوده نم نيزم . در ديد قرار دارد ني، جو زم١ هيآ ٢١باب  وحنايمكاشفه 

اصل و به نه  و اشاره دارد تازه چيزي تيفيبه ك )kainos( يونانيواژه تازه در . )١١ هيآ ٢٠باب  وحنايمكاشفه (كنند 

 ١٠ اتيآ ٣پطرس باب دوم (گشت خود بازخواهد  هيخواهد شد و به حالت اول پاكآتش  لهيبوس ارهيس نيا . زمان

  ).١٣تا 
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وجود  ييايدر چياست كه ه نيا كند يتازه مشاهده م نيدر زم وحنايكه  يزيچ نيجالب توجه است كه اول ژهيبه و

كه در پاتموس او را احاطه  ييايكه احتماالً در دهد ينشان م كند، ياشاره م  »ا يدر« به  وحنايكه  تيواقع نيا. داردن

   .از كساني بود كه آنان را دوست مي داشت ييكرده بود را مد نظر داشت كه نماد جدا

 فيدر توص يشابهاتچه ت. ديرا بخوان ١٧تا  ١٥ اتيآ ٧و باب  ٨تا  ٢ اتيآ ٢١باب  وحنايمكاشفه 

  وجود دارد؟ ٢باب  شيدايتازه و باغ عدن در پ نيزم

                            

                           

 

حضور در  نيا. شده است نيقومش تضم انيا درمدشده با حضور خ اءياح نيزم يبدون رنج و مرگ بر رو يزندگ

د داشت، نشان هقومش سكونت خوا انيكه در م يي، جا)٣ هيآ ٢١باب  وحنايمكاشه ( »خانه خدا«  د،يجد مياورشل

  .كند يم بددر مع يشده را مانند زندگ اءياح نيدر زم يحضور خدا زندگ. داده شده است

گناه هستند، وجود  جهيدرد كه نت اي هيمرگ، اندوه، گر ه،يگر چيه: كند يم نياز رنج را تضم يحضور خدا آزاد

  .)٤ هيآ ٢١باب  وحنايمكاشفه ( » است كهنه درگذشته يزهايچ« گناه،  يبا نابود. نخواهد داشت

برادرم  يبود يم نجايخداوندا، اگر تو ا«: ابراز شد لعازريا نو مارتا در مرگ برادرشا ميتوسط مر يبه خوب دهيا نيا

به . وجود داشته باشد حيدر حضور مس توانست يكه مرگ نم تندسدان يخواهران م. )٢١ هيآ ١١باب  وحناي( « مرد ينم

 نيرا تضم ميكن يتجربه م ياز درد و رنج كه اكنون در زندگ ييرها  تازه، نيخدا بر زم يحضور دائم ،بيترت نيهم

  .وي هر شده در خونم يديبه ما وعده داده شد است، ام حياست كه در مس يبزرگ ديام نيا. خواهد نمود

بدون  اشد؟ب يمهم م ميآنچه ما باور دار يبرا ديجد يدر جهان ديجد تيوعده موجود نيچرا ا

  خواهد داشت؟ يما چه سود مانيآن ا
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  مارس ٢٨                    شنبه  پنج

 اورشليم جديد

مسكن مردم  يمكان واقع كيكه  يدر حال. كند يم فيرا توص ديجد ميتازه، اورشل نيزم تختياكنون پا وحناي

را  ٩ هيآ ٢باب  انيقرنتاول ( باشند يم ينيزم فيدر آن فراتر از هر گونه توص يو زندگ ديجد مياورشل  است، يواقع

  ).دينيبب

  كدامند؟ ديجد مياورشل پيراموني يها يژگيو. ديرا بخوان ٢١تا  ٩ اتيآ ٢١باب  وحنايمكاشفه 

                            

                            

 

 ني، ا٨و  ٧ اتيآ ١٩باب  وحنايدر مكاشفه . با عنوان عروس، همسر برّه خدا نام برده شده است ديجد مياز اورشل

براي قوم قود تدارك مي بيند   حياست كه مس ييجا ديجد مياورشل. اره در مورد قوم خدا بكار برده شده استاستع

  ). ٣-١: ١٤يوحنا (

كه  آن قرار دارداز چهار طرف  كيسه دروازه در هر كه بلند و دوازده دروازه احاطه شده است  يوارهايشهر با د

نامحدود  يهمه دسترس د،يجد ميدر اورشل. شهر اشاره دارد يجهان امنهدبه  نيا. سازد يطرف را ممكن م هرورود از 

 .به حضور خدا را دارند

حدود (فرالنگ  ١٢٠٠٠شده است؛ طول، عرض و ارتفاع آن  فيمكعب كامل توص كيجلوتر شهر به عنوان  يكم

 ٢٩٠٠٠حدود (فرالنگ  ١٤٤٠٠٠رو، مجموع شهر  نياز ا. لبه است ١٢مكعب شامل . باشد يم) لومتريك ٢٤٠٠

نفري است كه در زمان   ١٤٤٠٠٠ نفره است كه منعكس كننده  ١٤٤٠٠٠شهري از اين رو، . باشد يم) لومتريك

مكعب  كيمكان  نيتر مقدس م،يدر معبد عهد قد. بازگشت ثاني عيسي بدون اينكه مرگ را ببينند متبدل شده اند

 نيتر مقدس نيهمچن هنه تنها به عنوان معبد بلك ديجد ميلاورش نيبنابرا ).٢٠ هيآ ٦پادشاهان باب اول (بود كامل 
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 نيا د،يجد ميدر اورشل. ودمكان بش نيتر وارد مقدس توانست يتنها كاهن اعظم م ينيدر معبد زم. كند يمكان عمل م

  .شود يداده م افتگانياست كه به تمام نجات  يحقّ

شهر، باغ عدن  يدرون يها يژگيوكدام. ديرا بخوان ٥ هيآ ٢٢تا باب  ٢١ هيآ ٢١باب  وحنايمكاشفه 

 ستيدر شهر وجود نخواهد داشت، چ لعنتي گريعبارت كه د نيا تياهم كند؟ يم براي شمارا 

  ؟)٣ هيآ ٢٢باب  وحنايمكاشفه (

                            

                            

  

 ١٠ هيآ ٢باب  شيدايپ( باشد يشده از تخت خدا م يجار اتيرودخانه آب ح ،ديجد مياورشل يژگيو نيتر هبرجست

، )١٣٧باب  ريمزام( داشتند مياورشل اشتياق براي يرانيكه قوم خدا به عنوان اس ،رودخانه بابل در مقايسه با. )دينيرا بب

  .خانه دارند ،اعصار يقوم سرگردان خدا از تمام د،يجد ميدر اورشل اتيرودخانه ح كرانه هايدر 

 وحنايمكاشفه ( مي باشد» قومها درمان درد «  كه ييبا برگها وجود دارد اتيدرخت ح ،در هر دو طرف رودخانه

بلكه به . وجود نخواهد داشت يماريب چيه ديجد نيزم يكه بر رو راياشاره ندارد، ز يماريدرمان به ب. )٢ هيآ ٢٢باب 

نجات . از هم جدا ساخته است، اشاره دارد خيكه مردم را در طول تار يشده از موانع جاديا يها بهبود تمام زخم

  .خانواده خدا تعلق دارند كيتمام اعصار و از تمام ملل به  افتگاني

  مارس ٢٩                      جمعه

، از كتاب ٣١٩تا  ٣٠٧از نوشته هاي الن جي وايت، بخش بدون جامه عروسي، صفحات  :تفكري فراتر

  .انيد، از جدال عظيم را بخو٦٢٨-٦٢٦دروس پندآموز مسيح؛ بخش جدال تمام شده است، صفحات 

 ييدر قدرت و جالل و برپا حيآمدن دوباره مس: ابدي يشد، خاتمه م يبا آنچه در ابتدا معرف وحنايمكاشفه  كتاب

  .باشد يكتاب م اوجبا عروس خود متحد شود، نقطه  تيكه در نها يزمان ح،يبازگشت مس. ملكوت جاودان خدا
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 نياول د،يآ يم يبزود يسيع نكهيا. قرار دهد يواقع ريغ يا نهيرا در زم دادهايرو نيا خواهد يوجود، كتاب نم نيبا ا

 ميكه منتظر يما در حال. ميهست يمنتظر بازگشت و نجايا در است كه ما همچنان نيا تيواقع نيدوم. است تيواقع

بدست زمان  انيكتاب تا پا نيرا با خواندن مداوم ا نيا ميتوان يو م ميمكاشفه داشته باش يها امياز پ يدرك روشن ديبا

 يويچشم به مسائل دن  م،يكه منتظر يكه در حال كنند يم يادآوريمرتباً به ما  وحنايكتاب مكاشفه  يها اميپ. ميآور

 يبشر اليو ام دهايام امپاسخ تم ،مكاشفه  حِيمس. مياست، بدوز دمانيبلكه چشمانمان را بر او كه تنها ام  م،ينداشته باش

  .ما را در دستانش دارد ندهيجهان و آ نيا ندهياو آ. باشد يم يزندگ يدهايابهامات و ترد انيدر م

به جهان به  حيمس بيآمدن عنقر اميانتشار پ فهيزمان، وظ انياز پا شيكه پ كند يم يادآوريبه ما  نيكتاب همچن نيا

دو هر  سايالقدس و كل روح. باشد يبلكه فعال م ينه انفعال يبازگشت و يانتظار ما برا. ما سپرده شده است

 نيخبر خوش است و به ا نيا. ميونديفراخوان بپ نيد به ايما با. )١٧ هيآ ٢٢باب  وحنايمكاشفه ( »! ايب« : خوانند يفرام

  .به مردم جهان اعالم شود ديبا ب،يترت

   بحث براي سواالتي

گان نجات يافت. ناعادالن مرده كه تنها پس از هزاره اتفاق مي افتد بينديشيد  يهزاره و داور به -١

تنها بعد از آن خواهد بود كه خدا . هزار سال خواهند داشت تا پاسخ سواالت خود را بيابند

اين حقيقت در باره خدا، چه چيزي را براي ما آشكار . مجازات را براي از دست رفتگان مي آورد

 مي كند؟ 

و كالم  ندكن يتوجه م خوانند، يم دهند، يكه گوش م يبه كسان ٣ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه  -٢

 انيكتاب را به پا نيمطالعه ا در حاليكه . دهد يوعده بركت م دارند، يمكاشفه را نگه م ينبو

 چه چيزهايي يافتيد كه الزم است به آنها توجه و آنها را رعايت كنيد؟   م،يرسان يم
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