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مقدمه
خبر خوش از پاتموس

تقريباً دو هزار سال پيش ،يوحناي رسول بدليل اينكه وفادارانه انجيل را بشارت مي داد ،به جزيرة صخرهاي كوچكي
در درياي اژه تبعيد شد .اين رسول سالخورده تمام سختيهاي زندان را در روم تحمل كرده بود .يك روز سبت
خاص ديدار ويژه اي با عيسي مسيح داشت كه براي دلگرم نمودن خادم خود بخاطر آﻻم و دردهايش آمده بود.
عيسي در مجموعهاي از رؤياها ،چشم اندازي از تاريخ كليسا و آنچه كه قوم در انتظار خدا براي بازگشت
خداوندشان تجربه خواهند كرد را به او نشان داد.
آنچه يوحنا در رؤيا ديده بود ،با خلوص نيت و وفادارانه در طوماري كه آن را مكاشفه عيسي مسيح )مكاشفه يوحنا
باب  ١آيه  (١ناميد ،ثبت نمود .كتاب او به معراج عيسي و بازگشت او و كارها و اموري مي پردازد كه در خﻼل اين
دوران انجام رخ مي دهد .هدف اين بود كه به مسيحيان تمام اعصار اطمينان دهد كه مسيح حي و حاضر است و
آنها را در حين تجربه سختيهاي زندگي روزمره ،در ميان جهاني سقوط كرده ،كه در كارزارِ جدال عظيم
گرفتار است تقويت كند.
در اين سه ماهه ،به كنكاش اين كتاب خواهيم پرداخت .در اين طيف گستردة نقش قلم ،بر روي بخش ها و
موضوعات اصلي كتاب تمركز خواهيم نمود .هدف اين است كه با موضوعات كليدي كتاب آشنا شويم و ببينيم كه
در واقع ،عيسي مسيح ،زندگي ،مرگ ،قيام و رسالت كهانت اعظميِ او براي شفاعت قوم وي مي باشد.
همچنانكه به مطالعه ادامه مي دهيم ،در مسير هاي زير به پيش خواهيم رفت:
 -١مطالعه ما از مكاشفه يوحنا بر پايه مفاهيم كتاب مقدسي الهام شده از كتاب مقدس ميباشد .در حالي كه پيامهاي
كتاب از جانب خدا آمده است  ،زبان ارتباطاني آنها بشري است .با توجه با اينكه زبان و تصاوير برگرفته شده از
تاريخ قوم خدا در عهد قديم است ،پي خواهيم برد كه چگونه يوحنا اين پيامها را منتقل نموده است.
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 -٢مطالعه و بررسي دقيق نبوت هاي مكاشفه )همچون نبوت هاي دانيال( نشان مي دهد كه در ترتيب زماني تاريخي
تفسير نبوتي ،روشي درست براي درك نبوت هايي است كه محقق شده اند يا در شُرُف به حقيقت پيوستن مي باشند
بخاطر اينكه جريان تاريخ را از زمان نبي تا خاتمه جهان دنبال مي كنند .اين روش نشان مي دهد كه چگونه بايد
كوشش كنيم تا معني را از متن استنتاج كنيم تا اينكه تفسيري از پيش تعين شده را بر آن تلقين و اعمال كنيم.
 -٣ساختار شكل دهنده مكاشفه يوحنا از بسياري جهات براي كاربرد معتبر پيشگوييهاي كتاب مهم ميباشد .تحليل
ما از كتاب بر اساس ساختار چهارگانه كتاب به ترتيب ذيل خواهد بود:
الف( مكاشفه يوحنا از باب  ١آيه  ١تا باب  ٣آيه  ٢٢بطور نبوتي به وضعيت كليساها از زمان يوحنا تا دورههاي
مختلف در طول تاريخ پرداخته است.
ب( مكاشفه يوحنا باب  ٤آيه  ١تا باب  ١١آيه  ١٨تكرار مي كند )يا نكته هاي اصلي را دوباره خﻼصه و جمع بندي
مي كند( و بر روي آن تاريخ كليسا را بنا كرده ،از نمادهاي آخرالزماني استفاده مي كند كه به تدريج جزئيات
بيشتري به آن اضافه مي كند.
پ( مكاشفه  ٢٠ :١٤-١ :١٢موضوع هاي محوري كتاب هستند و در برگيرنده تاريخ جدال عظيم از زمان پيش از
عيسي تا ظهور ثاني مي باشند.
ج( مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيه  ١تاباب  ٢٢آيه٢١منحصراً بر آخر زمان تمركز دارند.
 -٤تفسير معنادار از پيشگوييهاي مكاشفه يوحنا بايد مسيح محور باشند .كل كتاب از ديدگاه مسيح نوشته شده
است .تنها از طريق مسيح است كه نمادها و تصاوير كتاب مكاشفه يوحنا معناي نهايي و برجستگي خود را بدست
خواهند آورد.
مكاشفه يوحنا به آناني كه كﻼم آن را مي خوانند يا مي شنوند و به كساني كه به تذكرات آن اعتنا نموده و آن را
رعايت مي كنند ،وعدة بركت مي دهد » .كتاب مكاشفه با تذكره اي به روي ما گشوده مي شود تا بتوانيم
رهنمودهايي را كه در بر دارد درك نمائيم » .و خوشا به حال كسي كه اين را ميخواند و كساني كه به كلمات اين
نبوت گوش دهند و طبق آنچه در آن نوشته شده است عمل كنند ،زيرا بزودي همه اين چيزها به وقوع خواهد
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پيوست « )مكاشه يوحنا باب  ١آيه  .(٣وقتي كه مي فهميم كه اين كتاب چه معني و مفهومي براي ما دارد ،آنگاه در
ميان ما احياي عظيمي ديده خواهد شد .ما بطور كامل درسهايي را كه به ما تعليم مي دهد را نمي فهميم ،عليرغم
حكمي كه به ما داده شده تا آنرا پژوهش و مطالعه كنيم «  -الن جي وايت ،شهادتهايي براي مبشران انجيل ،صفحه
.١١٣
همچنان كه اين كتاب را تحليل مي كنيم ،از شما دعوت مي كنيم تا چيزهايي را كه نياز داريد تا بشنويد؛ و مورد
توجه قرار دهيد را براي خودتان كشف كنيد ،در حيني كه منتظر آمدن سرورمان عيسي مسيح هستيم .مولف :دكتر
رانكو استيفانوويچ ،استاد عهد جديد در دانشكده الهيات دانشگاه اندروز وابسته به كليساي ادونتيستهاي روز هفتم
مي باشد .تخصص او كتاب مكاشفه يوحنا مي باشد.
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درس اول

 ٢٩دسامبر تا  ٤ژانويه

انجيل از جزيره پاتموس
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب  ١آيات  ١تا ٨؛ يوحنا باب  ١٤آيات  ١تا ٣؛ تثنيه باب  ٢٩آيه ٢٩؛ يوحنا
باب  ١٤آيه ٢٩؛ روميان باب  ١آيه ٧؛ فيليپيان باب  ٣آيه ٢٠؛ دانيال باب  ٧آيات  ١٣و .١٤
آيه حفظي » :و خوشا به حال كسي كه اين را ميخواند و كساني كه به كلمات اين نبوت گوش
دهند و طبق آنچه در آن نوشته شده است عمل كنند ،زيرا بزودي همه اين چيزها به وقوع
خواهد پيوست « )مكاشفه يوحنا باب  ١آيه .(٣
پيشگوييهاي مكاشفه بصورت رؤيا براي يوحناي رسول ،بيش از نوزده قرن پيش در طي دوران تبعيدش در جزيره
صخرهاي كوچكي بنام پاتموس در درياي اژه الهام گرديد )مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  .(٩مكاشفه يوحنا باب  ١آيه ٣
اعﻼم ميداردكه كساني كه كتاب مقدس را ميخوانند و از آموزههاي آن پيروي ميكنند ،بركت خواهند يافت
)مقايسه شود با لوقا باب  ٦آيات  ٤٧و  .(٤٨اين آيات به جماعتي اشاره مي كند كه در كليسا براي شنيدن پيامها
جمع شده بودند .با اين وجود ،آنها به اين دليل كه تنها آن را ميخوانند يا ميشنوند ،بركت داده نميشوند ،بلكه به
اين دليل نيز كه از كﻼم كتاب تبعيت ميكنند )مكاشفه يوحنا باب  ٢٢آيه  ٧را ببينيد(.
پيشگوييهاي مكاشفه يوحنا بياني از توجه و دلواپسي خدا براي قومش ميباشند .مكاشفه توجه ما را به كوتاهي و
شكننده بودن اين زندگي جلب مي كند؛ گوشزد مي كند كه نجات و رستگاري از طريق عيسي و كار او بعنوان
كاهن اعظم آسماني و پادشاه ماست و اينكه فراخوانده شده ايم تا انجيل به جهانيان اعﻼم كنيم.
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پيشگوييهاي كتاب مقدسي مانند چراغي درخشان است كه در مكاني تاريك مي درخشد )دوم پطرس باب  ١آيه
 .(١٩مقصود از فراهم ساختن راهنمايي نبوتي براي زندگي امروزه و اميدي براي آينده ماست .ما تا زمان آمدن مسيح
و برپايي ملكوت ابدي خدا ،به اين هدايت نبوي نياز خواهيم داشت.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ٥ژانويه آماده شويد.

 ٣٠دسامبر

يكشنبه

عنوان كتاب
مكاشفه يوحنا باب  ١آيات  ١و  ٢را بخوانيد .عنوان كامل كتاب چه اهميتي دارد؟ عنوان به لحاظ
اينكه كتاب واقعاً در باره چه كسي مي باشد چه چيزي مي آموزد؟

مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  ،١عنوان كتاب را به» مكاشفه عيسي مسيح « منتسب مي نمايد .واژه مكاشفه از واژه يوناني
) apokalupsisمكاشفه( ميآيد كه به معني » عيان ساختن « يا » پردهبرداري « ميباشد .مكاشفه ،از عيسي مسيح
پرده بر ميدارد؛ اين هويدا ساختن از سوي عيسي و هم درباره وي ميباشد .اين كتاب در حالي كه از طريق عيسي
مسيح و از طرف خدا آمد )مكاشفه يوحنا باب  ٢٢آيه  ١٦را ببينيد( ،شهادت ميدهد كه عيسي همچنين در كانون
مطالب آن قرار دارد .كتاب مكاشفه يوحنا آشكار شدن خداوند بر قومش و تجلي نگراني و دلسوزي او نسبت به
آنها است.
عيسي شخصيت اصلي كتاب مكاشفه يوحنا ميباشد .كتاب با او آغاز ميشود )مكاشفه يوحنا باب  ١آيات  ٥تا (٨
وبا او به پايان ميرسد )مكاشفه يوحنا باب  ٢٢آيات  ١٢تا  » .(١٦بگذاريد تا دانيال سخن بگويد ،بگذاريد تا مكاشفه
يوحنا سخن بگويد و حقيقت را بيان كنند .اما هر مرحله از موضوع كه ارائه شده است ،عيسي را به عنوان كانون تمام
اميدها ،ريشه و ذريت داود و ستاره درخشان صبحگاهان است « – الن جي .وايت،
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Ellen G. White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 118

همچنين ،عيساي مكاشفات ،عيساي چهار انجيل نيز ميباشد .مكاشفه يوحنا به توصيف عيسي پرداخته و كار نجات و
رستگاري را براي قومش انجام مي دهد ،آنگونه كه ابتدا در اناجيل به تصوير كشيده شده است .كتاب مكاشفه يوحنا
بر جنبههاي مختلف وجود و كهانت عيسي تمركز ميكند .اساساً ،در جائي شروع مي شود كه انجيل ها با قيام و
معراج عيسي به آسمان خاتمه مي يابند.
كتاب مكاشفه يوحنا همراه با رساله به عبرانيان ،بر كهانت آسماني عيسي تأكيد دارد .نشان ميدهد كه عيسي پس از
صعود ،خدمت كهانتي و همايوني خود را در قدس آسماني شروع كرد .بدون كتاب مكاشفه يوحنا )يا عبرانيان(،
دانش ما از كهانت اعظمي مسيح در آسمان براي قومش ،بسيار محدود و پوشيده در رمز و راز خواهد بود .و با اين
حال ،حتي در كنار عبرانيان ،كتاب مكاشفه يوحنا نگاهي منحصر به فرد به مأموريت عيسي مسيح بخاطر ما را فراهم
مي سازد.
يوحنا باب  ١٤آيات  ١تا  ٣را بخوانيد .وعده بسيار بزرگ در اينجا ،چگونه به ما كمك مي كند تا
بفهميم كه عيسي همين اﻻن در آسمان براي ما چه مي كند؟ از اين وعده شگفتانگيز چه اميدي
ميتوانيم بدست آوريم؟

 ٣١دسامبر

دوشنبه

هدف كتاب
مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  ١همچنين به ما ميگويد كه هدف اين كتاب نشان دادن وقايع آينده از زماني شروع شد
كه كتاب نوشته شد .هر كس كه با كتاب مكاشفه يوحنا آشنا باشد ،متوجه خواهد شد كه پيشبيني وقايع  -چه آنها
كه تا كنون تحق يافتهاند )دست كم از ديدگاه امروزي ما( يا وقايع آينده )دوباره ،از ديدگاه امروزي ما(  -بيشتر
مطالب كتاب را به خود اختصاص دادهاند.

7

Jan | Feb | Mar 2019

كليساي ادونتيست هاي روز هفتم  Farsi Quarterly Lessonsدروس سبت گروه بزرگساﻻن | سه ماهه اول سال ٢٠١٩

هدف ابتدائي پيشگوييهاي كتاب مقدسي اين است كه به ما اطمينان دهند كه عليرغم حوادثي كه در آينده رخ مي
دهد ،خدا اداره امور را در دست دارد .مكاشفه يوحنا دقيقاً اين كار را انجام ميدهد :به ما اطمينان ميدهد كه عيسي
مسيح در طول تاريخ اين جهان و وقايع نگران كننده پاياني ،با قوم خود خواهد بود.
در نتيجه ،پيشگوييهاي مكاشفه دو هدف عملي در بر دارند :آموزش دادن نحوه زندگي امروزه به ما و آمادهسازي
ما براي آينده.
تثنيه باب  ٢٩آيه  ٢٩را بخوانيد .اين آيه چگونه به ما در درك دليل آشكار نشدن برخي از چيزها
براي خود كمك ميكند؟ با توجه به اين آيه ،هدف آنچه كه براي ما آشكار شده است ،چيست؟
يعني ،چرا ما آنها را بيان كرديم؟ مكاشفه يوحنا باب ٢٢آيه  ٧را نيز ببينيد.

پيشگوييهاي آخر زمانِ مكاشفه به منظور ارضاي حس شديدكنجكاوي ما درباره آينده آشكار نشده اند .كتاب تنها
آن جنبههايي از آينده كه آگاهي از آنها براي ما اهميت دارد را آشكار ميكند .آنها براي نشان دادن جديت آنچه
اتفاق خواهد افتاد ،آشكار شدهاند تا ما وابستگي خود به خدا و در نتيجه اطاعت از او را درك نماييم.
براي قرنها ،حدس و گمانهزنيها و حتي بيشتر ،هيجان انگيزي و احساس افروزي – به مقدار زيادي با تعاليم در
خصوص وقايع آخر زمان در هم آميخته است .مبالغ هنگفتي توسط كساني كه پيشبيني آنها درست در آمده،
استحصال شده است و مردم را ترسانده كه براي كار بشارت پول بدهند ،بخاطر اينكه ،خوب ،پايان نزديك است .هر
بار ،گرچه آخرالزمان نشد ،و مردم دلسرد و نوميد شدند .درست مانند تمام چيزهاي خوبي كه خدا به ما داده است،
نبوت نيز ميتواند مورد سواستفاده و سوء تعبير قرار گيرد.
يوحنا باب  ١٤آيه  ٢٩را بخوانيد .در اينجا چه اصل بسيار مهمي ميتوانيم براي مقصود نبوت و
پيشگويي بيابيم؟
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 ١ژانويه

سه شنبه

زبان نمادين مكاشفه يوحنا
مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيه  ،١دنيال باب  ٧آيات  ١تا  ٣و حزقيال باب  ١آيات  ١تا  ١٤را بخوانيد.
آن يك چيز مشتركي كه اين رؤياها با هم دارند چيست؟

مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  ١چنين ادامه مييابد » :و به وسيلة فرشتة خود فرستاده ،آن را بر غﻼم خود يوحنا ظاهر نمود
« .ما در اينجا واژه بسيار مهمي در كتاب را ميبينيم .عبارت » ظاهر نمود | كُد گذاري | رمزگذاري « ترجمه كلمه
يوناني  semainōبه معني » نمايش دادن با نشانههاي نمادين « ميباشد .اين واژه در ترجمه يوناني عهد قديم
) (Septuagintكه در آن دانيال براي پادشاه نبوكدنصر توضيح ميدهد كه خدا توسط تمثال طﻼ ،نقره ،برنج و آهن،
پادشاه را از » آنچه در آينده اتّفاق خواهد افتاد « )دانيال باب  ٢آيه  ،(٤٥آگاه نمود .يوحنا با بكار بردن همين واژه ،به
ما ميگويد كه صحنهها و وقايع مكاشفه يوحنا در رؤيايي بصورت تصاويري نمادين نشان داده شدند .يوحنا كه
تحت هدايت روحالقدس بود ،وفادارانه اين تصاوير نمادين را آنگونه كه در رؤياها ديده بود ،ثبت نمود )مكاشفه
يوحنا باب  ١آيه .(٢
بدين جهت ،زباني كه پيشگوييهاي مكاشفه يوحنا بواسطه آن توصيف شدند ،اكثراً نبايد بصورت عيني تفسير
شوند .به عنوان يك قاعده ،در حالي كه خواندن كتاب مقدس ،به طور كلي يك درك عيني از متن ارائه ميدهد
)مگر اينكه متن از قصد به نشانه پردازي اشاره كند( .اما هنگامي كه ما كتاب مكاشفه يوحنا را ميخوانيم  -تنها در
صورتي كه متن به معناي عيني اشاره داشته باشد  -ما بايد به صورت نمادين آن را تفسير كنيم .در حالي كه صحنهها
و وقايع پيشبيني شده به خودي خود واقعي هستند ،اغلب به زبان نمادين بيان شدند.
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در ذهن نگه داشتن ويژگي نمادين بودن مكاشفه يوحنا ،ما را در برابر تحريف پيام نبوي محفوظ خواهد داشت .ما
بايد در تﻼش براي مشخص نمودن معناي نمادهاي بكار برده شده در كتاب ،مراقب باشيم معنايي كه از تصور بشر
ميآيد يا معاني كنوني آنها را بر متن اعمال نكنيم .در عوض ،بايد به كتاب مقدس و نمادهاي بكار برده شده در آن
مراجعه كنيم تا نمادهاي كتاب مكاشفه يوحنا را درك كنيم.
در واقع ،در تﻼش براي رمزگشائي نمادهاي مكاشفه يوحنا ،ما بايد به ياد داشته باشيم كه اكثر آنها از عهد قديم
اقتباس شده بودند .خدا با به تصوير كشيدن آينده به زبان گذشته ،قصد داشت اين تأثير را بر اذهان ما بگذارد كه
كارهاي رستگاري وي در آينده ،بسيار شبيه به كارهاي رستگاري وي در گذشته خواهد بود .كاري كه او در
گذشته براي قومش انجام داد ،بار ديگر در آينده براي ايشان انجام خواهد داد .ما در تﻼش براي رمزگشايي نمادها و
تصاوير مكاشفه يوحنا بايد با توجه نمودن به عهد قديم اين كار را شروع كنيم.

 ٢ژانويه

چهارشنبه

الوهيت
مكاشفه يوحنا با درود و تهنيت ،شبيه به نامههاي پولس آغاز ميشود .اين كتاب ظاهراً به صورت يك نامه به هفت
كليساي آسياي صغير در زمان يوحنا فرستاده شد )مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  .(١١با اين وجود ،مكاشفه يوحنا تنها
براي آنها نوشته نشده بود ،بلكه براي تمام نسلهاي مسيحي در سرتاسر تاريخ ميباشد.

مكاشفه يوحنا باب  ١آيات  ٤و  ٥و روميان باب  ١آيه  ٧را بخوانيد .چه سﻼم و احوالپرسي مشابهي
در هر دو يافت ميشود و از طرف چه كسي داده شده است؟
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هر دو متن ،سﻼم و درودي رساله اي ارائه ميدهند » :فيض و سﻼمتي بر شما باد « .اين عبارت شامل درود يوناني
) charisفيض( و درود عبري ) shalomسﻼم/سﻼمتي( ميباشد .همانطور كه ميتوانيم در آيات ببينيم ،دهندگان
فيض و سﻼمتي سه شخص از الوهيت ميباشند .مانند مابقي كتاب ،اين سه شخص الوهيت به زبان نمادين شناسايي
شدهاند.
خداي پدر به عنوان يگانه اي » كه هست و بوده و خواهد آمد « تعين هويت مي شود) .مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  ٨و
باب  ٤آيه  ٨را ببينيد( .اين به نام الهي يهوه اشاره دارد » ،هستم آنكه هستم « )خروج باب  ٣آيه  (١٤به وجود
جاوداني خدا اشاره دارد.
به روحالقدس با عنوان » هفت روح « اشاره شده است )با مكاشفه يوحنا باب  ٤آيه  ٥و باب  ٥آيه  ٦مقايسه كنيد(.
در كﻼم ،هفت ،عدد كامل بودن است » .هفت روح « به اين معني است كه روحالقدس در همه هفت كليسا عمل
ميكند .اين تصوير به حضور همه جايي روحالقدس در ميان قوم خدا در طول تاريخ اشاره دارد كه آنها را قادر به
تحقق فراخوانشان ميسازد.
عيسي مسيح با سه عنوان شناسايي شده است :شاهد امين ،آن نخست زاده از مردگان و فرمانده پادشاهان زمين
)مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  .(٥آنها به مرگش بر روي صليب ،رستاخيزش و پادشاهياش در آسمان اشاره دارند.
سپس يوحنا آنچه عيسي انجام داده است را بيان ميكند » :او ما را دوست داشت و با خون خود ما را از گناهانمان
آزاد گردانيد  -و ما را به سلطنت رسانيد تا به عنوان كاهنان ،خدا يعني پدر او را خدمت كنيم « )مكاشفه يوحنا باب
 ١آيات  ٥و .(٦
او ما را دوست دارد در نسخه اصلي به زبان يوناني به محبت در جريان مسيح اشاره دارد كه شامل گذشته ،حال و
آينده ميشود .كسي كه ما را دوست دارد ،ما را از گناهانمان با خون خود آزاد كرده است .در يوناني ،اين فعل به
عمل كامل شده در گذشته اشاره دارد :زماني كه عيسي بر روي صليب مرد ،كفارهاي عالي و كامل براي گناهان ما
ارائه داد.
افسسيان باب  ٢آيه  ٦و فيليپيان باب  ٣آيه  ،٢٠نجات يافتگان را به عنوان كساني كه باﻻ برده شده
و در مكانهاي آسماني با عيسي نشستند ،توصيف ميكنند .اين به چه معنا ميتواند باشد و ما
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چگونه در زمان حال از اين وضعيت باشكوه در مسيح به عنوان » پادشاهان و كاهنان « )مكاشفه
يوحنا باب  ١آيه  ،(٦محظوظ مي شويم ،در حالي كه هنوز در اين جهان نفرين شده از گناه
هستيم .اين پاسخ چگونه بايد بر نحوه زندگي ما تأثير بگذارد؟

 ٣ژانويه

پنجشنبه

مفتاح مكاشفه يوحنا
نتيجه پيش در آمد مكاشفه يوحنا به تمركز حقيقي كل كتاب اشاره دارد :بازگشت عيسي در قدرت و جﻼل .وعده
مسيح مبني بر آمدن دوباره ،سه مرتبه در نتيجهگيري كتاب تكرار شده است )مكاشفه يوحنا باب  ٢٢آيات  ١٢ ،٧و
.(٢٠
مكاشفه يوحنا باب  ١آيات  ٧و  ٨را بخوانيد .متن اين آيه از چندين متن نبوي گرفته شده است:
دانيال باب  ٧آيات  ١٣و ١٤؛ زكريا باب  ١٢آيه ١٠؛ متي باب  ٢٤آيه  .٣٠اين آيات چه چيزي در
مورد قطعيت آمدن دوباره مسيح به ما ميگويند؟

در مكاشفه يوحنا ،آمدن دوباره مسيح نقطه پاياني به سوي آنچه تاريخ در جهتش حركت ميكند ،ميباشد .آمدن
دوباره ،پايان تاريخ اين جهان و آغاز ملكوت ابدي خدا و همچنين آزادي از تمام شرارتها ،اندوهها ،دردها و
مرگ را مشخص ميكند.
مانند ساير بخش هاي عهد جديد ،مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  ٧به آمدن واقعي و شخصي مسيح در عظمت و شكوه
اشاره دارد .همه انسانها از جمله كساني كه به او نيزه زدند ،شاهد آمدنش خواهند بود .اين سخنان به رستاخيز خاص
برخي از افراد درست پيش از بازگشت مسيح اشاره دارند كه شامل كساني كه او را به صليب كشيدند نيز ميشود.
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در حالي كه عيسي با آمدنش ،رستگاري براي كساني كه انتظارش را ميكشند به همراه دارد ،براي ساكنين زمين كه
به محبت و رحمت او پشت كردند ،داوري خواهد آورد.
قطعيت آمدن مسيح با كلمات »بلي ،آمين « )مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  (٧تأييد شده است .معادل يوناني » بلي «،
 naiميباشد و آمين يك واژه تأييد كننده عبري است .اين دو واژه با هم قطعيت را بيان ميكنند .آنها همچنين
كتاب را با دو تأييد يكسان به پايان ميرسانند )مكاشفه يوحنا باب  ٢٢آيه .(٢٠
» بيش از هزار و هشتصد سال گذشت از زماني كه منجي وعده آمدن خود را داد .در سراسر قرون كﻼم او قلوب
وفادارانش را از دليري و اميد پر ساخت .وعده هنوز محقق نشده است :نداي حيات بخش هنوز مقدسين آرميده را از
قبرهايشان صدا نزده است؛ ولي با اين وجودكﻼم قطعي گفته شده است .خداوند در زماني خود صﻼح بداند كﻼم
خود را محقق خواهد ساخت .آيا بايد اكنون خسته و دلسر باشيم؟ آيا اكنون بايد ايمان خود را از دست بدهيم
هنگامي كه به جهان آخرت بسيار نزديك هستيم؟ آيا كسي مي تواند بگويد كه شهر خيلي دور است؟  -نه ،خير.
كمي بيشتر ،و پادشاه را در زيبندگي خويش خواهيم ديد .كمي بيشتر ،و او ما را » بيعيب و شادمان در پيشگاه
جﻼلش قرار مي دهد « – .الن جي وايتThe Advent Review and Sabbath Herald, Nov. 13, 1913 ،

تنها فردي مي تواند قول و وعده بدهد كه بتواند با صداقت به آن عمل كند.اين واقعيت كه
وعده آمدن دوباره مسيح توسط خدايي داده شده است كه در گذشته به تمام وعدههايش عمل
كرده است ،چگونه به شما اين اطمينان را ميدهد كه مسيح همانطور كه وعده داده  ،باز خواهد
گشت؟

جمعه

مطالعه

 ٤ژانويه
بيشتر :الن جي وايت » ،مطالعه كتابهاي دانيال و مكاشفه « ،صفحات  ،١١٩-١١٢از كتاب شهادتهايي

براي مبشران انجيل.
» اين مكاشفه براي راهنمايي و تسلي كليسا به جهان مسيحيت داده شد ....مكاشفه چيزي آشكار شده ميباشد.
خداوند خود براي خدمتگزارانش ،اسرار اين كتاب را آشكار نمود و تدبير نمود كه همه بتوانند آزادانه آنرا مطالعه
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كنند .حقايق آن خطاب به كساني است كه در روزهاي پاياني تاريخ اين زمين زندگي ميكنند و همچنين كساني كه
در زمان يوحنا زندگي ميكردند .برخي از صحنههاي به تصوير كشيده شده در اين پيشگويي ،در گذشته و برخي
اكنون اتفاق ميافتند؛ بعضي از آنها پايانِ نبرد بزرگ ميان قدرتهاي تاريكي و سرور آسمان را نشان ميدهند و
بعضي ديگر پيروزيها و شاديهاي نجات يافتگان بر زمينِ احياء شده را نمايان ميسازند.
» هيچكس نبايد به اين دليل كه نميتوان معناي تمام نمادهاي مكاشفه را توضيح داد ،خيال كند كه چستجوي اين
كتاب در تﻼش براي دانستن معناي حقايقش بيفايده است .كسي كه اين اسرار را براي يوحنا آشكار نمود ،به
جوينده سخت كوش ،حقيقت پيشبيني از مسائل آسماني را ميدهد .كساني كه قلبهايشان براي پذيرش حقيقت
باز باشد ،قادر به درك آموزههاي آن خواهد بود و بركت وعده داده شده به كساني كه كﻼم اين پيشگويي را
ميشنوند و آنچه در آن نوشته شده است را نگه ميدارند ،به وي داده خواهد شد«  -الن جي .وايت،
The Acts of the Apostles, pp. 583–585

سواﻻتي براي بحث
 -١اگر مكاشفه ،پردهبرداي از عيسي مسيح است ،چرا واژه آخر زمان امروزه معنايي منفي در بر
دارد؟ اين چه چيزي درباره برداشت عمومي از مكاشفه در ميان مسيحيان به ما ميگويد؟ چرا
واژه ترس اغلب با پيشگوييهاي مكاشفه مرتبط است؟
 -٢به برخي از پيشگوييهاي ناموفقي بينديشيد كه برخي از مردم در  ٢٠سال اخير در مورد
رويدادهاي پايان زمان و آمدن دوباره عيسي انجام دادهاند .صرف نظر از قلبها و انگيزههاي
كساني كه اين پيشگوييها را كردهاند )كه ما به هر حال متوجه نخواهيم شد( ،نتايج منفي اين
پيشگوييهاي ناموفق كدامند؟ چه احساسي به كساني كه اين پيشگوييها را باور كردند ،ميدهد؟
مسيحيان را به طور كلي در برابر افراد ديگر كه اين پيشگوييهاي ناموفق را ميبينند ،چگونه
جلوه ميدهد؟ ما به عنوان مردمي كه به پيشگويي معتقديم و منتظر رويدادهاي آخر زمان به
عنوان نشانه هستيم ،چگونه مي توانيم تعادلي درست را در نحوه درك پيشگويي و تعليم آن به
ديگران ايجاد كنيم؟
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 ٥تا  ١١ژانويه

درس دوم

در ميان چراغدانها
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب  ١آيات  ٩تا ١٨؛ اعمال رسوﻻن باب  ٧آيات  ٥٤تا ٦٠؛ متي باب  ١٢آيه
٨؛ خروج باب  ٢٠آيه١١؛ دانيال باب  ١٠آيات  ٥و ٦؛ مكاشفه يوحنا باب  ١آيه ٢٠؛ مكاشفه يوحنا باب  ٢آيات  ١تا
.٧
آيه حفظي » :اي كساني كه گوش داريد ،به آنچه كه روح به كليساها ميگويد گوش دهيد! «
)مكاشفه يوحنا باب  ٢آيه .(٧
باب  ٧٣مزامير ،سردرگمي نويسنده مزمور را تشريح مي كند در حالي كه خود ستايي متكبرانه فرد بيخدا را مﻼحظه
مي كند .آنها در وفور و سهولت زندگي مي كنند در حالي كه عادﻻن در مقايسه در رنج و مصيبت بسر مي برند.
اين ناعدالتي ،باعث آشفتگي شديد نويسنده مزمور شده بود )مزامير باب  ٧٣آيات  (١٦ - ٢كه در پريشاني خود به
معبد رفت )مزامير باب  ٧٣آيات  ١٦تا  .(١٧در آنجا در حضور خدا ،به او دركي عميقتر از اين موضوع داده شد.
قرنها بعد ،رسولي سالخورده بدليل اينكه وفادارانهاش انجيل را موعظه مي كرد در جزيرهاي صخره اي زنداني شد.
در اين پريشاني ،او خبردار شد كه كليساهاي تحت التزام و حمايت او متحمل عذاب شده اند .با اين وجود ،او در آن
لحظه بحراني ،رؤيايي از مسيحِ قيام كرده در قدس آسماني ديد .در اينجا مانند نويسنده مزمور ،خداوند برخي از رمز
و رازهاي اين زندگي و سختيهايي كه به همراه دارد را براي يوحنا آشكار ميسازد .اين صحنه قدس به او اين
اطمينان داد كه مسيح حضور دارد و مراقب است  -اطميناني كه ميبايست به آن كليساها و نسلهاي آينده مسيحي
در طول قرنها تا پايان تاريخ اين جهان ابﻼغ مي شد.
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در اين هفته ،عﻼوه بر معرفي مأموريت مسيح در قدس آسماني ،به اولين پيام از هفت پيام ويژه به كليساي او خواهيم
پرداخت كه مجموعه هفت كليسا در آسيا را خطاب نموده است ،بلكه براي ما نيز در حال حاضر داراي معني و
مفهوم است.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ١٢ژانويه آماده شويد.

 ٦ژانويه

يكشنبه

در پاتموس
مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  ٩را بخوانيد .يوحنا در باره شرايطي كه روياهاي مكاشفه را دريافت كرد
چه مي گويد؟

پاتموس يك جزيره خالي و صخره اي در درياي اژه بود؛ طول آن  ١٦كيلومتر و عرضش حدود  ١٠كيلومتر در
عريضترين قسمت آن بود .روميان از اين جزيره و ساير جزاير اطراف به عنوان منطقهاي براي زنداني كردن
تبعيديان سياسي استفاده ميكردند .نويسندگان اوليه مسيحي كه نسبتاً نزديك به زمان نوشته شدن كتاب مكاشفه
يوحنا زندگي ميكردند ،اجماعاً اعﻼم ميكنند كه مقامات روم يوحنا را به دليل وفاداري به انجيل به پاتموس تبعيد
كرده بودند .اين رسول كهنسال مطمئناً در پاتموس تمام سختيهاي زندان روم را تحمل كرده بود .با او احتماﻻً به
عنوان يك مجرم رفتار شد ،به پايش زنجير بود و غذاي كافي به او داده نميشد و مجبور بود تحت تازيانه نگهبانان
بيرحم روم به سختي كار كند.
» پاتموس ،جزيرهاي صخره اي و خالي در درياي اژه توسط دولت روم به عنوان مكاني براي تبعيد جنايتكاران
انتخاب شده بود؛ اما براي خدمتگزار خدا اين سكونتگاه غمانگيز ،دروازه آسمان شد .او در اينجا ،دور از صحنههاي
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شلوغ زندگي و كارهاي زياد سالهاي پيشين ،همنشيني خدا و مسيح و فرشتگان آسماني را داشت و از ايشان براي
كليسا و براي آيندگان رهنمود دريافت مي كرد « – الن جي .وايتThe Acts of the Apostles, pp. 570, 571 ،

كدام شخصيتهاي ديگر كتاب مقدس حتي با وجود )و يا شايد حتي بدليل( وفاداري به خدا،
متحمل سختي و عذاب شدند؟ دانيال باب  ٣آيات  ١٦تا  ٢٣و اعمال رسوﻻن باب  ٧آيات  ٥٤تا  ٦٠را ببينيد.

پيروان مسيح هرگز نبايد فراموش كنند كه هر زماني كه خود را در شرايطي مشابه با وضعيت يوحنا مييابند ،به حال
خود رها نميشوند .همان عيسي كه در ميان سختيهاي پاتموس با سخنان اميدوارانه و مشوقانه نزد يوحنا آمد،
همچنان در كنار قومش حضور دارد تا آنها را در موقعيتهاي دشوارشان تقويت و حمايت كند.
چگونه ميتوانيم تفاوت ميان جفا به خاطر مسيح و رنج كشيدن به دﻻيل ديگر از جمله
انتخابهاي نادرست خودمان را درك كنيم؟ يا رنجهايي كه دﻻيلشان را درك نميكنيم ؟
چگونه ميتوانيم بياموزيم تا در هر موقعيتي به خداوند اعتماد كنيم؟

 ٧ژانويه

دوشنبه

در روز خداوند
مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  ١٠همراه با خروج باب  ٣١آيه  ،١٣اشعيا باب  ٥٨آيه  ١٣و متي باب ١٢
آيه  ٨را بخوانيد .بر اساس اين آيات ،چه روزي در كتاب مقدس به عنوان روز خداوند مشخص
شده است؟ اين روز براي يوحنا در ميان سختيهايش ،تا چه ميزان مهم بوده است؟
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» روز سبت بود كه خداوند پر جﻼل به رسول تبعيدي ظاهر شد .يوحنا درست همانطور كه در زماني كه در
شهرهاي يهوديه كه به مردم موعظه ميكرد ،سبت را نگه ميداشت ،در پاتموس نيز همين كار را انجام ميداد .او
وعدههاي با ارزش در مورد اين روز را براي خود مطالبه نمود « – الن جي .وايتThe Acts of the Apostles, p. 581 ،

مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  ١٠به وضوح اشاره ميكند كه يوحناي رسول در روز هفتم كه سبت بود آن رؤيا را
دريافت نمود .اگر چه با انتظار به وقايع آينده مي نگريست ،حتي به آمدن دوباره مسيح )با مكاشفه يوحنا باب  ١آيه
 ٧مقايسه شود( ،كه » روز خداوند « ناميده مي شود )اشعيا باب  ١٣آيات  ٦تا ١٣؛ دوم پطرس باب  ٣آيه  ، (١٠يوحنا
در باره زماني سخن مي گفت كه او خودش اين روياها در باره وقايع آينده را ديده بود كه در روز سبت بود » ،روز
خداوند «.
شكي نيست كه در ميان رنجهايش ،اين روز سبت پر از رؤيا بايد برايش طعمي از يك زندگي بدون رنج كه او و
تمام ايمانداران همه دورهها پس از آمدن دوباره مسيح تجربه خواهند نمود ،شده باشد .در واقع ،در تفكر يهودي،
سبت طعمي ازاوﻻم هابا » ،جهان آينده « تلقي ميشود.
» سبت ،كه خدا در باغ عدن آنرا بنيان نهاد ... ،براي يوحنا در تنهايياش در جزيره با ارزش بود....
» روز سبت براي تبعيدي تنها بسيار مهم بود و اگر چه همواره در نظر مسيح با ارزش بود ،اما اكنون از هميشه
گرانبهاتر بود! او هرگز اين چنين از عيسي نياموخته بود .او هرگز نميتوانست از چنين حقيقتي عالي آگاه شود « –
الن جي .وايتEllen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 955 ،

دو نمونه از فرمان چهارم از ده فرمان موسي در خروج باب  ٢٠آيه  ١١و تثنيه باب  ٥آيه  ١٥را با
هم مقايسه كنيد .اين آيات به روز سبت به عنوان يادبودي از خلقت و نجات اشاره دارند كه به ما
يادآور ميشوند كه خدا هم ما را خلق نمود و هم نجات داد .هر سبت چگونه ميتوانيم واقعيت
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خدا به عنوان خالق و نجات دهنده خود را بهتر پيش رويمان نگه داريم؟ به اين نيز بيانديشيد:
براي او خالق ما بودن بي آنكه نجات دهندهمان باشد ،چه حسني دارد؟

 ٨ژانويه

سه شنبه

روياي يوحنا از مسيح در پاتموس
مكاشفه يوحنا باب  ١آيات  ١٢تا  ١٨را بخوانيد .توصيف يوحنا از مسيح را با موجود الهي در
دانيال باب  ١٠آيات  ٥و  ٦مقايسه كنيد .عيسي در رؤياي يوحنا چگونه ظاهر ميشود؟ او چه
كاري انجام ميدهد؟

يوحنا مي بيند كه عيسي بعنوان كاهن اعظم ملبس گرديده و در ميان چراغدانها راه ميرود.
تصوير راه رفتن عيسي درميان چراغدانها به وعده خدا به اسرائيل كهن اشاره مي كند مبني بر اينكه او به عنوان
خدايشان در ميان آنها گام بر خواهد داشت) .ﻻويان باب  ٢٦آيه  .(١٢در مكاشفه يوحنا ،چراغدانها نمايانگر هفت
كليسا در آسيا بودند كه نوشتههاي مكاشفه يوحنا در ابتدا براي ايشان فرستاده شد )مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  ،(٢٠و
)همانطور كه در مطالعه روز چهارشنبه خواهيم ديد( ،چراغدانها همچنين نماد كليساي او در طول تاريخ ميباشند.
مراقبت عيسي از كليسايش بر روي زمين ،از طريق روحالقدس ادامه مييابد .او بطور مداوم با قومش خواهد بود تا
زماني كه ايشان را به خانههاي ابدي ببرد.
عﻼوه بر اين ،تصوير عيسي به عنوان كاهن اعظم در ميان چراغدانها از مراسم آييني معبد اورشليم گرفته شده
است .وظيفه روزانه اي كه به كاهن سپرده شده بود روشن نگه داشتن چراغهاي مكان مقدس بود .او چراغهايي كه
رو به خاموشي بودند را تميز و پر ميكرد ،فتيلههايي كه تمام شده بودند را عوض ميكرد و چراغها را از روغن تازه
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پر ميكرد و سپس آنها را دوباره روشن ميكرد .به اين صورت ،كشيش از موقعيت هر كدام از چراغها آگاهي
مييافت .به همين صورت ،عيسي با نيازها و شرايط قومش آشنا است و شخصاً براي ايشان شفاعت ميكند.

مكاشفه يوحنا باب ٢آيات  ١٩ ،١٣ ،٩ ،٢و باب  ٣آيات  ٨ ، ١و  ١٥بخوانيد .عبارت » ميدانم « ،در
مورد آشنايي عيسي با موقعيتها و نيازهاي قوم خدا در آن كليساها چه چيزي ميگويد؟

عيسي خود را با عنوان خدا » ،اولين و  ...آخرين « )اشعيا باب  ٤٤آيه  ٦و باب  ٤٨آيه  ١٢را ببينيد( معرفي ميكند.
معادل يوناني » آخرين « eschatos ،است كه واژه آخرت شناسي )مطالعه وقايع پايان زمان( از آن ميآيد .اين نشان
ميدهد كه تمركز آخرت شناسي بر عيسي مسيح است ،كسي كه آخرين نظر را در وقايع پاياني ميدهد .او » زنده
است « و » كليدهاي مرگ و جهان مردگان « را در دست دارد )مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  .(١٨عيسي با مرگ و
رستاخيز خود ،قدرت گشودن دروازههاي مرگ را دريافت نمود )ايوب باب  ١٧آيه  ،١٦مزامير باب  ٩آيه  .(١٣همه
كساني كه به او اعتماد كنند ،از مرگ برخواهند خاست و زندگي ابدي خواهند يافت )اول قرنتيان باب  ١٥آيات ٢١
تا  .(٢٣پيروان وفادار عيسي ﻻزم نيست بترسند ،زيرا حتي مردگان تحت نظارت او هستند .و اگر در مورد مردگان
اينگونه است ،تا چه حد در مورد زندگان اينچنين ميباشد؟ )اول تسالونيكيان باب  ٤آيات  ١٦و  ١٧را ببينيد(.

 ٩ژانويه

چهارشنبه

پيامهاي مسيح براي آن زمان و اكنون
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مكاشفه يوحنا باب  ١آيات  ١٩ ،١١و  ٢٠را بخوانيد .عيسي همچنين براي هفت كليسا در آسيا
پيامهاي مشخصي فرستاد .اين واقعيت كه بيش از هفت كليسا در استان وجود داشت ،چه چيزي
در مورد مفهوم نمادين اين پيامها بطور كلي براي مسيحيان ارائه ميدهد؟

پيامهايي كه عيسي براي ابﻼغ به به هفت كليسا ،يوحنا را مامور آن وظيفه نمود ،در بابهاي  ٢و  ٣مكاشفه يوحنا
ثبت شدهاند .معناي آنها در سه سطح اعمال ميشود:
كاربرد تاريخي .آن پيامها در ابتدا به هفت كليسا واقع در شهرهاي آباد و مرفه آسياي قرن اول فرستاده شدند.
مسيحيان در آنجا با چالشهاي زيادي روبرو بودند .شهرهاي متعددي پرستش امپراتور را در معابد خود به عنوان
نمادي از وفاداريشان به روم بر پا كرده بودند .پرستش امپراتور اجبراي شد .همچنين از شهروندان انتظار ميرفت در
مناسبتهاي عمومي و مراسم مذهبي بتپرستي شركت كنند .بسياري از مسيحيان بدليل حاضر نشدن به شركت در
اين مراسمها تحت بازجوئي در محكمه قرار مي گرفتند و حتي گاهي به شهادت مي رسيدند ..يوحنا كه توسط
مسيح ماموريت يافته بود ،هفت پيام را نوشت تا به ايمانداران در چالش هايي كه با آن روبرو بودند كمك كند.
كاربرد نبوتي .اين واقعيت كه مكاشفه يوحنا يك كتاب نبوتي است ،اما تنها هفت كليسا براي دريافت اين پيامها
انتخاب شده اند ،به ويژگي نبوي پيامها نيز اشاره دارد .شرايط روحاني در اين هفت كليسا با شرايط روحاني كليساي
خدا در ساير دورههاي تاريخي مطابقت داشت .هدف اين بود كه اين هفت پيام از چشم انداز آسماني ،يك بررسي
وسيع از شرايط روحاني مسيحيت از قرن اول تا پايان جهان را ارائه دهند.
كاربرد جهاني .درست همانطور كه تمام كتاب مكاشفه يوحنا به عنوان يك نامه فرستاده شد ،كه بايد در همه
كليساها خوانده ميشد)مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  ،١١باب  ٢٢آيه  .(١٦به اين ترتيب ،آن هفت پيام نيز شامل
درسهايي هستند كه ميتوانند براي مسيحيان در هر عصري كاربرد داشته باشند .به اين صورت ،آنها نمايانگر انواع
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مختلف مسيحيان در مكانها و زمانهاي مختلف هستند .براي مثال ،در حالي كه ويژگي عمومي مسيحيت امروزه
ﻻئوديكيه است ،اما برخي مسيحيان ممكن است با ويژگيهاي ساير كليساها شناخته شوند .خبر خوب اين است كه
شرايط روحاني هر چه كه باشد ،خدا » با بشر سقوط كرده با هر شرايطي مﻼقات ميكند « – .الن جي .وايت،
Selected Messages, book 1, p. 22

تصور كنيد خداوند قرار بود نامهاي به سبك آنچه به هفت كليسا نوشته شد ،به كليساي شما در
مورد چالشهايي كه با آن روبرو است و همچنين در خصوص شرايط روحاني آن نامه اي
بنويسد .چه چيزي ممكن است در اين نامه وجود داشته باشد؟

 ١٠ژانويه

پنجشنبه

پيام به كليساي افسس

افسس پايتخت و بزرگترين شهر استان رومي آسيا بود كه در مسيرهاي تجاري بزرگ واقع شده بود .اين شهر به
عنوان بندر اصلي آسيا ،مركز تجاري و مذهبي مهمي بود .شهر پر از ساختمانهاي عمومي از جمله معابد،
تماشاخانهها ،ورزشگاهها ،حمامها و فاحشهخانهها بود .همچنين براي فعاليتها و هنرهاي جادويي معروف بود .شهر
همچنين با فساد و موهوم پرستي شناخته ميشد .با اين حال ،تأثيرگذارترين كليساي مسيحي در استان افسس قرار
داشت.
مكاشفه يوحنا باب  ٢آيات  ١تا  ٤را همراه با ارميا باب  ٢آيه  ٢بخوانيد .عيسي چگونه خود را به
اين كليسا معرفي ميكند؟ عيسي براي كدام ويژگيهاي عالي ،كليسا را ميستايد؟ عيسي همچنين
چه نگرانيهايي ابراز ميكند؟
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ايمانداران اهل افسس ،در روزهاي اوليه به وفاداري و محبتشان معروف بودند )افسسيان باب  ١آيه  .(١٥مسيحيان
افسس اگر چه هم از خارج و هم از داخل كليسا تحت فشار بودند ،ولي وفادار و استوار باقي ماندند .آنها
سختكوش و تا پايان وفادار بودند؛ در واقع ،آنها نميتوانستند رسوﻻن دروغين را در ميان خود تحمل كنند .با اين
وجود ،از آنجايي كه اعضا بر آموزه دقيق و رفتار درست تأكيد داشتند ،عﻼقه ايشان به مسيح و ديگر اعضا شروع به
كاهش نمود .اگر چه مردم استوار و وفادار ماندند ،ولي بدون محبت مسيح ،حتي چراغهاي ايشان در خطر خاموش
شدن قرار داشت.
مكاشفه يوحنا باب  ٢آيات  ٥تا  ٧را بخوانيد .سه موردي كه عيسي كليسا را به انجام آن بر
ميانگيزد تا نخستين محبت و سرسپردگي ايشان به مسيح و ساير ايمانداران را زنده كند چيستند؟
اين سه مورد چگونه به ترتيب با هم مرتبط هستند؟

بطور نبوتي ،وضعيت كليساي افسس با وضعيت كلي و شرايط روحاني كليسا بين سالهاي  ٣١تا  ١٠٠پس از ميﻼد
مسيح مطابقت داشت .كليساي رسالتي ]يا وابسته به رسوﻻن[ با ويژگيهايي چون محبت و وفاداري به انجيل
مشخص ميشد .اما در پايان قرن اول ،كليسا شروع به از دست دادن آتش عﻼقه اوليه خود شد و از اين رو ،از
سادگي و خلوص انجيل فاصله گرفت.
خود را به عنوان عضوي از اجتماعي تصور كنيد كه عﻼقهشان رو به كاهش است .اعضا ممكن
است در ظاهر مرتكب گناهي مشخص شده ،نباشند .از يك نظر ،آنها حتي كاري را كه درست
است انجام ميدهند؛ با اين حال ،از تشريفات و سردي رنج ميبرند .مشاوره عيسي در اينجا
چگونه ميتواند كليسا را از اين وضعيت رهايي بخشد؟
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جمعه

مطالعه بيشتر:

 ١١ژانويه

از نوشته هاي الن جي وايت » ،پاتموس « ،صفحات  ،٥٦٨-٥٧٧از كتاب اعمال رسوﻻن را

بخوانيد » .آزار و جفاي يوحنا وسيلهاي براي فيض شد .پاتموس از جﻼل نجات دهنده ظهور كرده درخشان شده
بود .يوحنا ،مسيح را در قالب انسان با آثار ميخ در دستان و پاهايش ديده بود كه همواره باعث جﻼل وي خواهد بود.
حال بار ديگر به او اجازه داده شده بود تا خداوند قيام كرده خود را مشاهده كند كه از چنان جﻼلي پوشيده شده بود
كه بشر قادر به مشاهده آن باشد بدون اينكه با مشاهده آن جﻼل هﻼك شود.
» ظاهر شدن مسيح به يوحنا ،مي تواند براي همه باشد ،فارغ از اينكه ايماندار يا بيايمانباشند كه گواهي از اين است
كه ما مسيحي قيام كرده داريم .بايد به كليسا قدرت حيات ببخشد .گاهي ابرهاي تيره قوم خدا را احاطه ميكنند .به
نظر ميرسد كه گويا ظلم و جفا آنها را متوقف خواهد نمود .اما آموزندهترين درسها در چنين زمانهايي داده
ميشوند .مسيح ،اغلب وارد زندانها ميشود و خود را براي افراد منتخبش نمايان ميسازد .او در به آتش كشيده
شدنشان ،همراه آنها است .همانطور كه در تاريكترين شبها ستارگان درخشانتر هستند ،درخشانترين پرتوهاي
جﻼل خدا در عميقترين تاريكيها آشكار ميشوند .هر چه آسمان تيرهتر ،پرتوهاي خورشيد عدالت ،نجات دهنده
قيام كرده واضحتر و مؤثرتر خواهند بود « – الن جي .وايتEllen G. White, The Youth’s Instructor, April 5, 1900 ،

سواﻻتي براي بحث
 -١يوحنا آنچه كه در پاتموس ديد و شنيد را با خوانندگان در ميان ميگذارد .همچنانكه مكاشفه
يوحنا باب  ١آيات  ١٢تا  ٢٠را ميخوانيد ،چه چيزي ميبينيد و ميشنويد؟ چه كﻼم دلگرم
كنندهاي ميتوانيد از حقايق آشكار شده در اين رويا بدست بياوريد؟
 -٢فرشته اول در مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ٧ساكنين زمين را برميانگيزد كه در پايان » ،او را
كه آسمان و زمين و دريا و چشمهها را آفريد پرستش نمايند « .اين گويش از خروج باب  ٢٠آيه
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 ١١گرفته شده است .پيا م فرشته اول چه چيزي در مورد اهميت سبت در پايان زمان ،آنگونه كه
در مكاشفه يوحنا نمايان شده است ،به ما ميگويد؟
 -٣كنايهاي عجيب وجود دارد كه بسياري از مسيحيان با آن روبرو ميشوند .هر چه بيشتر در
كليسا باشند ،كمرنگ شدن ايمان و يا حتي از بين رفتن آن آسانتر است .اگر چه بايد متضاد آن
اتفاق بيفتد .گذشته از هر چيز ،هر چه گامهاي طوﻻنيتري با مسيح برداريم ،بايد بيشتر در مورد
او و محبتش نسبت به خود بياموزيم .پس چگونه ميتوانيم شعله ايمان را نه تنها روشن بلكه
درخشانتر و روشنتر از آنچه بايد باشد ،نگه داريم؟

25

Jan | Feb | Mar 2019

كليساي ادونتيست هاي روز هفتم  Farsi Quarterly Lessonsدروس سبت گروه بزرگساﻻن | سه ماهه اول سال ٢٠١٩

 ١٢تا  ١٨ژانويه

درس سوم

پيامهاي عيسي به هفت كليسا
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب  ٢آيات  ٨تا  ،١١باب  ٢آيات  ١٢تا  ،١٧باب  ٢آيات  ١٨تا  ،٢٩باب ٣
آيات  ٧تا  ،١٣باب  ٣آيات ١تا  ،٦باب  ٣آيات  ١٤تا ٢٢؛ اشعيا باب  ٦١آيه .١٠
آيه حفظي » :به آن كسي كه پيروز گردد جايي در روي تخت خود خواهم بخشيد ،همان طور
كه من پيروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم « )مكاشفه يوحنا باب  ٣آيه .(٢١
عيسي از پاتموس از طريق يوحنا ،نامهاي با هفت پيام ،براي قوم خويش ميفرستد .در حالي كه آن پيامها در اصل به
كليساهاي آسيا در زمان يوحنا مربوط ميشدند ،همچنين به طور نبوي نمادهاي شرايط كليسا در طول تاريخ را به
تصوير ميكشند.
مقايسه پهلو به پهلوي اين پيامها نشان ميدهد كه آنان از همان ساختار ششگانه تبعيت ميكنند .هر كدام با خطاب
قرار داده شدن كليسا با نام توسط عيسي آغاز ميشوند .بخش دوم با عبارت مترادفي همچون » اين چنين بنويس «
آغاز ميشود كه در آن عيسي خود را به هر كدام از كليساها با استفاده از توصيفات و نمادهاي آمده در باب ١
معرفي ميكند .آن توصيفها از عيسي متناسب با نيازهاي خاص هر كليسا بودند .از اين رو ،عيسي به توانايي خود
در رسيدگي به چالشها و موقعيتهاي مختلف ايشان اشاره نمود .پس از آن ،عيسي يك ارزيابي از كليسا ارائه
ميدهد و سپس كليسا را اندرز ميدهد كه چگونه از مخمصه بيرون آيد .در نهايت هر پيام با تمنايي براي شنيدن پيام
روح و با وعده هايي براي فاتحان خاتمه مي يابد.

26

Jan | Feb | Mar 2019

كليساي ادونتيست هاي روز هفتم  Farsi Quarterly Lessonsدروس سبت گروه بزرگساﻻن | سه ماهه اول سال ٢٠١٩

همانطور كه در تحليل و بررسي پيام به كليساي اول در افسس در مطالعه هفته گذشته ديديم ،و اين هفته در
مطالعهمان از شش پيام باقي مانده خواهيم ديد ،در خواهيم يافت كه عيسي اميد ارائه ميكند و نيازهاي هر كليسا را
در شرايط مختلفشان برآورده مينمايد .بنابراين ،او مطمئناً ميتواند امروزه نيازهاي ما را نيز تأمين كند.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ١٩ژانويه آماده شويد.

 ١٣ژانويه

يكشنبه

پيام مسيح به اسميرنا و پرغاموس
اسميرنا يك شهر زيبا و ثروتمند بود و البته مركزي بود كه طي حكمي پرستش امپراتور را اجباري كرده بود .عواقب
نپذيرفتن اين حكم موجب از دست دادن شهروندي يا جفا ديدن و حتي به شهادت رسيدن منجر مي شد.
مكاشفه يوحنا باب  ٢آيات  ٨تا  ١١را بخوانيد .نحوهاي كه عيسي خود را به اين كليسا معرفي نمود
چه ارتباطي با وضعيت كليسا دارد؟ وضعيت كليسا چگونه بود؟ عيسي چه هشداري به كليسا در
رابطه با آنچه در شرف اتفاق بود ،ميدهد؟

پيام ارسالي به كليساي اسميرنا به طور نبوتي براي دوران كليساهاي پسا رسالتي كاربرد دارد ،هنگامي كه مسيحيان
بطور وحشيانه توسط امپراتوري روم مورد آزار و جفا قرار ميگرفتند ،به طور نبوتي مربوط ميشود » .ده روز « بيان
شده در مكاشفه يوحنا باب  ٢آيه  ١٠به ده سال آزار و اذيتي كه توسط ديوكلسين از سال  ٣٠٣پس از ميﻼد مسيح
تا سال  ٣١٣پس از ميﻼد مسيح ادامه يافت ،اشاره مي كند ،زماني كه كنستانتين بزرگ فرمان ميﻼن را صادر نمود كه
به مسيحيان آزادي مذهبي ميداد.
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پرغاموس ]پرغامه[ مركز فرقه هاي گوناگون بت پرستي بود ،از جمله فرقه اسقلپيوس ،بت شفاي يوناني بود كه
»منجي[ ناميده مي شد و نماد آن يك مار بود .مردم از همه جا به معبد اسقلپيوس مي آمدند تا شفا بگيرند .پرغاموس
نقشي راهبردي در ترويج فرقه پرستش پادشاه داشت ،كه همچون اسميرنا پرستش آن اجباري بود .جاي تعجب
نيست كه چرا عيسي گفت كه مسيحيان در پرغاموس در شهري زندگي مي كنند كه شيطان كرسي دارد و جايي
است كه سرير او در آنجا قرار دارد.
مكاشفه  ١٥-١٢ :٢را بخوانيد .عيسي خود را چگونه به اين كليسا معرفي مي كند؟ ارزيابي او از
وضعيت روحاني آن چه بود؟
مسيحيان در پرغاموس با وسوسه هايي از بيرون و هم از درون مواجه بودند .در حالي كه بسياري از آنان وفادار باقي
ماندند ،برخي ،همچون » نقوﻻويان « ،از ترس آزار و شكنجه ،با بت پرستي سر سازش فرود آوردند .همچون بلعام،
كه در مسير سرزمين موعود ،اسرائيل را با ارتداد فريفته و بر ضد خدا گناه ورزيد )اعداد  ،(١٦ :٣١اين اعضا مناسب
تر ديدند و حتي آنرا بعنوان پاداشي در نظر گرفتند كه ايمان خود را به خطر بيندازند .گرچه شوراي اورشليم »
پيشكش به بت ها « و » روابط شنيع غير اخﻼقي « را قدغن ساخته بود )اعمال رسوﻻن  ،(٢٩ :١٥اصول اعتقادي بلعام،
اعضاي كليسا را فريفته بود تا تصميم شورا را ناديده در نظر بگيرند .تنها راه حلي كه عيسي مي تواند به پرغاموس
ارائه كند » :توبه « است )مكاشفه .(١٦ :٢
كليساي پرغاموس تصويري نبوتي از كليسا طي سالهاي  ٣١٣تا  ٥٣٨ميﻼدي است .اگرچه برخي اعضا در كليسا
وفادار باقي ماندند ،زوال روحاني و ارتداد بسرعت افزايش يافت.
در )مكاشفه يوحنا باب  ٢آيه ١٣؛ باب  ١٤آيه  ١٢را نيز ببينيد( ،ايمان مرا انكار ننموديبه چه معني است؟
چگونه عدم انكار ايمان به ما كمك مي كند تا در برابر سازش مقاومت كنيم و »تا پاي مرگ
وفادار باشيم« باشيم؟ )مكاشفه .(١٠ :٢
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 ١٤ژانويه

دو شنبه

پيام مسيح به طياطيرا
در مقايسه با ساير شهرها ،طياطيرا هيچ اهميت سياسي يا فرهنگي نداشت .عﻼوه بر اين  ،كليسا ظلماني شده بود .به
منظور اداره كردن يك كسب و كار يا داشتن يك شغل ،در امپراتوري روم مردم بايد عضو يك صنف تجاري
ميبودند .طياطيرا باﻻخص براي اجرا و اعمال اين التزام مشهور بود .اعضاي صنف مجبور بودند تا در ضيافت ها
شركت جسته و در مراسم تشريفاتي معبد حضور بهم مي رساندند ،كه اغلب شامل اعمال ناپسند و شنيع بود .كساني
كه همراهي و پيروي نمي كردند با اخراج از صنف روبرو بوده و تحريم اقتصادي مي شدند .براي مسيحيان آن
زمان ،اين معني را مي داد كه بين سرسپردگي و سازش كامل يا محروم شدن كامل براي خاطر انجيل ،يكي را
انتخاب كنند.
مكاشفه يوحنا باب  ٢آيات  ١٨تا  ٢٩را بخوانيد .عيسي چگونه خود را به كليساي طياطيرا معرفي
ميكند )دانيال باب  ١٠آيه  ٦را نيز ببينيد(؟ عيسي فرمان داده بود تا كليسا از چه ويژگيهايي برخوردار
باشد و مشكﻼت پيش رو براي اجابت چنين خواسته اي چه بودند؟

مانند كليساي پرغاموس ،كليساي طياطيرا مجبور شده بود تا با با محيط كفر و بت پرستي سازش شد .نام ايزابل به
همسر پادشاه احاب اشاره دارد كه باعث ارتداد اسرائيل شد )اول پادشاهان باب  ١٦آيات  ٣١تا  .(٣٣عيسي او را به
عنوان فاحشهاي روحاني به تصوير ميكشد )مكاشفه  .(٢٠ :٢آن اعضاي كليسا كه حقيقت را زير پا گذاشت و ايده
هاي »ناپاك« بت پرستي و الحاد را پذيرفت ،مرتكب زناي روحاني شد.
كليساي طياطيرا نماد وضعيت مسيحيت بين سالهاي  ٥٣٨تا  ١٥٨٥بود .در خﻼل اين دوران ،خطري كه امت خدا را
تهديد مي كرد از بيرون كليسا نبود بلكه از درون بود .سنت ها و رسوم جاي كتاب مقدس را گرفت ،كهانت بشري
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و آثار مقدس جاي كهانت مسيح را گرفت و اعمال بعنوان وسيله اي براي رستگاري در نظر گرفته شد .كساني كه
تاثيرات فاسد كننده را نپذيرفتند ،شكنجه شده و حتي كشته شدند .براي قرن ها ،كليساي راستين مامن خود را در
بيابان ها يافت )مكاشفه  ١٤ ،١٣ ،٦ :١٢را ببينيد( .ولي عيسي كليساي طياطيرا را براي ايمان و محبتي كه داشتند
ستود ،كارها و خدمات – اشاره به اصﻼحات و شروع بازگشت به كتاب مقدس داشت.
درباره كﻼم مكاشفه باب  ٢آيه  ٢٥بيانديشيد » :آنچه داريد تا زماني كه من ميآيم محكم نگاه
داريد « .معناي اين كلمات براي ما به طور فردي و جمعي چيست؟ ما چه چيزي از عيسي داريم
كه بايد آنرا محكم نگاه داريم؟

 ١٥ژانويه

سه شنبه

پيام مسيح به كليساي سارد
سارد تاريخي باشكوه داشت .اما در دوران روم ،اين شهر اعتبار و منزلت خود را از دست داد .در حالي كه شهر
همچنان از تمول بهره مند بود ،شكوه و جﻼل آن ريشه در تاريخ گذشته آن داشت و نه در واقعيت حاضر آن .شهر
كهن بر باﻻي تپهاي با شيب تند ساخته شده بود و از اين رو ،تقريباً غير قابل رسوخ بود .شهروندان چنان احساس
امنيت ميكردند كه ازديوارهاي شهر با بي دقتي محافظت ميشد.
مكاشفه يوحنا باب  ٣آيات  ١تا  ٦و متي باب  ٢٤آيات  ٤٢تا  ٤٤و اول تسالونيكيان باب  ٥آيات  ١تا
 ٨را بخوانيد .آن سه چيزي كه عيسي از مسيحيان سارد ميخواهد به عنوان عﻼجي براي وضعيت
روحاني خود انجام دهند ،كدامند؟ هشدار عيسي به مراقب بودن چگونه با پيشينه تاريخي شهر
ارتباط دارد؟
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در حالي كه عيسي تنها چند مسيحي را در كليساي سارد وفادار ميداند ،اكثر آنها مرده روحاني بودند .كليسا به
هيچ گناه يا ارتداد علني متهم نميشود )مانند كليساهاي پرغامس و طياطيرا( ،بلكه متهم به رخوت روحاني است.
پيام به كليساي سارد به طور مؤثر بر وضعيت روحاني پروتستانها در دوران پس از اصﻼحات ،تقريباً بين سالهاي
 ١٥٦٥تا  ١٧٤٠منتسب مي گردد ،زماني كه كليسا به تشريفات مرده و خودباوري روحاني تنزل يافت .تحت تأثير
سيل فلسفه عقل گرائي و سكوﻻريزم ]دنياگرائي[ ،تمركز كليسا از فيض انجيل و تعهد به مسيح كاهش يافت و جاي
خود را به كيش و بحث هاي خشك فلسفي دادكليسا در اين دوره اگر چه زنده به نظر ميرسيد ،اما در واقع از نظر
روحاني مرده بود.
پيام مسيح به سارد براي تمامي نسل هاي مسيحي كاربرد دارد .مسيحياني وجود دارند كه هميشه با عبارات
شكوهمندانه از گذشته وفادارانه خود به مسيح سخن مي گويند .متأسفانه چنين مسيحياني چيز زيادي در خصوص
تجربه خود با مسيح براي گفتن ندارند .مذهب آنان اسمي است ،و فاقد مذهب راستينِ تعهد اصيل به انجيل است.
با همواره نگه داشتن حقيقت بزرگ نجات از طريق ايمان محض به مسيح ،به چه روشهايي
ميتوانيم بگوييم كه اعمالمان در مقابل خدا بي عيب نبودهاند؟ معناي آن چيست و چگونه
ميتوانيم اعمال خود را در برابر خدا بيعيب كنيم؟ متي باب  ٥آيات  ٤٤تا  ٤٨را ببينيد.

 ١٦ژانويه

چهارشنبه

پيام مسيح به كليساي فيﻼدلفيا
آخرين كليسايي كه توسط عيسي مورد خطاب قرار گرفت ،كليساي فيﻼدلفيا بود )يعني محبت برادرانه( .شهر در
شاهراه تجاري قرار داشت و بعنوان دروازي در نظر گرفته مي شد – دروازه اي گشوده به يك فﻼت وسيع
حاصلخيز .كاوش ها حاكي از اين است كه فيﻼدلفيا مركزي بود كه مردم براي سﻼمت و شفا به آنجا مي آمدند.
ساكنان شهر بخاطر زمين لرزه هاي مكرر به خارج از شهر نقل مكان كرده و در كلبه هاي محقر زندگي مي كردند.
مكاشفه يوحنا باب  ٣آيات  ٧تا  ٩را بخوانيد .روشي كه عيسي خود را در اين پيام معرفي ميكند،
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چگونه به وضعيت اين كليسا مرتبط است؟ بيانيه عيسي در باره » قدرت كمي داري« )مكاشفه
يوحنا باب  ٣آيه  ،(٨چه چيزي درباره وضعيت كليسا ميگويد؟
پيام به اين كليسا بطور نبوتي به احياي بزرگ مكتب پروتستان در خﻼل بيداري اول و دوم اطﻼق مي شود كه در
بريتانياي كبير و امريكا در بين سالهاي  ١٧٤٠تا  ١٨٤٤اتفاق افتاد .تاكيد رو به رشدي بر اطاعت از احكام خداوند و
زندگي پاك شده است» .درب گشوده« بظاهر راهي به سوي قدس آسماني است ،بخاطر اينكه در آن »معبد خداي
من« نيز اشاره شده است )مكاشفه  ،١٢ :٣را با مكاشفه  ١ :٤و  ٢مقايسه كنيد(.يك در بسته شد و در ديگري باز شد
اشاره به تغييري دارد كه در خدمت كهانت اعظمي مسيح در سال  ١٨٤٤بوقوع پيوست.
مكاشفه  ١٣-١٠ :٣را بخوانيد .چه نشانه هايي داده شده است مبني بر اينكه زمان كوتاه است و اينكه آمدن مسيح
نزديك شده است؟ اهميت و برجستگي نام خدا كه بر امت وي نوشته شده است چيست )دوم تيموتائوس (١٩ :٢؟
اگر نامي معرف شخصيت و ويژگي يك فرد باشد ،خروج  ٦ :٣٤در باره كساني كه نام خدا را حمل مي كنند چه
مي گويد؟
احياي بزرگ در كليساها در هر دو سوي اقيانوس اطلس اتفاق افتاد .در سال هايي كه به  ١٨٤٤ختم مي شد ،پيام
آمدن قريب الوقوع مسيح در بسياري از قسمت هاي جهان اعﻼن گرديد .وعده خدا براي نوشتن نام خود بر كساني
كه ظفر يافته اند ،حاكي است كه شخصيت و ويزگي هاي خدا در امت وي ديده خواهد شد .درست به همان اندازه
كه پيام آمدن قريب الوقوع مسيح صادق است ،پيامي كه مسيح وعده مي دهد كه گناهان آنان را بخشيده و احكام
آنان را بر وي قلبهاي آنان مي نويسد ،امت خود را براي واقعه اي عظيم آماده مي سازد )فيليپيان ٦ :١؛ عبرانيان :١٠
 ١٦و  ١٧را ببينيد(.
اميد بازگشت قريب الوقوع مسيح چه معنايي براي شما دارد؟ وعده به كمال رسانيدن كاري كه
مسيح شروع كرده ،چه تضميني به شما مي دهد؟
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 ١٧ژانويه

پنجشنبه
كليساي ﻻئوديكيه

آخرين كليساي مورد خطاب عيسي در ﻻئوديكيه بود ،شهري ثروتمند كه در مسير راه اصلي بازرگاني قرار داشت.
اين شهر براي صنعت توليد پشم ،بانكهايش )كه مقاديرزيادي طﻼ در آنها نگهداري ميشد( و مدرسه پزشكي –
دارويي ،كه داروي مرهم چشم توليد مي كرد .اين ثروت باعث خودكفايي شهروندان شده بود .در حدود سال ٦٠
پس از ميﻼد مسيح ،هنگامي كه يك زلزله شهر را ويران كرد ،شهروندان پيشنهاد كمك از روم را رد كردند و
مدعي شدند كه خود ميتوانند از پس موقعيت برآيند .از آنجايي كه شهر فاقد آب بود ،آب شهر از طريق قناتي
تأمين ميشد كه از چشمههاي گرم از هيراپوليس ميآمد .و از آنجايي كه اين مكان از ﻻئوديكيه دور بود ،آب در
زمان كه به شهر مي رسيد ولرم بود.
مكاشفه يوحنا باب  ٣آيات  ١٤تا  ١٧و هوشع باب  ١٢آيه  ٨را بخوانيد .روحيه خودكفايي شهر
چگونه به مسيحيان ﻻئوديكيه رسوخ نمود؟

عيسي ،مسيحيان ﻻئوديكيه را براي گناهي جدي ،همچون ارتداد يا كفر سرزنش نكرد .بلكه مشكل آنها »خشنودي
از خويشتن« يا »خود نيك پنداري« بود كه به رخوت روحاني سوق داده شده بود .آنها مانند آبي كه به شهر
ميرسيد ،نه سرد و با طراوت بودند و نه داغ ،بلكه ولرم بودند .آنها مدعي شدند كه ثروتمند هستند و به چيزي نياز
ندارند؛ با اين حال ،نسبت به وضعيت روحاني خود فقير ،عريان و نابينا بودند.
كليساي ﻻئوديكيه وضعيت روحاني كليسا كه در شُرُف خاتمه تاريخ زمين قرار دارد را نمادين مي سازد ،همانگونه
كه برخي ارتباط ها را در بخش هاي آخر زمان مكاشفه نشان مي دهد .يكي از اين پيوند ها ،همانگونه در هشدار
عيسي بصورت تاكيدي در مكاشفه  ١٥ :١٦داده شده ،به » جامه هاي سفيد « باز مي گردد چرا كه » كليساي
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ﻻئوديكيه كه از نظر روحاني عريان است نياز به عدالت مسيح دارد تا خود را بپوشاند « )مكاشفه  ١٨ :٣را بخوانيد(.
هشدار به كسي كه جامه هاي خود را نگاه دارد تا عريان راه نرود در اين وسط به نبرد روحاني آرماگدون ]جنگ
نهائي ميان خير و شر[ ارجاع مي شود .زمان گزيني عيسي ممكن است در ابتدا بنظر عجيب بيايد ،بخاطر اينكه بيش
از اين امكان دريافت اين جامه ها ممكن نيست .با اين وجود ،دوره آزمايش و سنجش براي همه تمام خواهد شد.
هشدار نگاه داشتن جامه در ارتباط با بﻼي هفتم و آرماگدون ]نبرد نهايي بين خير و شر[ پديدار مي گردد بدليل
اينكه عيسي مي خواهد تا به ﻻئوديكيه يادآوري كند پيشاپيش براي نبرد دهشتناك آماده باشد – قبل از اينكه خيلي
دير شده باشد .از اين رو ،مكاشفه  ١٥ :١٦اهالي كليساي ﻻئوديكيه را هشدار مي دهد تا كه چنانچه از گوشسپاري به
انرزهاي عيسي غفلت و قصور كنند و در عوض عرياني را انتخاب نمايند )مكاشفه  ١٧ :٣و  ،(١٨از دست خواهند
رفت ،و در زمان آمدن او خجل خواهد شد )اول يوحنا  ٢٨ :٢تا .(٣ :٣
عيسي به كليساي ﻻئوديكيه اطمينان ميدهد كه آنها را دوست دارد .او از آنان مي خواهد تا توبه كنند )مكاشفه
يوحنا باب  ٣آيه  .(١٩او درخواست خود را با به تصوير كشيدن خود به عنوان عاشق در غزل غزل هاي سليمان باب
 ٥آيات  ٢تا  ٦كه كنار در ايستاده ،در ميزند و تقاضا دارد كه وارد شود ،به پايان ميرساند )مكاشفه يوحنا باب ٣
آيه  .(٢٠او به تمام كساني كه در را باز كرده و به او اجازه ورود بدهند ،وعده داده است تا در سفره اي صميمي با
او غذا بخورند ،و در نهايت ،با او در عرش حكمراني كنند )مكاشفه .(٤ :٢٠
مكاشفه يوحنا باب  ٣آيات  ١٨تا  ٢٢را بخوانيد .عيسي چه اندرزي به كليساي ﻻئوديكيه ارائه
ميدهد؟ طﻼ ،جامه سفيد و مرهم چشم نماد چه چيزهايي هستند؟ )اول پطرس باب  ١آيه ٧؛ اشعيا
باب  ٦١آيه ١٠؛ افسسيان باب  ١آيات  ١٧و  ١٨را ببينيد(؟ همه اينها به ما به عنوان ادونتيستهاي
روز هفتم كه خود را كليساي ﻻئوديكيه ميدانيم ،چه ميگويد؟

جمعه

تفكري فراتر:

 ١٨ژانويه
مكاشفه ،صفحه  ٥٧٨تا  ٥٩٢را از كتاب اعمال رسوﻻن ،نوشه الن جي وايت بخوانيد.

هفت پيام به كليساها ،نشان دهنده زوال روحاني در اين هفت كليسا مي باشد .كليسا در افسس همچنان وفادار بود،
اگر چه عﻼقه اوليه خود را از دست داده بود .كليساها در اسميرنا و فيﻼدلفيا تا حد زيادي وفادار بودند .پرغاموس و
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طياطيرا بيشتر و بيشتر سازش كردند تا اينكه جمعيت كثيري از ايمانداران آن كليساها بطور كامل از ايمان خالص
شاگردي به ارتداد كشيده شدند .كليساي سارد در وضعيت بحران جدي بود .تعداد كثيري از مسيحيان اين كليسا با
انجيل توازن و هماهنگي نداشتند ،در حالي كه فيﻼدلفيا معرف تعداد قليلي از ايمانداران بود .كليساي ﻻئوديكيه در
چنان وضعيت رخوت روحاني و خود شيفتگي بود كه چيز خوبي نمي توان درباره آن كليسا گفت.
عيسي در خاتمه هر پيام ،به كليساهايي كه نصيحت وي را ميپذيرند وعدههايي ميدهد .با اين وجود ،ممكن است
چنين مشاهده شود كه همراه با شواهد مبني بر زوال در كليساها  ،افزايشي درخور توجهي در وعدههاي داده شده
وجود دارد .افسس كه عيسي به او اولين پيام را مي دهد ،تنها يك وعده دريافت ميكند .در حالي كه هر كليسا مسير
نزولي روحاني را دنبال مي كند ،هر يك نسبت به كليساي قبلي ،وعدههاي بيشتري دريافت ميكند .در نهايت،
كليساي ﻻئوديكيه در حالي كه تنها يك وعده دريافت نمود ،بزرگترين وعده را بدست آورد :سهيم شدن در بارگاه
عيسي )مكاشفه يوحنا باب  ٣آيه .(٢١

سواﻻتي براي بحث
 -١افزايش وعدهها به هر يك از كليساها در توالي ،همراه با زوال روحاني در كليساها ،بيانيه اي
را بازتاب مي دهد كه هنگامي كه گناه افزايش مي يابد ،فيض به وفور ارزاني مي شود )روميان
باب  ٥آيه (٢٠؟ به آن وعده در پرتو بيانيه اي بينديشيدكه مي گويد » كليسا هر چقدر هم كه
ضعيف و داراي عيب باشد ،تنها هدف بر روي زمين است كه مسيح اهم توجه خود را بر آن
معطوف مي دارد « .او دائماً آن را با اشتياق محافظت كرده و بوسيله روحالقدس تقويت ميسازد
« - .الن جي .وايت... ،
-Ellen G. White, Selected Messages, book 2, p. 396.

 -٢مسيحيان اغلب ميگويند كه در شهرهاي صنعتي ،تجاري و كﻼنشهر ها ،مسيحي بودن دشوار
است .از اين واقعيت كه در شهرهاي كامياب در آسيا مسيحياني بودند كه به انجيل وفادار ماندند
و در زير فشارهاي محيط كفر ضعيف نشدند ،چه چيزي ميتوان آموخت؟ به مسيحيان آسيا با
توجه به دعاي عيسي در يوحنا باب  ١٧آيات  ١٥تا  ١٩بيانديشيد .مفهوم در جهان بودن اما از
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جهان نبودن چگونه در مورد مسيحيان امروزي بويژه كساني كه در شهرهاي بزرگ زندگي
ميكنند ،اعمال ميشود؟
 -٣ما ادونتيستهاي روز هفتم چگونه ميتوانيم به كﻼم داده شده به خودمان در پيام ارسال
شده به ﻻئوديكيان بهتر اعتنا و توجه كنيم؟
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 ١٩تا  ٢٥ژانويه

درس چهارم

برّه سزاوار
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب ٤؛ حزقيال باب  ١آيات  ٥تا ١٤؛ مكاشفه يوحنا باب ٥؛ افسسيان باب ١
آيات  ٢٠تا ٢٣؛ عبرانيان باب  ١٠آيه ١٢؛ اعمال رسوﻻن باب  ٢آيات  ٣٢تا .٣٦

» گريه نكن .ببين ،شير قبيله يهودا كه از نسل داود است ،پيروز شده است! او لياقت
دارد طومار و هفت مهر آن را بگشايد «
)مكاشفه يوحنا باب  ٥آيه .(٥
در هفته پيش پيامهاي مسيح براي قومش بر روي زمين را مطالعه كرديم .اكنون رؤياي يوحنا از زمين به آسمان تغيير
مكان ميدهد و بر ”آنچه كه بايد بعد از اين رخ دهد“ )مكاشفه يوحنا باب  ٤آيه  (١يعني آينده ،تمركز دارد.
رؤياي بابهاي  ٤و  ،٥در تاﻻر عرش رخ مي دهد .به همين ترتيب ،صحنه بابهاي  ٤و  ٥مكاشفه يوحنا به طور
نمادين كنترل تاريخ و نقشه نجات به نمايش مي گذارد .با اين وجود ،پيش از اينكه آينده آشكار شود ،مركزيت
ماموريت كهانت اعظمي مسيح در آسمان مبني بر حاكميت او بر امور زمين و براي رهايي نژاد بشر به ما نشان داده
شده است .بدين طريق ،بابهاي  ٤و  ،٥چشماندازي از مفهوم وقايع آينده كه در مابقي كتاب ثبت شده است را
فراهم مي آورد.
همچنين ممكن است كسي متوجه شود در حالي كه پيامهاي نوشته شده به هفت كليسا به زباني تقريباً بيپرده نوشته
شده بودند ،از اين به بعد كتاب زباني نمادين را بكار ميبرد كه تفسير آن هميشه آسان نميباشد .اين زبان از تاريخ
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قوم خدا آنگونه كه در عهد قديم ثبت شده ،گرفته شده است .براي تفسير درستي از مكاشفه يوحنا به دركي صحيح
از زبان نمادين در پرتو عهد قديم نياز است.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ٢٦ژانويه آماده شويد.

 ٢٠ژانويه

يكشنبه

در سراي تخت پادشاهي آسماني
باشروع مكاشفه يوحنا باب  ٤آيه  ، ١عيسي از يوحنا بمي خواهد تا به آسمان رفته و چشمانداز وسيع تاريخ؛ از زمان
خود تا زمان بازگشت ثاني را مشاهده كند.
مكاشفه يوحنا باب  ٤آيات  ١تا  ٨را همراه با حزقيال باب  ١آيات  ٢٦تا  ٢٨بخوانيد .با توجه به
مكاشفه يوحنا باب  ٥آيات  ١١تا  ،١٤درباره عظمت اتاق تخت پادشاهي چه چيزي ميتوانيم
آسماني فرا گيريم؟

رسول از ﻻبﻼي در باز به داخل معبد آسماني و به تخت ملكوتي خدا نگاه كرد .تخت ملكوتي نماد قدرت حاكميت
و حاكميت خدا بر مخلوقات است در حالي كه رنگينكمان اطراف آن نشانه وفاداري وعده داده شده او به قومش
ميباشد )پيدايش ١٦-١٣ :٩؛ اشعيا  ٩ :٥٤و  .(١٠با اين وجود ،شيطان ،كه با زور حاكميت برزمين را غصب كرده ،
اقتدار الهي را انكار كرده است .مسئله اصلي در نبرد بزرگ ميان خدا و شيطان در خصوص حق حامكيت بر جهان
هستي است .هدف گردهمائي آسماني كه يوحنا در بارگاه آسماني مشاهده نمود براي تاييد حق حاكميت بر جهان
است )مكاشفه ١-٨ :٤؛ مكاشفه .(١٤-١١ :٥
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مكاشفه يوحنا باب  ٤آيات  ٨تا  ١١و باب  ٥آيات  ٩تا  ١٤را بخوانيد .از اين آيات چه چيزي در
مورد عبادت حقيقي ميتوانيد بياموزيد؟ در باب  ،٤چرا خداوند شايسته پرستش است و در باب ٥
آيات  ٩تا  ،١٤چرا بره خدا سزاوار آن ميباشد؟

باب  ٤مكاشفه ،يك توصيف كلي از بارگاه سلطنتي در معبد آسماني و از پرستشي كه در آنجا تكرار ميشود را
ارائه ميدهد .در حالي كه پرستش در باب  ،٤قدرت آفريننده خدا را ميستايد ،باب  ٥نجات ارائه شده توسط برّه
قرباني را تجليل ميكند .اين فصل ها نشان ميدهد كه عبادت حقيقي ،اعمال تواناي خدا در خلقت و نجات را بازگو
كرده و ميستايد .خدا كه در ابتدا جهان را خلق نمود ،قدرت و توان بازگرداندن آن به وضعيت اوليهاش و تبديل آن
به خانه ابدي قومش را نيز دارد ،و او وعده داده است تمام اين كارها را انجام خواهد داد.
درباره آنچه انجيل تعليم ميدهد ،بيانديشيد :كسي كه نه تنها ما و جهان ما را خلق نمود ،بلكه تمام
كيهان را آفريد ،همچنين ”برّه قرباني شده“ )مكاشفه يوحنا باب  ٥آيه  (١٢براي ما نيز بود .اين چه
اميد شگفتانگيزي در ميان جهاني پر از درد و آشوب ارائه ميدهد؟

 ٢١ژانويه

دوشنبه

گردهمائي آسماني در عرش سماوي
شرح بزرگان روحاني در مكاشفه يوحنا باب  ٤آيه  ٤نشان ميدهد كه آنها فرشته نيستند .عنوان » بزرگان روحاني «
در كتاب مقدس همواره براي انسانها بكار برده شده است .بر عكس فرشتگان كه هميشه در حضور خدا ميايستند،
اين بزرگان روحاني بر تختها نشستهاند .جامههاي سفيدي كه آنها ميپوشند لباس مردم وفادار خدا هستند
)مكاشفه يوحنا باب  ٣آيات  ٤و  .(٥تاجهاي پيروزي )به يوناني  (stephanoiبر روي سرهايشان مخصوص مقدسين
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فاتح نگه داشته شدهاند )يعقوب باب  ١آيه  .(١٢همه اينها اظهار ميدارند كه  ٢٤ارشد روحاني مقدسين با شكوه
هستند.
عدد  ، ٢٤عددي نمادين است :كه از دو مجموعه  ١٢تايي تشكيل شده است .عدد  ١٢در كتاب مقدس نماد قوم
خدا ميباشد ٢٤ .رهبر روحاني ميتوانند نماد قوم خدا ،مجموعه اي از زمان عهد قديم و جديد باشند .عدد ٢٤
همچنين سران  ٢٤دستهبندي كاهنان كه به نوبت خدمات معبد زميني را انجام ميدادند ،را منعكس ميكند )اول
تواريخ باب  ٢٤آيات  ١تا .(١٩
اين واقعيت كه هرگز پيش از اين در كتاب مقدس به  ٢٤رهبر روحاني اشاره نشده است ،دﻻلت بر اين دارد كه
آنها گروهي جديد در عرش سماوي هستند .آنها ممكن است كمي پيش از اتفاق افتادن اين صحنه آورده شده
باشند .آنها به احتمال زياد كساني هستند كه در زمان مردن عيسي از مرگ قيام كرده باشند )متي باب  ٢٧آيات ٥١
تا .(٥٣
اگر چنين است ،اين  ٢٤رهبر روحاني كه با عيسي به آسمان عروج كرده اند ،بعنوان نمايندگان بشر هستند ،تا شاهد
انصاف و عدالت خدا در اعمال وي ،در درك نقشه رستگاري باشند .در مكاشفه  ٢٤ ،٩ :٥رهبر روحاني ،همراه با
چهار موجود زنده )آيه  ،(٨در برابر بره كه ذبح گرديده بود و با اين وجود زنده است ،سجده نمودند .آنها با هم
سرودي تازه خوانده و بره را مي ستودند بعنوان آين يگانه اي كه سزاوار است ،چرا كه » :وقتي طومار را گرفت ،آن
بيست و چهار رهبر در برابر او سجده كردند .هر يك از آنان يك چنگ و كاسههاي طﻼيي پر از بخور داشتند كه
دعاهاي ايمانداران است .ايشان براي او سرود جديدي ميخواندند و ميگفتند“ :تو لياقت داري كه طومار را بگيري
و مهرش را باز كرده ،آن را بخواني ،زيرا جانت را قرباني كردي و مردم را از هر نژاد و زبان و قوم و قبيله براي خدا
خريدي .و ايشان را براي خداي ما كاهن ساختي و به سلطنت رساندي؛ از اينرو بر زمين سلطنت خواهند كرد.
مكاشفه يوحنا باب  ٤آيات  ٦تا  ٨همچنين به چهار موجود زنده اشاره ميكنند .توصيف آنها را با
چهار موجود زنده در حزقيال باب  ١آيات  ٥تا  ١٤و حزقيال باب  ١٠آيات  ٢٠تا  ٢٢و سرافين در
اشعيا باب  ٦آيات  ٢و  ٣مقايسه كنيد.
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موجودات زنده سمبل و نماد موجودات متعالي هستند كه بعنوان نمايندگان و محافظان تخت او خدمت مي نمايند
)مزامير باب  ٩٩آيه  .(١به طور نمادين ،بالهاي آنها با سرعتي كه دارند در انجام دستورات خدا و چشمانشان به
هوش ايشان اشاره دارد .حضور بهمراه  ٢٤رهبر روحاني و جمعيت بيشماري از فرشتگان در اطراف سرير )مكاشفه :٥
 ، (١١نشان مي دهد كه نمايندگان زمين و آسمان در سرير عرش الهي حضور دارند.

 ٢٢ژانويه

سه شنبه

طومار مهر و موم شده
مكاشفه يوحنا باب  ٥آيه  ١تا  ٤را بخوانيد .با توجه به اشعيا باب  ٢٩آيات  ١١و  ،١٢معني مهر و
موم شدن كتاب چيست و چرا يوحنا مي گريد؟

متن يوناني حاكي از اين است كه كتاب بر روي تخت در سمت راست پدر قرار داشت .در انتظار آن يگانه اي بود
كه شايسته است تا آن را بر دارد و » مهر و موم آن را باز كند « )مكاشفه .(٢ :٥
به گفته الن جي .وايت ،طومار مهر و موم شده شامل » تاريخ مشيت الهي ،تاريخ نبوي ملتها و كليسا ميباشد .اين
مشمول كﻼم الهي ،اقتدارش ،فرمانهايش ،شريعتش ،كل شوراي نمادين ابديت و تاريخ تمام قدرتهاي حاكم بر
ملتها ميشد .در آن كتاب ،تأثير تمام ملتها ،زبانها و قومها از ابتداي تايخ زمين تا پايانش به زبان نمادين آمده
بود « – الن جي .وايتEllen G. White, Manuscript Releases, vol. 9, p. 7 ،
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به طور خﻼصه ،كتاب مهر و موم شده شامل رازهاي خدا در مورد نقشههايش براي حل مشكل گناه و نجات
انسانهاي سقوط كرده ميباشد .درك كامل آن راز ،در زمان آمدن دوباره مسيح محقق خواهد شد )مكاشفه يوحنا
باب  ١٠آيه  ٧را ببينيد(.
مكاشفه يوحنا باب  ٥آيات  ٥تا  ٧را بخوانيد .چرا مسيح تنها فرد در تمام هستي است كه سزاوار
برداشتن طومار مهر و موم شده و باز كردن آن ميباشد؟

بحران در عرش سماوي مربوط به طغيان گري شيطان مي باشد .اين سياره اگر چه توسط خدا آفريده شده است ،اما
تحت سلطه شيطان غاصب بوده است .گريستن يوحنا بيانگر شوق وافر قوم خدا از زمان آدم براي نجات از اسارت
گناه بود .طومار مهر و موم شده دربردارنده نقشه خدا براي حل مشكل گناه ميباشد .بدون شك خدا با قدرت
بياندازه خود ميتواند آن نقشه را تحقق بخشد .با اين وجود ،نجات نسل بشر سقوط كرده به چيز خاصي نياز داشت
و آن عيسي بود كه » ظفر يافت « و از اين رو شايسته باز كردن طومار ،تسلط و حاكميت بر زمين و شفيع و منجي ما
در قدس آسماني مي باشد.
چگونه ميآموزيم كه عيسي را در اولويت نخست تجربه مسيحي خود قرار دهيم؟

 ٢٣ژانويه

چهارشنبه

بره سزاوار است
مكاشفه يوحنا باب  ٥آيات  ٨تا  ١٤و افسسيان باب  ١آيات  ٢٠تا  ٢٣و همچنين عبرانيان باب  ١٠آيه
 ١٢را بخوانيد .اين آيات در ميانه اين دنيايي كه اميد و تسلي كمي ارائه مي كند چه مي گويند؟
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وقتي كه مسيح ،برّه خدا به تخت سلطنت الهي نزديك شد ،طومار را برداشت .اين عمل ،نشان مي دهد كه تمام
اقتدار و حاكميت به او سپرده شد )افسسيان باب  ١آيات  ٢٠تا  ٢٢را ببينيد( .در آن لحظه تمام هستي ،حق حاكميت
مسيح بر زمين را تصديق نمود .آنچه توسط آدم از دست رفته بود ،با مسيح به دست آورده شد.
برداشتن طومار توسط مسيح  ،نشان مي دهد كه او سرنوشت تمام بشريت در دستان خود قرار داده است .چهار
موجود زنده و  ٢٤پير فرزانه مانند آنگونه كه در مكاشفه يوحنا باب  ٥آيه  ٩مكتوب است ،در مقابل وي سجده و او
را پرستش نمودند » :مستحق گرفتن كتاب و گشودن مهرهايش هستي زيرا كه ذبح شدي « .با اين كار ،فرشتگان برتر
و نمايندگان بشر نجات يافته ،قرباني شدن مسيح به جاي انسانها را تأييد ميكنند .او با خون خود ،كفاره بشر سقوط
كرده را پرداخت نموده است و به آنها اميد نجات و وعده آيندهاي كه قادر به تصور آن نيستيم را ارائه ميدهد.
چهار موجود زنده و رهبران روحاني اكنون به تعداد بيشمار فرشتگان آسماني پيوستند و تخت ملكوتي را احاطه
نمودند و به پادشاه تازه به تخت نشسته ،اداي احترام كردند » :مستحق است بره ذبح شده كه قوت و دولت و حكمت
و توانايي و اكرام و جﻼل و بركت را بيابد! « )مكاشفه يوحنا باب  ٥آيه .(١٢
در اين زمان تمام مخلوقات آسمان و زمين به يكديگر پيوستند تا ستايش ملوكانه را نثار پدر و مسيح كنند » :تخت
نشين و بره را بركت و تكريم و جﻼل و توانايي باد تا ابداﻵباد! « )مكاشفه يوحنا باب  ٥آيه  .(١٣ستايش آنها با يك
» آمين « توسط چهار موجود زنده و  ٢٤رهبر روحاني پاسخ داده شد از اين رو به تكريم هيجان انگيز در تاﻻر عرش
سماوي ختم گرديد.
فرضيه فيزيكدانان بر اين است كه جهان روزي يا خواهد سوخت ،يا در خود فرو خواهد ريخت
و يا متﻼشي خواهد گرديد .اين فرضيه چه تضادي با آينده ارائه شده در كﻼم خدا دارد .چگونه
ميتوانيم حتي همين اﻻن ،در مورد آيندهاي كه در انتظارمان است ،شروع به شادي ؟
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 ٢٤ژانويه

پنجشنبه

اهميت پنطيكاست
بارش روح القدس در روز پنطيكاست كه در اعمال رسوﻻن  ٤-١ :٢نوشته شده ،يكي از وقايع تعين كننده در تاريخ
برنامه رستگاري را تاييد مي كند :شروع دوره مأموريت پس از مصلوب شدن مسيح به عنوان كاهن اعظم و پادشاه
در قدس آسماني )اعمال رسوﻻن  ٤-٨ :١و اعمال رسوﻻن  ٣٣ :٢را نيز ببينيد( .بواسطه ماموريت كهانت اعظمي در
سمت راست پدر )مكاشفه  ٦ :٥و  ،(٧مسيح قادر است تا برنامه رستگاري را تا تحقق نهايي آن ادامه دهد .عيسي
بعنوان ميانجي و شفيع ما در قدس آسماني كار مي كند تا ما را رستگار سازد .از طريق وي ،ايمانداران مي توانند به
خدا دسترسي رايگان داشته و آمرزش گناهان خويش را دريافت نمايند.
اعمال رسوﻻن باب  ٢آيات  ٣٢تا  ٣٦و يوحنا باب  ٧آيه  ٣٩را بخوانيد .چه اميد و تشويقي در اين
واقعيت مي يابيد كه عيسي در آسمان به عنوان كاهن و پادشاه ما ايستاده است؟

رفعت يافتن مسيح در قدس آسماني ،با نزول روحالقدس بر حواريون همراه بود .مكاشفه يوحنا باب  ٥آيه  ٦به هفت
روح اشاره ميكند كه » به سراسر زمين فرستاد ميشوند « .همچنانكه دي درس هاي ابتدائي تر ديديم ،هفت روح
نشانه فعاليت كامل روحالقدس در جهان ميباشند .در زمان به تخت نشستن مسيح ،روح به كليسا نازل شد .فرستاده
شدن روح القدس يكي از اولين اعمال مسيح به عنوان كاهن اعظم ما در قدس آسماني است .اين بارش و نزول روح
القدس به معني اين است كه عيسي در مقابل پدر حضور بهم رسانيده است و اينكه خدا قرباني او را بخاطر بشر
پذيرفته است.
» معراج مسيح به آسمان عﻼمت اين بود كه پيروانش قرار بود بركات وعده داده شده را دريافت كنند ....هنگامي
كه مسيح از دروازههاي آسماني عبور كرد ،در ميان ستايش فرشتگان بر تخت نشست .به محض اين كه اين مراسم
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پايان يافت ،جرياني غني از روحالقدس بر حواريون نازل شد و مسيح حتي با وجود جﻼلي كه در تمام ابديت با پدر
داشت ،در حقيقت جﻼل يافت .نزول پنطيكاستي مكالمه اي ملكوتي بود مبني بر اين كه منجي بر تخت نشسته است
و ماموريت آسماني وي آغاز شده است .بر اساس وعده اي كه داده بود ،او روح القدس را بعنوان نشانه اي از
آسمان به پيروانش فرستاد كه بعنوان كاهن و پادشاه ،تمامي قدرت آزمان و زمين به او داده شده و يگانه مسيح شده
براي امت خويش است «  -الن جي وايت ،اعمال رسوﻻن ،صفحات  ٣٨و .٣٩
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 38, 39

عبرانيان باب  ٤آيه  ١٦و باب  ٨آيه  ١را بخوانيد .چه اميد و دلگرمي از اين واقعيت كه عيسي به
عنوان پادشاه و كاهن ما بدست مي آوريد ،كه قدرت آسمان و زمين به او داده شده است .باور
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؟

جمعه

مطالعه بيشتر:

 ٢٦ژانويه
الن جي وايت ،بخش به پدرم و پدر شما ،صفحات  ،٨٢٩-٨٣٥از كتاب آرزوي اعصار؛ بخش

عطيه روح ،صفحات  ،٤٧-٥٦از كتاب اعمال رسوﻻن را بخوانيد.
پيام بابهاي  ٤و  ٥مكاشفه يوحنا به طور خاص براي قوم خدا كه در دوران پاياني تاريخ زمين زندگي ميكنند،
اهميت دارند .آمدن روحالقدس در پنطيكاست نشانه آغاز موعظه انجيل به تمام دنيا بود؛ پيام اصلي در مورد عيسي
بود ،كه به عنوان پادشاه و كاهن در سمت راست پدر رفعت يافته بود .اين حقيقت در باره عيسي هسته اصلي ايمان
مسيحيان اوليه بود )عبرانيان باب  ٨آيه  (١و سنگ زاويه و مبناي موعظه ايشان )اعمال رسوﻻن باب  ٢آيات  ٣٢تا
 ،٣٣باب  ٥آيات  ٣٠و  (٣١بود .همچنين انگيزه و مرجع ايمان آنان و دليري براي مواجهه با جفا و موقعيت هاي
سخت زندگي بود ) اعمال رسوﻻن  ٥٥ :٧و ٥٦؛ روميان  .(٣٤ :٨در نتيجه ،مردم بسياري به موعظه آنها پاسخ دادند.
از آن زمان به بعد ،و از طريق حضور عيسي در مأموريت روحالقدس ،ملكوت خدا خود را نشان داد و همچنان به
اين كار ادامه ميدهد.
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ما نبايد هرگز فراموش كنيم كه تنها مژده نيك نجات در مسيح است كه ميتواند به قلب بشر وارد شده آنها را تغيير
دهد و مردم را به پاسخ دادن به دعوت انجيل ابدي در خداترسي ،جﻼل دادن و عبادت او هدايت ميكند )مكاشفه
يوحنا باب  ١٤آيه  .(٧تنها اميد ما به منجي است كه پادشاه و كاهن ما در قدس آسماني ميباشد .او با قوم خود مي
باشد و براي هميشه تا پايان با ايشان خواهد ماند )متي باب  ٢٨آيه  .(٢٠او آينده را در دستان خود دارد.
بنابراين بياييد هرگز فراموش نكنيم كه نگه داشتن ماهيت انجيل در ذهن باعث موفقيت كامل پيام پاياني به بشر
گمراه و رنج ديده ميشود .در موعظه هيچ چيز ديگري مهمتر از صليب و آنچه در مورد خدا به ما تعليم ميدهد
وجود ندارد.

سواﻻتي براي بحث
 -١روزي ما در آسمان خواهيم بود و خداوند را براي نيكوئيو قدرت وي و بويژه فيضش ستايش
و عبادت خواهيم كرد .چه روشهايي وجود دارند كه حتي اﻻن ميتوانيم براي آن روز بزرگي
كه ميآيد بكار گيريم؟ و اينكه چگونه مي توانيم با قلبهايي سپاسگزار و شكرگزار خدا را بخاطر
تمام چيزهايي كه او انجام داده و خواهد داد پرستش نمائيم؟
 -٢مكاشفه يوحنا باب  ٤آيه  ١١و باب  ٥آيه  ٩را بخوانيد .دو نقشي كه ميبينيم عيسي در اينجا
دارد ،كدامند و آنها چگونه نه تنها در نقشه نجات بلكه دليل شايستگي خداوند براي عبادت ما
اساسي هستند؟ سبت و آنچه تعليم ميدهد چگونه ابرازي از اين دو حقيقت شگفتانگيز درباره
خدا ميباشد؟
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 ٢٦ژانويه تا  ١فوريه

درس پنجم

هفت مهر و موم
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ١تا ١٧؛ ﻻويان باب  ٢٦آيات  ٢١تا ٢٦؛ حزقيال باب  ٤آيه ١٦؛
تثنيه باب  ٣٢آيه ٤٣؛ دوم تسالونيكيان باب  ١آيات  ٧تا .١٠
آيه حفظي» :مستحق گرفتن كتاب و گشودن مهرهايش هستي زيرا كه ذبح شدي و مردمان را
براي خدا به خون خود از هر قبيله و زبان و قوم و امت خريدي و ايشان را براي خداي ما
پادشاهان و كهنه ساختي و بر زمين سلطنت خواهند كرد « )مكاشفه يوحنا باب  ٥آيات  ٩و .(١٠
باب  ٦مكاشفه يوحنا صحنه بابهاي  ٤و  ٥را ادامه ميدهد كه مسيح را بعنوان يگانه شايسته اي براي باز كردن
طومار مهر و موم شده توصيف ميكنند ،و آنچه كه بواسطه آدم از دست رفت را بازگرفت .او اكنون آماده باز نمون
مهر طومار و انجام كامل و نهايي نقشه نجات ميباشد.
پنطيكاست نشانه آغاز گسترش انجيل بود كه مسيح بواسطه آن ،پادشاهي خود را توسعه داد .از اين رو ،شكسته شدن
مهر به موعظه انجيل كه در پنطيكاست آغاز شد و عواقب انكار نمودن آن اشاره دارد .باز شدن هفتمين و آخرين
مهر ،ما را به پايان تاريخ اين جهان ميرساند.
مكاشفه يوحنا باب  ٣آيه  ٢١كليد را براي باز كردم معني و مفهوم هفت مهر را به ما ميدهد » :آنكه غالب آيد ،اين
را به وي خواهـم داد كـه بر تخت من با من بنشينـد ،چنانكه مـن غلبـه يافتم و با پدر خود بر تخت او نشستـم «.
بابهاي  ٤و  ٥از ظفريافتن مسيح و شايستگي وي در نتيجه ايثارگري او بر روي صليب سخن مي گويد ،تا كاهن
اعظم آسماني ما باشد و طومار را باز كند.آخرين آيه هاي فصل  ٧ظفرمندان را در مقابل تخت سلطنت مسيح
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توصيف مي كند .بدين جهت ،فصل  ٦در باره امت خدا در مرحله پيروزي است تا اينكه بتوانند در سلطنت مسيح
شريك بشوند.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ٢فوريه آماده شويد.

 ٢٧ژانويه

يكشنبه

گشوده شدن مهر اول
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ١تا  ٨و ﻻويان باب  ٢٦آيات  ٢١تا  ٢٦و متي باب  ٢٤آيات  ١تا  ١٤را
بخوانيد .به واژگان كليدي مشترك در اين آيات توجه كنيد .بر اساس اين آيات ،درباره معناي
چهار مهر اول چه چيزي ميآموزيد؟

وقايع هفت مهر بايد در بستر بﻼياي عهد قديم درك گردند كه در عباراتي مشخص همچون شمشير ،قحطي ،طاعون
و حيوانات وحشي به تصوير كشيده شده اند )ﻻويان باب  ٢٦آيات  ٢١تا  .(٢٦حزقيال آنها شان را » چهار عذاب
سخت « خدا مينامد )حزقيال باب  ١٤آيه  .(٢١آنها عذابهاي تأديبي بودند كه خدا از طريق آنها در پي بيداري
وضعيت روحاني و مجازات آنان بود در زماني كه نقض عهد مي كردند .در شرايطي مشابه ،چهار اسب سوار وسيله
خدا براي بيدار نگه داشتن قومش در انتظار بازگشت عيسي هستند.
همچنين شباهتهاي نزديكي ميان چهار مهر اول و متي باب  ٢٤آيات  ٤تا  ١٤مي باشد ،كه به موجب آن عيسي،
آنچه در جهان اتفاق خواهد افتاد را توضيح داد .خداوند با مفهوم چهاراسب سوار ،امت خود را در مسير درست
نگاه مي دارد و به آنان يادآوري مي كند كه اين جهان ،همچنان كه در حال حاضر هست ،خانه آنان نيست.
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گرچه بطور نمادين است ،مكاشفه باب  ٦آيات  ١و  ٢نيز در شُرُف پيروزي است .اين آيات ،مكاشفه باب  ١٩آيات
 ١١تا  ١٦را يادآور ميشوند كه مسيح را در حال راندن اسبي سفيد و هدايت لشكرهاي آسماني در آخرين نبرد
تاريخ زمين به تصوير ميكشند .رنگ سفيد به عنوان نمادي از پاكي ،به طور مرتب با مسيح و پيروانش مرتبط است.
اسب سوار ،كماني در دست دارد و به او تاجي داده شده است )مكاشفه  ،(٢ :٦كه تصوير خدا را در عهد قديم
تداعي ميكند كه در حال راندن اسبي است كه كماني در دست دارد در حالي كه بر دشمنانش غالب مي شود
)عبرانيان باب  ٣آيات  ٨تا ١٣؛ مزامير باب  ٤٥آيات  ٤و  .(٥واژه يوناني براي تاجي كه بر سر اسب سوار است،
 stephanosمي باشد كه تاج پيروزي ناميده مي شود )مكاشفه باب  ٢آيه  ،١٠باب  ٣آيه  .(١١اين سواركار يك
فاتح است كه به فتح كردن ادامه ميدهد.
صحنة اولين مهر ،انتشار انجيل را توصيف ميكند كه قدرتمندانه در پنطيكاست آغاز شد و مسيح بواسطه آن شروع
به گسترش ملكوت خود نمود .سرزمينهاي بسياري بود و هنوز هست كه بايد فتح شوند و مردم بسياري كه بايد پيرو
عيسي شوند ،تا زماني كه پيروزي نهايي با آمدن مسيح در جﻼل تحقق يابد.
از نقطه نظر نبوتي ،صحنه مهر اول با پيام داده شده به كليساي افسس مطابقت دارد؛ كه دوره رسالتي را توصيف
ميكند كه در طي آن انجيل به سرعت در سرتاسر جهان گسترش يافت )كولسيان باب  ١آيه .(٢٣
چرا بايد همواره به ياد داشته باشيم كه بدون در نظر گرفتن وضعيتمان در مسيح ،در طرف پيروز
قرار داريم؟

 ٢٨ژانويه

دوشنبه

مهرهاي دوم و سوم
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ٣و  ٤را بخوانيد .بر اساس توصيف اسب قرمز و سواركار ،در اينجا در
رابطه با انجيل ،در مورد چه چيزي صحبت ميشود؟
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قرمز رنگ خون است .سواركار شمشير بزرگي دارد و اجازه دارد صلح و آرامش را از زمين برگيرد كه راه كشتن
يكديگر را براي مردم باز ميكند.
مهر دوم ،عواقب انكار انجيل را توصيف ميكند .همانطور كه مسيح نبرد روحاني را از طريق موعظه انجيل به پيش
ميبرد ،نيروهاي شيطاني به شدت مقاومت ميكنند .بناچار جفا ادامه مي يابد .سواركار ،كار كشتار را انجام نمي
دهد .در عوض ،صلح را از زمين بر مي دارد .و در نتيجه،جفايي را در پي خواهد داشت كه اجتناب ناپذير خواهد
بود)متي باب  ١٠آيه  ٣٤را ببينيد(.
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ٥و  ٦را بهمراه ﻻويان باب  ٢٦آيه  ٢٦و حزقيال باب  ٤آيه  ١٦را
بخوانيد .بر اساس توصيف اسب سياه و سواركار ،چه واقعيتي با موعظه انجيل كه در اينجا اشاره
شده مرتبط است؟

سوار بر اسب سياه ،ترازويي براي وزن كردن غذا در دست دارد .اعﻼميهاي داده شده است :قيمت يك چارك
گندم و يا سه چارك جو ،مزد يك روز كار خواهد بود .به روغن زيتون و شراب آسيبي مرسان )مكاشفه يوحنا باب
 ٦آيه .(٦
خوردن نان با وزن كردن دقيق غﻼت نشانه كميابي زياد يا قحطي بود )ﻻويان باب  ٢٦آيه ٢٦؛ حزقيال باب  ٤آيه
 .(١٦در زمان يوحنا ،يك دينار ،دستمزد روزانه يك كارگر بود )متي باب  ٢٠آيه  .(٢در شرايط عادي ،امكان خريد
تمام نيازهاي خانواده براي يك روز با دستمزد روزانه امكان پذير بود .با اين وجود ،قحطي ،قيمت معمولي را بسيار
افزايش ميداد .در صحنه مهر سوم ،براي خريد غذاي كافي تنها براي يك نفر ،به كل دستمزد يك روز احتياج
خواهد بود .براي غذا دادن به يك خانواده كوچك ،دستمزد يك روز براي خريد يك پيمانه جو ،غذايي ارزانتر و
شكم سير كن براي فقيران استفاده ميشد.
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صحنه مهر سوم به عواقب ديگر انكار انجيل اشاره دارد .اگر اسب سفيد نشان دهنده موعظه انجيل باشد ،اسب سياه
نماد نبودن انجيل است .غله در كتاب مقدس نماد كﻼم خدا است )لوقا باب  ٨آيه  .(١١انكار انجيل ناگزير منجر به
قحطي كﻼم خدا مانند آن كه توسط عاموس پيشبيني شد ،ميشود )عاموس باب  ٨آيات  ١١تا .(١٣

 ٢٩ژانويه

سه شنبه

صحنه چهارمين مهر
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ٧و  ٨را بخوانيد .چه صحنهاي در اينجا توصيف شده است؟ اين صحنه
چه ارتباطي با صحنه قبلي دارد؟

رنگ اسب در مهر چهارم با واژه يوناني  chlorosبيان شده است كه رنگ خاكستري جسد در حال تجزيه است .نام
سوار مرگ است؛ در همين حال ،هادس ،مكان مردگان او را همراهي ميكند .اين دو مجاز هستند مردم را با
شمشير ،گرسنگي ،مرگ و حيوانات وحشي در يك چهارم زمين نابود كنند.
چهارمين مهر طاعون و مرگ را فراميخواند .تصوير واضح صحنه اين حقيقت را ميرساند كه قحطي روحاني كﻼم
خدا در نتيجه انكار انجيل ناگزير به مرگ روحاني منتهي ميشود.
خبر خوش اين است كه قدرت مرگ و هادس بسيار محدود است؛ تنها اقتدار بر بخشي )يك چهارم( از زمين به
آنها داده شده است .عيسي به ما اطمينان ميدهد كه كليدهاي هادس و مرگ را دارد )مكاشفه يوحنا باب  ١آيه ١٨
را ببينيد(.
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بار ديگر محتواي پيامهاي داده شده به كليساهاي افسس ،سارد ،پرغاموس و طياطيرا در باب ٢
مكاشفه را بررسي كنيد .وضعيت در آن كليساها را با صحنههاي باز شدن چهار مهر اول مقايسه
كنيد .چه تشابهي ميان آنها مشاهده ميكنيد؟

صحنههاي هفت مهر ،آينده كليسا را به تصوير ميكشند .درست مانند هفت كليسا ،مهرها نيز به دورههاي مختلف
تاريخ مسيحيت مربوط ميشوند .در دوران رسالتي ،انجيل به سرعت در سرتاسر جهان انتشار يافت .پس از دوران
جفا ،امپراتوري روم از پايان قرن اول تا آغاز قرن چهارم ،آنگونه كه در صحنه مهر دوم به تصوير كشيده شده است،
آمد .مهر سوم به دوره سازش قرنهاي چهار و پنج اشاره دارد ،كه با قحطي روحاني كتاب مقدس كه به اعصار
تاريك منتهي شد ،مشخص شده بودند .مهر چهارم به درستي مرگ روحاني مسيحيت را در طول »اعصار تاريك«
توصيف ميكند.
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيه  ٦بيان ميكند كه روغن زيتون و شراب تحت تأثير قحطي بﻼي مهر سوم
قرار نخواهند گرفت .روغن نماد روحالقدس و شراب نماد نجات در عيسي مسيح ميباشد .اين
چه چيزي درباره اين واقعيت كه حتي زماني كه كﻼم خدا كمياب است ،روحالقدس همچنان
در فعاليت است و اينكه نجات همچنان براي تمام كساني كه به دنبالش باشند ،در دسترس است،
به ما ميگويد؟

 ٣٠ژانويه

چهارشنبه

گشودن پنجمين مهر
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ٩و  ١٠را بخوانيد .در اينجا چه اتفاقي ميافتد؟
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واژه روح و » جان « در كتاب مقدس به كليت انسان اشاره دارد نه فقط روح )پيدايش باب  ٢آيه  .(٧به شهادت
رسيدن افراد وفادار به خدا و مردم شكنجه شده در اينجا با توجه به خون قرباني ريخته شده در پاي مذبح قرباني معبد
زميني به تصوير كشيده شده است )خروج باب  ٢٩آيه ١٢؛ ﻻويان باب  ٤آيه  .(٧قوم خدا از ناعدالتي و مرگ بدليل
وفاداري خود به انجيل رنج كشيدهاند .آنها نزد خدا فرياد بر ميآورند و از او ميخواهند پادرمياني و از ايشان
حمايت كند .اين آيات در اينجا در مورد ناعدالتي انجام شده بر روي زمين ؛ درباره وضعيت مرگ چيزي
نميگويند.
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيه  ١١و تثنيه باب  ٣٢آيه  ٤٣و مزامير باب  ٧٩آيه  ١٠را بخوانيد .پاسخ
ملكوت به دعاهاي امت شهيد شده خدا چه بود؟

به شهداي مقدس جامه هاي سفيد داده شد كه معرف عدالت مسيح است ،كه آنان را از گناه تبرئه مي كند – هديه
او به كساني كه پيشكش فيض را پذيرفته اند )مكاشفه يوحنا باب  ٣آيه  ،٥باب  ١٩آيه  .(٨سپس ،به آنها گفته شد
كه بايد استراحت كنند تا برادرانشان تجربهاي مشابه خواهند داشت ،كامل شوند .مهم است توجه داشته باشيم كه
متن يوناني مكاشفه يوحنا باب  ٦آيه  ١١واژه عدد را در خود ندارد .مكاشفه از تعداد مورد نظر مقدسين شهيد تا
پيش از بازگشت مسيح سخن نميگويد ،بلكه از كمال شخصيت ايشان ميگويد .قوم خدا با جامه عدالت مسيح و نه
شايستگي خود كامل ميشوند )مكاشفه يوحنا باب  ٧آيات  ٩و  .(١٠مقدسين شهيد تا زمان آمدن دوباره مسيح و
آغاز هزاره ،قيام نكرده و داوري نخواهند شد )مكاشفه يوحنا باب  ٢٠آيه .(٤
صحنه مهر پنجم از نظر تاريخي به دوره اصﻼحات منجر مي شود ،دوره اي كه ميليونها نفر به شهادت رسيدند بخاطر
اينكه به خدا وفادار بودند )متي  .(٢١ :٢٤همچنين تجربه قوم رنج ديده خدا در طول تاريخ را بياد مي آورد ،از زمان
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هابيل )پيدايش باب  ٤آيه  (١٠تا زماني كه خدا در نهايت انتقام »خون خدمتگزارانش« را خواهد گرفت )مكاشفه
يوحنا باب  ١٩آيه .(٢
»خداوندا تا كي؟« فرياد قوم رنج ديده خدا در طول تاريخ بوده است .آيا كسي هست كه از
نبود عدالت در اين زندگي رنج نكشيده باشد؟ شما با دانستن اينكه روزي در حقيقت عدالت
انجام خواهد شد ،در صحنه مهر پنجم چه دلگرمي و آرامشي مييابيد؟

 ٣١ژانويه

پنجشنبه

گشودن مهر ششم
در مهر پنجم ،قوم خدا را ميبينيم كه در جهاني متخاصم ،ناعادﻻنه رنج ميكشد و فرياد زنان خواهان مداخله خدا
هستند .زمان آن رسيده است كه خدا در پاسخ به دعاهاي قومش ،مداخله نمايد.
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ١٢تا  ١٤را بهمراه متي باب  ٢٤آيات  ٢٩و  ٣٠و دوم تسالونيكيان باب ١
آيات  ٧تا  ١٠بخوانيد .در اينجا چه چيزي آشكار ميشود؟

سه نشانه آخر از شش مهر توسط عيسي در متي  ٢٩ :٢٤و  ٣٠پيشگوئي شده بودند .آن وقايع قرار بود تا در نزديك
شدن خاتمه » عذاب سخت « )مكاشفه  ،(١٤ :٧در سال  ، ١٧٩٨بعنوان پيش قراول بازگشت ثاني روي دهند.
همانطور مانند نبوت عيسي در متي  ،٢٤خورشيد ،ماه» ،ستارگان« )شهاب سنگها( و آسمان در اينجا واقعي هستند.
كاربرد واژگان »همچون« و »مانند« ،چهره اي از چيز واقعي يا واقعه اي را به تصوير مي كشند -خورشيد همچون
كرباس سياه شد ،ماه مانند خون گرديد ،و ستارگان بر زمين افتادند همچون انجيري كه از درخت مي افتد مسيحيان
در جهان غرب به حقيقت پيوستن كﻼم عيسي را در ترتيب و توالي هر يك از اين نشانه ها تشخيص دادند :زلزله
ليسبون در سال ١٧٥٥؛ روز تاريك  ١٩مه  ١٧٨٠در شرق نيويورك و جنوب نيو انگلند؛ و بارش پشمگير
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شهابسنگ ها در اقيانوس اطلس در  ١٣نوامبر  .١٨٣٣به حقيقت پيوستن اين پيشگوئي ،در مكاشفه  ٦آيات  ١٢تا
 ١٤منجر به يك سلسله بيداري و احيا و دركي شد كه بازگشت ثاني مسيح نزديك است.
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ١٥تا  ١٧و همچنين اشعيا باب  ٢آيه  ،١٩هوشع باب  ١٠آيه  ٨و لوقا باب  ٢٣آيه  ٣٠را
بخوانيد .اين صحنهها مردم در تمامي طبقات زندگي را به تصوير ميكشد كه با وحشت در تﻼش براي مخفي شدن
از خوف تحوﻻت در آمدن مسيح هستند .آنها از صخرهها و كوهستانها ميخواهند تا آنان را »چهره تخت نشين و
از خشم و غضب برّه« )مكاشفه يوحنا باب  ٦آيه  (١٦پنهان كند .زمان عدالت فرا رسيده است زيرا مسيح ميآيد »تا
از مقدسين خود جﻼل يابد« )دوم تسالونيكيان باب  ١آيه  .(١٠سرنوشت آنها در مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيات  ١٧تا
 ٢١توصيف شده است.
اين صحنه با پرسشي كه نياز به پاسخ ندارد توسط بدكاران وحشت زده خاتمه مي يابد»:روز عظيم خشم آنها رسيده
است ،كي ميتواند آن روز را تحمل كند؟« )باب  ٦آيه ١٧؛ همچنين ناحوم باب  ١آيه  ٦و مﻼكي باب  ٣آيه  ٢را
نيز ببينيد( .پاسخ به آن سؤال در مكاشفه يوحنا باب  ٧آيه  ٤داده شده است :كساني كه بتوانند در آن روز پابر جا
بايستند ،قوم نشان خورده خدا هستند.
»اما كيست كه روز آمدن او را متحمل تواند شد؟« )مﻼكي باب  ٣آيه  .(٢شما به اين سؤال چگونه
پاسخ خواهيد داد و چه دﻻيل مبتني بر كتاب مقدس براي پاسخ خود ميتوانيد ارائه دهيد؟
پاسخهاي خود را در روز سبت در كﻼس مطرح كنيد.

جمعه

تفكري

 ١فوريه
فراتر :بخش نياز جهان صفحات  ٤٦٠-٤٥٧از كتاب شهادتهايي براي مبشران و كارگران انجيل ،از

نوشته هاي الن جي وايت را بخوانيد.
رؤياي گشايش هفت مهر به طور نمادين به توجه و دلسوزي خدا به قومش بر روي زمين اشاره دارد .همانگونه كه
كنث اي .استرند اشاره كرده است:
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» در كتاب مقدس ضمانتي وجود دارد كه خدا هميشه به قوم خود اهميت مي دهد و مراقب آنان است :اينكه در
تاريخ ،او هميشه حي وحاضر است تا آنها را تقويت و پشتيباني نمايد و اينكه در پايان نمايش آخرت ،او از ايشان
كامﻼً دفاع نموده ،ايشان را تبرئه مي نمايد و اجر سخاوتمندانه غيرقابل درك حيات جاوداني را عطا مي نمايد.كتاب
مكاشفه به زيبايي به اين موضوع ميپردازد و از اين رو ،به هيچ وجه نوعي الهام ناهماهنگ نيست كه با ادبيات كلي
كتاب مقدس سازگار نباشد؛ بلكه جوهره اصلي و جان كﻼم كتاب مقدس را بيان مي كند .در واقع ،همانطور كه
مكاشفه يوحنا به طور مشخص و برجسته اشاره ميكند» ،خداي زنده«  -كسي است كه كليدهاي موت و عالم اموات
نزد اوست )باب  ١آيه  - (١٨هرگز پيروان وفادار خود را رها نميكند و اينكه حتي زماني كه رنج به شهادت رسيدن
بسر مي برند ،پيروز هستند )باب  ١٢آيه  (١و »تاج زندگي« در انتظار ايشان ميباشد )باب  ٢آيه  ،١٠باب  ٢١آيات ١
تا  ٤و باب  ٢٢آيه  ٤را ببينيد( « – كنث اي .استرند،
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.

سواﻻتي براي بحث
 -١چه درس با ارزشي از صحنه گشايش هفت مهر آموختهايد؟ چرا بايد به شما نشان دهد كه با
وجود بد بودن شرايط بر روي زمين ،خدا همچنان فرمانرواست و در نهايت تمام وعدههايي كه
در مسيح داريم ،تحقق خواهند يافت؟
 -٢در مورد شرح زير بيانديشيد» :كليسا نماينده تعين شده خدا براي نجات بشر است .براي
خدمت سازماندهي شده و مأموريت آن رساندن انجيل به جهان است « -

الن جي .وايتThe Acts of ،

the Apostles, p. 9

كليساي محلي شما چگونه ميتواند به منظور رساندن پيام انجيل به مردم ،وفادارتر باشد؟
 -٣پاسخهاي خود به پرسش پاياني روز پنجشنبه را در كﻼس مطرح كنيد .چه كسي ميتواند روز
آمدن او را تحمل كند و چرا چنين است؟ در مورد دليل هاي پاسختان در رابطه با نحوه زندگي
امروزه به منظور آماده شدن براي روز آمدنش بحث كنيد.
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 ٢تا  ٨فوريه

درس ششم

قوم مهر خورده خدا
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب ٧؛ دوم پطرس باب  ٣آيات  ٩تا ١٤؛ تثنيه باب  ٨آيات  ١١تا ١٧؛ مكاشفه
يوحنا باب  ١٤آيات  ٤و  ٥و  ،١٢باب  ١٧آيه ٥؛ روميان باب  ٣آيات  ١٩تا .٢٣
آيه حفظي » :اينها كساني هستند كه از آن عذاب سخت گذشتهاند ،رداهاي خود را شسته و در
خون بره سفيد كردهاند » )مكاشفه يوحنا باب  ٧آيه .(١٤
پيام گشوده شدن هفت مهر نشان ميدهد كه هر فردي كه دعوي ايمان به مسيح را دارد ،براي وفاداري با بركت و
بدليل بيايماني با لعنت روبرو ميشود .چهار مهر اول وسيله هاي انضباطي خدا براي بيرون آوردن قوم خود از مرگ
روحاني و پيروز نمودن آنها بودند .با اين حال ،قوم خدا همچنين از بيعدالتي و ظلم در جهاني ضد انجيل رنج
ميبرند .در گشايش مهر ششم ،خدا آماده برخورد با كساني كه به قومش ظلم نمودند ،ميباشد.
باب  ٧بطور ضمني ميان مهرهاي شش و هفت درج شده است .مهر ششم آمدن دوباره مسيح را برايمان به ارمغان
ميآورد .در حالي كه شريران با داوري روبرو ميشوند ،باب  ٧مكاشفه به سوال آنان در باره اين كه چه كساني در
روز آمدن مسيح خواهند ايستاد پاسخ مي دهد ١٤٤٠٠٠ :نفر مهر خورده اند .ديگر ويژگي هاي مرتبط با  ١٤٤٠٠٠نفر
در مكاشفه  ١-٥ :١٤داده شده است.
ميان پرده ديگري ميان شيپور ششم و هفتم قرار گرفته است )مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيه  ١تا باب  ١١آيه  .(١٤اين
ميان پرده كه با دوره زماني صحنههاي باب  ٧مصادف است ،تجربه و وظيفه قوم خدا در پايان زمان را توصيف
ميكند.
57

Jan | Feb | Mar 2019

كليساي ادونتيست هاي روز هفتم  Farsi Quarterly Lessonsدروس سبت گروه بزرگساﻻن | سه ماهه اول سال ٢٠١٩

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

 ٣فوريه

يكشنبه

مهار كردن بادها
مكاشفه يوحنا باب  ٧آيات  ١تا  ٣و دوم پطرس باب  ٣آيات  ٩تا  ١٤را بخوانيد .يوحنا چه چيزي
ميببيند؟ فرشتگان بايد براي چه مدت بادها را مهار كنند؟ پس از بسته شدن مهر چه اتفاقي
خواهد افتاد؟

در عهد قديم ،بادها نماد نيروهاي مخربي بودند كه خدا بوسيله آنها شريران را داوري ميكرد )ارميا باب  ٢٣آيات
 ١٩و ٢٠؛ دانيال  » .(٢ :٧هنگامي كه فرشتگان خدا از مهار بادهاي دهشتناك احساسات شديد دست بر دارند ،همه
چيز غير قابل كنترل خواهد شد «  -الن جي وايت ،جدال عظيم ،صفحه  .٦١٤اين نيروهاي ويرانگر با مداخله الهي
مهار مي شوند در حالي كه امت خدا مهر وي را دريافت خواهند نمود.
در زمانهاي كهن ،معناي اصلي مهر كردن ،مالكيت بود .معناي مهر كردن نمادين در عهد جديد اين است كه »
خداوند متعلقان خود را ميشناسد « )دوم تيموتائوس باب  ٢آيه  .(١٩خدا قوم خود را تشخيص ميدهد و آنها را با
روحالقدس مهر ميكند )افسسيان باب  ١آيات  ١٣و  ،١٤باب  ٤آيه  .(٣٠در پايان زمان ،بر پيشاني افرادي كه نسبت
به خدا وفادار هستند مهر زده مي شود ،كساني كه احكام او را نگاه ميدارند )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ١و .(١٢
مهر خدا نشاني قابل مشاهده بر پيشاني افراد نيست ،بلكه همانطور كه الن جي .وايت ميگويد ،يعني » ماوا گزيدن در
حقيقت  ،هم از نظر فكري و هم از نظر روحاني ،از اين رو آنان ]امت خدا[ نمي توانندتحت تأثير قرار بگيرند «  -الن
جي .وايت،

Day Events, p. 220

 .Lastدر مقايسه ،كساني كه طرف وحش را بگيرند ،نشان وحش را دريافت

ميكنند )مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات  ١٦و .(١٧
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وفاداري قوم مهر خورده خدا در تمام نسلها مورد آزمايش قرار گرفته است .با اين وجود ،آزمايش وفاداري در
بحران نهايي ،نگه داشتن فرمانهاي خدا خواهد بود )مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  ١٧و باب  ١٤آيه  ١٢را ببينيد( .به
طور خاص ،فرمان چهارم ،آزمايش اطاعت از خدا خواهد شد )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  .(٧همانطور كه سبت
نشان قوم خدا در زمانهاي كتاب مقدسي بوده است )حزقيال باب  ٢٠آيات  ١٢و ٢٠؛ عبرانيان  ٩ :٤و  ،(١٠نشان
وفاداري به خدا در بحران نهايي نيز خواهد بود.
در پايان زمان ،مهر همچنين به عنوان نشانهاي از محافظت در برابر نيروهاي مخرب هفت بﻼي پاياني خواهد بود
)حزقيال باب  ٩آيات  ١تا  ١١براي تصاوير پشت پرده مكاشفه يوحنا باب  ٧آيات  ١تا  .(٣بنابراين ،پرسشي كه در
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيه  ١٧مطرح شد ،پاسخي نهايي دريافت ميكند :كساني كه قادر خواهند بود در روز خشم
خدا محفوظ بمانند ،قوم مهر زده خدا ميباشند.
پولس به ما هشدار ميدهد ،روحالقدس كه توسط وي مهر زده شدهايم را نرنجانيم )افسسيان باب ٤
آيه  .(٣٠معناي اين چيست؟ چگونه ميشود روحالقدس را رنجاند؟ پس از اين كه پاسخ را يافتيد،
چه تصميماتي ميتوانيد بگيريد كه به شما در نرنجاندن روحالقدس كمك كنند؟

 ٤فوريه

دوشنبه

قوم مهر خورده خدا
مكاشفه يوحنا باب  ٧آيات  ٤تا  ٨را بخوانيد .تعداد قوم مهر خورده خدا چند نفر است؟ معناي آن
عدد خاص چيست؟

اعﻼم تعداد كساني كه مهر زده شدهاند ،تكميل مهر زدن را نشان ميدهد .يوحنا ميشنود كه تعداد آنها ١٤٤٠٠٠
نفر از  ١٢قبيله اسرائيل ميباشد .ارجاع در اينجا به عددي حقيقي نيست ،بلكه به مفهوم آن ميباشد .عدد ١٤٤٠٠٠
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شامل ١٢بار  ١٢بار  ١٠٠٠ميشود .دوازده نمادي از قوم خداست :قبايل اسرائيل و تعداد كليساهاي ساخته شده بر پايه
 ١٢حواريون )افسسيان باب  ٢آيه  .(٢٠از اين رو ،عدد  ١٤٤٠٠٠به معناي مجموع قوم خدا در پايان زمان است:
»تمامي اسرائيل« شامل )يهوديان و غيريهوديان( كه براي بازگشت مسيح آماده هستند و كساني كه بدون اينكه روي
موت را ببينند متبدل مي شوند )روميان  ،٢٦ :١١اول قرنتيان .(٥١-٥٣ :١٥
 ١٢قبيله ذكر شده در باب  ٧مكاشفه يوحنا به وضوح حقيقي نيستند ،زيرا  ١٢قبيله اسرائيل كه شامل هر دو پادشاهي
شمالي و جنوبي بودند ،امروزه وجود ندارند ١٠ .قبيله پادشاهي شمالي در خﻼل تسخير آشوريها به اسارت برده
شدند )دوم پادشاهان باب  ١٧آيات  ٦تا  ،(٢٣كه در آنجا با ديگر قوم ها يكپارچه شدند .از اين رو ١٢ ،قبيله ،امروزه
يهوديت را تشكيل نميدهند.
همچنين ،فهرست  ١٢قبيله در باب  ٧مكاشفه يوحنا ،فهرستي عادي نيست) .اعداد  ١٥-٥ :١را با حزقيال ٢٩-١ :٤٨
مقايسه كنيد( .يهودا به عنوان اولين قبيله )مكاشفه  (٥ :٧به جاي رئوبين آمده است )با اعداد  ٥ :١مقايسه كنيد(.
همچنين قبايل دان و افرايم كه در ليست هاي اعداد  ١و حزقيال  ٤٨بوده اند ،از ليست مكاشفه  ٧حذف شدهاند ،در
حالي كه ﻻوي و يوسف به جاي آنها اضافه شدهاند )مكاشفه  ٧ :٧و  .(٨دليل آشكار براي حذف دان و افرايم اين
است كه در عهد قديم ،اين دو قبيله مرتد و بت پرست بودند )اول پادشاهان ٣٠ ،٩ :١٢؛ هوشع .(١٧ :٤
فهرست قبايل در باب  ٧مكاشفه يوحنا تاريخي نيست ،بلكه روحاني است.غيبت دان و افرايم از ليست ،پيشنهاد مي
كند كه بي وفايي اين دو قبيله جائي در ميان امت مهر خورده خدا ندارند .همچنين ،كليسا در عهد جديد معطوف به
 ١٢قبيله اسرائيل است )يعقوب باب  ١آيه  ١٢ .(١قبيله در باب  ٧مكاشفه يوحنا نماد كل قوم خداست كه تا به آخر
پايدار ماندند ،هم يهودي و هم غير يهودي.
خداوند به كساني كه در طي دوران آشوب و سختي زندگي مي كنند چه تضميني از كتاب
مقدس مي دهد؟
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 ٥فوريه

سه شنبه

جمعيت عظيم
مكاشفه يوحنا باب  ٧آيات  ٩و  ١٠را بخوانيد .يوحنا چه گروهي از مقدسين را در اين مرحله
ميبيند؟ آنها چگونه توصيف شدهاند و اهل كجايند؟ آنها در برابر تخت پادشاهي خدا چه
چيزي فرياد ميزنند؟

يوحنا جمعيت كثير را ميبيند ،كساني كه » از عذاب سخت بيرون ميآيند و لباس خود را به خون بره شسته وسفيد
نمودهاند « )مكاشفه يوحنا باب  ٧آيه  .(١٤يعني ،آنها گروه خاصي از مردم هستند كه با وجود هر گونه سختي كه با
آن مواجه بودند به عيسي وفادار ماندهاند .وفاداري با پوشيدن رداي عدالت كامل ،نمادينه شده است .كلمه سختي و
مصيبت به طور مكرر در كتاب مقدس بكار برده شده كه به چيزهايي كه ايمانداران بخاطر اعتقاد خود رنج مي برند
اشاره مي كند )براي مثال خروج  ،٣١ :٤مزامير  ،٩ :٩متي  ،٩ :٢٤يوحنا  ،٣٣ :١٦روميان  ٣ :٥را ببينيد( .بنابراين،
گرچه برخي از مفسران ادونتيست اين گروه را به عنوان نمايندگان  ١٤٤٠٠٠نفر مي بينند ،مي توانيم »جمعيت عظيم«
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 بواسطه فيض مي باشد .تنها دعوي رهايي يافتگان براي رستگاري ،براي حيات ابدي ،براي آسمان و زمين
جديد ،عدالت مسيح است ،كه به آنان با فيض داده شده است.
» نزديكترين افراد به بارگاه عرش سماوي كساني هستند كه با شور و حرارت در امور شيطان بودند ،اما مانند جرقه
آتش او را رها كرده و با سرسپردگي عميق و شديد از نجات دهنده خود پيروي نمودهاند .بعد كساني هستند كه
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شخصيت مسيحي را در ميانه دروغ و خيانت به كمال رساندند ،كساني كه شريعت خدا را حرمت دادند ،در حالي
كه جهان مسيحيت آن را باطل اعﻼم نمود ،و ميليونها نفر در تمام اعصار بدليل ايمانشان به شهادت رسيدند .و
دورتر ،گروهي عظيم كه هيچ كس ايشان را نتواند شمرد ،از هر امت و قبيله و قوم و زبان در پيش تخت و در حضور
بره به جامههاي سفيد آراسته و شاخههاي نخل به دست گرفته ،ايستادهاند )مكاشفه يوحنا باب  ٧آيه  .(٩نبرد آنها به
پايان رسيده است و پيروز شدهاند .آنها مسير مسابقه را رفته و به جايزه دست يافتهاند .شاخه نخل در دستانشان نماد
پيروزي آنها و جامه سفيد عﻼمت عدالت بيعيب مسيح كه اكنون از آن ايشان ميباشد ،است – .الن جي .وايت،
The Great Controversy, p. 665

آري ،ما با عدالت مسيح پوشانده شده ايم ،كه عطيه اي از ايمان است .اما چگونه ميتوانيم در
ميان مشكﻼت و عذابهاي سخت ،آن ايمان را نگه داشته و وفادار بمانيم؟ يا حتي مهمتر ،ما
چگونه در زمانهاي آسايش و رفاه ،آن ايمان و وفاداري را حفظ ميكنيم؟ )تثنيه باب  ٨آيات  ١١تا
 ١٧را ببينيد(.

 ٦فوريه

چهارشنبه

كساني كه از برّه پيروي ميكنند
مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات  ١تا  ٥را بخوانيد .سه ويژگي اصلي  ١٤٤٠٠٠مقدس چيست؟ اين
ويژگيها چگونه با توصيف مقدسين پايان زمان در مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه ١٢مرتبط است؟

مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات  ٤و  ٥بر اساس توصيف  ١٤٤٠٠٠نفر به عنوان كساني كه فرمانهاي خدا را نگه
ميدارند و به عيسي ايمان دارند ،ميباشد )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  .(١٢اگر چه آنها خشم كامل شيطان در
بحران نهايي را تجربه كردند ،اما بدليل رابطه نزديك خود با عيسي راسخ باقي ماندند.
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با توجه به مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ،٥اين  ١٤٤٠٠٠نفر از چه نظر با زنان آلوده نشدهاند؟ اين
چگونه با اين واقعيت كه آنها به عنوان »اولين نمونه خدا« )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  (٤از ميان
مردم خريداري و آزاد شدند ،مرتبط است؟

فساد جنسي نمادي از بيايماني به خداست .مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ٥در مورد بابل فاحشه آخر زمان و دخترانش
كه تمام مردم جهان با آنها زنا خواهند كرد ،سخن ميگويد )مكاشفه يوحنا باب  ١٨آيه  ٣را ببينيد( .با اين وجود،
 ١٤٤٠٠٠نفر به مسيح وفادار خواهند ماند و در برابر روابط شنيع با بابل و مذاهب باطل مقاومت خواهند نمود .آنها
»هر جا كه بره ميرود به دنبال او ميروند« )باب  ١٤آيه .(٤
 ١٤٤٠٠٠نفر بيشتر به عنوان كساني كه » از ميان انسانها رهايي داده شده اند « ،به عنوان » نوبر محصوﻻت براي خدا و
بره « تشريح شده اند )مكاشفه  .(٤ :١٤در اسرائيل كهن ،نوبرانه ،بهترين محصول برداشت شده بودند كه به خدا
پيشكش ميشدند )اعداد  .(١٢ :١٨واژه » نوبر محصوﻻت « مي تواند به قوم نجات يافته خدا كه از مردم جهان
متمايز شده اند معطوف شود )يعقوب  ،(١٨ :١ولي در مكاشفه  ١٤٤٠٠٠نفر به وضوح به گروهي خاص اطﻼق مي
شود بخاطر اينكه بدون اينكه مرگ را ببينند متبدل مي شوند )اول قرنتيان  .(٥٠-٥٢ :١٥بدين جهت آنان نوبرانه
برداشت بزرگتري از نجات يافتگان در تمامي اعصار هستند )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات  ١٤تا  ١٦را ببينيد(.
ما به چه روشهايي ،حتي ناخودآگاه ميتوانيم در خطر ارتكاب فساد روحاني قرار داشته باشيم؟
اگر فكر ميكنيم در معرض چنين خطري قرار نداريم ،چرا خود را فريب ميدهيم؟
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 ٧فوريه

پنجشنبه

نجات به خدايمان و برّه
مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ٥و دوم پطرس باب  ٣آيه  ١٤را بخوانيد .مكاشفه يوحنا قوم خدا در
آخر زمان را به عنوان بينقص و بيعيب توصيف ميكند .چگونه مي توان به اين وضعيت دست
يافت؟

ويژگي نهايي  ١٤٤٠٠٠نفر اين است كه هيچ دروغي »بر لبهاي ايشان يافت نشد و بي نقص و بي عيب
هستند«)مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  .(٥در حالي كه اكثر مردم جهان دروغهاي شيطان را باور ميكنند ،قوم
آخرالزمان خدا كه در حرف و عمل عاري از فريب هستند ،محبت حقيقتي را دريافت خواهند كرد و نجات خواهند
يافت )دوم تسالونيكيان باب  ٢آيات  ١٠و .(١١
»بدون نقص« )به يوناني » ،amōmosبيعيب«( به وفاداري  ١٤٤٠٠٠نفر به مسيح اشاره دارد .در عهد قديم ،ابراهيم
)پيدايش باب  ١٧آيه  (١و ايوب )ايوب باب  ١آيه  (١بي عيب بودند هر چند كه مانند همه مرتكب گناه شده بودند.
دو هزار سال پيش ،مسيحيان فراخوانده ميشدند كه در مقابل خدا مقدس و بدون عيب باشند )افسسيان باب  ٥آيه
 ،٢٧فيليپيان باب  ٢آيه .(١٥
روميان باب  ٣آيات  ١٩تا  ٢٤را بخوانيد .چرا ما بايد هميشه اين حقيقت مهم را پيش رويمان نگه
داريم؟
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در روزهاي پاياني تاريخ جهان ١٤٤٠٠٠ ،نفر شخصيت مسيح را منعكس خواهند نمود .نجات آنها بازتابي از آنچه
مسيح برايشان انجام داده است و نه تقدس و اعمال خودشان خواهد بود )افسسيان باب  ٢آيات  ١٠ -٨را ببينيد(.
 ١٤٤٠٠٠نفر جامههاي خود را شستهاند و آنها را در خون برّه سفيد كردهاند )مكاشفه يوحنا باب  ٧آيه  (١٤و از اين
رو ،در مقابل خدا پاك و بيعيب ميباشند )دوم پطرس باب  ٣آيه .(١٤
» ما ﻻزم است كه از تمام موارد زميني پاك و تصفيه شويم تا زماني كه تصوير نجات دهنده خود
را منعكس كنيم و ’سهم برندگان ذات الهي بشويم...‘.
» هنگامي كه درگيري زندگي پايان يابد ،هنگامي كه زره جنگ به پاي مسيح انداخته شود،
زماني كه مقدسين خدا جﻼل يابند ،سپس و سپس تنها آن زمان است كه ميتوان با اطمينان ادعا
نمود كه نجات يافتهايم و بيگناه هستيم «  -الن جي .وايت،
Selected Messages, book 3, pp. 355, 356

چگونه ميتوانيم همچون تقديس شدگان زندگي كنيم و براي ابديت آماده شويم و با اين حال
از آسيبهاي كمالگرايي مقدس مابانه رنج نبريم؟ چرا ما بايد همواره حقيقت بزرگي كه در
روميان باب  ٣آيات  ١٩تا  ٢٣آمده است را پيش رويمان نگه داريم؟

جمعه

تفكري

 ٨فوريه
فراتر :بي گناهي و نجات صفحه  ،٣٥٧-٣٥٣از پيامهاي منتخب ،كتاب سوم ،نوشته الن جي وايت را

بخوانيد.
هويت اين  ١٤٤٠٠٠نفر ،مسئله بشدت پر بحثي ميباشد .آنچه در مكاشفه بديهي به نظر ميرسد اين است كه
 ١٤٤٠٠٠نفر آخرين نسل از قوم خدا در روزهاي پاياني تاريخ اين زمين ميباشند .ما ميدانيم كه آنها هفت مصيبت
آخر را تجربه خواهند كرد )مكاشفه يوحنا باب  ٩١آيات  ٧تا  (١٦و اينكه وفاداري ايشان بسيار متفاوت از نسلهاي
قبلي مورد آزمايش قرار خواهد گرفت.
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با اين حال ،اينكه چه كساني در آن گروه خواهند بود ،براي ما آشكار نشده است .اين يكي از رازهايي است كه
خدا براي خود نگه داشته است )تثنيه باب  ٢٩آيه  .(٢٩تنها آينده نمايان خواهد ساخت كه چه كسي عضوي از اين
گروه مقدسين نجات يافته خواهد بود .با توجه به اين ،به ما چنين هشداري داده شده است:
» مسيح ميفرمايد كساني در كليسا يافت مي شوند كه افسانه و فرضيات را ارائه خواهند داد ،هنگامي كه خدا حقايق
بزرگ ،رفعت دهنده و تجليل كننده را عطا نموده است كه بايد همواره در گنجينههاي ذهن نگهداري بشوند.
هنگامي كه انسانها اين نظريه و آن نظريه را بر مي چينند ،زماني كه آنها كنجكاو هستند كه ﻻزم نيست چيزي را
بدانند ،خدا آنها را هدايت نميكند .اين نقشه خدا نيست كه قومش چيزي را بايد حدس بزنند ،و چيزي كه در
كتاب مقدس تعليم داده نميشود را ارائه دهند .اين اراده او نيست كه آنها بر سر پرسشهايي كه از نظر روحاني به
ايشان كمكي نخواهد كرد ،مانند چه كسي جزء صد و چهل و چهار هزار نفر ميباشد ،مشاجره كنند .كساني كه
مورد انتخاب خدا هستند ،در زماني كوتاه بدون شك اين را درخواهند يافت « – الن جي .وايت،

Selected

Messages, book 1, p. 174

سواﻻتي براي بحث
 -١در مورد نصيحت زير بيانديشيد » :بيائيد با تمام قدرتي كه خدا به ما داده است ،بكوشيم كه در
ميان صد و چهل و چهار هزار نفر باشيم «  -الن جي .وايت،
.Commentary, vol. 7, p. 970

Ellen G. White Comments, The SDA Bible

چگونه ميتوانيد اين كلمات را در عمل بياوريد؟ اين كوشش

چگونه بر تصميمات روزانه شما تأثير ميگذارد؟
 -٢يك ويژگي مهم  ١٤٤٠٠٠مقدس آخر زمان ،خواندن سرودي جديد ميباشد .همانطور كه به
زندگي خود فكر ميكنيد ،آيا مسير روحاني كنونيتان بازتاب دهنده سرودي جديد براي خدا
ميباشد؟ يا آيا زندگيتان روايات قديمي كار خدا در آن را انعكاس ميدهد كه اثري از اطاعت
كنوني در آن نميباشد؟ زندگي كنونيتان چگونه سرود جديدي از مسير روحاني و تجربهتان با
مسيح را منعكس ميكند؟
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 -٣تفاوت ميان درباره مسيح دانستن و شناختن حقيقي وي چيست؟ اگر كسي از شما ميپرسيد،
»مسيح چگونه است؟« چه پاسخي ميداديد و چرا؟
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 ٩تا  ١٥فوريه

درس هفتم

هفت شيپور
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب  ٨آيات  ١تا ١٣؛ اعداد باب  ١٠آيات  ٨تا ١٠؛ حزقيال باب  ١٠آيه ٢؛
مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيات  ١تا ١١؛ دانيال باب  ١٢آيات  ٦و ٧؛ مكاشفه يوحنا باب  ١١آيات  ١تا ١٣؛ ﻻويان باب
.١٦
آيه حفظي » :بلكه در آن روزهايي كه فرشته هفتم شيپور خود را به صدا در ميآورد نقشههاي
مخفي خدا انجام خواهد شد همان طور كه به بندگان خود يعني انبيا وعده داده بود » )مكاشفه
يوحنا باب  ١٠آيه .(٧
در صحنه مهر پنجم ،ديديم كه فرياد قوم مظلوم خدا ،فرياد ايمانداران تمام عصرها را منعكس ميكند .اينها به
عنوان جان هايي به تصوير كشيده شده بودند كهدر قربانگاه قرار گرفته اند كه براي عدالت و اثبات بي گناهي نزد
خدا فرياد بر مي آوردند ، ،كه ميگفتند » :تا به كي ،اي خداوند؟ « )مكاشفه يوحنا باب  ٦آيه  .(١٠نداي آسماني به
آنها اصرار مي كرد كه منتظر بمانند ،چرا كه روزي خواهد آمد كه خدا آناني كه به ايشان آسيب رسانده بودند را
داوري خواهد كرد .مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ١٥تا  ،١٧عيسي را به تصوير ميكشند كه به اين زمين باز ميگردد
و داوري را بر كساني كه نسبت به پيروان وفادارش شرارت ورزيدند ،ميآورد.
صحنه مهر پنجم ،معرف تجربه قوم رنج ديده خدا در طول تاريخ است ،از زمان هابيل تا زماني كه خدا در نهايت
داوري را آغازو انتقام»خون بندگانش« )مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيه  .(٢را بگيرد .قوم رنجديده خدا بايد استوار بماند
و باور داشته باشد كه خدا دعاهاي قومش را ميشنود.
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روياي هفت شيپور نشان ميدهد كه در طول تاريخ خدا پيش از اين بخاطر مردم مظلوم مداخله كرده است و كساني
را كه به ايشان آسيب رساندهاند ،داوري نموده است .هدف هفت شيپور اطمينان دادن به قوم خداست كه ملكوت
نسبت به رنجهاي ايشان بيتفاوت نيست.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ١٦فوريه آماده شويد.

 ١٠فوريه

يكشنبه

دعاهاي مقدسين
باب  ٨مكاشفه يوحنا با تصويري از هفت فرشته آغاز ميشود كه در برابر خدا ايستادهاند و آماده دميدن در
شيپورهايشان هستند .پيش از اينكه شيپورها به صدا در بيايند ،صحنه ديگري گنجانده شده است .هدف آن توضيح
معناي الهياتي شيپورها ميباشد.
مكاشفه يوحنا باب  ٨آيات  ٣و  ٤را همراه با توصيف مناسك و تشريفات روزانه در معبد اورشليم را بخوانيد :يك
تفسير يهودي از كتاب مقدس توضيح ميدهد كه شبها برّه قرباني بر روي قربانگاه قرار ميگرفت و خون از پايه
قربانگاه بيرون ميريخت .يك كاهن منتصب ،مجمر طﻼيي داخل معبد را برداشته و بخور خوشبو بر مذبح طﻼيي در
مكان مقدس پيشكش مي نمود .هنگامي كه كاهن خارج مي شد ،مجمر را بر روي كف زمين انداخت كه صداي
بلندي بوجود مي آورد .در اين زمان ،هفت كشيش در شيپورهاي خود دميدند و پايان مناسك معبد براي آن روز را
اعﻼم مي نمود.
ميتوان نحوه كاربرد زباني را كه در تشريفات شبانه بكار برده مي شد را در مكاشفه يوحنا باب  ٨آيات  ٣تا  ٥را
مﻼحظه نمود .قابل توجه است كه فرشته بخور را بر » مذبح زرين مقابل تخت « دريافت ميكند )مكاشفه يوحنا باب
 ٨آيه  .(٣بخور ،نشان دهنده دعاهاي قوم خدا ميباشد )مكاشفه يوحنا باب  ٥آيه  .(٨از اين رو ،دعاهايي كه فرشته
در مقابل خدا ارائه ميدهد ،دعاهاي قوم مورد آزار خدا هستند .دعاهاي ايشان اكنون توسط خدا شنيده شده است.
مكاشفه يوحنا باب  ٨آيات  ٣تا  ،٥اطﻼعات مهمي در مورد شيپورها در مكاشفه يوحنا ارائه ميدهند:
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الف( هفت شيپور ،داوري خدا بر بشر متمرد در پاسخ به دعاهاي قوم مظلومش را نشان ميدهند.
ب( شيپورها از مرگ عيسي به عنوان برّه خدا ادامه يافته و بطور پيوسته تا زمان آمدن دوباره مسيح در طول تاريخ
ادامه مي يابند )مكاشفه يوحنا باب  ١١آيات  ١٥تا .(١٨
مكاشفه يوحنا باب  ٨آيه  ٥را همراه با حزقيال باب  ١٠آيه  ٢بخوانيد .اخگرهاي آتشي كه بر
دشمنان قوم خدا ريخته ميشود ،چيست؟ رؤياي حزقيال در مورد آتش شديد بر اورشليم مرتد،
چگونه ماهيت شيپورها در مكاشفه يوحنا را توضيح ميدهد؟

فرشته مجمر بخور سوختني را از آتش قربانگاه پر ميكند و آن را بر زمين پراكنده مي سازد .به طور قابل توجهي
اين آتش از همان قربانگاهي ميآيد كه دعاهاي مقدسين پيشكش شد .اين نشان ميدهد كه داوريهاي هفت شيپور
در پاسخ به دعاهاي قوم خدا بر ساكنين زمين واقع شدند .قوم خدا فراموش نشدهاند و خدا از جانب ايشان در زمان
مقرر خود پادرمياني خواهد كرد.

 ١١فوريه

دوشنبه

معناي شيپورها
مكاشفه يوحنا در به تصوير كشيدن ميانجيگريهاي خدا از جانب قومش ،از تصوير شيپورهاي عهد قديم استفاده
ميكند .شيپورها بخش مهمي از زندگي روزانه اسرائيل باستان را تشكيل ميدادند )اعداد باب آيات  ٨تا  ١٠و دوم
تواريخ باب  ١٣آيات  ١٤و  ١٥را ببينيد( .صداي آنها مردم را براي عبادت به معبد يادآوري و دعوت مي كرد؛
شيپورها همچنين در نبردها و در زمان برداشت محصول و طي اعياد به صدا در ميآمدند.
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دميدن در شيپورها با دعا ،دست به دست ميشد .در حين عبادت در معبد يا در طول اعياد ،صداي نواختن شيپورها،
»يادآور« عهد خدا با قومش بود .همچنين به مردم يادآوري مي كردند كه براي »روز خداوند« )يوئيل باب  ٢آيه (١
آماده باشند .در طول نبرد ،صداي شيپور كليد راهنمايي بود و خدا را صدا مي زد تا قوم خويش را نجات دهد .اين
مفهوم پس زمينه اي براي شيپورها در مكاشفه مي باشد.
مكاشفه يوحنا باب  ٨آيه  ١٣و باب  ٩آيات  ٢٠ ،٤و  ٢١را بخوانيد .چه كساني هدف داوريهاي
هفت شيپور هستند؟

رويدادهاي ناشي از شيپورهاي مكاشفه يوحنا نشان دهنده ميانجيگري خدا در تاريخ در پاسخ به دعاهاي قومش
ميباشند .در حالي كه مهرها در اصل به كساني مربوط ميشود كه ادعا ميكنند قوم خدا هستند ،شيپورها از
داوريهاي عليه ساكنين زمين خبرميدهند )مكاشفه يوحنا باب  ٨آيه  .(١٣در عين حال ،براي مردم هشدارهايي
هستند كه پيش از اينكه دير بشود ،توبه كنند.
هفت شيپور دوره تاريخي از زمان يوحنا تا پايان تاريخ اين زمين را پوشش ميدهند )مكاشفه يوحنا باب  ١١آيات
 ١٥تا  .(١٨در حالي كه شفاعت در آسمان ادامه دارد )مكاشفه يوحنا باب  ٨آيات  ٣تا  (٦و انجيل بر روي زمين
موعظه ميشود )مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيه  ٨تا باب  ١١آيه  .(١٤داوريهاي شيپورها به يك بخش مربوط مي شود؛
و تنها بر يك سوم خلقت تأثير ميگذارند .شيپور هفتم اعﻼم ميكند كه زمان آن رسيده است كه خدا حاكميت
مشروع خود را بر عهده بگيرد .هفت شيپور تقريباً پوشش دهنده دوره زماني هفت كليسا و هفت مهر مي باشند:
)الف( دو شيپور اول از وقوع داوري بر ملتهايي خبر ميدهند كه مسيح را به صليب كشيدند و كليساي اوليه را
مورد جفا قرار دادند :اورشليم متمرد و امپراتوري روم.
)ب( سومين و چهارمين شيپور واكنش آسمان به ارتداد دورههاي قرون وسطي و و ارتداد كليساي مسيحي را به
تصوير ميكشند.
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)ج( پنجمين و ششمين شيپورها وضعيت جهان غير روحاني ناشي از عصر روشنگري را توصيف ميكنند كه با
فعاليت شيطاني وسيع كه جهان را به نبرد آرماگدون )جنگ نهايي بين خير و شر( هدايت ميكند ،مشخص ميشود.
شكي نيست كه تاريخ خونين و پر از درد و اندوه است .اين واقعيت غمانگيز چگونه بايد به ما
كمك كند تا درك كنيم كه آنچه از طريق عيسي به ما وعده داده شده است عالي و واقعي
است؟

 ١٢فوريه

سه شنبه

فرشته با كتاب باز
ششمين شيپور ما را به زمان انتها ميرساند .قوم خدا فرا خوانده شدهاند كه در اين دوره چه كاري انجام دهند؟ پيش
از صداي شيپور هفتم ،ميان پرده اي درج شده است كه وظيفه و تجربه قوم خدا در آخر زمان را توضيح ميدهد.
مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيات  ١تا  ٤را بخوانيد .در اينجا چه اتفاقي رخ ميدهد؟

» فرشته مقتدري كه يوحنا را راهنمايي كرده بود ويژگي ها و شاخص هايي كمتر از عيسي مسيح نداشت «  -نظرات
الن جي وايت ،كتاب مقدس تفسيري ،جلد  ،٧صفحه .٩٧١
او پاهاي خود را بر روي دريا و خشكي قرار ميدهد كه به معني حكم جهاني او ميباشد و اينكه آنچه ميخواهد
اعﻼم كند ،اهميتي جهاني دارد .او با صداي غرش شير فرياد ميزند .غرش شير نماد صداي خدا است )هوشع باب
 ١١آيه ١٠؛ مكاشفه  ٥آيه  ٥را ببينيد(.
يوحنا اجازه ندارد آنچه غرشها گفتهاند را يادداشت كند .چيزهايي در مورد آينده وجود دارد كه خدا از طريق
يوحنا آشكار نساخته است.
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مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيات  ٥تا  ٧را بخوانيد .اين آيات را با دانيال باب  ١٢آيات  ٦و  ٧مقايسه
كنيد .چه كلمات مشابهي دارند؟

هنگامي كه فرشته اعﻼم ميكند كه » ديگر تأخيري نخواهد شد « )مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيه  ،(٦واژه يوناني
 chronosنشان ميدهد كه او به دورهاي از زمان اشاره ميكند .اين اشاره به دانيال باب  ١٢آيات  ٦و  ٧دارد،
جايي كه يك فرشته اعﻼم ميكند آزار و اذيت مقدسين براي زماني و دو زمان و نصف زمان يا  ١٢٦٠سال ) ٥٣٨تا
 ١٧٩٨پس از ميﻼد مسيح( كه در طي آن كليسا توسط قدرت تحت فرمان پاپ تحت جفا قرار گرفته بود )با دانيال :٧
 ٢٥مقايسه كنيد( .از آنجا كه در دانيال و مكاشفه يك »روز« نبوتي برابر با  ٣٦٠سال است ،و سه و نيم زمان )يا سال(
برابر با » ١٢٦٠روز« يا سال است .زماني پس از اين دوره نبوتي ،پايان زمان فرا خواهد رسيد.
اين بيانيه كه مي گويد زماني بيش از آن نخواهد بود اشاره به زمان نبوتي دانسال دارد ،بويژه  ٢٣٠٠روز نبوتي در
دانيال باب  ٨آيه  ٤٥٧) ١٤پيش از ميﻼد مسيح تا  ١٨٤٤پس از ميﻼد مسيح( .پس از اين دوره ،دورههاي نبوتي
ديگري بيش از آن نخواهد بود .الن وايت ميگويد » :اين زمان كه فرشته با سوگندي رسمي اعﻼم
ميكند ،يك دوره پيشگويي شده است كه بايد مقدم از ظهور خداوندمان باشد .يعني ،مردم پيام
ديگري مبني بر زمان دقيق دريافت نخواهند كرد .پس از اين دوره زماني ،كه از  ١٨٤٢تا ١٨٤٤
ميرسد ،نميتواند هيچ تخمين دقيقي از زمان پيشگويي شده وجود داشته باشد .طوﻻني ترين
محاسبه به پاييز  ١٨٤٤ميرسد «  -الن جي .وايت،
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 971

اين بيانيه الن وايت در باره اينكه بايد از تعيين تاريخهايي براي آينده اجتناب كنيم ،چه مي
گويد؟
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 ١٣فوريه

چهارشنبه

خوردن طومار
مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيات  ٨تا  ١١را بخوانيد .خوردن در كتاب مقدس براي توصيف پذيرفتن پيام از جانب خدا
به منظور اعﻼم آن به مردم بكار برده شده است )حزقيال باب  ٢آيه  ٨تا باب  ٣آيه  ،١١ارميا باب  ١٥آيه  ١٦را
ببينيد( .پيام هنگامي كه دريافت شود ،خبر خوش است؛ اما هنگامي كه اعﻼم ميشود ،گاهي منجر به تلخكامي
ميشود زيرا توسط بسياري انكار شده و مورد مخالفت قرار ميگيرد.
تجربه تلخ و شيرين يوحنا از خوردن طومار )معرف كتاب دانيال است( كه با گشوده شدن مهر پيشگوييهاي آخر
زمان دانيال مربوط است .يوحنا در اينجا معرف بازماندگان كليساي آخرالزمان است كه ماموريت يافته تا انجيل
ابدي )مكاشفه  ٦ :١٤و  ٧را ببينيد( را در خاتمه زمان پيشگوئي دانيال )دانيال  (٢٥ :٧يا  ١٢٦٠روز/سال اعﻼم كند.
شرايط محيطي دﻻلت دارد كه روياي يوحنا به تجربه تلخ و شيرين ديگري اشاره مي كند كه در خاتمه دوره ٢٣٠٠
ساله بوقوع مي پيوندد .هنگامي كه بر اساس پيشگوييهاي دانيال ،وابستگان جنبش ميلريها فكر ميكردند كه مسيح
در سال  ١٨٤٤باز خواهد گشت ،آن پيام براي ايشان شيرين بود .با اين وجود ،وقتي اين اتفاق نيفتاد ،آنها تلخي
پيامي را كه اعﻼم كرده بودند تجربه كردند .هرچند كه مسيح طبق انتظار آنان ظهور نكرد ،آنان نوميدي تلخي را
تجربه و به پژوهش در كﻼم براي درك واضح تري پرداختند.
مأموريت يوحنا مبني بر »بازگو نمودن پيشگوييها« به جهان ،به ادونتيستها كه سبت را نگه ميدارند و مأمور اعﻼم
پيام آمدن دوباره مسيح در رابطه با پيشگوييهاي دانيال هستند اشاره دارد.
مكاشفه يوحنا باب  ١١آيات  ١و  ٢را بخوانيد .به يوحنا دستور داده شد چه كاري انجام بدهد؟
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اين سطر صحنه باب  ١٠مكاشفه يوحنا را ادامه ميدهد .به يوحنا فرمان داده شد كه معبد ،قربانگاه و عبادت كنندگان
را اندازه گيري كند .مفهوم اندازه گيري كردن در كتاب مقدس ظاهراً به داوري اشاره دارد )متي باب  ٧آيه  ٢را
ببينيد( .معبدي كه بايد اندازه گيري ميشد ،در آسمان است ،جايي كه عيسي براي ما خدمت ميكند.ارجاع به معبد،
قربانگاه و عبادت كنندگان به روز كفاره اشاره دارد )ﻻويان باب  ١٦آيات  ١٦تا  ١٩را ببينيد( .اين روز  ،روز »اندازه
گيري« بود زيرا كه خدا گناهان قومش را داوري ميكرد .بنابراين ،مكاشفه يوحنا باب  ١١آيه  ١به داوري اشاره
دارد كه پيش از آمدن دوباره مسيح اتفاق ميافتد .اين داوري ويژه قوم خدا  -عبادت كنندگان در معبد  -ميباشد.
مكاشفه يوحنا باب  ١١آيه  ١نشان ميدهد كه پيام معبد آسماني در كانون اعﻼم نهايي انجيل قرار دارد و به دفاع از
ماهيت خدا مي پردازد .به اين ترتيب ،ابعاد كامل پيام انجيل در مورد كار كفّارهاي مسيح و عدالتش به عنوان تنها
وسيله نجات انسانها را ارائه ميدهد.
در ذهن بسپاريد كه چگونه خون در مركزيت آيين روز كفاره قرار داشت )باب  ١٦ﻻويان را ببينيد(،
چگونه ميتوانيم هميشه اين واقعيت كه داوري خبري خوش است را پيش رويمان نگه داريم؟
چرا اين حقيقت بسيار مهم است؟

 ١٤فوريه

پنجشنبه

دو شاهد
مكاشفه يوحنا باب  ١١آيات  ٣تا  ٦را بخوانيد .دو شاهد به چه روشهايي انعكاس دهنده زروبابل
و يوشع در نقشهاي سلطنتي و كهانت آنان هستند؟ زكريا باب  ٤آيات  ٣ ،٢و  ١١تا  ١٤را ببينيد.
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ايده دو شاهد از نظام قانوني يهودي ميآيد كه براي تعيين درستي چيزي ،به دست كم دو شاهد نياز است )يوحنا
باب  ٨آيه  .(١٧دو شاهد نماد كتاب مقدس هستند؛ اما آنها همچنين نشان دهنده قوم خدا ميباشند ،چنانچه از
كتاب مقدس شهادت ميدهند .اين دو نمي توانند جدا شوند زيرا قوم خدا فراخوانده شدهاند كه كتاب مقدس را در
جهان انتشار دهند – » براي به كمال رساندن اراده خدا « )اعمال رسوﻻن .(٢٧ :٢٠
شاهدان چنين به تصوير كشيده شدهاند كه در در طول دوران  ١٢٦٠روز/سال ) ٥٣٨تا  ١٧٩٨پس از ميﻼد مسيح( ،در
پﻼس نبوت مي كردند .اين به مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيه  ١١اشاره دارد ،جايي كه به يوحنا گفته شد گه بايد
پيشگويي كند .اين نشان ميدهد كه فراخوانده شدن براي پيشگويي به كليسا تعميم داده ميشود كه بايد به انتشار
حقيقت خدا به جهان ادامه دهد .پﻼس لباس ماتم و غزا بود )پيدايش باب  ٣٧آيه (٣٤؛ و به زمان دشواري اشاره مي
كند كه حقايق كتاب مقدس دفن شده اند و روي آن با سنت ها و رسوم بشري پوشيده شده است.
مكاشفه يوحنا باب  ١١آيات  ٧تا  ١٣را بخوانيد .به زبان خودتان آنچه براي دو شاهد در پايان
دوره پيشگويي شده  ١٢٦٠روز /سال اتفاق افتاد را توصيف نماييد.

حيواني كه دو شاهد را ميكشد از سكونتگاه شيطان ميآيد .كشتن دو شاهد ،از نظر تاريخي در مورد حمله متعصبانه
به كتاب مقدس و منسوخ شدن مذهب در رابط با رويدادهاي انقﻼب فرانسه مربوط ميشود .نظام ضد مذهبي شامل
تنزل اخﻼقي سدوم ،تكبر بيخدايانه مصر و ارتداد اورشليم بود .آنچه در اورشليم براي عيسي اتفاق افتاد اكنون
توسط اين نظام ضد مذهب براي كتاب مقدس اتفاق ميافتد.
رستاخيز شاهدان به احياي عظيم عﻼقه به كتاب مقدس ،به دوران پس از انقﻼب فرانسه اشاره دارد كه به ظهور
جنبش ظهور ثاني با احيا و بازسازي حقيقت كتاب مقدس ،ايجاد جامعه هاي كتاب مقدس و توزيع جهاني كتاب
مقدس منجر شد..
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درست پيش از پايان ،دنيا شاهد موعظه جهاني كتاب مقدس خواهد بود به گونهاي كه هرگز در تاريخ نبوده است.
اين اعﻼم نهايي تأثيري تلخ و شيرين خواهد داشت ،زيرا مخالفاني را تحريك خوهد نمود كه از فعاليتهاي شيطاني
قدرت يافته و براي فريفتن جهان به نبرد نهايي عليه شاهدان وفادار خدا تﻼش ميكنند )مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيات
 ١٣تا  ،١٦مكاشفه  ١٢ :١٤را ببينيد(.

جمعه

تفكري فراتر:

 ١٥فوريه
شيپور هفتم )مكاشفه يوحنا باب  ١١آيات  ١٥تا  (١٨فرجام تاريخ اين زمين را نشان ميدهد.

زمان آن رسيده است كه خدا قدرت و حاكميت خود را آشكار كند .اين سياره سركش كه براي هزاران سال تحت
حاكميت شيطان بوده است ،در شرف بازگشت تحت حاكميت و سلطه خدا ميباشد .پس از مرگ مسيح بر روي
صليب و صعودش به آسمان بود كه كه مسيح اعﻼم نمود كه حاكم مشروع زمين است )مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه
 ١٠و  .(١١حتي اگر شيطان با آگاهي از اينكه زمانش كوتاه است ،به انتقام گرفتن و ويران نمودن ادامه ميداد
)مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  .(١٢شيپور هفتم خبر خوش را اعﻼم مي كند كه با قدرتهاي غاصب برخورد شده
است و اين كه اين جهان در نهايت تحت حاكميت مشروع خدا قرار گرفته است.
شيپور هفتم ،محتواي نيمه دوم كتاب را مشخص ميكند كه به رويدادهاي پاياني مربوط ميشود (١) :ملتها
خشمگين بودند :مكاشفه يوحنا بابهاي  ١٢تا  ١٤شيطان را پر از خشم توصيف ميكنند )مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه
 (١٧كه با دو متحدش  -اژدهاي دريا و اژدهاي زمين  -ملتهاي جهان را آماده نبرد با قوم خدا ميسازد (٢) .خشم
و غضب شما بروز كرده است :خدا خشم ملتها را با مصيبت هفتم پاسخ ميدهد كه غضب خدا ناميده شدهاند
)مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيه  ١را ببينيد( (٣) .زمان داوري و حكم برمردگان در مكاشفه يوحنا باب  ٢٠آيات  ١١تا ١٥
توصيف شده است (٤) .و پاداش گرفتن خدمتگزاران خدا در مكاشفه يوحنا بابهاي  ٢١و  ٢٢به تصوير كشيده شده
است (٥) .نابود كردن كساني كه زمين را نابود ميكنند :مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيه  ٢بيان ميكند كه بابل آخر زمان
داوري ميشود زيرا كه زمين را نابود كرد .نابودي شيطان ،ميزبانانش و دو متحدش عمل نهايي در روايت نبرد
بزرگ ميباشد )مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيه  ١١تا باب  ٢٠آيه .(١٥
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سواﻻتي براي بحث
 -١در زمانهايي متوجه ميشويم كه موعظه انجيل ميتواند تلخ باشد )مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيه
(١٠؛ سخنان ما انكار و استهزا ميشوند و خود ما ممكن است انكار شده و مورد تمسخر قرار بگيريم.
گاهي موعظه ميتواند حتي مخالفت برانگيزد .كدام يك از شخصيتهاي كتاب مقدس را
ميتوانيد نام ببريد كه با چنين سختيهايي روبرو شدند و ما از تجربه آنها چه چيزي ميتوانيم
بياموزيم؟
 -٢در مورد اين بيانيه بيانديشيد »:دوباره و دوباره به من در مورد تعيين زمان هشدار داده شده
است .ديگر هرگز براي قوم خدا پيامي نخواهد بود كه بر پايه زمان باشد .ما نبايد زمان دقيق
فرستاده شدن روحالقدس يا آمدن دوباره مسيح را بدانيم «  -الن جي .وايت،

Selected Messages,

 .book 1, p. 188شما در مورد طراحي نمودارهاي پيشگويي دقيق از رويدادهاي پاياني پس از
 ١٨٤٤چه مشكلي مييابيد؟ چگونه ميتوان در برابر اشتباهات غير قابل اجتناب كه اين نمودارها
بوجود ميآورند ،محفوظ ماند؟
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 ١٦تا  ٢٢فوريه

درس هشتم

شيطان ،دشمن شكست خورده
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب ١٢؛ پيدايش باب  ٣آيه ١٥؛ اشعيا باب  ١٤آيات  ١٢تا ١٥؛ دانيال باب ٧
آيات  ٢٣تا ٣٥؛ دوم تسالونيكيان باب  ٢آيات  ٨تا ١٢؛ مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات  ١٣و  ،١٤باب  ١٩آيه .٢٠
آيه حفظي » :اين ايمانداران با خون بره و با شهادتي كه به زبان ميآورند بر او چيره شدهاند،
زيرا آنها حاضرند جانهاي خود را فدا كرده بميرند » )مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه .(١١
مكاشفه  ١٤-١٢ما را براي وقايع روزهاي آخر آماده مي سازد )مكاشفه  .(٢١ :٢٢-١ :١٥در حالي كه نيمه اول كتاب
)مكاشفه  (١٩ :١١-١ :١كشمكش هاي روحاني كليسا را در جهان متخاصم در طول اعصار مسيحي توصيف ميكند،
باقيمانده بر وقايع كليدي كه به بازگشت ثاني و ملكوت خدا سوق داده مي شود تمركز دارد.
هدف باب  ١٢ارائه تصويري بزرگ از پشت صحنه بحران نهايي تاريخ جهان ميباشد .و نشانگر اين است كه در
سراسر تاريخ ،جدال عظيم بين مسيح و شيطان افزايش يافته است.
در كتاب مكاشفه يوحنا ،شيطان دشمن بزرگ خدا و قومش مي باشد .وجود او واقعي است و او مسئول تمام شرارت
و شورش در جهان ميباشد .او ميداند كه آخرين فرصت او در موفقيت در برابر خدا پيروز شدن در نبرد نهايي
است .بنابراين ،تمام تﻼش خود را بر آماده شدن براي آن رويداد خواهد كرد.
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رؤياي باب  ١٢مكاشفه يوحنا قرار بود براي قوم خدا اين اطمينان را فراهم سازد كه شيطان دشمني شكست خورده
است .همان مسيحي كه شيطان را در طول مأموريت زمينياش شكست داد ،در آخر زمان نيز بر او غلبه خواهد كرد.
از اين رو ،تنها اميد براي قوم خدا در آخر زمان در مسيح يافت ميشود.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ٢٣فوريه آماده شويد.

 ١٧فوريه

يكشنبه

زن و اژدها
مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيات  ١تا  ٥را بخوانيد .يوحنا در رؤيا دو عﻼمت )يا نماد( بزرگ مشاهده
كرد كه اولي يك زن باردار است .آن زن كيست و اين آيات چه چيزي ميآموزند؟

در كتاب مقدس يك زن به عنوان نماد قوم خدا بكار برده شده است )دوم قرنتيان باب  ١١آيه  :(٢يك زن پاكدامن
نماد ايمانداران وفادار است ،در حالي كه يك فاحشه نماد معتقدان مرتد ميباشد .پيش از صليب ،زن در باب ١٢
مكاشفه يوحنا ابتدا نماد اسرائيل عهد قديم است كه از طريق آن مسيح موعود به جهان آمد )مكاشفه يوحنا باب ١٢
آيات  ١تا (٥؛ در آيات  ١٣تا  ،١٧او نماد كليساي مسيحي است باقيماندگان را بدنيا مي آورد.
اين زن اينگونه به تصوير كشيده شده است كه جامهاش از خورشيد است و بر ماه ايستاده است .خورشيد معرف
جﻼل مسيح و عدالت اوست )مﻼكي  .(٢ :٤او » نور جهان است « )يوحنا  (١٢ :٨و قوم او بايد نور محبت خدا را به
جهان انعكاس دهند )متي  .(١٦-١٤ : ٥ماه بعنوان » نور كمتر است « )پيدايش  ،(١٦ :١اشاره به وعده هاي عهد قديم
دارد كه كار مسيح را در عصر انجيل تحت الشعاع قرار مي دهد.
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چيز بعدي كه يوحنا در رؤيا مشاهده كرد ،يك اژدهاي سرخ رنگ آتشين بود كه هفت سر و ده شاخ داشت «
)مكاشفه  .(٣ :١٢كمي بعد اين اژدها به عنوان شيطان شناخته شد )مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  » .(٩دم « او بصورت
نمادين براي فريب و اغوا معني شده است )اشعيا باب  ٩آيات  ١٤و ١٥؛ مكاشفه يوحنا باب  ٩آيه  (١٠كه يك سوم
از ستاره هاي آسمان را به زمين كشيد )مكاشفه  .(٤ :١٢اين نمايش نشان مي دهد كه او از مقام متعالي خود در
آسمان فرو افتاده است )اشعيا باب  ١٤آيات  ١٢تا  ،(١٥شيطان توانسته بود يك سوم از فرستگان را فريب دهد .اين
فرشتگان سقوط كرده ديوهايي هستند كه به اهريمن براي معاضدت با خدا و كار رستگاري او كمك مي كنند )اول
تيموتائوس  .(١ :٤مكاشفه همچنين اژدها را بكار مي برد كه » هفت سر و ده شاخ دارد « ،بعنوان سمبل و نمادي از
نمايندگان و عواملي كه در دنيا براي روم شيطان -بت پرست )مكاشفه  (٤ :١٢و روحگرائي )مكاشفه  (١٣ :١٦بكار
برده شده اند .او بود كه هيروديس را تحريك كرد تا منجي را به مرگ محكوم كند .ولي نماينده بزرگ شيطان در
ايجاد جنگ به مسيح و قوم او در طي قرون اول دوران مسيحيت ،امپراتوري روم بود كه بت پرستي را در مذهب
شايع ساخته بود .از اين رو اژدها ،در درجه نخست معرف شيطان است ،و در مضمون ثانوي ،نماد روم بت پرست
بود «  -الن جي وايت ،جدال عظيم ،صفحه .٤٣٨
مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  ٩را بخوانيد .شيطان به عنوان مار قديمي شناخته شده است . .چه
ارتباطي ميان پيدايش باب  ٣آيه  ١٥و براي نابودي ذريت زن » ،به محض اينكه بدنيا بيايد «
داشت؟ )مكاشفه (٤ :١٢

شيطان از ابتدا منتظر مسيح موعود بود  -بچه اي قرار بود بدنيا بيايد  -تا او را نابود سازد .وقتي كه مسيح موعود
سرانجام بدنيا آمد ،شيطان از روم بت پرست استفاده كرد )كه همچنين بعنوان اژدها در مكاشفه  ٤ :١٢نمادين شده
است( تا تﻼش كند او را نابود سازد )متي  ١٦-١٣ :٢را ببينيد( .ولي » او را به سوي خدا و تخت او باﻻ بردند «
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)مكاشفه .(٥ :١٢

 ١٨فوريه

دوشنبه

شيطان به زمين افكنده شد
مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيات  ٧تا  ٩كه در مورد جنگ در آسمان هستند را بخوانيد .ماهيت آن
جنگ چه بود كه منجر به اخراج شيطان از آسمان شد؟

شيطان در ابتداي نبرد بزرگ ،هنگامي كه بر عليه حاكميت خدا شورش كرد ،از آسمان اخراج شد .او ميخواست
بارگاه ملكوت اعلي را غصب كند و همچون قادر متعال شود )اشعيا باب  ١٤آيات  ١٢تا  (١٥باشد .او در شورش
علني عليه خدا ايستاد اما شكست خورد و متعاقباً به زمين افكنده شد .هر چند او با فريب دادن نخستين زوج بشري،
حاكميت اين جهان را غصب نمود )لوقا باب  ٤آيه  .(٦شيطان به عنوان حاكم خودخوانده اين جهان )يوحنا با ب١٢
آيه  ،(٣١به آسمان دسترسي داشت و ميتوانست به عنوان نماينده زمين در شوراي آسماني حضور يابد )ايوب باب
 ١آيات  ٦تا  .(١٢با اين وجود ،شيطان از زمان اخراجش به همراه فرشتگان سفوط كردهاش ،بر زمين به عنوان زندان
محدود شدهاند تا زماني كه مجازات خود را دريافت كنند )دوم پطرس باب  ٢آيه  ،٤يهودا آيه .(٦
در همين حال ،عيسي با مرگ خود آنچه از دست رفته بود را بازگرداند و شخصيت واقعي شيطان در برابر جهان
آشكار شد .شيطان ديد كه لباس مبدلش پاره شده است .دست او در برابر فرشتگان سقوط نكرده و جهان آسماني
رو شد .او خود را به عنوان يك قاتل آشكار ساخت .او با ريختن خون پسر خدا ،همدرديهاي موجودات آسماني
نسبت به خود را از بين برد .كار او از اين پس محدود شده بود - .الن جي .وايت،
Ages, p. 761.
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در برابر كل جهان ،حاكميت زمين از شيطان به عيسي انتقال يافت و او به عنوان حاكم مشروع زمين اعﻼم شد
)افسسيان باب  ١آيات  ٢٠تا  ،٢٢فيليپيان .(١١-٩ :٢
عيسي اين رويداد را چنين پيشگويي كرده بود » :اكنون موقع داوري اين جهان است و حكمران اين جهان بيرون
رانده ميشود « )يوحنا باب  ١٢آيه .(٣١
» با اين داوري بر شيطان ،نجات و قدرت و سلطنت خداي ما رسيده است و مسيحِ او قدرت را به دست گرفته است «
)مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  .(١٠تا آن روز ،او همچنان قدرت محدودي براي صدمه زدن به قوم خدا بر روي زمين
دارد ،اما ميداند كه مهلت زيادي ندارد )مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  .(١٢اما اگر چه مهلت او در حقيقت كوتاه
است ،او تمام تﻼش خود را ميكند كه باعث ايجاد رنج ،درد و ويراني بر روي زمين گردد.
مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  ١١چه چيزي درباره تنها راه ما براي مصون ماندن در برابر شيطان
ميآموزد؟ )همچنين افسسيان  ١٠ :٦تا  ١٨را ببينيد(.

 ١٩فوريه

سه شنبه

جنگ بر روي زمين
مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيات  ١٣و  ١٤را بخوانيد .شيطان كه از آسمان اخراج شده است ،به
حملهاش عليه كليسا در دوران  ١٢٦٠روز/سال پيشگويي شده ادامه ميدهد .خدا چگونه در آن
دوره با كليسا همراه شد؟

» اخراج شيطان به عنوان اتهام زننده برادران در آسمان با كار عظيم مسيح تمام شد ،زماني كه زندگي خود را فدا
نمود .با وجود معاضدت دائم شيطان ،نقشه نجات ادامه يافت  ....شيطان كه مي دانست كه امپراتوري كه به زور
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غصب كرده ،در آخر از او بازپس گرفته خواهد شد ،مصمم شده بود تا از هر شيوه ممكن دريغ نكند تا موجوداتي
را كه به شباهت خدا آفريده شده بودند را نابود سازد .او از انسان نفرت داشت بخاطر اينكه مسيح چنان آمرزش
محبانه و ترحمي را نسبت به بشر عيان ساخته بود .و حال شيطان آماده شده بود تا از هر نوع فريب و اغوايي را بر
اسنان بكار ببرد تا او از دست برود؛ او شيوه خود را با انرژي بيشتري ادامه داد بخاطر اينكه وضعيت او عجز و
درماندگي بود «  -الن جي وايت—Ellen 3 G. White, The Spirit of Prophecy, vol. 3, pp. 194, 195.

شكي نيست كه شيطان به فعاليت هاي خود ادامه خواهد داد تا خشم خود را بر علسه هدف عظيم محبت خدا براي
كليسايش بر روي زمين ،جاري كند .با اين وجود ،كليسا در طول دوره پيشگويي شده  ١٢٦٠روز/سال  ،در بيابان
هاي متروك زمين مامن خود را خواهد يافت.
دوره جفاي شيطان دو مرتبه در باب  ١٢مكاشفه يوحنا با مد نظر قرار دادن  ١٢٦٠روز/سال اشاره شده است )مكاشفه
يوحنا باب  ١٢آيه  (٦و زماني و دو زمان و نصف زمان )مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  (١٤آمده است .اينها هر دو به
دوره فعاليتهاي شاخ كوچك در دانيال باب  ٧آيات  ٢٣تا  ٢٥اشاره دارند .دركتاب مقدس ،روزهاي پيشگويي
شده نماد سال هستند .در تاريخ ،زماني كه به بهترين شكل با اين دوره پيشگويي شده مطابقت دارد ،بين سالهاي ٥٣٨
تا  ١٧٩٨پس از ميﻼد مسيح ميباشد كه در طول آن كليساي كاتوليك روم تحت عنوان يك قدرت حكومتي
مسيحي تا سال  ١٧٩٨بر جهان غرب حاكم بود ،تا زماني كه بارتير ،ژنرال سپاه ناپلئون قدرت ظالمانه روم ،حداقل
براي مدت كوتاهي پايان داد.
در خﻼل اين دوره طوﻻني جفا ،اژدها از دهانش آب بيرون ريخته و سيل آب ها به راه مياندازد تا زن را نابود
سازد .آب ها معرف مردم و اقوام مي باشد )مكاشفه  .(١٥ :١٧لشكريان و ملت هايي توسط روم بر عليه امت وفادار
خدا در طي اين زمان فرستاده شدند .در نزديكي خاتمه اين دوره نبوتي ،زمين با دوستي آبها را بلعيده و زن را نجات
مي بخشد ،مكان امني براي او فراهم مي سازد .اين تمهيدات به مامني اشاره مي كند كه امريكاست ،با آزادي مذهبي
كه تامين كرده است )مكاشفه .(١٦ :١٢
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به ميزان آزار و جفايي كه  ١٢٦٠سال بطول انجاميد بيانديشيد .اين مدت زياد بايد چه چيزي
در مورد ميزان محدود بودن ما در درك اينكه مسائل از جمله بازگشت مسيح ،دست كم در ديد
ما ،به نظر طوﻻني ميآيد ،به ما بگويد؟

 ٢٠فوريه

چهارشنبه

جنگ عليه بازماندگان
مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  ١٧را بخوانيد .در آخر زمان شيطان عليه چه كساني جنگ خواهد
كرد؟

واژه »باقي« با »بازماندگان« كساني را توصيف ميكند كه به خدا وفادار ميمانند ،در حالي كه اكثريت مرتد هستند
)اول پادشاهان باب  ١٩آيه  ،١٨مكاشفه يوحنا باب  ٢آيه  .(٢٤در آخر زمان ،در حالي كه اكثريت مردم جهان در
طرف شيطان هستند ،مردمي خواهند بود كه به مسيح وفادار خواهند ماند و با خشم كامل شيطان روبرو خواهند شد.

دو ويژگي بازماندگان در مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  ١٧چه ميباشند؟ چگونه انسان ميتواند
متقاعد شود كه جزء بازماندگان آخر زمان خدا ميباشد؟
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بازماندگان آخر زمان احكام خدا را نگه ميدارند .باب  ١٣مكاشفه يوحنا نشان ميدهد كه اولين لوح ده فرمان براي
نبرد آخر زمان مهم خواهد بود .مؤلفه اصلي چهار فرمان اول عبادت ميباشد .مسئله اصلي در بحران نهايي اين است
كه چه كسي بايد پرستش شود .در حالي كه مردم جهان تصميم خواهند گرفت تصوير وحش را عبادت كنند،
بازماندگان خداي خالق را خواهند پرستيد )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  (٧و فرمان چهارم به ويژه به خدا به عنوان
خالق ما اشاره دارد كه يكياز دﻻيلي است كه ما معتقديم اين فرمان در بحران نهايي در آخر زمان ،نقشي محوري
خواهد داشت.
همچنين ،ويژگي دوم بازماندگان آخر زمان اين است كه آنها به عيسي مسيح شهادت ميدهند كه توضيح مكاشفه
يوحنا باب  ١٩آيه » ،١٠روح نبوت است« » .با مقايسه اين آيه با مكاشفه  ،٩ :٢٢مي بينيم كه »برادران« يوحنا كساني
هستند كه شهادت عيسي و انبيا را دارند ،بنابر اين »شهادت عيسي« اشاره به اين است كه عيسي از طريق انبياي خود
به حقيقت شهادت مي دهد ،درست همانگونه كه از طريق يوحنا چنين كرد )مكاشفه  .(٢ :١مكاشفه نشان مي دهد
كه در خاتمه زمان ،امت خدا »روح نبوت« خواهند داشت كه آنان را در ميانه سختي هاي زمان هدايت نمايد ،در
حالي كه شيطان تمامي تﻼش هاي خود را بكار مي گيرد تا آنان را فريب داده و نابود سازد .بعنوان مسيحيان باورمند
ادونتيست ،براي كار بشارت از طريق الن جي وايت به ما بصيرت نبوتي داده شده است.
به نظر شما برخي از بينشها و بصيرت هاي باورنكردني كه از طريق »روح نبوت« به ما داده
شدهاند ،كدامند؟ اين عطا چه الزاماتي بر ما دارد ،چه به طور فردي و يا مجموعه كليسا؟

 ٢١فوريه

پنجشنبه

استراتژي آخر زمان شيطان
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مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  ١٧تغييري در راهكار شيطان نشان مي دهد ،در حالي كه تﻼش ميكند تا مردم جهان را
به سمت خود جذب كند و حتي پيروان وفادار مسيح را فريب دهددر طول تاريخ مسيحيت ،شيطان با كار رستگار
كننده خدا ضديت نمود ،در درجه اول با روش هاي موذيانه سازش با كليسا و از طريق تهديد و فشار و جفا از
خارج .تاريخ نشان مي دهد كه ،گرچه در حالي كه براي قرنها اين شيوه موفق بود ،ولي اين راهكار اصﻼحات و
كشف مجدد حقايق كتاب مقدس توسط امت خدا ،به تدريج خنثي شد .هرچند ،شيطان به محض درك اينكه زمان
او رو به تمام است ،بر تﻼشهاي خود شدت بخشيده و به جنگ بر ضد بازماندگان زمان آخر خدا مي رود )مكاشفه
 .(١٧ :١٢حمله هاي او بر عليه بازماندگان شامل فريب هاي عظيم خواهد بود .معجزات از طريق ديو ها با
آشكارسازي هاي روحگرائي معرفي خواهند شد )مكاشفه  .(١٤ :١٦اين تغيير استراتژي شيطان با گذار از تاريخ به
تمركز آخر زمان مطابقت دارد )متي  ٢٤ :٢٤را ببينيد(.
قابل توجه است كه واژه »فريب« بطور مرتب در مكاشفه  ٢٠-١٢براي تشريح فعاليت هاي آخرزمان شيطان بكار رفته
است.واژه فريب در مكاشفه  ٩ :١٢شروع و در مكاشفه  ١٠-٧ :٢٠خاتمه مي يابد كه شرحي از فعاليت هاي آخر
زمان شيطان در كتاب مكاشفه مي باشد.
دوم تسالونيكيان باب  ٢آيات  ٨تا  ١٢و مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات ١٣و  ١٤و باب  ١٩آيه  ٢٠را
بخوانيد .ماهيت فريب آخر زمان شيطان چيست؟

مكاشفه يوحنا بابهاي  ١٢تا  ٢٠شيطان را به تصوير مي كشد كه در تﻼش براي فريب جهان است )مكاشفه ٩ :١٢؛
١٤ :١٣؛ ٢٣ :١٨؛ ٢٠ :١٩؛  ٨ :٢٠را ببينيد( .او در عوض از قدرتهاي سياسي و مذهبي استفاده مي كند تا كار خود را
انجام دهد :روم بت پرست ،توسط اژدها نمادين شده )مكاشفه  ٤ :١٢و (٥؛ با قدرتي دنبال شد كه نماد جانور يا
وحش دريا بود )مكاشفه  ٦ :١٢و ١٥؛ مكاشفه (١-٨ :١٣؛ و نهايتاً قدرتي كه بعنوان وحش زميني نمايدن شده است
)مكاشفه  .(١١ :١٣در سراسر مابقي كتاب ،اعضاي اين گروه بت پرست/روحگراي وابسته به شيطان بعنوان آزدها
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نمايدن شده؛ كاتوليك روم ،نماد جانور دريايي؛ و پروتستان مرتد ،بعنوان شبيه بره يا جانور زميني نمايدن شده – كه
بطور جداناشدني بر عليه فعاليت هاي خدا در اين جهان متحد شده اند.آنان با هم كار مي كنند تا مردم را فريب داده
تا از خدا جدا شده و منحرف شوند و با شيطان براي جنگ بر عليه خدا متعال متفق شوند )مكاشفه  ١٣ :١٦و  .(١٤اين
ساختارهاي مذهبي در آمدن دوباره مسيح نابود خواهند شد )مكاشفه  ،(٢٠ :١٩در حالي كه اژدها ،كه نماد اهريمن
است ،و از طريق اين قدرتهاي زميني كار مي كند )مكاشفه  (٩ :١٢در خاتمه هزار سال نابود خواهد شد )مكاشفه
 .(١٠ :٢٠مكاشفه نشان مي دهد كه فريب آخر زمان چنان عظيم خواهد بود كه اكثر مردم راه ضﻼلت را انتخاب
خواهند كرد )متي .(١٣ :٧
دوبار در مكاشفه يوحنا براي كسب حكمت و بصيرت روحاني فراخوان داده شده تا بتوانيم بينش
كسب كرده و در مقابل ماهيت فعاليت هاي فريبكارانه شيطان ايستادگي كنيم )مكاشفه ،١٨ :١٣
مكاشفه  .(٩ :١٧چه نوع حكمتي در اين جا مد نظر ميباشد؟ با توجه به يعقوب باب  ١آيه  ،٥ما
چگونه ميتوانيم اين حكمت را بدست آوريم؟

جمعه

تفكري فراتر:

 ٢٢فوريه
دام هاي شيطان ،صفحات  ،٥١٨-٥٣٠از كتاب جدال عظيم  ،نوشته الن جي وايت را مطالعه

كنيد.
هدف باب  ١٢مكاشفه يوحنا پيش از هر چيز اين است كه اوﻻً به قوم خدا بگويد كه رويدادهاي آخر زمان بخشي
از نبرد بزرگ ميان مسيح و شيطان است .كتاب به ايشان درباره آنچه امروزه با آن مواجه هستند و قرار است به
گونهاي حتي جديتردر آينده با آن روبرو شوند  -يك دشمن با تجربه و خشمگين  -هشدار ميدهد .پولس در
مورد فعاليت آخر زمان مظهر شرارت به ما هشدار ميدهد  ...با انواع آيات و نشانهها و معجزات فريبنده و هر نوع
شرارتي كه براي محكومين به هﻼكت فريبنده است همراه خواهد بود ،چون آنها عشق به حقيقت را كه ميتواند
آنان را نجات بخشد قبول نكردند )دوم تسالونيكيان باب  ٢آيات  ٩و .(١٠
مكاشفه يوحنا ما را برميانگيزد كه آينده را جدي بگيريم و وابستگيمان به خدا را اولويت خود سازيم .از سوي
ديگر ،مكاشفه يوحنا به ما اطمينان ميدهد كه اگر چه شيطان دشمني قوي و باتجربه است ،ولي به اندازه كافي براي
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غلبه بر مسيح قدرتمند نيست )مكاشه يوحنا باب  ١٢آيه  ٨را ببينيد( .اميد براي قوم خدا تنها ميتواند در كسي يافت
شود كه در گذشته فاتحانه شيطان و نيروهاي شرير او را شكست داد .و او وعده داده است هميشه ،حتي تا پايان
زمان ،با پيروان وفادار خود باشد )متي باب  ٢٨آيه .(٢٠

سواﻻتي براي بحث
 -١ما ادونتيستهاي روز هفتم خود را داراي ويژگيهاي بازماندگان آخر زمان ميبينيم .چه
امتيازي! همچنين چه مسئوليتي) .لوقا باب  ١٢آيه  ٤٨را ببينيد (.چرا با اين وجود ،ما بايد مراقب باشيم
و فكر نكنيم كه اين نقش ،نجات شخصي ما را تضمين ميكند؟
 -٢ما بطور كلي ،خيلي زياد در مورد قدرت شيطان سخن ميگوييم .اين درست است كه شيطان
موجود قدرتمندي ميباشد؛ اما من از خدا ممنونم براي نجات دهندهاي توانا كه شيطان را از
آسمان بيرون راند .ما درباره دشمن خود صحبت ميكنيم ،درباره او دعا ميكنيم،به او فكر
ميكنيم؛ و او در تصورات ما بزرگتر و بزرگتر ميشود .اكنون چرا در مورد عيسي سخن
نگوييم؟چرا در مورد قدرت و محبت وي نگوييم؟ شيطان از اينكه ما قدرتش را بزرگ جلوه
دهيم ،خشنود ميشود .عيسي را در قلب خود نگه داريد ،در مورد او بيانديشيد و با متشبه شدن به
تصوير وي تغيير خواهيد يافت - .الن جي .وايت،
Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, March 19, 1889.

 ...مسيحيان به چه روشهايي قدرت شيطان را بزرگ جلوه ميدهند؟ از سوي ديگر ،در انكار
نمودن نه تنها حقيقت قدرت شيطان بلكه واقعيت وجودش نيز چه خطراتي وجود دارد؟
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 ٢٣فوريه تا  ١مارس

درس نهم

شيطان و دو متحدانش
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه باب ١٣؛ مكاشفه باب  ١٧آيه ٨؛ دانيال باب  ٧آيه ٢٤؛ دوم تسالونيكيان باب  ٢آيات
 ٢تا ١٢؛ مكاشفه باب  ١٢آيات  ١٤تا ١٦؛ اول پادشاهان باب  ١٨آيه .٣٨
آيه حفظي » :از اين رو اژدها نسبت به آن زن خشمگين شد و رفت تا با بقيه فرزندان او كه
فرمانهاي خدا را نگاه ميدارند و به عيسي شهادت ميدهند بجنگد و اژدها در كنار دريا به
انتظار ايستاد » )مكاشفه باب  ١٢آيه .(١٧
باب  ١٢مكاشفه ،شيطان را به تصوير مي كشد كه به امت وفادار خدا حمله مي كند ،شامل جفا بوسيله روم بت
پرست و بعداً روم وابسته به سيستم پاپ در خﻼل  ١٢٦٠روز/سال ) ١٧٩٨-٥٣٨ميﻼدي؛ مكاشفه  ١٤ ،١٣ ،٦ :١٢و
درس  ،٧سه شنبه را ببينيد( .باب  ١٣او را در حال آماده شدن براي نبرد نهايي اما با كمك دو متحدش به تصوير
ميكشد ،كه هر دو بعنوان حيواناتي وحشي به تصوير كشيده شده اند .تحت هدايت شيطان ،اژدها و اين دو حيوان
وحشي در پايان متحد مي شوند تا بر ضد فعاليت هاي رهايي بخش خدا عمل كرده و اتحاد با جهان را بدست
آورند.
احتياط ﻻزم است .تعبير نبوتهاي گذشته كه هم اكنون محقق شده اند ساده است .ولي وقتي به نبوتهايي ميرسيم كه
هنوز محقق نشده اند ،مانند درس روز سه شنبه ،بايد بيشتر دقت كنيم و مراقب باشيم .خداوند به ما نشان مي دهد كه
چه چيزي در پايان اتفاق خواهد افتاد تا غافلگير نشويم ،ولي آنها به ما نمي گويند كه دقيقاً چطور وقايع نهايي
گشوده خواهند شد .بنابر اين بايد مراقب باشيم تا فراتر از آنچه كه نبوت مي گويد فرض و گمان داشته باشيم .بياييد
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فراموش نكنيم كه نبوت هاي مكاشفه اهداف عملي دارند :تا به ما تعليم دهند كه چگونه امروز زندگي كنيم و براي
آينده آماده باشيم.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ٢مارس آماده شويد.

 ٢٤فوريه

يكشنبه

وحش دريا
مكاشفه باب  ١٣آيات  ١تا  ٤و  ٨و باب  ١٧آيه  ٨را بخوانيد .ويژگيهاي وحش كدامند و مراحل
به وجود آمدنش چه ميباشند؟

يوحنا مي بيند كه جانوري غول پيكر از آب بيرون مي آيد.در حالي كه وحش معرف قدرت سياسي است ،توصيف
وحش دريا اشاره به قدرتي دارد كه هم مذهبي و هم سياسي است .دريا نماد جمعيت زياد منطقه اروپاست كه جانور
دريايي پس از سقوط امپراتوري روم از آن بر مي خيزد )مكاشفه .(١٥ :١٧
يوحنا وحش را در حال بيرون آمدن از آب توصيف ميكند .وحش داراي هفت سر و ده شاخ مانند ازدهاي مكاشفه
باب  ١٢آيه  ٣و  ٤دارد و رابطه نزديك آنرا با روم بت پرست نشان مي دهد .بر سرهاي وحش نامي كفرآميز و بر
روي شاخها تاجهاي سلطنتي قرار دارد .سرهاي وحش قدرتهايي هستند كه شيطان براي آزار و جفاي قوم خدا در
طول تاريخ بكار برد )مكاشفه باب  ١٧آيات  ٩تا  .(١١نام كفرآميز به عنوان و شهرتي الهي اشاره مي كند كه وحش
آن را طلب مي كند .ده شاخ به دانيال باب  ٧آيه  ٢٤اشاره ميكنند كه نمادهايي از ملتهايي هستند كه از پس از
فروپاشي امپراتوري روم بوجود آمدند .اين ويژگيها مرحله مربوط به پاپ امپراتوري روم را نشان ميدهند.
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وحش دريا ،شبيه پلنگي است كه پاهاي خرس و دهان شير دارد .به همين ترتيب ،وحش ويژگيهاي چهار حيوان
وحش را بعنوان )نمادهاي امپراتوريهاي جهان( كه در دانيال باب  ٧آيات  ٢تا ٧تشريح شده اند :بابل ،مادها-
پارسها ،يونان و روم .با اين وجود ،يوحنا آنها را با ترتيب معكوس فهرست ميكند و نشان ميدهد كه وحش دريا
به چهار وحش در باب  ٧دانيال ،امپراتوري روم مرتبط است.
اژدها )امپراتوري روم بت پرست كه توسط شيطان توانمند شده است( قدرت ،تاج و تخت و اقتدار عظيم خود را
به وحش داد .درست همانطور كه پدر تاج و تخت و اقتدار خود را به مسيح داده است )مكاشفه باب  ٢آيه  ،(٢٧پس
شيطان نيز نمايندگي و جانشيني خود بر روي زمين اعطا ميكند.
مكاشفه باب  ١٣آيه  ٧ – ٥بيان ميكند كه دوره فعاليتهاي جفاكارانه وحش ،در طي تاريخ مسيحيت  » ٤٢ماه «
ميباشد.همانگونه كه ديديم ،جفاي زن پاكدامن براي » زماني و زماني و نصف زمان طول كشيد « كه سه و نيم »
زمان « يا » سال « نبوتي مي شود )مكاشفه  ١٣ :١٢و ١٤؛ را با دانيال  ٢٥ :٧مقايسه كنيد( .چهل و دو » ماه « نبوتي برابر
با  ٣٠روز كه در  ٤٢ضرب شده و  ١٢٦٠روز/سال مي شود )مكاشفه  .(٦ :١٢بنابر اين ،زماني و زماني و نصف زمان،
 ٤٢ماه و  ١٢٦٠روز ،همگي به همان دوره  ١٢٦٠ساله معطوف مي شود .اين مرحله زماني كه سرهاي وحش به شدت
مجروح شده  ،پايان ميپذيرد .با بهبود زخمها ،وحش به زندگي باز ميگردد .اين تحسين جهانيان را به همراه دارد و
آنها اژدها و وحش را پرستش ميكنند.

 ٢٥فوريه

دوشنبه

فعاليتهاي وحش دريا
همانطور كه ديروز ديديم ،مكاشفه باب  ١٣آيه  ٥درباره دوره زماني خاصي از آزار و جفا سخن گفت ٤٢ .ماه
فعاليتهاي وحش همان دوره زماني  ١٢٦٠روز/سال آزار و اذيت زن/كليسا در مكاشفه باب  ١٢آيه  ١٤ميباشد) .
يك روز نبوتي نماد يك سال است ]اعداد  ، ٣٤ :١٤حزقيال  .[٦ :٤در درس  ٧مطالعه روز سه شنيه را ببينيد( .سال
 ٥٣٨پس از ميﻼد مسيح تقريباً آغاز اين دوره پيشگويي را مشخص ميكند ،زماني كه كليساي روم به رهبري پاپ
خود به عنوان قدرت كليسايي كه در طول قرون وسطي بر جهان غرب حاكم بود مقرر نمود .رويدادهاي انقﻼب
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فرانسه ضربه مرگباري بر وحش در سال  ١٧٩٨پس از ميﻼد وارد نمود و از اين رو ،حكومت ظالمانه كليسا و مذهب
در دولت را به طور موقت پايان داد.
مكاشفه باب  ١٣آيات  ٥تا  ٨را با دانيال باب  ٧آيه  ٢٤و دوم تسالونيكيان باب  ٢آيات  ٢تا ١٢
مقايسه كنيد .به چه روشهايي فعاليتهاي وحش دريا به چه شيوههايي بازتاب دهنده توصيفات
شاخ كوچك و مرد متمرد است؟

فعاليتهاي وحش در طول دوره  ١٢٦٠روز/سال نبوتي از لحاظ كفرگويي بيان شدهاند .در عهد جديد ،كفرگويي
ميتواند نشان مطالبه برابري با خدا )يوحنا باب  ١٠آيه  ،٣٣متي باب  ٢٦آيات  ٦٣تا  (٦٥و عمل غصب اقتدار او
)مرقس باب  ٢آيه  .(٧كفرگوييهاي وحش دريا » بر ضد خداست ،تا نام و خيمه او و كساني كه در آسمان
سكونت دارند را بي حرمت سازد « )مكاشفه باب  ١٣آيه  .(٦خدا در معبد آسماني ساكن است ،جايي كه مسيح
بخاطر رستگاري ما خدمت مي كند .وحش دريا در پي بي اثر كردن كار ميانجيگري مسيح است تا با جايگزين
نمودن يك كاهن بشري ،نجات و آمرزش گناهان را انجام دهد.
باب  ١٣مكاشفه به زمان ارتداد عمده در مسيحيت اشاره دارد كه در زماني كه كاتوليك روم مقام و اقتدار خدا را
توسط پاپ به عنوان راس آن مطالبه نمود ،محقق شد .كساني كه تسليم روم نشدند با آزار و جفا و شهادت روبرو
شدند .اگر چه امروزه چنين بيانيه هايي خشن و حتي متعصبانه در نظر گرفته ميشوند ،زمان حاضر نمي تواند تاريخ
را پاك كند ،صرف نظر از اينكه چه تعدادي از مردم چنين چيزي را بخواهند.
ما چگونه ميتوانيم به پيشگويي درباره تاريخ كليسا وفادار بمانيم و در عين حال مادامي كه اين
حقايق را به ديگران ارائه ميكنيم ،مهربان و مراقب باشيم؟
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 ٢٦فوريه

سه شنبه

وحش برخاسته از زمين
نيمه اول باب  ١٣مكاشفه ،قدرت فعال روم را در خﻼل دوره نبوتي  ١٢٦٠روزه/ساله تشريح مي كند .با رويدادهاي
انقﻼب فرانسه ،اين نظام مذهبي -سياسي ،زخمي كشنده دريافت نمود .با اين وجود ،اين زخم كشنده در نهايت
بهبود خواهد يافت و اين نظام را بار ديگر احياء نمود .نيمه دوم اين باب نحوه اتفاق افتادن اين زخم كشنده را
توصيف ميكند.
مكاشفه باب  ١٣آيه  ١١را بخوانيد .ويژگيهاي وحش دوم كدامند؟ با توجه به مكاشفه باب ١٢
آيات  ١٤تا  ،١٦اهميت اين واقعيت كه اين وحش از زمين برميخيزد ،چيست؟

يوحنا وحش ديگري را مشاهده ميكند كه از زمين بيرون مي آيد .اين به دومين وحش به عنوان قدرت مشابه با قبلي
اشاره دارد .با اين وجود ،در تضاد با وحش اول كه ظاهري وحشتناك داشت ،وحش زمين ظاهري بيخطر دارد .اين
وحش دو شاخ مثل شاخهاي برّه دارد )مكاشفه باب  ١٣آيه  .(١١برّه در مكاشفه نماد منحصر به مسيح ميباشد .از اين
رو ،اين قدرت آخر زمان ظاهري شبيه به مسيح دارد.
اين قدرت ،در قلمروي ظهور كرد كه از زني در برابر سيل جفا در ختم  ١٢٦٠روز /سال محافظت نمود كه نمادي از
كليساي راستين خدا بود )مكاشفه  .(١٦-١٤ :١٢اين وحش زميني بطور بديهي يك بازيگر تازه بر روي صحنه است،
كه بعنوان قدرت جهاني پس از وحش دريا برخاسته و در وقايع انقﻼب فرانسه زخم كشنده اي دريافت نموده است،
كه بدين معني است كه وحش زميني بازيگر خاص آخر زمان است.
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» كدام ملت از دنياي نوين در سال  ١٧٩٨در قدرت ظهور كرد ،كه وعده قدرت و عظمت مي دهد و توجه جهان را
به خود جلب مي كند؟ كاربرد سمبل به كسي اجازه سوال نمي دهد .يك ملت ،تنها يكي ،با مشخصات نبوت
مطابقت دارد؛ بدون اشتباه به اياﻻت متحده امريكا اشاره مي كند – .الن جي وايت .
Ellen G. White, The Great Controversy, p. 440.

مكاشفه  ١١ :١٣نشان مي دهد كه امريكا كه اكثريتي پروتستان دارد ،سرانجام مانند اژدها شروع به سخن گفتن مي
كند ،همچون شيطان ،با تاثيري جهاني مشابه با امپراتوري روم .اين قدرت آخر زماني سبب شد كه كل دنيا اولين
وحش را پرستش كند ،كه زخمي كشنده دريافت كرده بود .با كﻼمي ديگر ،اياﻻت متحده ،كه يكبار مامن و ماوايي
براي كليسا فراهم ساخته بود ،در زماني نقش جفاگر را در وقايع ايام آخر بازي خواهد كرد.
هنگامي كه اياﻻت متحده نخستين بار به عنوان دومين وحش شناسايي شد ،قدرت و تأثيرش به
هيچ وجه نزديك به آنچه امروزه است ،نبود .اين واقعيت چگونه به تأييد شناسايي اياﻻت متحده
به عنوان قدرت به تصوير كشيده شده در پيشگويي كمك ميكند؟

 ٢٧فوريه

چهارشنبه

تصوير وحش
مكاشفه باب  ١٣آيات  ١٢و  ١٣را بخوانيد .اول پادشاهان باب  ١٨آيه  ٣٨و اعمال رسوﻻن باب ٢
آيه  ٣چگونه به ما در درك ماهيت فعاليتهاي فريبنده وحش  -كه بزرگترين آنها آوردن
آتش از آسمان است  -كمك ميكند؟

با انجام معجزات ،وحش شبيه به بره بسياري را متقاعد خواهد كرد كه كﻼم آن درست است به رغم اينكه در
هماهنگي و توازن كامل با كﻼم نيست » .از طريق عامل روحگرائي ،معجزات شكل خواهد گرفت ،بيمار شفا خواهد
يافت و بسياري از شگفتي هاي غير قابل انكار صورت خواهد گرفت « الن جي وايت.
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Ellen G. White, The Great Controversy, p. 588

اين معجزات به وحش شبيه به بره كمك خواهد كرد تا ساكنان زمين را ترغيب به ساخت تصوير وحش دريا كنند
كه زخمي كشنده دريافت نمود.
بهبود زخم كشنده وحش دريا به احياء روم وابسته به پاپ ،به عنوان قدرت مذهبي _ سياسي اشاره دارد .وحش شبيه
به برّه همچون اژدها شروع به سخن گفتن مي كند و قدرت وحش دريا را اعمال كرده و عدم تحمل خود را با اين
نماد ها به اقوام ديگر نشان مي دهد.
» چنين اعمالي با اصول اين حكومت مغايرت دارد ،به نبوغ نهادهاي آزاد آن ،با اظهار علني اعﻼميه استقﻼل ،و با
قانون اساسي  ....ولي تناقض و ناسازگاري چنين حركتي با نمادي كه معرفي شده مطابقت دارد .اين وحش شبيه بره
شاخداري است – كه اقرار به پاكي ،آرامي و بي خطر بودن دارد – ولي شبيه يك اژدها صحبت مي كند....
» به آنان مي گويد كه بر زمين ساكن شويد ،تا آنان بتوانند تصويري شبيه وحش بسازند .در اينجا بطور واضح شكلي
از يك حكومت ارائه شده كه به موجب آن قدرت قانونگذاري به مردم سپرده شده ،يك گواهي قابل توجه مبني بر
اينكه اياﻻت متحده ملتي است كه در نبوت مشخص شده است.
» ولي امثناي تصوير وحش كدام است؟ و چگونه شكل مي گيرد؟ تصويري كه توسط وحش دو شاخ شكل گرفته،
تمثال و تصوير مربوط به خود وحش است .كه تمثال وحش نيز نام دارد.
سپس براي آموختن اينكه تصوير چه شكلي است و چگونه شكل مي گيرد ،بايد ويژگي هاي خود وحش يعني
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
قدرت خدا را از دست داد؛ و بخاطر كنترل ضمير مردم ،در پي حمايت از قدرت هاي دنيوي و غير ديني افتاد .نتيجه
آن سيستم حكومتي پاپ بود ،كليسايي كه قدرت حومت را كنترل و آن را براي پيشرفت كارهاي خود بكار مي
برد ،خصوصاً براي مجازات »ارتداد«...
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» هنگامي كه كليساهاي پيشگام اياﻻت متحده ،با چنين اصول اعتقادي كه با هم در اشتراك دارند متحد مي شود ،بر
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...
» تصوير وحش معرف شكلي از ارتداد پروتستان است كه رشد خواهد كرد هنگامي كه كليساهاي پروتستان در
جستجوي كمك از قدرت هاي مدني براي تحميل عقايد تعصب آميز خود باشد .الن جي وايت.
Ellen G. White, The Great 21 Controversy, pp. 442–44

 ٢٨فوريه

پنجشنبه

نشان وحش
باب  ١٣مكاشفه نشان ميدهد كه وحش شبيه به برّه در بحران نهايي نقش اصلي را ايفا خواهد نمود .اين قدرت
جهاني سيستمي سراسري ايجاد خواهد كرد كه به كنترل اعتقادات مردم مبادرت خواهد ورزيد .اين سيستم بازتابي
از مسيحيت قرون وسطي تحت كنترل پاپ مي باشد.
مكاشفه باب  ١٣آيات  ١٦و  ١٧و تثنيه باب  ٦آيات  ٤تا  ٨را بخوانيد .رابطه زدن نشان بر روي
پيشاني و دست راست با فرمانهاي خدا چه ارتباطي دارد؟

مردم تمام طبقات اجتماعي تحت فشار قرار خواهند گرفت كه نشان وحش را بر روي دست راست يا پيشاني خود
بزنند .دريافت اين نشان يعني پيوند با وحش .درست همانطور كه مهر ،افراد متعلق به خدا را شناسايي ميكند
)مكاشفه  ٣ :٧و ٤؛ مكاشفه باب  ١٤آيه  ،(١نشان وحش نيز پرستش كنندگان وحش را مشخص ميكند.
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نشان وحش هيچ نوع عﻼمت قابل مشاهدهاي نميباشد .قرار گرفتنش بر دست راست يا پيشاني بر اساس
دستورالعملي است كه موسي به بنياسرائيل داد تا شريعت خدا را به عنوان نشاني بر دست يا پيشاني خود ببندند )تثنيه
باب  ٦آيه  .(٨اين اشاره ميكند كه نشان بر پيشاني به تحت تأثير قرار دادن ذهن با شريعت خدا و بر دست راست به
رفتار ،آنچه مردم انجام ميدهند ،اشاره دارد.
مسئله اصلي در بحران نهايي ،عبادت و فرمانبرداري از خدا در نگه داشتن فرمانهايش خواهد بود )مكاشفه باب ١٤
آيه  .(١٢فرمان سبت به طور خاص آزمودن وفاداري و فرمانبرداري از خدا خواهد بود .همانگونه كه سبت عﻼمت
متمايز فرمانبرداري قوم وفادار خدا است )حزقيال باب  ٢٠آيه  ١٢و  ،(٢٠نشان وحش نيز عﻼمت اطاعت از وحش و
اتحاد با او ميباشد.
نشان وحش به عنوان جايگزين فرمانهاي بشري به جاي احكام خدا عمل ميكند .بزرگترين گواه اين واقعيت،
ايجاد نهاد انساني يكشنبه )دانيال باب  ٧آيه  ٢٥را ببينيد( به عنوان روز عبادت به جاي روز هفتم سبت ،روز تعيين
شده در كتاب مقدس ميباشد .ما خداوند را به عنوان خالق عبادت ميكنيم؛ و روز هفتم سبت از ابتداي خلقت
جهان ما به عنوان عﻼمت حقيقي آفرينندگي وي بوده است .تﻼش براي تغيير عﻼمت آفرينندگي خدا به روزي
ديگر ،تﻼش براي غصب نمودن نقش و قدرت خدا ميباشد» .نشان وحش سبت پاپي مي باشد  ....هنگامي كه هرمان
سبت جعلي تحميل خواهد شد ،و صداي بلند فرشته سوم بر عليه پرستش وحش و تمثال او هشدار مي دهد ... ،آنگاه
كساني كه همچنان به طغيانگري ادامه مي دهند ،نشان وحش را دريافت خواهند نمود .الن جي وايت
Ellen G. White, Evangelism, pp. 234, 235.

مكاشفه  ١٨ :١٣مي گويد :اين خود معمايي است و هر كه باهوش باشد ميتواند عدد جانور را محاسبه كند .اين
عدد ،اسم يك انسان است و مقدار عددي حروف نام او  ٦٦٦است « .اين مرد كيست؟ پولس او را به عنوان » مرد
گناه « تشريح مي كند )دوم تسالونيكيان  .(٣ :٢اين چهره به قدرت پاپ اشاره مي كند كه توسط وحش دريا نمادين
شده است ،كه نام كفرآميز آن بر روي سرهايش اشاره به عنوان الهي است كه براي خودش مدعي است ،تا
باصطﻼح جايگاه پسر خدا را بر روي زمين بگيرد.
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جمعه

تفكري

 ١مارس
فراتر :مكاشفه نشان ميدهد كه سبت عﻼمتي از اطاعت در پايان تاريخ خواهد بود .با اين وجود ،ما

بايد به ياد داشته باشيم كه نگه داشتن يكشنبه اكنون خود به معناي داشتن نشان وحش نيست .نگه داشتن يكشنبه تنها
زماني كه مردم با وجود فريبهاي موجود ،مسائل مربوط به انتخاب يك روز براي عبادت را درك كردهاند و
انتخابشان موافق يا مخالف با خدا باشد ،نشان وحش خواهد شد .با اين حال،آن زمان همچنين در آينده قرار دارد.
» هيچ كس هنوز نشان وحش را دريافت نكرده است .زمان آزموده شدن هنوز نيامده است .در همه كليساها از جمله
كاتوليك روم مسيحيان واقعي وجود دارند .هيچ كدام تا زماني كه نور را نداشته باشند و تعهد فرمان چهارم را نبينند،
محكوم نميشوند .اما هنگامي كه حكم نگه داشتن سبت تقلبي اجرا شود ،و فرياد بلند فرشته سوم به بشر عليه عبادت
وحش و تصويرش هشدار بدهد ،خط ميان درست و اشتباه به وضوح كشيده خواهد شد .سپس ،كساني كه همچنان
به تخلف ادامه دهند نشان وحش دريافت خواهند نمود  -الن جي .وايت،
—Ellen G. White, Evangelism, pp. 234, 235

بياييد به ياد داشته باشيم كه امروزه نگه داشتن يكشنبه باعث از دست رفتن يك فرد و يا نجات او نمي شود .با اين
وجود آن زمان رسيده است كه نشان وحش مسئله اصلي خواهد شد و انتخاب روزي براي عبادت آزمون وفاداري
خواهد بود .مكاشفه از قوم خدا ميخواهد كه كتاب مقدس را برداشته و با روحيهاي راسخ كﻼم نبوي را براي خود
مطالعه كنند و تمام تﻼش خود را بكنند كه انجيل مسيح را به كساني كه هنوز آن را دريافت نكردهاند ،برسانند.

سواﻻتي براي بحث
 -١همچنانكه وضعيت جهان امروزي را مشاهده ميكنيد ،چه گرايشاتي در حوزههاي مذهبي و
سياسي مييابيد كه به نظر ميرسد بسوي محقق شدن نبوت مكاشفه باب  ١٣به پيش مي روند؟
 -٢همچنانكه منتظر پايان هستيم ،نگرش ما نسبت به مسيحيان در ساير فرقهها چگونه بايد باشد؟ به
اندرز زير فكر كنيد :خدمتگزاران ما بايد به دنبال نزديك شدن به خدمتگزاران ساير فرقهها
باشند .براي اين افراد كه مسيح برايشان ميانجيگري ميكند ،دعا كنيد .آنها مسئوليتي جدي
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دارند .ما به عنوان رسوﻻن مسيح ،بايد عﻼقهاي جدي و عميق به چوپانان گلهها نشان دهيم- .
الن جي .وايت... ،
—Ellen G. White, Testimonies for the Church, 2 vol. 6, p. 78.

ما در نگرش خود نسبت به مسيحيان ساير فرقهها ،چگونه ميتوانيم از نشان دادن روحي غير
مسيحي اجتناب كنيم؟ چگونه بايد براي آنها و عقيده شخصيشان احترام قائل شويم بدون اينكه
باورهاي خود را به خطر نياندازيم؟

100

Jan | Feb | Mar 2019

كليساي ادونتيست هاي روز هفتم  Farsi Quarterly Lessonsدروس سبت گروه بزرگساﻻن | سه ماهه اول سال ٢٠١٩

 ٢تا  ٨مارس

درس دهم

انجيل ابدي خدا
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات  ٦تا ١٢؛ متي باب  ٢٤آيه ١٤؛ جامعه باب  ١٢آيات  ١٣و ١٤؛
خروج باب  ٢٠آيات  ٢تا ١١؛ اشعيا باب  ٢١آيه  ،٩باب  ٣٤آيات  ٨تا .١٠
آيه حفظي » :در اينجاست صبر مقدسين كه احكام خدا و ايمان عيسي را حفظ مينمايند «
)مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه .(١٢
مكاشفه يوحنا نشان ميدهد كه فريب آخر زمان شيطان چنان موفق خواهد بود كه جهان انتخاب خواهد نمود وحش
را عبادت كرده و نشان او را دريافت نمايد .با اين وجود ،مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات  ١تا  ٥به ما ميگويند كه خدا
بازماندگان خود را خواهد داشت ،كساني كه براي خداوند مي ايستند ،زماني كه اكثر جهانيان چنين نميكنند.
در انتها مردم بايدانتخاب كنند ،كه عبادت كنند يا نكنند )همه هميشه چيزي را عبادت ميكنند( ،چه كسي بايد
پرستش ميباشد .عبادت كنندگان وحش نشان را بر روي پيشاني يا دست راست خود به عنوان نماد از انتخاب خود
براي خدمت كردن به اين نظام مرتد با ذهن و اعمال خود ،دريافت خواهند كرد.
در عين حال ،جهان شاهد انتشار گسترده انجيل به گونهاي خواهد بود كه از زمان پنطيكاست مشاهده نشده است،
خواهد بود .پيش از آمدن داوريهاي خدا بر بشر متمرد ،خدا پيامهاي هشدار خود را خواهد فرستاد » و فرشتهاي
ديگر را ديدم كه در وسط آسمان پرواز ميكند و انجيل جاوداني را دارد تا ساكنان زمين را از هر امت و قبيله و زبان
و قوم بشارت دهد « )مكاشفه .(٦ :١٤
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خدا نميخواهد كسي نابود شود بلكه همه نجات يابند ،كه به همين دليل است كه مرگ مسيح براي تمام بشريت
بود .مسئل اين است كه چه كسي آن تمهيدات را خواهد پذيرفت و چه كسي خير.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ٩مارس آماده شويد.

 ٣مارس

يكشنبه

پيامهاي سه فرشته
درست پيش از پايان ،خدا پيامهاي هشدار خود را ميفرستد كه به طور نمادين در قالب سه فرشته سخنگو در حال
پرواز در آسمان به تصوير كشيده شدهاند .واژه يوناني معادل فرشته ) (angelosبه معني پيامرسان ميباشد .شواهد
متقن از مكاشفه يوحنا پيشنهاد مي كند كه سه فرشته براي قوم خدا ايستاده اندكه پيامهاي آخر زمان به ايشان سپرده
شده است تا آنها را با جهان به اشتراك بگذارند.
مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ٦به همراه متي باب  ٢٤آيه  ١٤را بخوانيد .پيام اولين فرشته با عنوان
انجيل جاوداني )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  (٦نام برده شده است .شرح اين اعﻼميه با عنوان »
انجيل ابدي « در باره محتوا و هدف پيام فرشته اول چه چيزي به ما ميگويد؟ چرا اين پيام
محور اعتقادات ماست؟

اين اولين پيام آخر الزمان اعﻼميه انجيل در چارچوب ساعت داوري خداست كه بر جهان واقع مي شود .انجيل
خبري خوش در باره خداست ،كه بشر را بر اساس ايمان به عيسي مسيح و كار او براي آنان نجات مي بخشد .انجيل
»ابدي و جاوداني« است بخاطر اينكه خدا هرگز تغيير نمي كند .نقشه او در جاي خود به پيش مي رود ،حتي قبل از
اينكه ما هستي داشته باشيم )دوم تيموتائوس  ،٩ :١تيطس  .(٢ :١پيام فرشته اول ،شامل رستگاري و داوري است.
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خبر خوش نجات براي كساني است كه آن را ميپذيرند اما همچنين هشدار داوري براي كساني است كه اميد ارائه
شده آن را نمي پذيرند.
سه فرشته در حال انتشار پيامها به »آواز بلند« توصيف شدهاند )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات  ٧و  .(٩اين پيام ها فوري
و مهم هستند؛ و همه بايد آنرا بشنوند زيرا به سرنوشت ابدي ايشان مربوط ميشود .همينطور ،اين پيامها بايد به تمام
ملتها ،قبايل ،زبانها و مردم اعﻼم شود .اين اعﻼميه بطور خاصي مهم و برجسته مي باشند زيرا در زمان آخر،
وحش اقتدار خود را بر همه قبايل ،زبانها و ملتها اعمال خواهد كرد )مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيه  .(٧فعاليت هاي
فريبكارانه شيطان ،كه جهان را هدف قرار داده با اعﻼميه جهاني انجيل در باره پايان زمان تقارن دارد.
پيامهاي سه فرشته توسط قوم خدا انتشار مييابد تا با شيطان و متحدان آخرالزماني خود مقابله كند كه اژدها ،نماد
بت پرستي /روحگرائي؛ وحش دريا كه كاتوليك روم را تداعي مي كند؛ و پيامبر كذاب ،يا وحش شبيه بره ،كه
معرف پروتستان مرتد مي باشد )مكاشفه  .(١٣آنان به كار خود ادامه مي دهند تا زمان بﻼي هفتم فرا برسد )مكاشفه
 ١٣ :١٦و  .(١٤از اين رو ،در آخر زمان ،دو نوع پيام رقيب و هماورد به جهان ارائه خواهد شد ،كه هر كدام قصد
دارند تا بيعت مردم روي زمين را بدست آورند.
بعنوان ادونتيستهاي روز هفتم فراخوانده شدهايم تا حقايق پايان زمان موجود در پيام هاي سه
فرشته را به همه جهان برسانيم .براي كمك به اين امر ،چه كاري انجام ميدهيد؟ همچنين چه
كارهاي بيشتري ميتوانيد انجام دهيد؟

 ٤مارس

دوشنبه

پيام فرشته اول :بخش ١
مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ٧را به همراه جامعه باب  ١٢آيات  ١٣و  ١٤بخوانيد .خداترسي به چه
معناست؟ مفهوم ترسيدن از خدا چگونه به انجيل مرتبط ميشود و انجيل چه ارتباطي با نگه
داشتن فرمانهاي خدا دارد؟ )روميان باب  ٧آيات  ٧تا  ١٣را نيز ببينيد (.ارتباط ميان خداترسي و جﻼل
دادن او چيست؟
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فراخوان » از خدا بترسيد و او را تمجيد نمائيد « )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ،(٧در چارچوب »انجيل ابدي« اعﻼم
گرديده است .درك آنچه مسيح براي نجات ما انجام داده است منجر به واكنش مثبت به وي ميشود.
در كتاب مقدس ،خداترسي و تمجيد او بطور نزديكي با هم مرتبط هستند )مزامير  ،٢٣ :٢٢مكاشفه  .(٤ :١٥هر دو
باهم تعين كننده رابطه درستي با خدا هستند )ايوب  (٨ :١و همچنين اطاعت و فرمانبرداري از او را ترغيب مي كند.
خداترسي به معني هراس داشتن از او نميباشد ،بلكه او را جدي بگيريم و اجازه بدهيم تا در زندگي ما حضور داشته
باشد .قوم آخرالزمان خدا كساني هستند كه خداترس مي باشند )مكاشفه يوحنا باب  ١١آيه  ١٨و باب  ١٩آيه  ٥را
ببينيد(.خدا از قوم خود مي خواهد تا او را دوست داشته باشند)تثنيه  ،١٣ :١١متي  ،(٣٧ :٢٢از او اطاعت كنند )تثنيه
باب  ٥آيه  ،٢٩جامعه باب  ١٢آيه  (١٣و خصوصيت هاي او را منعكس كنند )پيدايش باب  ٢٢آيه .(١٢
براي قوم خدا مهم است تا او را تمجيد نمايند بهاطر اينكه » ساعت داوري او آمده است « )مكاشفه يوحنا باب ١٤
آيه  .(٧داوري مورد نظر در اينجا ارزيابي داوري پيش از ظهور ميباشد كه قبل از آمدن دوباره مسيح اتفاق ميافتد.
هدف از داوري اين است كه آشكار شود كه آيا بدرستي خدا را خدمت كرده ايم يا نه ،انتخابي كه با اعمال ما
هويدا مي شود )دوم قرنتيان  ١٠ :٥را ببينيد( .در پايان اين داوري ،سرنوشت همه افراد مشخص ميشود )مكاشفه
يوحنا باب  ٢٢آيه  (١١و عيسي خواهد آمد تا اجر خود را براي همه انسانها بر اساس اعمالشان بياورد )مكاشفه
يوحنا باب  ٢٢آيه .(١٢
داوري در باب  ١٤مكاشفه يوحنا بخشي از انجيل است .براي كساني كه رابطه درستي با خدا دارند ،داوري خبر
خوش است؛ به معني تبرئه شدن ،نجات و آزادي است .با اين وجود ،براي افراد بيايمان خبر بد است .پيام داوري
پيش رو ،فراخواني براي آنها به منظور بازگشت به خدا و توبه است ،زيرا خدا نميخواهد هيچ كس نابود شود بلكه
همه توبه كنند )دوم پطرس باب  ٣آيه .(٩
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به تنهايي چگونه ميتوانيد براي داوري بايستيد؟ زندگيتان چه حكمي براي شما به همراه خواهند
داشت؟ پاسختان چه چيزي درباره نياز به انجيل مي گويد و اينكه چرا پيوند بسيار نزديكي با
داوري در پيام فرشته اول دارد؟

 ٥مارس

سه شنبه

پيام فرشته اول :بخش ٢
مكاشفه يوحنا نشان ميدهد كه مسائل محوري در بحران نهايي تاريخ زمين ،عبادت كردن و فرمانبرداري از خدا،
آنگونه كه در نگاه داشتن احكامش آشكار شده است )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ،(١٢خواهند بود .مردم جهان به
دو گروه تقسيم خواهند شد :كساني كه از خدا ترسيده و او را عبادت ميكنند و آنهايي كه از وحش ترسيده و او
را ميپرستند.
چهار فرمان نخست ده فرمان را بار ديگر بخوانيد )خروج باب  ٢٠آيات  ٢تا  .(١١سپس باب ١٣
مكاشفه يوحنا را بررسي كنيد .وحش چگونه طالب پرستش است )مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات  ٧و ،(٨
برپائي تمثال وحش تا پرستش شود )مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات  ١٤و  ،(١٥بي حرمتي عليه خدا و نام وي
)مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات  ٥و  ،(٦و دريافت نشان وحش )مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات  ١٦و  ،(١٧اشاره به
حمله شيطان به چهار فرمان نخست از ده فرمان در بحران نهايي اشاره دارند؟

مفهوم اصلي از چهار فرمان نخست از ده فرمان پرستش است .مكاشفه يوحنا نشان ميدهد كه اين فرمانها به معيار
وفاداري به خدادر بحران نهايي تبديل خواهند شد .نبرد نهايي ميان مسيح و شيطان به وضوح به پرستش و چهار
فرمان نخست مربوط ميشود.
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بر مسئله كليدي در بحران نهايي در دومين هشدار پيام فرشته اول تأكيد شده است .فراخوانده شدن به پرستش او را
كه آسمان و زمين و دريا و چشمهها را آفريد )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ،(٧اشارهاي لفظي به فرمان چهارم از ده
فرمان ميباشد )خروج باب  ٢٠آيه  .(١١اين واقعيت نشان ميدهد كه فراخوانده شدن به پرستش خدا و خالق در
چارچوب نگاه داشتن سبت داده شده است.
استراحت و عبادت در روز هفتم شنبه ،عﻼمت مخصوصي از رابطه ما با خداست )خروج باب  ٣١آيه ١٣؛ حزقيال
باب  ٢٠آيه  .(١٢پيام فرشته اول نشان ميدهد كه در آخر زمان مردم جهان فراخوانده خواهند شد كه به پرستش
خداي خالق حقيقي بازگردند و جايگاه مشروع وي در زندگيشان را به او بدهند .اين پيام ،پاسخي است به
فعاليتهاي فريبنده آخر زمان شيطان در كشاندن جهان به مذهبي دروغين و خدمت و پرستش خداي جعلي .در
مركزيت همه اينها فرمان چهارم ،روز هفتم سبت قرار خواهد داشت.
» در حالي كه نگه داشتن سبت دروغين براي پيروي از قانون دولت كه در تضاد با فرمان چهارم است ،اذعان به
تبعيت از قدرتي است كه در ضديت با خداست .نگه داشتن سبت حقيقي در فرمانبرداري از احكام خدا ،گواهي از
وفاداري به خالق ميباشد .در حالي كه يك گروه با پذيرفتن عﻼمت تسليم به قدرتهاي زميني ،نشان وحش را
دريافت ميكند ،گروه ديگر كه عﻼمت وفاداري به اقتدار الهي را انتخاب ميكنند ،مهر خدا را دريافت ميكنند- .
الن جي .وايت،
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؟

 ٦مارس

چهارشنبه

پيام فرشته دوم
فرشته دوم پيام سقوط يا ارتداد بابل را اعﻼم مي كند و آن را به عنوان سيستم مذهبي دروغين شناسائي مي كند .در
مكاشفه  ،٥ :١٧گفته شده كه بابل مادر فواحش است .دختران او نمادي از كليساهايي است كه با اصول اعتقادي و
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رسوم او متمسك شده اند و از الگوي او براي قرباني كردن حقيقت و تاييد خدا پيروي مي كنند ،بخاطر اينكه
اتحادي نامشروع را با جهان شكل دهند – .الن جي وايت.
—Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 382, 383.

مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ٨را بهمراه باب  ١٨آيه  ٢و اشعيا باب  ٢١آيه  ٩را بخوانيد .تكرار دوگانه
واژه سقوط كرده به قطعي بودن پايان بابل اشاره دارد .تشريح شده كه بابل هم اكنون سقوط
كرده است ،ولي سقوط او به آينده نيز منتسب گرديده است ،چگونه اينچنين است؟

بابل آخر زمان در مكاشفه اتحاد سيستمهاي دروغين مذهبي است كه شامل كاتوليك روم و پروتستان مرتد مي شود.
اينها دست در دست هم مي گذارند تا بر ضد امت خدا به شيطان خدمت كنند )مكاشفه  ،١٨-١١ :١٣مكاشفه :١٦
 ،١٣مكاشفه  ٥ :١٧را ببينيد( .اين اتحاد مذهبي مرتد ،كبر بابل كهن در رفعت دادن خويش فراتر از خدا را عيان مي
سازد تا جاي او را در اين جهان بگيرد .پيام فرشته دوم به قوم خدا هشدار مي دهد كه اين سيستم تبهكار بيشتر و
بيشتر از حقيقت جدا خواهد شد كه عاقبت نپذيرفتن نور آخر زمان پيام انجيل است .تنها زماني كه اتحاد كليسا با
جهان بطور كامل در تمامي مسيحيت بوقوع بپيوندد ،سقوط بابل كامل مي شود .الن جي وايت.
The Great Controversy, p. 390

بار ديگر مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ٨را بهمراه باب  ١٧آيه  ٢و باب  ١٨آيه  ٣را بخوانيد .بابل
چگونه دنيا را مجبور ميسازد شراب زناي او را بنوشد؟ اين شراب نماد چيست؟
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مكاشفه  ١٧بابل آخر زمان را بعنوان فاحشه اي به تصوير مي كشد كه مي خواهد مردم زمين را از شراب شناعت
خود مست كند )مكاشفه .(٢ :١٧
شراب بابل به تعاليم دروغين و انجيل دروغين كه توسط اين سيستم مرتد مذهبي ارائه مي شود اشاره مي كند.
امروزه ،بسياري از كليساهاي پروتستان ،در تكميل و تحقق نبوت كتاب مقدس ،بسرعت اختﻼفاتي را كه يك بار
آنان را از كليساي كاتوليك روم جدا كرده بود كنار مي گذارد و از حقيقت كتاب مقدسي روي بر مي گرداند و ما
شاهد تاثير فاسد كننده شراب بابل در ميان پيكره اقرار كرده به مسيح هستيم :تغيير و تكامل تدريجي مبتني بر
خداشناسي ،كه بطور ضمني در مقابله با مرجع آفرينش در پيام فرشته اول مي باشد؛ رسوم و سنت هاي وابسته به
علوم الهي كه خود را جايگزين »كﻼم محض « كرده؛ اصول اخﻼقي تجديد نظر شده كه تعاريف كتاب مقدسي از
جنسيت ،ازدواج و چيزهاي بيشتر را بدرود گفته است.
مردمي كه مست شده اند ديگر نمي توانند بطور واضح فكر كنند .هنگامي كه مردم با شراب بابل از نظر روحاني
سرخوش و مست مي شوند ،بايل آنان را فريب مي دهد تا وحش دريا را پرستش نموده و نشان وحش را دريافت
كنند.

 ٧مارس

پنجشنبه

پيام فرشته سوم
مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ١٢چگونه قوم وفادار خدا را مجسم مي كند؟

در تباين با امت وفادار خدا ،مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات  ٩و  ١٠درباره سرنوشت كساني كه با غضب خدا روبرو
ميشوند ،هشدار ميدهد .در عهد قديم ،فرود آمدن خشم خدا به طور نمادين به صورت نوشيدن شراب از جام
توصيف شده است )ارميا باب  ٢٥آيات  ١٥و  .(١٦شدت داوري بر پرستش كنندگان وحش به صورت نوشيدن
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شراب غضب خدا كه مخلوط نشده و رقيق نيست ]درآن هيچ تخفيف و استثنائي نيست[ ،بيان گرديده است )مكاشفه
 .(١٠ :١٤مردم باستان اغلب شراب را با آب مخلوط ميكردند تا قدرت مست كنندگي آن كاهش يابد .ولي شراب
غضب خدا به عنوان مخلوط نشده يا رقيق نشده تشريح شده است .شراب مخلوط نشده و رقيق نشده معرف ريختن
غضب خدا در قوت كامل آن و بدون ترحم است.
مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات  ١٠و  ١١را بهمراه باب  ٢٠آيات  ١٠تا  ١٥را بخوانيد .چگونه اشعيا باب
 ٣٤آيات  ٨تا  ١٠و يهودا آيه  ٧اين بيانيه را روشن ميكنند :دود آتشي كه آنها را عذاب ميدهد
تا به ابد بلند خواهد بود؟

بيان عذاب با آتش و گوگرد به نابودي كامل اشاره دارد .آتش و گوگرد وسيله داوري ميباشند )پيدايش باب ١٩
آيه ٢٤؛ اشعيا باب  ٣٤آيات  ٨تا  .(١٠دود بلند شده از نابودي ،تصويري شناخته شده در كتاب مقدس ميباشد .اشعيا
نابودي آينده ادوم با آتش و گوگرد را پيشگويي نمود :تبديل به زميني سوخته خواهد شد؛ روز و شب ميسوزد و
براي هميشه از آن دود بر ميخيزد )اشعيا باب  ٣٤آيه  .(١٠يهودا سرنوشت سدوم و غموره را به صورت رنج كشيدن
از مجازات آتش ابدي )يهودا آيه  (٧توصيف ميكند .اين آيات در مورد سوختن بيپايان سخن نميگويند زيرا
هيچ كدام از اين شهرها امروزه در حال سوختن نيستند .عواقب ابدي هستند و نه خود سوختن .آتش ابدي در
مكاشفه يوحنا به نابودي اشاره دارد؛ سوختن به اندازه كافي ادامه مي يابد تا زماني كه ديگر چيزي براي سوختن باقي
نماند.
اگر چه ميتوانيم براي اين حقيقت بزرگ كه آتشهاي جهنم تا ابد از دست رفتگان را شكنجه
نميدهند سپاسگزار باشيم ولي مجازات به اندازه كافي دهشتناك است .دائمي بودن و شدت
مجازات در بارع وظيفه مقدسي كه به ما داده شده است تا به ديگران هشدار بدهيم كه چه
چيزي در شُرُف وقوع است ،چه مي گويد؟
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جمعه

تفكري

 ٨مارس
فراتر :هشدار نهايي ،صفحات  ،٦١٢-٦٠٣از كتاب جدال عظيم ،نوشته الن جي وايت را بخوانيد.

مكاشفه يوحنا نشان ميدهد كه در انتهاي زمان ،قوم خدا مأموريت يافته اند تا انجيل آخر زمان رابه جهان اعﻼم
كنند .كار پيش رويمان دلهرهآور به نظر ميرسد اما غير ممكن نميباشد .با اين وجود ،وعده قدرت خدا به ما داده
شده است.
» كار بزرگ انجيل با آشكارسازي هاي كم قدرت خدا خاتمه نمي يابد ....
» پيام نه با مباحثه زياد بلكه با اعتقادي عمقي بواسطه روح خدا منتقل خواهد گرديد.استدﻻل ها رارئه شده اند .بذر ها
كاشته شده اند و حاﻻ جوانه زده و ثمره خواهند داد « الن جي وايت.
Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 611, 612.

پايان اعﻼن پيام نهايي خدا به جدايي بزرگي منتج خواهد گرديد كه مردم جهان را به دو اردو تقسيم مي كند :آناني
كه خدا را دوست داشته و از او تبعيت مي كنند و كساني كه از وحش پيروي كرده و از او اطاعت مي كنند .اين
جدائي با عبارت هايي از برداشت دو محصول به تصوير كشيده شده اند :جمع آوري گندم براي انبار )مكاشفه :١٤
 (١٦-١٤و انگورهايي كه در زير چرخشت له مي شوند )مكاشفه  .(٢٠-١٧ :١٤اين جدائي نهايي موضوع مكاشفه ١٧
و  ١٨مي باشد.

سواﻻتي براي بحث
 -١اين انديشه را بازتاب بدهيد :چه كساني بيش از ادونتيست هاي روز هفتم پيام هاي سه فرشته
را موعظه مي كنند؟ اين مطلب در باره اين كه چقدر كار ما مهم است و چقدر بايد آن را جدي
بگيريم ،چه چيزي به ما مي گويد؟
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 -٢چرا فكر مي كنيد كه مفهوم داوري در ميان مسيحيان محبوب نيست؟ مفهوم داوري پيش از
ظهور چه ارتباطي به مسيحيان امروزي دارد؟ چگونه مي توانيد به هم ايمانان خود براي درك
بهتر معني درست داوري پيش از ظهور كمك كنيد؟
 -٣به مسئله سبت در چارچوب وقايع نهايي بينديشيد .مسئله اين است :چه كسي را بايد پرستش
كنيم – خالق آسمان ها و زمين )مكاشفه  ،(٧ :١٤يا قدرت وحش را؟ كتاب مقدس تعليم مي دهد
كه سبت روز هفتم كهن ترين )پيدايش  ٢ :٢و  ،(٣بنيادي ترين نشانه آفرينندگي خدا از آسمان و
زمين است .آن حقيقت در باره اينكه چرا سبت ،بعنوان يكي از احكام خدا )مكاشفه  (١٢ :١٤نقش
چنان برجسته اي در بحران هاي نهايي ايفا مي كند چه مي گويد؟
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 ٩تا  ١٥مارس

درس يازدهم

هفت مصيبت آخر
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيه  ،١باب  ٧آيات  ١تا  ،٣باب  ١٤آيات  ٩و  ،١٠باب  ١٦آيات  ١تا
 ،١٢باب  ١٧آيه ١؛ دانيال باب ٥؛ مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيه ١٦؛ دوم تسالونيكيان باب  ٢آيات  ٩تا .١٢
آيه حفظي » :كيست اي خداوند كه از تو خوف نداشته باشد و كيست كه تو را جﻼل ندهد؟ زيرا
تو تنها مقدسي ،همه ملل خواهند آمد و در پيشگاه تو پرستش خواهند نمود زيرا كارهاي عادﻻنه
تو بر هيچ كس پوشيده نيست » )مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيه .(٤
مكاشفه يوحنا باب  ١١آيه  ،١٨وقايع روي زمين را درست پيش از جنگ آرماگدون )نبرد نهايي بين خير و شر( اين
چنين خﻼصه ميكند :اين وضعيت امور بر روي زمين با شرح ايام آخر عيسي تطبيق دارد )لوقا  (٢٥ :٢١و با غضب
خدا ادامه خواهد يافت ،كه داوري او به شكل آخرين هفت بﻼيا بر توبه ناكنندگان فرود خواهد آمد )مكاشفه :١٥
.(١
مكاشفه يوحنا باب  ١٥با تصويري از هفت فرشته با هفت جام پر از غضب الهي آغاز مي شود .اما قبل از ريخته شدن
غضب ،نگاهي اجمالي به آينده مردم وفادار خواهيم انداخت )مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيات  ١تا  .(٤آنان بعنوان
فاتحاني به تصوير كشيده شده اند كه بر حيوان وحشي و پيكرة او و عدد اسمش پيروز شده بودند )مكاشفه ،(٢ :١٥
در حالي كه بر روي چيزي شبيه يك درياي شيشه اي ايستاده و سرود موسي و بره را مي خواندند – همه تصاوير
يادآور عبرانياني است كه در كنار ساحل درياي سرخ )بحر احمر( ايستاده و پيروزي خدا بر مصريان را جشن گرفته
بودند )خروج .(١٥
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اين مقدسين پيروز ،همان كساني هستند كه در مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات ١تا  ٥با عنوان  ١٤٤٠٠٠نفر اشاره
شدهاند .آنها با نپذيرفتن نشان وحش ،از تأثيرات مخرب هفت مصيبت در امان هستند .خيلي زود اجسام فاني ايشان
تغيير خواهد يافت )اول قرنتيان باب  ١٥آيات  ٥١تا  (٥٤و زماني كه عيسي در قدرت و جﻼل ميآيد ،به مقدسين
قيام كرده خواهد پيوست )اول تسالونيكيان باب  ٤آيه .(١٧
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ١٦مارس آماده شويد.

 ١٠مارس

يكشنبه

معناي هفت مصيبت آخر
مردم هم اكنون انتخاب خود را كرده اند خواه براي خدا يا براي بابل .به هر حال پيش از اينكه مسيح بيايد ،بادهاي
مخرب شرزه شيطان كه مهار شده بودند )مكاشفه  (١-٣ :٧رها مي شوند ،كه هفت بﻼ را در پي خواهد داشت.
مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيه  ١را بهمراه خروج  ٧تا  ١١بخوانيد .بﻼهاي مصر كه پيش درآمد هفت
بﻼي آخر در نظر گرفته شده اند در رابطه با هدف و معني چگونه آموزنده در نظر گرفته شده
اند؟

هفت مصيبت آخر به اين دليل بعنوان »آخر« قلمداد شده اند كه درست در انتهاي تاريخ زمين خواهند بود .در
مقايسه ،بﻼياي هفت شيپور دوره زماني را پوشش مي دهد كه كل دوران مسيحيت را در بر گرفته و در قلمرو خود
محدود بوده اند .آن بﻼيا فرو ريختند در حالي كه انجيل همچنان موعظه مي شد )مكاشفه  (١٤ :١١-٨ :١٠و شفاعت
در حال وقوع است )مكاشفه  .(٢-٥ :٨آنها با رحمت در آميخته و هدف آنان اين است تا دشمنان امت خود را به
توبه رهنمون سازند.
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از سوي ديگر ،هفت مصيبت آخر درست پيش از آمدن دوباره فرو خواهند ريخت ،درست پيش از بازگشت
ثاني .آن بﻼيا بر كساني مانند فرعون كه قلب خود را بر ضد محبت رهايي بخش خدا سخت نموده و نخواست تا توبه
كند فرو ريخته خواهد شد )مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيه  .(١١غضب الهي داوري عادﻻنه خدا بر انتخاب هاي آنان
است )روميان باب  ١آيات  ٢٦تا  ٢٨را ببينيد( و در آن زمان از دست رفتگان عواقب انتخابهاي خود را درو
ميكنند.
مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيات  ٥تا  ٨و خروج باب  ٤٠آيه  ٣٤و اول پادشاهان باب  ٨آيات  ١٠و ١١
را بخوانيد .اين بيانيه كه هيچ كس نتوانست تا وقتي كه هفت بﻼي آن هفت فرشته تمام نشده بود
وارد معبد بشود )مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيه  (٨چه پيشنهادي در مورد زمانبندي هفت مصيبت آخر
مي كند؟

عبارت هيچ كس نتوانست وارد قدس بشود )مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيه  (٨به پايان دوره آزمايش اشاره دارد
)مكاشفه  .(١١ :٢٢همانطور كه خدمت ميانجيگرانه مسيح در آسمان به پايان برسد ،درب فرصت براي توبه براي
هميشه بسته خواهد شد .بنابر اين ،مصيبتهاي آخر منجر به توبه كردن كسي نخواهند شد ،بلكه تنها سختي قلب
كساني كه بابل را انتخاب كردند را نشان داده و باعث ميشود بيشتر از خدا متنفر شوند )مكاشفه  ٩ :١٦و .(١١
امروز به اطراف جهان نگاه كنيد كه در حال بدتر شدن است .اين واقعيت كه مصيبتها به تأخير
افتادهاند چه چيزي درباره رحمت و صبر خدا به ما تعليم ميدهد؟
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 ١١مارس

دوشنبه

جاري شدن آخرين مصيبتها
با پايان يافتن شفاعت مسيح در معبد آسماني ،سرنوشت هر فرد براي هميشه تعيين ميشود .زمان آن رسيده است
كساني كه انجيل را رد كردند ،غضب خدا را در پري آن تجربه كنند.
هفت مصيبت آخر انعكاسي از مصيبتهاي وارد شده بر مصر هستند )خروج بابهاي  ٧تا  .(١١در حالي كه بﻼيا بر
مصريان ضربت زد در عين حال بنياسرائيل در امان ماند ،بنابراين امت خدا در طي اين زمان مصيبت محافظت
خواهند شد )مزامير ١٠-٣ :٩١؛ جدال عظيم صفحات  ٦٢٩و  ٦٣٠را ببينيد( .مصيبتها در مصر سخت دلي فرعون را
آشكار نمودند و به مصريان ناتواني خدايانشان در محافظت از آنها را نشان داد .به همين ترتيب ،آخرين مصيبتها
به طور فزايندهاي قلبهاي پرستش كنندگان وحش را سخت نمود و ناتواني بابل در محافظت از ايشان در برابر
داوري الهي را نمايان ساخت.
مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيات  ١تا  ١١را بخوانيد .در اينجا چه اتفاقي ميافتد و چگونه به تصوير
كشيده شده است؟

چهار مصيبت اول به جمعيت زمين به طور عمومي ضربه ميزنند .اولين مصيبت زخمهاي دردناك و نفرتانگيزي
بويژه بر پرستش كنندگان وحش وارد ميكند .مصيبتهاي دوم و سوم بر دريا و رودخانهها و چشمههاي آب تأثير
ميگذارند كه به خون تبديل ميشوند .بشر شورش كرده بدون آب آشاميدني زنده نخواهد ماند .مصيبت چهارم بر
خورشيد اثر خواهد كرد تا مردم را بسوزاند و دردي غير قابل تحمل بوجود آورد.
درد غير قابل تحمل ناشي از بﻼيا قلب مردم را نرم نخواهد كرد تا رفتار طغيانگرايانه خود را تغيير بدهند .در عوض،
آنها خدا كه اين مصيبتها را بوجود آورد را نفرين و لعنت ميكنند .هيچكدام از آنها نيز توبه نميكنند.
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در مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيات  ١٠و ) ١١خروج باب  ١٠آيات  ٢١تا  ٢٣را نيز ببينيد( ما ميتوانيم ببينيم كه مصيبت
پنچم بر تاج و تخت وحش وارد خواهد آمد .اين شيطان بود كه تاج و تخت را به وحش سپرد )مكاشفه يوحنا باب
 ١٣آيه  .(٢اكنون حتي جايگاه قدرتمندانه شيطان نميتواند در برابر نيروهاي اين مصيبت مقاومت كند .در حالي كه
مردم درد و رنج ميكشند ،متوجه ناتواني بابل در محافظت از ايشان ميشوند .با اين وجود ،ذهنهاي خود را بر عليه
خدا سخت كردهاند و حتي وحشت از مصيبتها نيز نميتواند قلبهايشان را تغيير دهد.
چگونه ميتوانيم رابطه نزديك خود را با خداوند حفظ كنيم كه در صورت بروز مصيبت ،به
اندازه كافي از محبت خدا آگاهي داشته باشيم كه حتي بتوانيم در ميان رنجها به او اطمينان
كنيم؟

 ١٢مارس

سه شنبه

خشك شدن رود فرات
مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيه  ١٢را بهمراه باب  ١٧آيات  ١و  ١٥بخوانيد .نماد فرات نشان دهنده
چيست؟ اهميت و برجستگي خشك شدن فرات در چارچوب هفت مصيبت آخر چيست؟

در عهد قديم ،فرات راه حياتي پشتيباني براي دشمنان اسرائيل ،بابل و آشور بود رود از ميان بابل جريان داشت و به
اين دليل كه محصوﻻت كشاورزي را آبياري ميكرد و براي مردم آب فراهم مينمود ،براي شهر داراي اهميت
بسزائي بود .بابل نميتوانست بدون فرات بقا داشته باشد.
مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ١تشريح كننده بابل آخر زمان است كه آب هاي فراواني دارد و شايد مرجع فرات باشد
)ارميا باب  ٥١آيه  ١٣را ببينيد( .مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ١٥توضيح ميدهد كه آبهايي كه بابل آخر زمان بر
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آنها ساكن است نماد مردمي هستند كه از آن حمايت ميكنند؛ و قدرتهاي جهاني مدني ،دنيوي و سياسي كه
پشت اين نظام هستند .با اين وجود ،اين قدرتها در نهايت حمايت خود را قطع خواهند كرد.
صحنه بﻼي ششم ،تسخير بابل كهن توسط كورش پارسي را منعكس ميكند )باب  ٥دانيال را ببينيد( .به گفته
هرودوت ،مورخ دوره عهد كهن ،در شبي كه پادشاه بلشصر و مقاماتش جشني داشتند ،پارسها مسير فرات را تغيير
دادند و از طريق بستر رودخانه وارد شهر شدند وآن ها را غافلگير كردند.
خشك شدن نمادين فرات در مكاشفه باب  ١٦آيه  ٢منجر به سقوط بابل در آخر زمان ميشود .از آنجايي كه فرات
در مكاشفه يوحنا نماد قدرتهاي مدني ،دنيوي و سياسي جهان ميباشد كه از بابل حمايت ميكنند ،خشك شدن
فرات ،نماد از بين رفتن حمايت آنها و حمله متعاقب آن عليه بابل و در نتيجه سقوط آن ميباشد.
همانطور كه مردم جهان شاهد تحوﻻت در طبيعت هستند )مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيات  ١٠و  ١١را ببينيد( ،براي
محافظت روي به بابل ميآورند .با اين وجود ،پس از اينكه مصيبت پنجم بر جايگاه قدرت بابل وارد ميشود ،آنها
بيهودگي درخواست كمك از بابل را ميبينند .آنها كه حس مي كنند فريب خورده اند ،بر عليه بابل متحد شده و
باعث سقوط آن ميشوند )مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ١٦را ببينيد( .با اين حال ،همانطور كه ديدهايم ،قلبهايشان
عليه خدا و قومش سخت خواهد ماند .به اين ترتيب ،آنها مانند خاك حاصلخيزي براي فريب نهايي ميشوند كه
به موجب آن شيطان جهان را بر ضد امت خدا متحد ساخته تا آنان را از صفحه روزگار محو كند.
شما به چه روشهايي آموختيد كه اطمينان كردن به انسانها و نهادهايشان خطرناك است؟

 ١٣مارس

چهارشنبه

آخرين فريب بزرگ شيطان
مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيه  ١٢به ما ميگويد كه هدف از خشك كردن فرات مهيا نمودن راه براي پادشاهاني است
كه از مشرق ميآيند .در عهد قديم ،پادشاهاني كه از مشرق ميآيند ،كوروش و قواي او بودند كه از شمال مي
آمدند ،سپس از شرق به بابل نزديك مي شدند )اشعيا باب  ٤١آيه  .(٢٥فتح كردن بابل توسط ايشان ،بازگشت قوم
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خدا به سرزمين مادريشان را ممكن ساخت )اشعيا باب  ٤٤آيات  ٢٧و  .(٢٨به همين ترتيب ،خشك شدن نمادين
فرات راه را براي آمدن پادشاهان از مشرق فراهم مي كند تا راه رهايي را براي امت آخرالزمان خدا مهيا سازند.
پادشاهان مشرق زمين در مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيه  ،١٢مسيح و لشكر فرشتگان آسماني وي ميباشد .در بازگشت
ثاني وي ،عيسي با سپاه فرشتگان آسماني ظهور خواهد كرد ،كه ملبس به لباس كتان پاك و درخشان خواهند بود )
مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيه  (١٤كه لباس فرشتگان بي گناه است )مكاشفه  .(٦ :١٥مسيح كه در معيت سپاه آسماني
بود ،همانطور كه مكاشفه  ١٤ :١٧نشان مي دهد ،بر قواي شيطاني كه به امت او ستم مي كردند غلبه مي يابند )متي
 ٣٠ :٢٤و  .(٣١اين نبرد نهايي بر ضد مسيح و امت او به جنگ دوم مي انجامد كه به نام نبرد آرماگدون يا جنگ
نهايي بين خير و شر مشهور است.
مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيات  ١٣و  ١٤را ببينيد .نقش سه روح ناپاك در تدارك براي نبرد
آرماگدون چه بود؟ آنان چگونه پيام سه فرشته را در مكاشفه  ١٤جعل شيطاني نمودند؟ )اول
تيموتائوس  ١ :٤را ببينيد(

از طريق رويدادهاي نهايي كه به ختم آزمايش منتهي مي شود ،هر بني بشري سوق داده مي شود تا جهتي را كه مي
خواهد در نبرد آرماگدون بايستد انتخاب كند .بعنوان پيش در آمد براي اين نبرد روحاني ،يوحنا سه روح اهريمني
مي بيند كه شبيه وزغ هستند .آخرين تﻼش شيطان براي فريب ،روح هاي كذاب و اهريمني هستند.
اژدها )بت پرستي و روح گرائي( ،وحش دريا )كاتوليك روم( ،و پيامبر كذاب )چروتستان مرتد( تحت فرمان
شيطان متحد مي شوند )مكاشفه  ١١ :١٣و  .(١٢شيطان وحش شبيه بره را قدرت مي بخشد تا نشانه هاي معجزاتي را
از خود بروز دهد )مكاشفه  (١٧-١٣ :١٣كه شامل آشكارگري هاي روحگرايانه است .اين عﻼمات بخشي از راهكار
هاي فريبنده آخر الزماني شيطان است تا جهان را ترغيب كند تا او را در عوض خداي واقعي پيروي كنند.
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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
رداي دلپذير ديني تغيير قيافه داده اند )دوم تسالونيكيان  .(١٢-٩ :٢نهايتاً آنان براي نبرد نهايي كه به پايان اين جهان
منتهي مي شود متحد مي شوند.

 ١٤مارس

پنجشنبه

گرد هم آمدن براي نبرد آرماگدون )نبرد نهايي بين خير و شر(
مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيه  ١٦را بخوانيد .فريب نهايي شيطان در گرد هم آوردن مردم جهان
براي نبرد آرماگدون تا چه حد موفق خواهد بود؟

معجزات شيطاني فريبنده موفقيت جهاني كسب خواهند نمود .مردم با روي برگرداندن از تعاليم كتاب مقدس،
دروغي را باور خواهند نمود كه با معجزات فريبنده همراه خواهد بود )دوم تسالونيكيان باب  ٢آيات  ٩تا  ١٢را
ببينيد( .آنها از روي قصد با هم متحد خواهند شد ،كه گردهمائي آنان در »مكاني« نمادين شده ،كه در زبان عبري
آرماگدون به معني كوه مگيدو است .مگيدو كوه نبود بلكهشهريقلعهاي است كه در دره يزرعيل )يا فﻼت
عزدرئيلون( در پاي سلسله جبال كرمل واقع بود .اين مكان استراتژيكي مهمي محسوب ميشد .دشت عزدرئيلون
بواسطه بسياري از نبردهاي نهايي قاطع در تاريخ اسرائيل شناخته شده بود )داوران باب  ٥آيه  ١٩و باب  ٦آيه ،٣٣
دوم پادشاهان باب  ٩آيه  ٢٧و باب  ٢٣آيات  ٢٩و  ٣٩را ببينيد(.
مكاشفه يوحنا از اين پيشينه تاريخي استفاده مي كند تا يك نبرد نهايي بزرگ را ترسيم كند كه آرماگدون ناميده مي
شود ،نبردي بين مسيح و قواي اهرمين .مردم جهان به صورت لشكري متحد تحت رهبري اتحاد شيطاني به تصوير
كشيده شدهاند.
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به نظر ميرسد كه كوه مگيدو اشاره اي تلويحي به كوه كرمل است كه همچون باروهايي بر فراز دره اي است كه
شهر كهن مگيدو در آن واقع گرديده بود .كوه كرمل مكان يكي از عظيم ترين روياروئي در تاريخ اسرائيل ،بين
پيامبر واقعي خدا )الياس( و انبياي جعلي بعل بود )اول پادشاهان  .(١٨اين آزمايش قوا به اين سوال پاسخ داد كه » چه
كسي خداي واقعي است؟ « .آتشي كه از آسمان آمد نشان داد كه چه كسي خداي واقعي بود و تنها كسي كه بايد
پرستش مي شد .در حالي كه مسئله روحاني نبرد آرماگدون در اين باره است كه– آيا از خدا يا از انسان پيروي
خواهيم كرد؟  -تصميم گرفته شده است قبل از فرو افتادن بﻼيا ،آناني كه طرف اژدها ،وحش و پيامبر جعلي قرار
مي گيرند )مكاشفه  ،(١٣ :١٦آيا بطور كلي توسط اهريمن كنترل مي شوند )همانطور كه يهودا ،مصلوب شدن عيسي
را رهبري مي كرد ]لوقا .([٣ :٢٢
وقتي كه تصميم گرفتند تا مكان باخت را انتخاب كنند ،آنان در ميان كساني خواهند بود كه به كوه ها فرياد مي زنند
تا آنها را پنهان كنند )مكاشفه ١٦ :٦؛ همچنين دوم تسالونيكيان  ٧ :١و  ٨را بخوانيد(.قبل از فرو افتادن بﻼيا ،به هر
حال ،مكاشفه  ١٣ :١٣و  ١٤وحش را به تصوير مي كشد كه آتش از آسمان مي آورد تا جهان را فريب دهد كه فكر
كنند كه اين كار جعلي شيطان ،كه شامل احياي جعلي است و با روح ديگري رهبري مي شود ،كار خداست.
آرماگدون نبردي نظامي نيست كه در جايي در خاورميانه در جريان باشد ،بلكه نبردي روحاني ميان مسيح و نيروهاي
تاريكي ميباشد )دوم قرنتيان باب  ١٠آيه  ٤را ببينيد( .نتيجه نبرد نهايي مانند نبرد در كرمل خواهد بود  -پيروزي
نهايي خدا بر نيروهاي تاريكي.
براي سالهاي بسيار ،مردم شاهد آشفتگي سياسي و نظامي در خاورميانه به عنوان نشانهاي از پايان
تاريخ و آرماگدون بودهاند .عليرغم بسياري از پيشگوييها و پيشنهاد تاريخ ،آرماگدون آن چنان
كه آنها مد نظر داشتند ،نيامده است .ما چگونه ميتوانيم خود را در برابر ارتكاب اشتباهي مشابه
در ارتباط با تفسير اين رويدادهاي محلي به عنوان تحقق پيشگويي كتاب مقدس جلوگيري كنيم؟

جمعه

تفكري فراتر:

 ١٥مارس
» هيچ كس بلكه كساني كه ذهن خود را با حقايق كتاب مقدس محفوظ داشته اند ،مي

توانند در ميانه نبرد عظيم پايدار بمانند .هر جاني محك خواهد خورد كه :آيا در عوض خدا از انسان اطاعت كنم؟
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 ...پولس رسول با مشاهده آيام آخر اعﻼم نمود :زيرا زماني خواهد آمد كه آدميان به تعليم درست گوش نخواهند
داد .دوم تيموتائوس  .٣ :٤آن زمان فرا رسيده است .توده ها حقيقت كتاب مقدس را نمي خواهند ،بخاطر اينكه
خواهش هاي گناه آلود آنان را مختل مي كند ،آنان كه قلب هاي دنيا پرست دارند؛ و شيطان فريب هايي كه آنان
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
استاندارد تمامي اصول اعتقادي و اصل تمامي اصﻼحات است .نظرات و اعتقادات انسان تحصيل كرده ،يافته هاي
علوم ،كيش ها يا شوراهاي كليسائي ،كه بيشمار و ناموزون با كليساهايي هستند كه معرف آن مي باشند ،صداي
اكثريت – نه يكي و نه همه اين ها نبايد بعنوان اثباتي براي يا بر عليه هر گونه نقطه نظرات ايمان مذهبي باشد .پيش از
پذيرش هر اصل اعتقادي يا قاعده اخﻼقي ،بايد براي تقويت و تحكيم مطلب » ،خداوند فرموده است « را مطالبه
كنيم...
بعنوان عمل تاجگذاري در اين نمايش بزرگ فريب و اغوا ،شيطان خودش شخصيت مسيح را جعل و تقليد مي كند.
كليسا براي مدتهاي مديد چشم انتظار ظهور منجي بعنوان اوج و كمال اميد خود بوده است .در قسمت هاي مختلف
زمين ،شيطان خود را در ميان انسانها بعنوان موجودي شكوهمند با جلوه اي خيره كننده آشكار خواهد نمود ،كه
شباهتي با پسر خدا خواهد داشت كه توسط يوحنا در مكاشفه داده شده است .مكاشفه  .١٥-١٣ :١شكوه و جﻼلي
كه او را احاطه كرده است چنان بي حد و حصر است كه چشمان فاني بتواند مشاهده كند .فرياد پيروزي در هوا
طنين مي اندازد :مسيح آمده است! مسيح آمده است! مردم خود را براي تمجيد او به زمين مي اندازند  ...با لحني
آرام و مهربان ،او برخي از همان حقايق آسماني و فيض بخش را كه مسيح ادا نمود ارائه مي كند؛ او بيماري هاي
مردم را شفا مي دهد ،و بعد ،با خصوصيات فرضي خود از مسيح ،مطالبه مي كند تا روز سبت به يكشنبه تبديل شود،
و فرمان مي دهد تا همگان آن روزي را كه بركت داده مقدس بدارند .او اعﻼم مي دارد كه كساني كه بر نگهداري
مقدسانه روز هفتم اصرار بورز ند نام او را با عدم گوش سپاري به فرشتگان او كه با نور حقيقت نزد آنان فرستاده شده
اند ،بي حرمت ساخته اند .اين مطلب توهمي بيش از حد و قوي بيش نيست « الن جي وايت.
Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 593–595, 624.
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سواﻻتي براي بحث
 -١هشدار عيسي در مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيه  ١٥مندرج در توصيف آمادهسازي براي نبرد
آرماگدون را بخوانيد .به كلمات مشابه مسيح در درخواست قبلي از كليساي ﻻئوديكيه نوجه كنيد
)مكاشفه يوحنا باب  ٣آيه  .(١٨كﻼم مسيح چگونه اهميت پيام ﻻئوديكيه را براي امت خدا كه در
زمان آمادگي براي نبرد نهايي زندگي مي كنند نشان مي دهد؟ اين پيام به چه روشهايي براي
شما شخصاً كاربرد دارد؟
 -٢جامه هاي پاك و سفيد در مكاشفه يوحنا نماد عدالت مسيح هستند )مكاشفه يوحنا باب  ٣آيات
 ٤و ٥؛ باب  ١٩آيات  ٧تا  .(٩تنها كساني كه خود را با رداي عدالت مسيح ميپوشانند ،قادر
خواهند بود در بحران نهايي استوار بمانند .افراد چگونه رداي خود را در خون برّه سفيد و تميز
ميكنند )مكاشفه يوحنا باب  ٧آيه (١٤؟
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 ١٦تا  ٢٢مارس

درس دوازدهم

داوري بر بابل
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب ١٧؛ ارميا باب  ٥١آيه ١٣؛ خروج  ٢٨آيات  ٣٦تا ٣٨؛ مكاشفه يوحنا باب
 ١٣آيات  ١تا ٨؛ مكاشفه  ١٣آيه ١٨؛ مكاشفه  ١٦آيه  ٢تا .١٢
آيه حفظي » :آنگاه صداي ديگري از آسمان شنيدم كه ميگفت :از او بيرون آييد اي قوم من،
مبادا در گناهان او سهيم شويد و در بﻼهايش شريك گرديد ،زيرا گناهان او تا به فلك انباشته
شده و خدا تبهكاريهايش را از ياد نبرده است « )مكاشفه يوحنا باب  ١٨آيات  ٤و .(٥
بﻼي ششم مسبب خشك شدن نمادين فرات شد ،در هنگامي كه مردم متوهمِ جهان ،از حمايت خود از بابلِ آخر
زمان دست كشيدند .همانطور كه در درس هفته پيش ديديم ،از هم پاشيدن قدرت او با فعاليت هاي وسيع اهريمني،
با جعل كار خدا همراه بود )مكاشفه  ١٣ :١٦و  .(١٤فعاليت اهريمني با اتحاد شريران در ندارك براي نبرد آرماگدون
توفيق خواهد يافت.
در ابتداي نبرد نهايي ،زلزلهاي عظيم به عنوان بخشي از مصيبت هفتم اتفاق خواهد افتاد .زلزله اتحاد بابل را در هم
خواهد شكست و آن را به سه بخش تقسيم خواهد كرد )مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيات  ١٨و  .(١٩بابل آخر زمان به
عنوان يك شهر ،نشان دهنده اتحاد كوتاه مدت سهگانگي شيطاني  -اژدها ،وحش دريا و وحش زمين  -در اتحادش
با قدرتهاي مذهبي جهان در مخالفت با قوم خدا به تصوير كشيده شده است.
بايد در نظر داشته باشيم كه مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيه  ١٩تنها فروپاشي بابل آخر زمان را بيان ميكند .بابهاي  ١٧و
 ١٨به ما ميگويند كه اين فروپاشي در حقيقت چگونه اتفاق خواهد افتاد .پيش از توصيف از بين رفتن بابل و دليل
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سقوطش )مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ١٢تا باب  ١٨آيه  ،(٢٤باب  ١٧مكاشفه اين نظام مذهبي مرتد آخر زمان را
توصيف ميكند ،اين بار از لحاظ فاحشهاي سوار بر وحش كه همراه با دخترانش جهان را عليه خدا فريب ميدهد
)مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيات  ١تا .(١١
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ٢٣مارس آماده شويد.

 ١٧مارس

يكشنبه

بابل فاحشه
مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ١را بخوانيد .ارميا باب  ٥١آيه  ١٣نشان ميدهد كه آبهاي بسيار كه
بابل بر روي آنها قرار گرفته است ،رودخانه فرات ميباشد .با توجه به مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه
 ،١٥آبهاي بسيار نماد چه ميباشند؟

در كتاب مقدس يك زن نماد قوم خدا ميباشد .در مكاشفه يوحنا ،كليساي حقيقي خدا به عنوان زني پاكدامن به
تصوير كشيده شده است )مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  ،١باب  ٢٢آيه  .(١٧از اين رو ،فاحشه نشان دهنده مردمي مرتد
و بيايمان ميباشد .در مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ،٥اين فاحشه به عنوان بابل بزرگ شناخته شده است .درست
همانطور كه بابل باستان براي وجودش وابسته به رودخانه فرات بود ،بابل آخر زمان نيز به حمايت انبوه مردم براي
اجراي برنامههايش متكي خواهد بود.
مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ٢و باب  ١٤آيه  ٨را بهمراه باب  ١٨آيات  ٢و  ٣بخوانيد .كدام دو
گروه از مردم درگير رابطه نامشروع و اغوا شدن توسط بابل آخر زمان مشخص شدهاند؟
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گروه اول ،پادشاهان زمين و قدرتهاي سياسي حاكم ميباشند .آنها چنين به تصوير كشيده شدهاند كه بابل فاحشه
رابطهاي نامشروع دارند .در عهد قديم ،زبان فساد اغلب براي توصيف ميزان ارتداد اسرائيل از خدا و روي آوردن به
بت پرستي بكار برده شده است )اشعيا باب  ١آيه ٢١؛ ارميا باب  ٣آيات  ١تا  .(١٠رابطه نامشروع ميان پادشاهان زمين
و فاحشه ،نماد اتحاد نامشروع ميان بابل آخر زمان و قدرتهاي سياسي حاكم ميباشد.
گروه دوم در رابطه نا مشروع با بابل فاحشه ساكنين زمين ،توده تحت حكومت ميباشند .اينها از نظر روحاني از
شراب فساد بابل مست شدهاند .در مقايسه با قدرتهاي سياسي حاكم ،عامه مردم توسط آموزهها و شيوههاي فريبنده
بابل مست شدهاند و به اشتباه فكر ميكنند كه او ميتواند از ايشان محافظت نمايد .وقتي مردم مست هستند،
هوشيارانه فكر نميكنند و خيلي راحت اداره ميشوند )اشعيا باب  ٢٨آيه  ٧را ببينيد( .تمام جهان به استثناي
بازماندگان ايماندار توسط بابل به گمراه و ضﻼلت كشيده خواهند شد.
در پايان ،مانند امروز و آنگونه كه هميشه بوده است ،تودههاي مردم درست متوجه نميشوند.
اين مطلب درباره خطرات دنبال كردن احساسات ،بدون در نظر گرفتن اينكه چقدر دلپسند باشند
چه مي گويد؟

 ١٨مارس

دوشنبه

فاحشه سوار بر وحش سرخ فام
مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ٣را بخوانيد .يكي از هفت فرشته اي كه هفت جام پر از هفت بﻼي
آخر را در دست داشت ،داوري بر ضد فاحشه اي كه بر روي آبهاي بسياري نشسته بود را به يوحنا
نشان داد .وقتي كه يوحنا او را مي بيند ،او بر روي وحش سرخ فام سوار است .به چه طريقي
نمادهاي آب و وحش بطور مناسب حاميان بابل را شرح مي دهند؟
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همانطور كه يوحنا در رؤيا به بيابان برده مي شود ،زني را سوار بر يك وحش قرمز ميبيند .در حالي كه فاحشه نماد
يك نهاد مذهبي است ،وحش نماد يك قدرت سياسي مي باشد .تصوير مذهبي كه بر قدرتهاي سياسي و سكوﻻر
سوار است ،به دو نهاد جداگانه اشاره دارد ،چيزي كه در گذشته مطرح نبود ،زماني كه مذهب و سياست يكپارچه
بودند .با اين وجود ،پيشگويي نشان ميدهد كه اين دو در آخر زمان به هم خواهند پيوست .مفهوم سوار بر وحش
بودن نشانه سلطه ميباشد؛ اين نشان ميدهد كه اين نظام مذهبي آخر زمان بر قدرتهاي سياسي و سكوﻻر غالب
خواهد بود.
كدام ويژگيهاي فاحشه به اژدها ،وحش دريا و وحشي كه از زمين بيرون ميآيد در مكاشفه
يوحنا بابهاي  ١٢و  ١٣اشاره دارند؟
فاحشه به رنگ بنفش و قرمز آتشين و مزين به زيور آﻻتي از طﻼ ،سنگهاي گرانبها و مرواريد به تصوير كشيده
شده بود؛ اين شيوه فاحشهها در ايام كهن براي باﻻ بردن قدرت فريبندگي بود )ارميا باب  ٤آيه  .(٣٠قرمز به عنوان
رنگ خون ،مطابق با شخصيت ظالم اين نظام مذهبي ميباشد.
لباس فاحشه نيز تقليدي از جامههاي كاهن اعظم در عهد قديم را يادآوري ميكند كه شامل رنگهاي بنفش ،قرمز
و طﻼيي بود )خروج باب  ٢٨آيات  ٥و  .(٦همچنين نوشتة كفرآميز بر روي پيشاني فاحشه ،جايگزين نوشته » قدوس
پروردگار « بر روي دستار كاهن اعظم بود )خروج باب  ٢٨آيات  ٣٦تا  .(٣٨جامي كه او در دست داشت يادآور
ظروف حرم مطهر يا قدس مي باشد كه بلشصر ،پادشاه بابل و مهمانان او از آنها شراب نوشيدند )دانيال .(٤-٢ :٥
جامي كه در دست فاحشه بود ،ظاهري از حقيقت را بكار مي برد تا شراب را مخفي كند – جعلي بودن سيستم
مذهبي آخر زمانِ شيطان – بخاطر اينكه جهان را فريفته و از خدا دور كند.
عﻼوه بر اين ،شرح حال بابل فاحشه به كسي منتسب گرديده كه از خون مقدسين و شهداي عيسي مست شده است،
افرادي كه در نتيجه شهادت دادن به مسيح به شهادت رسيدند .اين بابل آخر زمان را به مسيحيت مرتد قرون وسطي
در اروپاي غربي مرتبط است كه توسط پاپ رهبري ميشد و مسئول مرگ ميليونها مسيحي وفادار به انجيل بود.
126

Jan | Feb | Mar 2019

كليساي ادونتيست هاي روز هفتم  Farsi Quarterly Lessonsدروس سبت گروه بزرگساﻻن | سه ماهه اول سال ٢٠١٩

توصيف بابل فاحشه ،تصوير ايزابل در كليساي طياطيرا را منعكس ميكند )مكاشفه يوحنا باب ٢
آيات  ٢٠تا  ٢٣را ببينيد( .شباهت ميان اين دو زن چگونه ويژگي بابل آخر زمان را شرح ميدهد؟

 ١٩مارس

سه شنبه

شناسايي وحش سرخ فام
مكاشفه  ،٣ :١٧وحش سرخ فام را با عبارتي متشابه با وحش درياي مكاشفه  ١٣شرح مي دهد كه با امت خدا جنگيد
و بر آنان پيروز شد )مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات  ٥تا  .(٧در اوايل دوره آزار و جفا بود كه سبب شد تا زن پاكدامن
در طول دوره نبوتي  ١٢٦٠روز /ساله قرون وسطي از سال هاي  ٥٣٨تا  ١٧٩٨به بيابان فرار كند )مكاشفه يوحنا باب
 ١٢آيات  ١٣و  .(١٤اگر چه در قرن ايده »اتحاد كليساهاي جهان« بسر مي بريم ،پروتستان ها همچنان به خوبي آزار
و جفاي وحشتناك گذشته را به ياد خواهند آورد ،زيرا بر اساس پيشگويي ،چيزي مشابه اما بدتر دوباره اتفاق خواهد
افتاد.
مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ٨را بخوانيد .كلمات اين آيه را با مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيه  ٨مقايسه
كنيد .مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيه  ٣چگونه سه مرحله وجود وحش و فعاليتهاي او را روشن
ميسازد؟

وحش قرمز با عنوان كسي كه بود ،و نيست ،و از چاه بيانتها بيرون خواهد آمد ،و به محكوميت ابدي خواهد رفت،
شناخته شده است .اين مراحل سه گانه پيش از هر چيز ،بدلي از نام الهي ،يهوه  -آن كسي كه هست و بود و خواهد
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آمد )مكاشفه يوحنا باب  ١آيه ٤؛ مكاشفه يوحنا باب  ٤آيه  ٨را نيز ببينيد( اقتباس شده است .عﻼوه بر اين ،به سه
مرحله از موجوديت وحش  ،اشاره ميكند:
) (١وحش »بود« ،يعني در گذشته وجود داشت .فعاليتهاي ابتدائي وحش براي دوره اي  ٤٢ماهه ،كه بعنوان دوران
نبوي  ١٢٦٠روزه/ساله اشاره دارد ،بطول انجاميد )مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيه  ٥و درس نهم روز يكشنبه را ببينيد(.
)» (٢نيست« .وحش با زخم كشندهاش )مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيه  (٣به مرحله »عدم وجود« دست كم به عنوان
جفا دهنده ،در سال  ١٧٩٨رسيد .براي مدتي از صحنه جهان ناپديد شد؛ با اين حال زنده ماند.
) (٣در نهايت ،با بهبود زخم كشنده ،وحش در غضب شيطاني كامل احيا خواهد شد.
باب  ١٧مكاشفه يوحنا ،وحش مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات  ١تا  ٨را در زمان بهبودي زخم كشندهاش توصيف
ميكند .بابل فاحشه بر روي اين وحش احيا شده مي نشيند .بار ديگر اتحادي كوتاه مدت ميان مذهب و سياست،
آنگونه كه در طول قرون وسطي بود ،وجود خواهد داشت و آزار و جفا دوباره روي خواهد داد.
بگذاريد مخالفت بوجود آيد ،اجازه دهيد تعصب و نابردباري بار ديگر بيايد ،اجازه دهيد آزار و
جفا بيشتر شود و افراد دو دل و رياكار متزلزل و تسليم ايمان خواهند شد؛ اما مسيحيان حقيقي
مانند صخره محكم خواهند ماند ،ايمانشان قويتر و اميدشان روشنتر از روزهاي موفقيت خواهد
بود - .الن جي .وايت ،جدال عظيم ،صفحه  .٦٠٢جمﻼت باﻻ در باره تجربه مسيحي كه بايد داشته باشيم ،چه
اﻻن و چه پيش از گشوده شدن رويدادهاي نهايي ،چه هشداري به ما مي دهد؟؟

 ٢٠مارس

چهارشنبه

هفت سر وحش
مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيات  ٩تا  ١١و باب  ١٣آيه  ١٨رابخوانيد .ﻻزمه درك هفت سر ،ذهني
خردمند ميباشد .در اينجا چه نوع حكمتي مد نظر است؟ چگونه ميتوان حكمت خدادادي را
بدست آورد )يعقوب باب  ١آيه  ٥را ببينيد(؟
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فرشته توضيح ميدهد كه هفت سر ،هفت كوه ميباشند .برخي از مترجمان بر اين باورند كه اينها به هفت تپهاي كه
شهر روم بر آنها واقع شده است ،اشاره دارند و به اين دليل است كه واژه يوناني ) oroiكوهها( را به صورت تپه
ترجمه ميكنند .همچنين هفت پادشاه وجود دارد كه با هفت كوه نشان داده ميشوند .و اين كوهها از پس هم مي
آيند و به هم چسبيده نيستند.
اين كوهها پادشاهان را به صورت فردي نمادين نمي كنند ،زيرا مكاشفه يوحنا با افراد به صورت تك سر و كار
ندارد بلكه با نظامها سر و كار دارد .در كتاب مقدس ،كوهها اغلب نماد قدرتها يا امپراتوريهاي جهان هستند
)ارميا باب  ٥١آيه ٢٥؛ حزقيال باب  ٣٥آيات  ٢و  .(٣در پيشگوييهاي كتاب مقدس ،پادشاهان به معني پادشاهيها
ميباشد )دانيال باب  ٢آيات  ٣٧تا  ٣٩و باب  ٧آيه  .(١٧بدين جهت ،هفت كوه به نظر ميرسد كه نشان دهنده هفت
امپراتوري پي در پي قوي كه در طول تاريخ بر جهان حكومت كردند ،ميباشد كه شيطان از طريق آنها با خدا
ضديت نمود و به قومش آسيب رساند.
از ديدگاه زماني يوحنا ،پنج سلسله از اين امپراتوريها سقوط كردهاند ،يكي آمده و ديگري هنوز نيامده است .پنج
سلسله اي كه سقوط كردهاند ،پادشاهيهاي بزرگي هستند كه در زمان عهد قديم حاكم بودند و )گاهاً( به قوم خدا
آسيب ميرساندند .مصر ،آشور ،بابل ،ماد-پارس و يونان .آن پادشاهي كه آمده ،امپراتوري روم در زمان يوحنا بود.
هفتمين پادشاهي كه هنوز نيامده است ،وحش باب  ١٣مكاشفه يوحنا ميباشد  -كليساي قرون وسطي به رهبري
پاپ ،كه بر قوم خدا غلبه كرده و به ايشان آسيب ميرساند  -كه بايد پس از زمان يوحنا و بعد از سقوط امپراتوري
مرتد روم ميآمد .تاريخ با قدرت از اين حقيقت نبوت شهادت ميدهد كه قرنها پيش از اتفاق افتادن اين رويدادها
نوشته شد.
كمي بعد يوحنا گفت كه وحش قرمز هشتمين قدرت جهاني است ،گرچه كه يكي از هفت سر )از قدرت هاي
جهاني( ميباشد .كدام يك از آن هفت سر؟ از آنجايي كه سرها از نظر زماني متوالي هستند ،هشتمين به احتمال
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زياد هفتمين سر ميباشد كه زخم مرگبار دريافت كرد .در زمان اين سر هشتم است كه وحش قرمز بابل فاحشه را
حمل ميكند .امروزه ،ما در زمان بهبودي زخم مرگبار زندگي مي كنيم .سر هشتم درست پيش از پايان خواهد آمد
و نابود خواهد شد.

 ٢١مارس

پنجشنبه

داوري بر بابل
مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيات  ١٢تا  ١٥و باب  ١٦آيات  ١٤تا  ١٦را بخوانيد .در مورد ده پادشاه از
متن چه مي آموزيد؟

تفاسير متفاوتي در مورد هويت ده پادشاه ارائه شده است .با اين وجود ،مكاشفه يوحنا به ما نميگويد آنها چه
كساني هستند .تنها چيزي كه ميتوانيم از متن بدست آوريم اين است كه آنها اتحاد سياسي كوتا مدتي هستند كه
درست پيش از پايان جهان ظاهر شده و از فاحشه حمايت ميكنند .تعدادشان مجموع قدرتهاي جهان ،كه با وحش
متحد خواهند شد را نشان ميدهد.
مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيات  ١٣و  ،١٤بطور خﻼصه نبرد آرماگدون را كه در مكاشفه يوحنا باب ١٦آيات  ١٢تا ١٦
معرفي شد ،تشريح مي كنند .قدرت هاي جهاني هم پيمان كه از طريق كارهاي معجزه گونه قدرتهاي اهريمني در
رابطه با اژدها ،وحش دريا ،پيامبر كذاب شيفته و مدهوش شده اند ،بر عليه بره خواهند جنگيد .با بﻼني ديگر ،نبرد
آرماگدون يك جنگ نظامي در خاورميانه نيست ،بلكه نبرد شيطان و متحدانش بر ضد مسيح و قوم وفادارش مي
باشد.
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مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيات  ١٦تا  ١٨را بخوانيد .از آنچه در مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيات  ٢تا ١٢
ديديم ،دليل تغيير نگرش ده پادشاه نسبت به بابل چيست؟ چه كسي مسئول آنچه در بابل اتفاق
ميافتد ،ميباشد؟

ده شاخ كه جانشين قدرت هاي منقسم شده اروپاست ،از خشم لبريز شده ،ناگهان بر ضد بابل فاحشه بر مي خيزد
)آشكارسازي آخر زمان پاپ( ،او را متروك و عريان مي سازد؛ بطور نمادين گوشت او را مي خورد و او را با آتش
مي سوزاند .نوشته هاي مربوط به آنچه كه بر سر بابل فاحشه خواهد آمد ،يوحنا زبان مشابهي را بكار مي برد براي
آنچه كه خدا گفت كه بر سر اورشليم زناكار خواهد آمد )ارميا  .(٣٠ :٤سوختن با آتش مجازاتي براي يك دختر
كاهن بود كه مرتكب اعمال شنيع نامشروع شده است )ﻻويان  .(٩ :٢١قدرت هاي فريب خورده سياسي متوهم شده
اند بخاطر اينكه بابل از محافظت از آنان در برابر بﻼيا ناتوان است.
آنها احساس ميكنند فريب خوردهاند و با خصومت به او حمله ميكنند .اين نظام مذهبي مرتد آخر زمان به همراه
تمام كساني كه از آن حمايت كردند با داوري كامل الهي روبرو خواهند شد.
پرسشهاي زيادي در مورد رويدادهاي پايان زمان همچنان بي پاسخ ماندهاند و از اين رو،
ميتوانند اكنون براي ما گيج كننده به نظر برسند .در مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ١٤چه وعده
خاصي به ما داده شده است و اين وعده بايد براي ما چه مفهومي مي تواند داشته باشد؟

جمعه

تفكري فراتر:

 ٢٢مارس
قبل از سقوط كامل اخﻼقي بابل ،صدايي از آسمان به قوم خدا كه هنوز در آنجا هستند

اصرار مي كند » از او بيرون آييد اي قوم من « )مكاشفه يوحنا باب  ١٨آيه  .(٤بسياري از عبادت كنندگان خدا هستند
كه همچنان به دﻻيل گوناگوني در بابل ميباشند .خدا از كليساي آخر زمانش براي فراخواندن اين مردم به خارج از
نظام مذهبي مرتد و سهيم نشدن در گناهانش استفاده ميكند .آنها براي فرار از سرنوشت بابل ،بايد از آن بيرون
آيند .خدا نميخواهد هيچ كس در بابل نابود شود .مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيات  ١تا  ١٠نشان ميدهند كه مردم خدا
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ترس بسياري در بابل به اين فراخوان پاسخ خواهند داد .پس ،درباره مسئوليت عظيمي كه بر دوش ما به عنوان
كليساي بازمانده خداست  ،بيانديشيد .اين مطلب چه چيزي درباره نيازمان به قدرت خدا در زندگي به ما مي گويد؟

سواﻻتي براي بحث
 -١همانطور كه مكاشفه يوحنا باب  ١٨آيه  ٤نشان ميدهد ،مردم خدا ترس بسياري در بابل هستند
كه خدا آنان را » قوم خود « مي خواند كه بازتاب دهنده بيانيه ذيل مي باشد :در اين پيام بايد
داده شود ،اما درحالي كه بايد داده شود ،ما بايد مراقب باشيم كه به كساني فاقد نوري هستند كه
ما از آن برخورداريم حمله نكنيم و آنان را محكوم نكنيم .ما نبايد با حمله ددمنشانه به كاتوليك ها
از مسير محبت خارج شويم .در ميان كاتوليكها مسيحيان وظيفهشناس بسياري وجود دارند و
كساني كه در زير نوري كه بر آنان مي تابد گام بر ميدارند و خدا از براي ايشان كار خواهد
كرد .كساني كه داراي امتيازات و موقعيتهاي عالي بودهاند ،و كساني در بهبود نيروهاي جسمي،
ذهني و اخﻼقي خود ناموفق بودهاند ... ،در معرض خطر بزرگي قرار دارند و نسبت به كساني كه
در مورد نكات عقيدتي مشكل دارند اما همچنان بدنبال خوبي كردن به ديگران در زندگي
هستند ،در برابر خدا در خطر محكوميت بيشتري قرار دارند - .الن جي .وايت ... ،اين مطالب چه
چيزي درباره نحوه رفتار با ديگران به ما مي گويد؟
 -٢باب  ١٧مكاشفه يوحنا فاحشهاي را توصيف ميكند كه بر وحش قرمز نشسته است .در حالي كه
زن در باب  ١٢نماد كليساي وفادار خداست ،در باب  ١٧به كليساي مرتد كه جهان را از خدا دور
ميسازد ،اشاره دارد .از نگاه شما ،شباهتها و تفاوتهاي ميان آنها چيست؟ مهمتر اينكه ما از
اين مقايسه چه چيزي ميتوانيد بياموزيد؟
 -٣آيات اين هفته وضعيت مﻼلت بار جهان مذهبي و سياسي در طول مراحل نهايي بازگشت
پيروزمندانه مسيح را به تصوير ميكشند .اين بايد چه چيزي درمورد دليل اهميت اينكه ما اكنون
بايد نسبت به پيامي كه به ما داده شده است وفادار ،راستين و خالص باشيم ،بگويد؟ مكاشفه يوحنا
باب  ١٦آيه  ١٥را بخوانيد ،كه درخواستي براي وفاداري در ميانه فريبِ ارتداد جهاني است.
چگونه ميتوانيم اين هشدار را اكنون در مورد خود بكار بريم؟
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درس سيزدهم

 ٢٣تا  ٢٩مارس

»اكنون من همه چيز را نو ميسازم«
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيات  ٦تا ١٩؛ يوحنا باب  ١٤آيات  ١تا ٣؛ مكاشفه باب  ١٩آيات ١١
تا  ،١٦مكاشفه باب  ٢٠آيات  ١تا  ،٣ارميا باب  ٤آيات  ٢٣تا  ،٢٦مكاشفه باب  ٢٠آيات  ٤تا  ،٦مكاشفه باب ٢١
آيات  ٢تا .٨
آيه حفظي » :سپس آن تخت نشين گفت :اكنون من همه چيز را از نو ميسازم و به من گفت:
اين را بنويس زيرا اين سخنان راست است و ميتوان به آنها اعتماد كرد « )مكاشفه يوحنا باب  ٢١آيه
.(٥
نابودي بابل آخر زمان براي كساني كه با اين نظام مذهبي مرتد همكاري كردند ،خبر بدي محسوب ميشود .با اين
وجود ،اين براي قوم خدا خبر خوبي است )مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيات  ١تا  .(٧بابل مسئول تحريك قدرتهاي
سكوﻻر و سياسي به آزار و جفا و آسيب قوم خدا بود )مكاشفه يوحنا باب  ١٨آيه  .(٢٤نابود شدن اين دشمن بزرگ
به معني رهايي و رستگاري براي قوم وفادار خداست.
با نابودي بابل ،دعاي قوم خدا در رابطه با مهر پنجم در نهايت پاسخ داده ميشود .فرياد آنها » :تا به كي اي
خداوند؟« )مكاشفه  (١٠ :٦نشان دهنده فرياد قوم مظلوم و رنج ديده خدا از زمان هابيل تا زماني است كه خدا در
نهايت آنان را تبرئه كند) .مزامير باب  ٧٩آيه ٥؛ حبقوق باب  ١آيه ٢؛ دانيال باب  ١٢آيات  ٦و  .(٧كتاب مكاشفه
يوحنا به قوم خدا اطمينان ميدهد كه شرارت ،ظلم و رنج به پايان خواهد رسيد.
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اكنون زمان آن رسيده است كه مسيح پادشاهي جاودان خود را آغاز كند .ديگر بابهاي مكاشفه يوحنا نه تنها
نابودي بابل آخر زمان ،بلكه همچنين نابودي شيطان و تمام شرارتها را تشريح ميكنند .همچنين نظري اجمالي به
برپايي ملكوت جاودان خدا خواهيم داشت.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ٣٠مارس آماده شويد.

 ٢٤مارس

يكشنبه

شام عروسي برّه خدا
مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيات  ٦تا  ٩را بهمراه يوحنا باب  ١٤آيات  ١تا  ٣بخوانيد .شام عروسي بطور
مناسب انتظار طوﻻني مدت اتحاد ميان مسيح و قومش را به تصوير مي كشد؟

دوهزار سال پيش ،مسيح خانه آسماني خود را ترك كرد تا از پيروان خود دعوت كند تا به شام عروسي بيايند )متي
 (١٤-١ :٢٢كه پس از ازدواج او با عروسش خواهد بود » .ازدواج معرف پذيرفته شدن توسط مسيح از سوي ملكوت
اوست .شهر مقدس ،اورشليم جديد  ...عروس ناميده مي شود ،همسر بره .... ،در مكاشفه ،قوم خدا گفته شده اند كه
مهمانان در شام عروسي باشند .مكاشفه  .٩ :١٩اگر مهمانان ،نتوانند ....
» در تمثيل متي  ٢٢همان شكل از مراسم عروسي معرفي شده است ،و داوري رسيدگي بطور وضوح قبل از ازدواج
واقع خواهد شد .پيش از ازدواج ،پادشاه مي آيد تا مهمانان را ببيند ،كه آيا لباس عروسي پوشيده اند ،رداي بي لكه
شخصيت شسته و با خون بره سفيد شده است .متي ١١ :٢٢؛ مكاشفه  .« ١٤ :٧الن جي وايت.
—Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 426–428.
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پس از مرگ و قيام او ،داماد به خانه پدر خود باز مي گردد تا براي قوم خود ،مهمانان عروسي خود » مكاني را آماده
كند« )يوحنا  ٣-١ :١٤را ببنيد .آنان بر روي زمين مي مانند تا براي بازگشت او آماده شوند .در پايان جهان ،او
بازخواهد گشت و آنان را به خانه پدر خود خواهد برد.
مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيه  ٨بيان ميكند كه مسيح جامههاي لطيف و تميز به عروس داد .اين نشان ميدهد كه قوم
خدا براي اعمالشان هيچ گونه شايستگي مطالبه نميكنند .جامههاي قوم خدا نمايانگر »اعمال نيك مقدسين« هستند،
اعمالي كه در نتيجه زندگي متحدانه آنان با مسيح بود .از اين رو ،كتان هاي لطيف تميز و درخشان معرف اعمال
عادﻻنه مقدسين است .بدين جهت ،اين جامه ها نماد عدالت اوست و اين كه قوم او » احكام او را نگاه مي دارند و به
عيسي ايمان دارند )مكاشفه  .(١٢ :١٤عيسي در حالي كه بر روي زمين بود تمثيلي را در باره يك مراسم عروسي
گفت .هر چند ،يكي از مهمانان ترجيح داد تا لباس خودش را بجاي جامه عروسي كه توسط پادشاه تهيه شده بود
بپوشد ،و به همين خاطر از عروسي بيرون انداخته شد )متي .(١٤-١ :٢٢
مكاشفه يوحنا باب  ٣آيه  ١٨نشان ميدهد كه رداي عدالت مسيح ،طﻼي ايمان و محبت ،و مرهم چشم روح القدس
بزرگترين نياز امت خدا براي زندگي در آخر زمان است .خواسته عيسي از اهالي ﻻئوديكيه كه هدايا را از او بخرند،
نشان مي دهد كه او بخاطر چيزي كه عرضه مي دارد عوض مي خواهد .ما از خوداتكائي و اعتماد به خود صرفنظر
مي كنيم تا در عوض زندگي مطيعانه وفادار به مسيح و اعتماد به او به عنوان تنها اميد براي رستگاري را بيابيم.
ما بواسطه اعمالمان نجات نيافتهايم ،ولي كدام اعمال عادﻻنه را انجام مي دهيد كه نوع زيستن
شما را در زندگي تعريف مي كند؟

 ٢٥مارس

دوشنبه

آرماگدون پايان مي يابد
مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيات  ١١تا  ١٦را بخوانيد .نام سوار بر اسب سفيد چيست و معني شمشير
تيزي كه از دهانش بيرون مي آيد چيست؟ چگونه مي توانيم در جهت برنده جنگ قرار بگيريم؟
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آنچه در اينجا ميبينيم ،تصويري از آمدن دوباره مسيح است ،تحقق وعدهاي كه ايمانداران تمام اعصار منتظرش
بودهاند .همچون عيسي ،قوم او ايمان خويش را بر اساس كﻼم خدا بنيان نهاده اند .مكاشفه  ١٦-١١ :١٩اوج پيروزي
هاي كثير عيسي مي باشد :عيسي شيطان را در آسمان شكست داد؛ او در بيابان بر شيطان غلبه كرد؛ او شيطان را بر
روي صليب مغلوب ساخت؛ و پس از بازگشتش او را كامﻼً شكست خواهد داد.
”خيلي زود در شرق ابر كوچك سياهي به اندازه نصف دست انسان ظاهر خواهد شد .اين ابري است كه نجات
دهنده را احاطه ميكند و از دور به نظر ميرسد از تاريكي پوشيده شده است .قوم خدا اين را نشانه پسر انسان
ميدانند .آنها در سكوت محض به آن خيره ميشوند در حالي كه به زمين نزديكتر ،نورانيتر و باشكوهتر ميشود
تا زماني كه يك ابر سفيد بزرگ و با شكوه مانند آتش سوزان شده و رنگينكمان عهد بر باﻻي آن قرار ميگيرد.
عيسي به عنوان يك فاتح قدرتمند ميآيد .او اكنون نه به عنوان ’مرد غمها‘ براي نوشيدن جام تلخ شرم و اندوه ،بلكه
به عنوان فاتح آسمان و زمين براي داوري زندهها و مردگان ميآيد’ .امين و راست‘ بود ’او با عدالت داوري و جنگ
ميكند ‘.و ’لشكريان آسمان‘ )مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيات  ١١و  (١٤او را دنبال ميكنند .فرشتگان مقدس،
جمعيت كثيري با سرود آسماني با او همراه ميشوند .آسمان به نظر پر از پرتوهاي درخشان ميشود ’ -صدها هزار و
هزاران هزار ‘.هيچ قلم انساني قادر به تصوير كردن اين صحنه نيست؛ هيچ ذهن فاني توانايي درك شكوهش را
ندارد – “.الن جي .وايتThe Great Controversy, p. 641 ،

پولس در دوم تسالونيكيان باب  ١آيات  ٨تا  ١٠در واقع تصويري ديگر از پيروزي نهايي مسيح در آمدن دوبارهاش
ارائه ميدهد ،زماني كه قدرتهاي سكوﻻر و سياسي كه عليه وي توطئه كرده بودند نابود ميشوند و قومش براي
ابديت نجات مييابند.
مكاشفه يوحنا باب  ١٩دو شام را توصيف ميكند ،يكي در آيه  ٩و ديگري در آيات  ١٧و  .١٨در
يك شام شما ميخوريد و در ديگري خورده ميشويد .تصور تضاد كامل ميان آنچه براي تمام
بشر در خطر افتادهدشوار ميباشد .اين تصوير بايد چه چيزي درباره جدي گرفتن ايمانمان و
مأموريتي كه ما را به شركت در آن فرا ميخواند به ما تعليم ميدهد؟
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 ٢٦مارس

سه شنبه

هزاره
مكاشفه يوحنا باب  ٢٠آيات  ١تا  ٣و ارميا باب  ٤آيات  ٢٣تا  ٢٦را بخوانيد .در طي هزاره ،وضعيت
زمين چگونه است؟ شيطان به چه روشهايي به زنجير كشيده ميشود؟

 ١٠٠٠سال )يا هزاره( با بازگشت مسيح آغاز ميشود .در اين زمان ،شيطان و فرشتههاي سقوط كردهاش به زنجير
كشيده ميشوند .به زنجير كشيده شدن شيطان نمادين است زيرا موجودات روحاني نميتوانند از لحاظ جسمي
محدود شوند .شيطان با شرايط محدود شده است .مصيبتها جهان را تخريب و خالي از سكنه كردهاند و آن را در
وضعيتي بينظم مشابه قبل از خلقت قرار دادهاند )پيدايش باب  ١آيه  .(٢زمين در چنين وضعيتي به عنوان زندان
شيطان در طول هزاره عمل ميكند .از آنجايي كه هيچ انساني براي وسوسه كردن و آسيب رساندن وجود ندارد،
آنچه شيطان و همراهان شريرش ميتوانند انجام دهند ،انديشيدن به عواقب شورش خود عليه خداست.
مكاشفه يوحنا باب  ٢٠آيات  ٤تا  ١٥را بخوانيد .مقدسين در طول هزاره در كجا هستند؟

مكاشفه يوحنا نشان ميدهد كه قوم خدا هزاره را در مكانهاي آسماني كه مسيح براي ايشان آماده نموده سپري
خواهند نمود )يوحنا  .(٣-١ :١٤يوحنا ميبيند كه آنها مانند پادشاهان و كاهنان بر تختها نشستهاند و جهان را
داوري ميكنند .عيسي به حواريون وعده داد كه » بر دوازده تخت خواهند نشست و بر دوازده طايفه اسرائيل داوري
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خواهند نمود « )متي باب  ١٩آيه  .(٢٨پولس بيان نمود كه مقدسين جهان را داوري خواهند كرد ) اول قرنتيان باب ٦
آيات  ٢و .(٣
اين داوري به انصاف در اعمال خدا مربوط ميشود .شيطان در طول تاريخ ،در مورد شخصيت خدا و برخوردش با
موجوداتي كه خلق كرد شك و ترديد ايجاد نموده است .در طول هزاره ،خدا به نجات يافتهگان اجازه ميدهد به
سوابق تاريخ دسترسي داشته باشند تا پاسخ تمام پرسشهاي مربوط به انصاف و عدالت در تصميم هاي او در مورد
كساني كه از دست رفته بودند و همچنين پرسش هاي مربوط به دخالت او در زندگي ايشان را بيابند .در پايان هزاره،
تمام پرسشهاي مربوط به عدالت خدا براي هميشه حل ميشوند .قوم خدا قادر خواهند بود تا فراتر از سايه ترديد را
ببينند مبني بر اين كه اتهامات شيطان بياساس بوده اند .آنها اكنون آماده اند تا شاهد اجراي عدالت خدا در داوري
نهايي براي از دست رفتگان باشند.
چه كسي در ميان ما سؤاﻻتي ندارد ،سواﻻتي سخت ،كه اكنون بيجواب به نظر برسد؟ اين
مطلب درباره شخصيت خدا كه روزي پاسخها را به ما خواهد داد ،چه ميگويد؟

 ٢٧مارس

چهارشنبه

» آسماني تازه و زميني تازه «
پس از ريشهكني گناه ،زمين به خانه نجات يافتگان تبديل خواهد شد .زمين چگونه خواهد بود؟
در مكاشفه يوحنا باب  ٢١آيه  ،١يوحنا » آسماني تازه و زميني تازه « ديد .كتاب مقدس به سه آسمان ارجاع مي
كند :آسمان  ،كهكشان پر ستاره ،و مكاني كه خدا در آن ساكن است )دوم قرنتيان باب  ١٢آيه  ٢را ببينيد( .در
مكاشفه يوحنا باب  ٢١آيه  ،١جو زمين در ديد قرار دارد .زمين و آسمان آلوده نميتوانند حضور خدا را تحمل
كنند )مكاشفه يوحنا باب  ٢٠آيه  .(١١واژه تازه در يوناني ) (kainosبه كيفيت چيزي تازه اشاره دارد و نه به اصل و
زمان .اين سياره بوسيله آتش پاك خواهد شد و به حالت اوليه خود بازخواهد گشت )دوم پطرس باب  ٣آيات ١٠
تا .(١٣
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به ويژه جالب توجه است كه اولين چيزي كه يوحنا در زمين تازه مشاهده ميكند اين است كه هيچ دريايي وجود
ندارد .اين واقعيت كه يوحنا به » دريا « اشاره ميكند ،نشان ميدهد كه احتماﻻً دريايي كه در پاتموس او را احاطه
كرده بود را مد نظر داشت كه نماد جدايي از كساني بود كه آنان را دوست مي داشت.
مكاشفه يوحنا باب  ٢١آيات  ٢تا  ٨و باب  ٧آيات  ١٥تا  ١٧را بخوانيد .چه تشابهاتي در توصيف
زمين تازه و باغ عدن در پيدايش باب  ٢وجود دارد؟

زندگي بدون رنج و مرگ بر روي زمين احياء شده با حضور خدا درميان قومش تضمين شده است .اين حضور در
اورشليم جديد» ،خانه خدا« )مكاشه يوحنا باب  ٢١آيه  ،(٣جايي كه در ميان قومش سكونت خواهد داشت ،نشان
داده شده است .حضور خدا زندگي در زمين احياء شده را مانند زندگي در معبد ميكند.
حضور خدا آزادي از رنج را تضمين ميكند :هيچ گريه ،مرگ ،اندوه ،گريه يا درد كه نتيجه گناه هستند ،وجود
نخواهد داشت .با نابودي گناه » ،چيزهاي كهنه درگذشته است « )مكاشفه يوحنا باب  ٢١آيه .(٤
اين ايده به خوبي توسط مريم و مارتا در مرگ برادرشان ايلعازر ابراز شد» :خداوندا ،اگر تو اينجا ميبودي برادرم
نميمرد» )يوحنا باب  ١١آيه  .(٢١خواهران ميدانستند كه مرگ نميتوانست در حضور مسيح وجود داشته باشد .به
همين ترتيب ،حضور دائمي خدا بر زمين تازه ،رهايي از درد و رنج كه اكنون در زندگي تجربه ميكنيم را تضمين
خواهد نمود .اين اميد بزرگي است كه در مسيح به ما وعده داده شد است ،اميدي مهر شده در خون وي.
چرا اين وعده موجوديت جديد در جهاني جديد براي آنچه ما باور داريم مهم ميباشد؟ بدون
آن ايمان ما چه سودي خواهد داشت؟
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 ٢٨مارس

پنجشنبه

اورشليم جديد
يوحنا اكنون پايتخت زمين تازه ،اورشليم جديد را توصيف ميكند .در حالي كه يك مكان واقعي مسكن مردم
واقعي است ،اورشليم جديد و زندگي در آن فراتر از هر گونه توصيف زميني ميباشند )اول قرنتيان باب  ٢آيه  ٩را
ببينيد(.
مكاشفه يوحنا باب  ٢١آيات  ٩تا  ٢١را بخوانيد .ويژگيهاي پيراموني اورشليم جديد كدامند؟

از اورشليم جديد با عنوان عروس ،همسر برّه خدا نام برده شده است .در مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيات  ٧و  ،٨اين
استعاره در مورد قوم خدا بكار برده شده است .اورشليم جديد جايي است كه مسيح براي قوم قود تدارك مي بيند
)يوحنا .(٣-١ :١٤
شهر با ديوارهاي بلند و دوازده دروازه احاطه شده است كه سه دروازه در هر يك از چهار طرف آن قرار دارد كه
ورود از هر طرف را ممكن ميسازد .اين به دامنه جهاني شهر اشاره دارد .در اورشليم جديد ،همه دسترسي نامحدود
به حضور خدا را دارند.
كمي جلوتر شهر به عنوان يك مكعب كامل توصيف شده است؛ طول ،عرض و ارتفاع آن  ١٢٠٠٠فرﻻنگ )حدود
 ٢٤٠٠كيلومتر( ميباشد .مكعب شامل  ١٢لبه است .از اين رو ،مجموع شهر  ١٤٤٠٠٠فرﻻنگ )حدود ٢٩٠٠٠
كيلومتر( ميباشد .از اين رو ،شهري  ١٤٤٠٠٠نفره است كه منعكس كننده  ١٤٤٠٠٠نفري است كه در زمان
بازگشت ثاني عيسي بدون اينكه مرگ را ببينند متبدل شده اند .در معبد عهد قديم ،مقدسترين مكان يك مكعب
كامل بود )اول پادشاهان باب  ٦آيه  .(٢٠بنابراين اورشليم جديد نه تنها به عنوان معبد بلكه همچنين مقدسترين
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مكان عمل ميكند .در معبد زميني تنها كاهن اعظم ميتوانست وارد مقدسترين مكان بشود .در اورشليم جديد ،اين
حقّي است كه به تمام نجات يافتگان داده ميشود.
مكاشفه يوحنا باب  ٢١آيه  ٢١تا باب  ٢٢آيه  ٥را بخوانيد .كدامويژگيهاي دروني شهر ،باغ عدن
را براي شما ميكند؟ اهميت اين عبارت كه ديگر لعنتي در شهر وجود نخواهد داشت ،چيست
)مكاشفه يوحنا باب  ٢٢آيه (٣؟

برجستهترين ويژگي اورشليم جديد ،رودخانه آب حيات جاري شده از تخت خدا ميباشد )پيدايش باب  ٢آيه ١٠
را ببينيد( .در مقايسه با رودخانه بابل ،كه قوم خدا به عنوان اسيراني اشتياق براي اورشليم داشتند )مزامير باب ،(١٣٧
در كرانه هاي رودخانه حيات در اورشليم جديد ،قوم سرگردان خدا از تمامي اعصار ،خانه دارند.

در هر دو طرف رودخانه ،درخت حيات وجود دارد با برگهايي كه » درمان درد قومها « مي باشد )مكاشفه يوحنا
باب  ٢٢آيه . (٢درمان به بيماري اشاره ندارد ،زيرا كه بر روي زمين جديد هيچ بيماري وجود نخواهد داشت .بلكه به
بهبود تمام زخمهاي ايجاد شده از موانعي كه مردم را در طول تاريخ از هم جدا ساخته است ،اشاره دارد .نجات
يافتگان تمام اعصار و از تمام ملل به يك خانواده خدا تعلق دارند.

جمعه

تفكري فراتر:

 ٢٩مارس
از نوشته هاي الن جي وايت ،بخش بدون جامه عروسي ،صفحات  ٣٠٧تا  ،٣١٩از كتاب

دروس پندآموز مسيح؛ بخش جدال تمام شده است ،صفحات  ،٦٢٨-٦٢٦از جدال عظيم را بخوانيد.
كتاب مكاشفه يوحنا با آنچه در ابتدا معرفي شد ،خاتمه مييابد :آمدن دوباره مسيح در قدرت و جﻼل و برپايي
ملكوت جاودان خدا .بازگشت مسيح ،زماني كه در نهايت با عروس خود متحد شود ،نقطه اوج كتاب ميباشد.
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با اين وجود ،كتاب نميخواهد اين رويدادها را در زمينهاي غير واقعي قرار دهد .اينكه عيسي بزودي ميآيد ،اولين
واقعيت است .دومين واقعيت اين است كه ما همچنان در اينجا منتظر بازگشت وي هستيم .ما در حالي كه منتظريم
بايد درك روشني از پيامهاي مكاشفه داشته باشيم و ميتوانيم اين را با خواندن مداوم اين كتاب تا پايان زمان بدست
آوريم .پيامهاي كتاب مكاشفه يوحنا مرتباً به ما يادآوري ميكنند كه در حالي كه منتظريم ،چشم به مسائل دنيوي
نداشته باشيم ،بلكه چشمانمان را بر او كه تنها اميدمان است ،بدوزيم .مسيحِ مكاشفه  ،پاسخ تمام اميدها و اميال بشري
در ميان ابهامات و ترديدهاي زندگي ميباشد .او آينده اين جهان و آينده ما را در دستانش دارد.
اين كتاب همچنين به ما يادآوري ميكند كه پيش از پايان زمان ،وظيفه انتشار پيام آمدن عنقريب مسيح به جهان به
ما سپرده شده است .انتظار ما براي بازگشت وي نه انفعالي بلكه فعال ميباشد .روحالقدس و كليسا هر دو
فراميخوانند » :بيا! « )مكاشفه يوحنا باب  ٢٢آيه  .(١٧ما بايد به اين فراخوان بپيونديم .اين خبر خوش است و به اين
ترتيب ،بايد به مردم جهان اعﻼم شود.

سواﻻتي براي بحث
 -١به هزاره و داوري ناعادﻻن مرده كه تنها پس از هزاره اتفاق مي افتد بينديشيد .نجات يافتگان
هزار سال خواهند داشت تا پاسخ سواﻻت خود را بيابند .تنها بعد از آن خواهد بود كه خدا
مجازات را براي از دست رفتگان مي آورد .اين حقيقت در باره خدا ،چه چيزي را براي ما آشكار
مي كند؟
 -٢مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  ٣به كساني كه گوش ميدهند ،ميخوانند ،توجه ميكنند و كﻼم
نبوي مكاشفه را نگه ميدارند ،وعده بركت ميدهد .در حاليكه مطالعه اين كتاب را به پايان
ميرسانيم ،چه چيزهايي يافتيد كه ﻻزم است به آنها توجه و آنها را رعايت كنيد؟
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