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۲

 پیام های 
سه فرشته

ناامیدی  از یاس و  اکترب ۱۸۴۴، یک هفته قبل  در ۱۵ 
عظیم، پرسی در یک خانواده مذهبی با اعتقادات لوترین 
در آملان متولد شد. نام او فردریک نیچه بود که به یکی از 
تاثیرگذارترین معتقدان خداناباوری جهان مدرن مبدل شد. 
باور که خدای مسیحیان در غرب در آستانه  این  با  نیچه 
مداوم  اخالقی  تاثیر  ضد  بر  را  کارزاری  دارد،  قرار  مرگ 
مذهب مسیحیت براه انداخت و آن را به عنوان »اخالقیات 
اسارت« به باد متسخر گرفت. او مسیحیان را افراد ضعیفی 
خطاب کرد که در صدد محافظت از خود در برابر قوی تر 
ها هستند و تصورات ابلهانه ای را ساخته و پرداخته اند. 
مفاهیمی از قبیل »دشمنان خود را دوست بدارید«. برای 
نیچه، مدرنیته باید از مفاهیم قدیمی »خیر و رش« فراتر 
می رفت. شخصیتی در یکی از کتاب هایش به نام)چنین 
گفت زرتشت(اعالم منود: »لوح های کهنه احکام را در هم 

بشکن!« )که البته منظور او ده فرمان است(.  
سال ۱۸۴۴ برای کارل مارکس  بانی کمونیزم نیز مهم 
فلسفی  و  اقتصادی  خطی  های  »نسخه  که  اثر  این  بود. 
۱۸۴۴« نام داشت، توسط مارکس در آن سال نوشته شده 
اتحاد جامهیر شوروی  تا سال ۱۹۳۲ توسط  اینکه  با  بود، 

انتشار نیافته بود. نسخه های خطی، نشان دهنده رویش ابتدائی ایدئولوژی مارکس است که 
در آن او برای واقعیتی کامالً ماتریالیستی ]مادیگرایی[استدالل می کرد که از فازهای گوناگون 
تا کارگران جهان متحد شده، ظاملان کاپیتالیست ]رسمایه داری[ را  اقتصادی گذر خواهد کرد 

رسنگون کرده و یک مدینه فاضله بر روی زمین ایجاد منایند. 
سال ۱۸۴۴ برای چارلز داروین نیز مهم بوده است. در آنچه که به عنوان »مقاله ۱۸۴۴« 
با  از گفتامن های نخستین فرضیه تکامل تدریجی را تدوین منود؛  مشهور شد، داورین یکی 
ها«،  گونه  بر خاستگاه  ای  »مطالعه  انتشار  با  در سال ۱۸۹۵  تنها  بود.  نشده  اینکه عمومی 
داروین بطور علنی دیدگاه خود را اعالم کرد که کل حیات بر روی زمین از نیاکان مشرتک و تنها 

با فرایندی طبیعی و تصادفی رسچشمه گرفته است.
با این وجود سال ۱۸۴۴، سال محقق شدن ۲۳۰۰ روز نبوت دانیال ۸: ۱۴ بود، و هامن سالی 
بود که در خاکسرتهای نومیدی عظیم بذری کاشته شد که در یک جنبش جهانی جوانه زد و 

هسته اصلی پیام آن، ایدئولوژی تکانشی مارکسیست، نیچه و داروین را پس زد.     



۳

نهضت ادونتیست روز هفتم که متضاد مارکس بود، اعالم کرد 
که نربد بزرگ بین مسیح و شیطان یک جریان ماتریالیستی تاریخی 
یک  ایجاد  با  نه  که  کند  می  ترشیح  را  جهان  تاریخ  بلکه  نیست، 
با  بلکه  برش،  دست  ساخته  کمونیستی  فاضله  مدینه  یا  آرمانشهر 

برپائی پادشاهی ابدی خدا که فراطبیعی است خامته می یابد.  
نهضت ادونتیست روز هفتم که در مقابل داروین قرار داشت 
تعلیم می داد که حیات نه بطور طبیعی و در یک فرآیند جهشی 
تصادفی و انتخابی بلکه با قدرت خدای خالق رسچشمه گرفته است 
بر روی زمین خلق منود و در روز  را  که در طی شش روز حیات 

هفتم آرام گرفت. 
و جنبش ادونتیست روز هفتم که بر ضد اندیشه نیچه بود اعالم 
داشت که خدا نه تنها وجود دارد بلکه قوانین اخالقی جهان شمول 
او )احکام قدیمی حک شده بر لوح های سنگی(، یعنی ده فرمان، 
به عنوان معیار غایی داوری باقی است و بر متامی برشیت الزام آور 

می باشد. 
بطور  تصادفی  بطور   ،۱۸۴۴ سال  رخدادهای  این  متامی  آیا 

همزمان بوده است؟ نه نباید چنین اندیشید. 
کارهای سه شخصیت تاثیر گذار مارکس، نیچه و داروین، صدمات 

جربان ناپذیری را بر برشیت وارد ساخته است. 
ولی در میان این سه عقیده نادرست، خدا جهان را بدون شاهدی 
برای حقیقتش رها نکرد، به همین دلیل است که چرا در میان این 
ایدئولوژی های مخرب، او نهضتی را برپا ساخت که به مرور زمان 
به کلیسای ادونتیست روز هفتم – که حامل پیام های سه فرشته 

بودند مبدل شد. 
اینها پیام هایی هستند که در هسته خود، خطاها و برداشتهای 

غلطی را که از طریق این مردان به شدت فریب خورده ترویج شده بود، نفی منودند.
پیام های سه فرشته، در مفهمومی، دستورات اکید و کلیدی کلیسای ادونتیست روز هفتم 
می باشد. و آنها در هسته خود انجیل را دارند که ناب و ساده است ولی انجیلی است که در 

چارچوب »حقیقت حارض« ارائه شده است )دوم پطرس ۱: ۱۲(.  
و این پیامهای سه فرشته، در این سه ماهه مورد مطالعه قرار می گیرد. 

مارک فینلی،اهل کنتیکت ایاالت متحده مبرشی جهانی و مشهور است که از سال ۲۰۰۵ 
تا ۲۰۱۰ معاونت مجمع عمومی را در اختیار داشت. پس از بازنشستگی از مشغله متام وقت، 
دستیار دبیر کل مجمع عمومی شد. کشیش فینلی و همرسش ارنستین، دارای سه فرزند و پنج 

نوه می باشند. 
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۵ – ۱۱ فروردین ۱۴۰۲  درس یکم  

عیسی پیروز می شود – 
شیطان شکست می خورد

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته بخوانید: مکاشفه ۱۲؛ افسسیان ۵: ۲۵ – ۲۷ و ۳۲، فیلیپیان 

۳: ۹؛ دانیال ۷: ۲۵؛ اشعیا ۱۴: ۱۲ – ۱۴؛ مکاشفه ۱۳: ۱۴ – ۱۷.

آیه حفظی: »و اژدها بر زن غضب منوده، رفت تا با باقی ماندگاِن ذریّت او که احکام خدا 
را حفظ می کنند و شهادِت عیسی را نگاه می دارند، جنگ کند« )مکاشفه 1۲: 1۷(�

کورمک اوبراین، داستان هایی از نربدهای سپاهیانی را بازگو می کند که گرچه تعداد نفرات 
ارتش مقابل بسیار بیشرت از تعداد آنها بود، ولی بر آن ها پیروز شدند. این داستان از تعداد 
ناپذیر«  نفرِی »شکست  کارتاژ سپاهیان ۸۰۰۰۰  نربد  ۵۵۰۰۰ رسباز هانیبال می گوید که در 
رومی را شکست دادند. این داستان شگفت انگیز شکست دادن امپراتوری پارس توسط سپاه 

عظیم یونان به رهربی اسکندر است.  
ما نیز در یک کارزار زندگی و مرگ در برابر دشمنی حلیه گر قرار داریم. تعداد ما اندک 
است و بر ضد نابرابری های غیرقابل باوری می جنگیم. قوای اهریمن، شکست ناپذیر ظاهر 
می شوند. ما به ظاهر با شکست حتمی روبرو هستیم. شکست خوردن اجتناب ناپذیر است. 

چشم اندازی از پیروزی وجود ندارد.  
تنها از دیدگاه انسانی، بنظر می رسد که قوای شیطان ما را مغلوب می سازند.  

ولی خدا را شکر که گرچه تعداد ما کمرت است، گرچه نابرابری ها )از دیدگاه انسانی( بر 
برنده  عیسی  بواسطه  است، رسانجام  شیطان رشیرانه  گرچه حمالت  شده اند،  متحد  ما  علیه 
خواهیم شد. موضوع آخرین کتاب از کتاب مقدس، مکاشفه است که چنین می باشد: عیسی 
برنده می شود، شیطان شکست می خورد. مرکز این نربد در مکاشفه ۱۲ فهرست شده است، 
که کانون مطالعه ما در این هفته می باشد. این مطالعه به ما آمادگی می دهد تا از مکاشفه 

۱۴ و پیام سه فرشته درک خوبی کسب کنیم. 

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۱۲ فروردین آماده شوید.



۵

۶ فروردین      یکشنبه      

نربد در آسامن
مکاشفه ۱۲ سلسله حوادث چشمگیری را ارائه می دهد، ِشامئی از یک نربد طویل املدت 
بین خیر و رش که در آسامن رشوع شده، ولی در اینجا بر روی زمین خامته خواهد یافت. این 
سلسله حوادث ما را از طریق جریان زمان به پائین می آورد، از صحنه های آغازین طغیان 

شیطان در آسامن تا حمله های سبعانه ای که بر امت خدا در روزهای پایانی روا می دارد. 

مکاشفه 1۲: ۷ – ۹ را بخوانید که این نربد کیهانی بین خیر و رش را رشح می دهد� چطور 
ممکن است که چنین چیزی در آسامن اتفاق افتاده باشد؟ این آیات درباره واقعیت آزادی 

اختیار و آزادی انتخاب بر چه چیزی داللت دارند؟

 

 

آزادی انتخاب اصل بنیادین حکومت خداوند هم در آسامن و هم در زمین است. خداوند 
چه در آسامن و چه در زمین آدم آهنی درست نکرده است. ما که به شباهت از خدا آفریده 

شده ایم می توانیم انتخاب های اخالقی داشته باشیم.  
قدرت انتخاب بطور نزدیکی با قدرت توانایی برای محبت منودن همسو است. اگر قدرت 
انتخاب را از بین بربید، توانایی محبت کردن را از بین می برید، زیرا که محبت هرگز منی تواند 

تحمیل شده یا به زور اعامل شود. 
محبت تجلی آزادی اختیار است. هر فرشته ای در آسامن با گزینه ای روبرو بود، تا محبت 
خدا را قبول کرده، از خودخواهی و تکرب و رسکشی دوری کند. درست هامنطور که فرشتگان 
آسامنی توسط محبت با انتخاب ابدی مواجه بودند، مکاشفه در نربد نهایی زمین به هر یک از 

ما گزینه های ابدی ارائه می کند. 
در نربد عظیم هرگز بی طرفی وجود نداشته است )لوقا ۱۱: ۲۳ را ببینید( و در نربد نهایی 

زمین نیز بی طرفی نخواهد بود. 
درست هامنطور که هر فرشته ای جبهه عیسی یا لوسیفر را انتخاب کرد، متامی برشیت با 
انتخاب غیر قابل بازگشت خود در پایان زمان رهربی خواهد شد. از چه کسی بیعت منوده، 
پرستش کرده، یا فرمانربداری می کنیم؟این قضیه مشکل همیشگی برش بوده و خواهد بود، با 

این وجود در بحران نهایی تاریخ زمین چشمگیرتر و پرشور تر خواهد بود. 
ولی در اینجا خربهای خوش غیر قابل باوری وجود دارد: مکاشفه ۱۲ پیروزی مسیح را در 
نربد توصیف می کند، و تنها کاری که ما با استفاده از اراده آزاد خود باید انجام دهیم اینست 
که در کنار او باشیم، در کنار طرف برنده. چقدر عالیست که بتوانید طرفی را در یک نربد 

انتخاب کنید که از قبل می دانید، پیروز خواهد بود.
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در خصوص آزادی اختیار و انتخاب مقدس عیسی بیندیشید، با علم به اینکه می دانست 
او را به صلیب خواهد برد )دوم تیموتائوس 1: ۹ را ببینید(، به هر صورت به ما آزادی 
اختیار داد� این موضوع درباره اینکه چطور باید محتاطانه از این هدیه ارزشمند و مقدس 

استفاده کنیم چه چیزی را به ما می گوید؟

 

۷ فروردین      دوشنبه      

حمله شیطان
ابتدا )مکاشفه ۱۲: ۴ و ۵ را بخوانید( در پی نابودی مسیح بود. با این  شیطان از هامن 
وجود، شیطان در هر تالشی شکست خورد. برای منونه، در هنگام والدت مسیح، فرشته ای به 
یوسف و مریم درباره نقشه های رشیرانه هرودوت هشدار داد و آنها به مرص فرار کردند. 
عیسی وسوسه های تحریک کننده شیطان در بیابان را با جمله »مکتوب است« در هم کوبید و 
بدینسان کالم خدا را ملجایی برای خود یافت. در مرگ خویش بر روی صلیب او محبت عظیم 
خود را عیان ساخت و ما را از مجازات محکومیت گناه رهایی بخشید. او با قیام خود، به عنوان 

کاهن اعظم ما، ما را از قدرت گناه در زندگی هایامن آزاد ساخت. 

مکاشفه 1۲: 4 – ۶ و ۹؛ افسسیان ۵: ۲۵ – ۲۷ و ۳۲  و مزمور ۲: ۷ – ۹ را بخوانید و منادهای 
زیر را تعریف کنید:

اژدها 

زن   

پرس بچه 

عصای آهنی   

در کتاب مقدس، عصای آهنی منادی از برتری یا فرمانروایی بود. عصای آهنی منادی از یک 
فرمانروایی مستحکم، دارای قدرت مطلقه، و شکست ناپذیر بود. عیسی با هامن وسوسه هایی 

روبرو شد که ما تجربه می کنیم ولی او از آنها پیروز بیرون آمد. 
با زندگی، مرگ و قیام خویش بر او چیره  اهریمن، دشمن شکست خورده است. مسیح 
گشت. از آنجا که عیسی از پیش اهریمن را در صلیب جلجتا شکست داد، ما نیز می توانیم 
پیروزمند باشیم. پیروزی مسیح بر شیطان کامل بود ولی نربد بزرگ بین مسیح و شیطان هنوز 

متام نشده است.  
با این وجود، وقتی که با ایامن می پذیریم که مسیح برای ما چه کرده است، بدهی گناه ما 
باطل شده و گناهان ما بخشیده می شود. ما در برابر خدا بی عیب ایستاده و با ردای عدالت 



۷

مسیح پوشیده شده ایم. هامنطور که پولس گفت: »نه با عدالِت خود که از رشیعت است، بلکه 
با آن که به وسیلة ایامن مسیح می شود، یعنی عدالتی که از خدا بر ایامن است« )فیلیپیان ۳: ۹(.

برای  عیسی  کند.  متهم  را  ما  بتواند  که  نیست  چیزی  هیچ  دیگر  ایم  شده  بخشیده  اگر 
همیشه بر بدترین چیزی که گناه و اهریمن می توانست بر رس او بیاورد، پیروز شد. او با متام 
قدرت به اهریمن حمله کرد و بر آن غلبه یافت. وقتی عیسی را با ایامن بپذیریم، پیروزی او 

از آن ماست. 

چرا اطمینان از رستگاری، بخاطر پیروزی مسیح بر شیطان، برای ما اینقدر اهمیت دارد؟ 
چطور آنچه که پولس در فیلیپیان ۳: ۹ نوشت می تواند تجربه خود ما باشد؟ 

 

۸ فروردین      سه شنبه      

پذیرش پیروزی عیسی
هامن طور که در کتاب مقدس به تصویر کشیده شده است، عیسی هرگز نربد با شیطان 
را نباخت. او پیروز مقتدر است. پیروز بر قدرتهای اهریمن. یک چیز را باید باور داشت که 
عیسی بر وسوسه های شیطان پیروز شد؛ و چیز دیگری را باید کامال باور داشت که پیروزی 

عیسی، پیروزی ما نیز هست. 

بر زمین خورده است چه  اتهام زننده شام  این واقعیت که  از  را بخوانید�  مکاشفه 1۲: 1۰ 
دلگرمی می یابید؟  

 

 

ختم  است.  خورده  شکست  شیطان  ولی  است،  ور  شعله  زمین  در  همچنان  نربد  گرچه 
کالم. نه تنها پیروزی نهایی مسیح در اوج تاریخ برش صحت دارد، بلکه نربد ما با فرمانروایان 
و قدرتهای اهریمنی در زندگی های شخصیامن صحت دارد. بعضی از مسیحیان در شکستی 
عاجزانه زندگی می کنند. آنان امید به پیروزی بر برخی رفتارها یا عادتهایی را دارند، اما هرگز 

واقعیت پیروزی مسیح برای آنها را در زندگی شخصی خود درک نکرده اند.  

مکاشفه 1۲: 11 را بخوانید� در این آیه، مسیح چه تضمینی از پیروزی را به ما می دهد؟

 

 



۸

در پیام های مکاشفه به هفت کلیسا این عبارت را می یابیم که »چه کسی غالب ]چیره[ 
می شود«. در اینجا در مکاشفه ۱۲: ۱۱ مفهوم غلبه را دوباره می یابیم. واژه »غلبه« در زبان 
یا  مظفر،  چیره،  »فاتح،  توان  می  کلمه  واقعی  معنای  به  را  آن  باشد.  می  نیکائو  منت  اصلی 
پیروزمندانه آمدن ترجمه کرد. توجه کنید که چقدر برای ما ممکن است تا فاتح باشیم. مکاشفه 

۱۲: ۱۱ ترصیح می کند که پیروزی تنها »بوسیله خون بره« میرس است. 
در مکاشفه ۵: ۶، در رویای نبوی، یوحنا به آسامن خیره شده و »بره ای را می بیند که 
]گوئی[ ذبح شده است«. هیچ چیز واالتر از صلیب برای نشان دادن محبت بیکران و غیرقابل 

درک خدا وجود ندارد. 
وقتی که با ایامن بپذیریم که مسیح برای ما چه کرده است، بدهی و تاوان گناه ما باطل 
می شود و در منظر خدا بی عیب می ایستیم. گناهان ما آمرزیده شده است )کولسیان ۱: ۱۴ ؛ 
افسسیان ۱: ۷ ؛ کولسیان ۲: ۱۴( و »اتهام زننده برادران ما ... بیرون رانده شده است« )مکاشفه 
۱۲: ۱۰(. ما رهایی یافته، پیروز شده و نجات می یابیم، نه بخاطر شایستگی خودمان بلکه 

بخاطر پیروزی های مسیح بخاطر ما. 

۹ فروردین      چهارشنبه      

زن در بیابان
مکاشفه 1۲: ۶ را بخوانید و آن را با مکاشفه 1۲: 14 – 1۶ مقایسه کنید� بدقت به زمان آن 
دوره ، حمله شیطان به »زن« )کلیسای خدا(، و متهیدات خدا برای امت خودش توجه کنید� 

این آیات در باره چه چیزی سخن می گویند؟ 

 

  

۱۲۶۰ روز در مکاشفه ۱۲: ۶ مساوی است با زمانی، و زمانی و نصف زمان در مکاشفه ۱۲: 
۱۴. همین زمان نبوت، هامن دوره زمانی را در دانیال ۷: ۲۵؛ مکاشفه ۱۱: ۲ و ۳؛ و مکاشفه 

۱۳: ۵ رشح می دهد.
از آنجاییکه اینها منادهای نبوتی هستند )یک زن واقعی با بال به بیابان منی رود(، ما زمان 
نبوتِی اصِل روز – سال را برای این نبوتها اعامل می کنیم )برای مثال، اعداد ۱۴: ۳۴ و حزقیال ۴: 
۴ – ۶ را ببینید(. بطور ساده، این بدان معنا می باشد که یک روز نبوتی برابر با یک سال می باشد. 
در  نبوتی  زمانی  دوره  همین  تفسیر  در  اندروز  دانشگاه  مقدس  کتاب  مطالعاتی  انجیل 
روز   ۱۲۶۰ دوره  عموماً  شناس  تاریخ  مفرسان  »بنابراین،  می کند:  بیان  چنین   ۲  :۱۱ مکاشفه 
نبوی را به معنای ۱۲۶۰ سال واقعی از ۵۳۸ بعد از میالد تا ۱۷۹۸ می دانند« )صفحه ۱۶۷۳ در 
خصوص مکاشفه ۱۱: ۲(. یک کلیسای فاسد - همراه با یک دولت فاسد - قوم وفادار خدا را 

تحت ستم، آزار و بیدادگری قرار می داد و گاهی سالخی می کرد. 



۹

این شکنجه های محشیانه و شیطانی مسیحیان باورمند به کتاب مقدس، نربد عظیم بین 
خیر و رش بود که تعمیم یافته بود. با بیرون آمدن از ظلمت قرون وسطی، در زمان اصالحات، 
مردان و زنان با یک انتخاب بودند. آیا به کالم خداوند وفادار باقی خواهند ماند و یا تعالیم 
کشیشان و روحانیون را می پذیرند؟ یکبار دیگر حقیقت پیروز شده بود و خدا مردمی را داشت 

که در مقابل مخالفت های قدرمتند به او وفادار بودند.   
عباراتی بسیار دلگرم کننده و دلربا از دلسوزی و مراقبت خدا در این آیات وجود دارد. 
مکاشفه ۱۲: ۶ این عبارت »مکانی توسط خدا آماده شده است« را بکار می برد. مکاشفه ۱۲: 
۱۴ اظهار می دارد که زن در بیابان تیامر و پرستاری می شد و مکاشفه ۱۲: ۱۶ اعالم می دارد 
که »زمین او را حامیت می کرد«. در زمانهای جفای شدید، خداوند متهیداتی را برای کلیسای 
خویش آماده ساخته بود. هامنگونه که چنین کرده بود به هامنگونه نیز برای بازماندگان زمان 

آخر خویش عمل خواهد منود.  

زمان سختی یا گرفتاری در زندگی خود را شرح بدهید که بسادگی می توانسنید ناامید بشوید، 
ولی خدا مکانی را بعنوان پناهگاه شما آماده کرده و شما را در چالش هایتان حمایت نموده 

است� وقتی که بسیار نیازمند بودید خداوند چگونه از شما حمایت بعمل آورد؟

۱۰ فروردین      پنجشنبه      

بازماندگان زمان آخر خدا
اهریمن با مسیح از زمان طغیانش در آسامن در نربد بوده است )مکاشفه ۱۲: ۷(. هدف 
را  )اشعیا ۱۴: ۱۲ – ۱۴  بوده است  آوردن کنرتل جهان  االن بدست  تا  بعد  به  آن  از  شیطان 
ببینید(. مترکز او در آخرین روزهای تاریخ زمین بر امت خدا است. مکاشفه ۱۲: ۱۷ بطور قاطع 
ترصیح می کند که اژدها )شیطان( از زن )کلیسا( غضبناک )عصبانی( بوده است و رفت تا با 
بقیه اوالد او بجنگد. این عبارت، اوالد باقی مانده او، »بازماندگان« نیز ترجمه گردیده است. 
بازماندگان خدا مطیع مسیح بوده، از حقیقت او تبعیت منوده، و نسبت به رسالت و ماموریت 

او وفادار هستند.  

مکاشفه 1۲: 1۷ را بخوانید� بازماندگان خدا در کلیسای روزهای آخر او در این آیه، از چه 
ویژگی هایی برخوردارند؟ 

 

  

در مکاشفه ۱۲: ۱۷، شیطان )اژدها( از زن، کلیسای خدا عصبانی است. رشیر از مردمی که فرامین 
خدا را نگاه می دارند بشدت غضبناک است و به هر اقدامی دست می زند تا آنها را نابود سازد.
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رسانجام، او تحریک کننده صدور فرمانی می شود تا آنان نتوانند خرید و فروش کنند و به 
زندان افتاده و با مرگ روبرو شوند )مکاشفه ۱۳:  ۱۴ – ۱۷ را ببینید(. وقتی که شیطان نتوانست 
مسیح را نابود کند، تالش خواهد کرد تا کسانی را که بشدت تحت شفقت مسیح هستند، یعنی 

کلیسای مسیح را نابود کند.   
آخرین نربد بر روی زمین بر خاورمیانه و نربدهای گوناگون در آنجا متمرکز نیست؛ بلکه بر 
اذهان امت خدا که در رسارس زمین پخش هستند متمرکز است. این نربدی بین دو قوای مخالف 

است، مسیح و شیطان. دوباره، هیچ کس در این جنگ بی طرف نیست. 
سوالی اصلی در این جنگ نهایی این است که »چه کسی به ما وفادار است؟ چه کسی 
ایامندارانی را فرا می خواند که مجذوب محبت مسیح هستند، به  متحد ماست؟«. ملکوت 
فیض او فدیه گشته اند، متعهد به اهداف او هستند، با روح او توامنند شده اند، و چنان مطیع 

فرمان او هستند که متایل به مواجهه با مرگ برای تحقق آرمان و اهداف او دارند. 
دنیای ما بسوی بحران بزرگ به پیش می رود. ولی در عیسی، با عیسی، و از طریق عیسی، و 
بخاطر عیسی، پیروزی ما تضمین شده است – درست تا زمانی که با ایامن به او پیوند داشته باشیم، 

ایامنی که ما را به اطاعت و فرمانربداری رهنمون می سازد. همه اینها بستگی به انتخاب ما دارد.

واقعیت مکاشفه 1۲: 1۷ را در زندگی خود، و در تجربه مسیحی خود چگونه می بینید؟ به 
این معنا که نبرد بزرگ در زندگی شما از چه راه هایی در حال انجام است؟

 

۱۱ فروردین      جمعه      

اندیشه ای فراتر: به مفهومی می توانیم استدالل کنیم که خدا گزینه دیگری نداشت: 
اگر او می خواست تا موجوداتی داشته باشد که او و دیگران را دوست داشته باشند، باید آنان 

را آزاد می آفرید. 
باشند و جهان ما بدون محبت چگونه  توانستند دوست داشته  آزاد منی بودند، منی  اگر 
جهانی می شد؟ این هامن چیزی است که برخی افراد ادعا کرده اند: چیزی منی شد جز یک 
ماشین بی ذهن که طبق قوانین سختگیرانه علت و معلولی کار می کند و در آن نه اختیار آزاد 
داریم، نه انتخاب آزاد، و ما چیزی نبودیم جز تکه های گوشتی و خونی که از ذرات زیرامتی 

تشکیل شده، که فقط از قوانین فیزیک تبعیت می کنند.
این نه تصویری دلنشین است و نه معرف آنچه که می دانیم درست است می باشد. برای 
مثال چه کسی در میان ما می اندیشد که محبت ما به والدینامن، فرزندامنان، همرسامنان چیزی 

نیست جز چیدمان اتم ها؟
»قانون محبت بنیاد حکومت خداست، شادی و سعادت متامی موجودات هوشمند بستگی 
متامیه مخلوقاتش  که  است  دارد. خداوند مشتاق  عدالت  عالی  اصول  با  کامل  به هامهنگی 
خادمین محبت باشند – خدمتی که از قدردانی از شخصیت او رسچشمه می گیرد. او از اطاعت 
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تحمیل شده خشنود منی شود؛ و به همگان آزادی اختیار ارزانی داشته است، تا بطور داوطلبانه 
او را خدمت کنند.

»مادامی که همه مخلوقات آفرینش وفاداری و بیعت محبت آمیز خویش را اعالم کردند، 
در رستارس ملکوت خدا، هامهنگی کامل و عالی وجود داشت. سپاه فرشتگان بخاطر تحقق 
اهداف خالق، شادمانی می کردند. آنان از منعکس کردن جالل خدا و حمد و پرستش او شاد 
و مرسور می شدند. و تا زمانی که محبت به خدا مقدم بر هر چیز بود، محبت به یکدیگر نیز 
پاکدالنه و ایثارگرانه بود. هیچ نشانی از نفاق برای بر هم زدن هامهنگی های آسامنی دیده 

منی شد« )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحات ۳۴ و ۳۵(.

سواالتی برای بحث:

1� چرا مکاشفه 1۲ مقدمه مناسبی برای پیام های سه فرشته است، بخصوص در راستای 
دیدگاه نبردی که در پایان زمان فرا می رسد؟ 

۲� مکاشفه 1۲ چگونه در وسوسه ها و مشقاتی که روزانه بطور شخصی با آنها مواجه می 
شوید به شما مجددا اطمینان خاطر می بخشد؟ 

۳� برخی باور دارند که اعمال ما بطور وسیعی به وراثت و شرایط محیطی ما بستگی دارد� 
آيا شما با این باور موافق یا مخالف هستید؟ انتخاب ما در تعیین رفتار ما چه نقشی ایفا 
می کند؟ رابطه بین انتخاب های ما و قدرِت گردانندگِی امور توسط خدا در زندگیمان را به 

بحث بگذارید� 
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داستانهای ایامنداران
۱۱ فروردین

درخواست کمک از عیسی
نوشته ی آلیشیا ماری هاردینگ

و غذای سامل  متیز  خانه ای  اجرا،  درحال  برنامه همواِر  یک  خانه،  در  "آموزش  مانند  چیزهایی 

خانگی" خوب هستند و من بعنوان یک همرس یک آمریکایی که چهار فرزند مبلغ را در کشور 

زامبیا بزرگ  می کنم، مشتاق آنها هستم. اینها موارد ساده ای هستند که کمک می کند عیسی 

را گرامی بداریم. اگر این عوامل مانع رسیدن به عیسی شود، باید از خودش کمک بخواهیم. 

حدوداً، ساعت ۱۰ صبح بود. ما مشغول آموزش در خانه، و من هم رسگرم شست و شو و آماده 

کردن ناهار بودم. ناگهان شلوغ کاری یکی از بچه ها باعث شد که بچه دیگر، او را بزند. یکی 

دیگر از بچه ها چون نتوانسته بود  مسئله ریاضی اش را حل کند، اشک هایش رسازیر شد و بین 

دو خواهر و برادر دیگر که ارصار داشتند هرکدام کاری که خودش دوست دارد را انجام دهد، 

مشاجره در گرفت. ناامیدی من وقتی بیشرت شد که باید قوانین انضباطی را هم برای بچه ای که 

بی توجه بود، در نظر می گرفتم.

در آن لحظه من  دو انتخاب داشتم. می توانستم با عصبانیت فریاد زده و همه را متوجه حقیقت 

بکنم یا بر خالف آن، با صدایی آرام، شیرین و شاد همه را دعوت کنم  تا مشکالمتان را نزد عیسی 

بربیم. چه چیزی درمحل  کار و مدرسه اتفاق می افتاد اگر عیسی در قلب ما منی بود؟

با لبخند تک تک فرزندانم را به اسم صدا کردم: "شایال، دخرت ۱۱ ساله ام،  وسلی، پرس ۷ ساله ام، 

سِینا و وینستون، دخرت ۷ ساله و پرس ۳ ساله ام."

و به آنها نگاه کرده و گفتم: "بچه ها بیایید متام مشکالمتان را نزد عیسی بربیم و به او اجازه 

دهیم برای حل کردن آنها به ما کمک کند."

باهم زیر سایه درختی زانو زدیم، مشکالمتان را به عیسی گفتیم و در کتاب مقدس خواندیم  که 

چگونه عیسی طوفان را آرام کرد؛ و بعد عیسی را با خواندن رسودی ستایش کردیم؛ و سپس 

یکدیگر را در آغوش گرفته و روزمان را دوباره از نو با عیسی آغاز کردیم. 

وقتی به خانه برگشتیم، بچه هایم آرام شده بودند و یه محض ورود، هر کدام با دقت بیشرتی 

انتخاب شیوه ای  به دستورات من گوش می دادند. اکنون متایل بچه ها برای حل اختالفاتشان، 

محرتمانه مبنی براولویت قرار دادِن خواسته دیگران، بجای خودشان بود. در اینجا به ما یادآوری 

شد که عیسی همواره با ما است و در اولویت همه کارهای ما قرار دارد. 
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الن وایت در کتابش چنین می نویسد: "مادرانی که در حرست بشارت دادن به دیگران هستند، 

در محیط خانه خود، فرصت آن را دارند.... آیا روح فرزندان خودش به اندازه روح افراد بی دین 

باارزش نیست؟ با چه دقت و لطافتی باید ذهن درحال رشد آنها را متاشا کند و خداوند را با متام 

افکار آنها پیوند دهد! چه کسی بهرت از یک مادر عاشق و خداترس می تواند این کار را انجام 

دهد؟" )کتاب خانه ادونتیست، ص ۲۴۵(.

عیسی  به سمت  بچه ها  مورد هدایت  در  است؛  خانه  یک  اداره  از  فراتر  مادر شدن چیزی 

مسیح است. 

از هدایای بشارتی شام که با آنها از مبلغان در رسارس جهان حامیت می کنید، متشکریم.
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۱۲ – ۱۸ فروردین ۱۴۰۲   درس دوم   

لحظه رسنوشت

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته بخوانید: متی ۲۴: ۱۴ و مکاشفه ۱۴: ۱۴ – ۲۰ و متی ۱۶: ۲۷ 

و اعامل رسوالن ۱: ۹ – ۱۱ و مرقس ۴: ۲۶ – ۲۹ و مکاشفه۱۶: ۱.

آیه حفظی: »و دیدم که اینک، ابری سفید پدید آمد و بر ابر، کسی مثل پرس انسان نشسته 
که تاجی از طال دارد و در دستش داسی تیز است� و فرشته ای دیگر از قدس بیرون آمده، به 
آواز بلند آن ابرنشین را ندا می کند که داس خود را پیش بیاور و درو کن، زیرا هنگام حصاد 

رسیده و حاصل زمین خشک شده است«)مکاشفه 14: 14، 1۵(�

به  نیاز  با امت خویش سخن گفته و حقایق مرتبطی را که در آن زمان  خداوند همواره 
شنیدن داشته اند به آنان داده است. از هشدار در مورد سیل )پیدایش ۶: ۷( تا آمدن اول عیسی 
)دانیال ۹: ۲۴ – ۲۷( تا داوری پیش از ظهور )دانیال ۷: ۹ و ۱۰ ؛ دانیال ۸: ۱۴( تا و قایع نهایی 
پیش از بازگشت مسیح )مکاشفه ۱۲ – ۱۴(، خداوند با ما سخن گفته است. در این آخرین 
روزهای تاریخ برش، او پیام خاصی را به دنیا و امت خویش فرستاده است، که برای رفع نیاز آن 
زمان بوده است. او این پیام را بصورتی به تصویر کشیده که سه فرشته در حال پرواز در میانه 

آسامن پیام عاجل و آخرالزمانی خود را به متام جهان منتقل می  کنند. 
پیام های سه فرشته پیام نهایی رحمت عیسی می باشد، دعوتی که ما را از اعتامد به عدالت 
خودمان به سوی اعتامد به عدالت عیسی سوق می دهد، برای تطهیر و تربئه، برای تقدیس، و 

در پایان زمان برای جالل دادن ما.
مانند همیشه، گرچه بایستی مسیح را انتخاب کنیم، تسلیم و مطیع او باشیم، و انتخاب ها 
و تصمیامتی که االن اتخاذ می کنیم، در واقع، بر انتخابهایی که بر بحران نهایی در پیش رو 

داریم تاثیر می گذارد. 
از این رو، اکنون، زمان آماده شدن است.  

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۱۹ فروردین آماده باشید. 
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۱۳ فروردین      یکشنبه      

انتخاب های ابدی
 مکاشفه ۱۴ پیام رحمت نهایی عیسی برای سقوط کردگان و دنیای طغیانگر است، دنیایی 
که در حدود ۶۰۰۰ سال است که در رساشیبی گناه و اهریمن لغزش خورده است. روزی فرا 
خواهد رسید که هر انسانی بر روی سیاره زمین تصمیم بازگشت ناپذیری را اتخاذ خواهد منود، 
خواه موافق یا مخالف عیسی. پیام مکاشفه عدالت مسیح، ما را از محکومیت گناه و همچنین 
از چنگال گناه در زندگی هایامن خالصی می بخشد، و این پیام در رسارس زمین طنین انداخته 

و دوباره طنین خواهد انداخت. 

به  ای  وعده  چه  عیسی  کنید�  مقایسه   ۶  :14 مکاشفه  با  را  آن  و  بخوانید  را   14  :۲4 متی 
حواریون خود در خصوص گسرتش جهانی انجیل درست قبل از بازگشت خود می دهد؟

 

  

عیسی وعده می دهد که »انجیل ملکوت در رسارس دنیا موعظه خواهد شد«، با آنچه که 
در متی ۲۴: ۱۴ داده شده است، تحقق نهایی خود را در پیام روزهای آخر مسیح می یابد، 

وعده عیسی مبنی بر اینکه »این انجیل ملکوت در متام جهان موعظه خواهد شد«، که در 
متی ۲۴: ۱۴ داده شده است، تحقق نهایی خود را در پیام روز آخر مسیح، در مکاشفه ۱۴: ۶ 

می یابد، که می گوید انجیل به »هر قوم، قبیله، زبان و ملتی« اعالم گردیده است.  
عیسی سه بار در مکاشفه ۲۲ می گوید که او بزودی می آید )مکاشفه ۲۲: ۷ و ۱۲ و ۲۰(. 
در چارچوب بازگشت قریب الوقوع وی، خداوند ما می افزاید، » هر که ظامل است، باز ظلم کند 
و هر که خبیث است، باز خبیث مباند و هر که عادل است، باز عدالت کند و هر که مقّدس 
است، باز مقّدس بشود« )مکاشفه ۲۲: ۱۱(. مکاشفه به اوج پرشکوه خود می رسد جایی که هر 

فردی هدایت می شود که در موافقت یا مخالفت با عیسی موضع خود را اتخاذ کند. 
البته، هر روز، با تصمیم هایامن حتی در »امور جزئی«، موضعی در جهت عیسی یا بر ضد 

او اتخاذ کرده ایم. 
بعید نیست که کسی که االن در زندگی خود بطور دائم تصمیم های اشتباهی اتخاذ می 
کند، به طور ناگهانی، در بحران نهایی، به طرفداری از عیسی بر آید، به خصوص زمانی که کل 

قوای رشیر در دنیا بر ضد آنان باشند. 
حال، امروز، و هر روز بایستی انتخاب کنیم تا به مسیح و فرامین او وفادار باشیم. »زیرا 
همین است محبّت خدا که احکام او را نگاه داریم« )اول یوحنا ۵: ۳(. هامنگونه که الن جی 
وایت گفته است: »عیسی شخصیت را در آمدنش تغییر نخواهد داد. کار تحول باید االن انجام 
شود. زندگی روزانه ما، تعین کننده رسنوشت ما خواهد بود« - )وقایع روز آخر، صفحه ۲۹۵(.
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خدا چگونه شخصیت های ما را شکل می دهد؟ او از چه وسیله ای برای رشد ما در فیض 
استفاده می کند؟ چه کنیم تا به روح القدس اجازه دهیم تا ما را به شباهت عیسی متحول کند؟

 

۱۴ فروردین      دوشنبه      

پرس انسان باز می گردد
مکاشفه ۱۴ حاوی آیات کلیدی در خصوص پیام ایام آخر خداوند به امت وی و دنیا می 
باشد. کانون متامی اینها بازگشت عیسی است، تحقق یافنت وعده او که » پرس انسان را خواهید 

دید که برطرف راست قّوت نشسته، در ابرهای آسامن می آید« )مرقس ۱۴: ۶۲(.

مکاشفه 14: 14 را بخوانید� چه عنوانی برای توصیف عیسی بکار برده شده، زمانی که به زمین 
بازگردد؟ از نظر شام چرا یوحنا این عنوان را برای عیسی بکار می برد؟ 

 

 

مسیح عبارت »پرس انسان« را در انجیل ها ۸۲ بار برای اشاره به خودش بکار برده است. 
این یکی از عناوین مورد عالقه وی بوده است. او این عبارت را محرتم شمرده و به آن ارج 
نهاده تا هویت ما را با هویت خودش یکی بشامرد. او نجات دهنده ای است که ما را درک 
می کند، وسوسه های ما را تجربه کرده و از میان مشقات ما گذر کرده است. او »پرس انسان« 
است که باز می گردد تا ما را با خود به خانه بربد. عیسائی که می آید هامن عیسی است که 
در میان ما زندگی کرد. او صالحیت دارد تا ما را رهایی بخشد، بخاطر این که او یکی از ما شد 
و با این وجود، به عنوان یکی از ما، او با وسوسه های سهمگین و خشم شیطان روبرو گشته 

و آری، او پیروز شد.   
از آیات کتاب مقدس زیر در انجیل متی، در خصوص عیسی، پرس انسان، چه می آموزیم؟

متی ۱۶: ۲۷   

 

متی ۲۴: ۲۷ و ۳۰   

 

متی ۲۵: ۳۱ و ۳۲   
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برخی از جزئیات را در این آیات مورد توجه قرار دهید: 
)۱( عیسی، پرس انسان، با شکوه و جالل در معیت و همراهی فرشتگان خویش می آید. 
)۲( او بره ها را از بزها جدا خواهد کرد )اساسا داوری می کند(. )۳( رسنوشت ملتها و متامی 

برشیت برای ابدیت تعیین خواهد شد. 

به عبارت »پسر انسان« بیندیشید و بگوئید که از بشر بودن مسیح چه می گوید� گرچه خدا 
بود، یکی از ما شد، درست مانند ما، اما علیرغم ما هرگز گناه نورزید� چه امید شگفت انگیزی 
به شما ارزانی می دارد )1( دانستن اینکه محبت خدا برای ماست؛ )۲( دانستن اینکه او می 

تواند در گرفتاری های شما دخالت کرده و به شما توفیق و پیروزی عطا نماید؟

۱۵ فروردین      سه شنبه      

داوری آسامنی
مکاشفه 14: 14 و اعامل رسوالن 1: ۹ – 11 را بخوانید� چه شباهتهایی را می توانید بیابید؟

 

 

یوحنا اظهار می دارد که، » دیدم که اینک، ابری سفید پدید آمد و بر ابر، کسی مثل پرس 
انسان نشسته است« )مکاشفه۱۴: ۱۴(. وقتی که عیسی به آسامن صعود منود، لوقا در اعامل 
رسوالن ۱: ۹ ثبت منود که در حالی که  حواریون ایستاده به آسامن خیره شده بودند، » وقتی 

که ایشان همی نگریستند، باال برده شد و ابری او ]عیسی[ را از چشامن ایشان در ربود«.
عیسی در میان ابرهایی ]انبوه عظیمی[ از فرشتگان عروج منود و با ابرهایی ]انبوه عظیمی[ 
اعالم   ۱۱  :۱ اعامل  در  زده  حیرت  حواریون  به  فرشتگان  گشت.آنگاه  بازخواهد  فرشتگان  از 
منودند، »همین عیسی که از نزد شام به آسامن باال برده شد، باز خواهد آمد به همین طوری 

که او را به سوی آسامن روانه دیدید«. 
این  نباشد.  عیان  است  ممکن  که  است  نهفته شده  ای  بگونه  آیه  این  در  الهی  حقیقت 
»هامن عیسی«، »پرس انسان«، کسی که در کوچه های خاکی نارصه راه می رفت، در خیابان های 
شلوغ اورشلیم خدمت می کرد، در دهکده های ارسائیل بیامران را شفا می داد و در علفزارهای 

کوهپایه های جلیل موعظه می کرد، دوباره می آید. 
»پرس انسان« در پرتو داوری در دانیال ۷ آمده است.  

دانیال ۷: ۹ و 1۰ و 1۳ و 14 را بخوانید� چرا دانیال عیسی را در مسئله ای به جدیت داوری 
»پرس انسان« می خواند؟ با توجه به آنچه که قبالً به آن نگاه کردیم، با علم به این که »پرس 

انسان« در کانون داوری قرار دارد، چه چیزی می تواند برای ما تسلی دهنده باشد؟
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در دانیال ۷: ۹ و ۱۰، دانیال نشست دادگاه آسامنی را با حضور ده ها هزار نفر از خالیق 
آسامنی می بیند که در اطراف تخت گرد آمده اند. داوری برپا می شود، دفاتر – سوابق کیهانی 
زندگی ما – در برابر گیتی گشوده می شود. در دانیال ۷: ۱۳ و ۱۴، پرس انسان به نزد موجود 
ازلی، پدر رفت و سلطنت ابدی خود را دریافت منود. داوری در برابر کل گیتی آشکار می شود 
که پدر، پرس، و روح القدس از هیچ کاری دریغ نکردند تا متام برشیت را نجات دهند. این 
داوری نه تنها مقدسین بلکه اتهامات دروغین شیطان را بر ضد شخصیت خود خدا اثبات می 

کند )به ایوب باب ۱ تا ۲ و مزمور ۵۱: ۱ تا ۴ نگاه کنید(. 

قرار  بازبینی  بیندیشید که کل زندگی شما در پیشگاه خدا بدقت تحت  این واقعیت  به 
خواهد گرفت� آنگاه تنها امید شما در این واقعه چه خواهد بود؟ )رومیان ۸: 1(� 

۱۶ فروردین      چهارشنبه      

تاج فاتح
یوحنا عیسی را به عنوان »پرس انسان ]می بیند که[ نشسته بود، تاجی زّرین بر رس و داسی 
تیز در دست داشت« )مکاشفه ۱۴: ۱۴(. واژه برای »تاج«، استفانوس می باشد. این تاج فاتح 
است. وقتی که یک ورزشکار در مسابقه ای مهم برنده می شود، به او استفانوس داده می شود، 

تاج افتخار، شکوهمندی برای پیروزی. 
عیسی یکبار تاجی از خار بر رس داشت، که منادی از رشم و استهزاء بود. او خار و مطرود 
آدمیان شده بود. او مورد دشنام و سخره قرار گرفت، بر او آب دهان انداخته شد، مرضوب 
شده و شالق خورد. ولی اینک او تاج شکوه بر رس داردو دوباره باز می گردد اما حال به عنوان 

پادشاه پادشاهان و رسور رسوران.

مکاشفه 14: 1۵ و مرقس 4: ۲۶ – ۲۹ را بخوانید� چه تشابهاتی در بین آیات می بینید؟ هر 
دو از چه سخن به میان می آورند؟

 

 

 

فرشته از حضور خدا در شکوه معبد می آید. خدا به فرشته نگریسته و می گوید، »زمان 
فرا رسیده و محصول کامال رسیده است. فرشته از معبد به سوی عیسی پرواز می کند و با 
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صدای بلند اعالم می دارد: »زمان فرا رسیده و محصول رسیده است«. رفته و فرزندان خود را 
به خانه بیاور. 

از یک  بیش  برد. در  کار می  به  به دفعات  را در عهد جدید  استعاره کشاورزی  »عیسی 
رویداد او مناد محصول رسیده را بکار می برد تا رشد بذر انجیل را در زندگی امت خویش به 

تصویر بکشد. 
جوانه زدن دانه حاکی از رشوع یک زندگی روحانی است و رشد گیاه تصویری زیبا از رشد 
مسیحی است. هامنند طبیعت، بدون فیض خدا، حیات و رشدی در زندگی نخواهد بود. گیاه 
یا باید رشد کند یا خشک شود. هامنگونه که گیاه رشد تدریجی و پیوسته دارد، رشد روحانی 
زندگی مسیحی نیز همچنین است. در هر مرحله از پیرشفت، زندگی ما می تواند به کامل برسد 
با این حال چنانچه هدف خدا برای ما کامل شود، پیرشفت پی در پی وجود خواهد داشت. 
قدوسیت کاری یک عمر از زندگی است. هامنگونه که موقعیت ها تکرث می یابد، تجربه ما نیز 
وسعت خواهد یافت و دانش ما افزون خواهد گردید« )الن جی وایت، دروس پند آموز مسیح، 

صفحه ۶۵ و ۶۶(. 
رسیدن دانه های طالیی نشان دهنده همه کسانی است که با فیض تحول یافته اند، با محبت 
و عشق انگیزه یافته اند و برای جالل نام مسیح زندگی مطیعانه دارند. دل های آنان با دل 

عیسی یکی است، و متامی آنچه که می خواهند، هامن چیزی است که او می خواهد.

این بیانیه الن جی وایت را چگونه درک می کنید که می گوید، »در هر مرحله از پیشرفت، 
زندگی ما می تواند به کمال برسد«؟ چه معنایی دارد، بخصوص وقتی که می توانیم االن 

قصورات و نقایص شخصیتهایمان را ببینیم؟

     پنجشنبه       ۱۷ فروردین

هر بذری محصولی تولید می کند
و  که معرف عادالن،  دانه های طالیی  دارد. محصول  در مکاشفه ۱۴ دو محصول وجود 
محصول انگورهای له شده که معرف ناعادالن یا از دست رفتگان است. هر دو محصوال کامال 

رسیده اند. هر بذر کاشته شده ای کامال رشد کرده است. 

مکاشفه 14: 1۷ – ۲۰ را بخوانید� عبارت »َچرُخشت عظیم غضب خدا« به چه معنی است؟ 
مکاشفه 14: 1۰ و مکاشفه 1۵: 1 و مکاشفه 1۶: 1 را بخوانید�

 

 

»و فرشته ای دیگر که بر آتش مسلّط است، از مذبح بیرون شده« )مکاشفه ۱۴: ۱۸(. در 
اینجا فرشته ای وجود دارد که بر آتش های نهایی داوری خدا فرمان می دهد. محصول رسیده 
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است. گناه به حد خود رسیده است. طغیان از خط رحمت خدا عبور کرده است. به هامن اندازه 
که همه چیز رشارت و بد بوده است، قبل از اینکه همه چیز خامته یابد به بدترین حالت خود 
خواهد شد. خدای مهربان از هیچ کاری برای ما دریغ نکرده است، که شامل ارزانی کردن خود 
بر روی صلیب به عنوان قربانی برای گناه ما بود. »زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه 
ساخت تا ما در وی عدالِت خدا شویم« )دوم قرنتیان ۵: ۲۱؛ همچنین غالطیان ۳: ۱۳ را ببینید(.

خداوند چه کاری فراتر از صلیب می توانست انجام دهد؟ هیچ فیضی بیشرت از این منی 
توانست کسانی را که به دفعات روح القدس را رد کرده اند، رهایی بخشد. 

در اینجا پیام عاجل نبوتی مکاشفه ۱۴ آمده است. هر بذری که کاشته شده است. دانه ها 
کامال رسیده اند و انگور ها کامال رسیده اند. امت خدا تصویر فیض، شفقت، رحمت و محبت 
او را در برابر جهان آشکار می کنند. فرزندان رشیر طمع ورزی، شهوت، حسادت و نفرت را از 
خود نشان می دهند. شخصیت عیسی در یک گروه و شخصیت شیطان در گروه دیگر منایش 

داده می شود. 
جهان در امت خدا مکاشفه عدالت را خواهد دید که شاید هیچ نسلی پیش از این شاهد 
آن نبوده است. در مقایسه با عدالت مسیح که در امت او آشکار گردیده، جهان عواقب کامل 
طغیان بر ضد خدا را خواهد دید. بدکاری، رشارت، گناه و هرج و مرج بطور کامل در برابر 
انسان ها و فرشتگان به منایش خواهد آمد. مقایسه بین خیر و رش، درست و غلط، اطاعت و 

نافرمانی، در متامی جهان هم در برابر انسانها و هم فرشتگان مشهود خواهد بود.  

تا چه حد می توانید قیاس بین خیر و شر را تشخیص دهید؟ چرا چنین کاری اهمیت دارد؟ 
)عبرانیان ۵: 14 را ببینید(�

 

۱۸ فروردین      جمعه      

اندیشه ای فراتر: »با مشاهده یا دیدن است که ما متحول می شویم واین امر یک 
قانون ذاتی عقالنی و روحانی است. ذهن بتدریج به شکل مباحثی در می آید که اجازه به تامل 
در آن یافته است. به شکل چیزی در می آید که عادت به عالقه و احرتام به آن یافته است. 
انسانها هرگز اعالتر از معیار خود در پاکی و نیکویی و حقیقت صعود نخواهند منود. اگر نفس 
عالی ترین ایده آل اوست هرگز به چیزی مرتفع تر و عالی تر از آن دست نخواهد یافت بلکه 
دایام به پست تر و پست تر خواهد رفت. تنها فیض خدا قادر است انسان را اعتال بخشد. اگر 
به حال خود واگذاشته شود مسیر انسان به شکل غیر قابل اجتناب رو به پایین است«.اِلن جی 

وایت، نربد عظیم، صفحه ۵۵۵.  
خصایل و شخصیت ما در ابتدا به طور نامحسوس و تقریباً بدون اینکه توجه کسی را جلب 
کند، بر اساس بذرهایی که در ذهن خود می کاریم تغییر می کند. بذرهای خوب بکارید، میوه 
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خوبی خواهید داد. بذرهای شیطانی این دنیا را بکارید و میوه این دنیا را در شخصیت خود 
تولید خواهید کرد. 

مثره  بکاریم،  بی تفاوتی  بذرهای  روحانی  اولویت های  و  ارزش ها  و  خدا  به  نسبت  اگر 
بی تفاوتی را درو می کنیم - که بی عالقگی، خودشیفتگی از وضعیت روحانی و رسخوردگی در 

زندگی روحانیامن می باشد. 
به همین خاطر است که کسانی که فکر می کنند، »میدانم که روزی جفای نهایی خواهد 
آمد، نشان وحش و چیزهای دیگر، ولی وقتی که چنین شود، آنگاه به همه چیز رسیدگی خواهم 
کرد«، مسیر بسیار خطرناکی را در پیش گرفته اند. خدا االن ما را فرا می خواند، در این لحظه، 
تا زندگی خود را تسلیم او کنیم. هر چه بیشرت در اجابت به دعوت روح القدس تاخیر شود، 
روح نسبت به انگیزه های خدا سخت تر و سخت تر می شود و مستعدتر می شود تا در دام 

دروغ های اهریمن سقوط کرده و یا آنها باور کند. 

سواالتی برای بحث:

1� رابطه بین نجات یافتن با فیض و رشد یافتن در فیض، در چارچوب مکاشفه 14: 14 – 
۲۰ و اصل برداشت محصول چیست؟

۲� عواملی را به بحث بگذارید که برای رشد گیاهان ضروری هستند و آن را با رشد روحانی 
خودمان مقایسه کنید� چه تشابهاتی وجود دارد؟ از موضوع رشد گیاهان، چگونه می توانیم 

این اصل را در زندگی خودمان اِعمال کنیم؟ 

۳� آیا بین توانایی خدادادی مان در انتخاب و قدرت ارادی تفاوتی وجود دارد؟ چرا درک 
این تفاوت برای مسیحیان در حال رشد حائز اهمیت است؟

4� چرا عنوان »پسر انسان« در زمان داروی در بازگشت دوباره مسیح که چشم انتظار 
آن هستیم باعث دلگرمی است؟ چرا درک اینکه انسان، یک بشر، در باال در داوری معرف 

ماست تسلی بخش می باشد؟
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داستانهای ایامنداران
۱۸ فروردین

۷۰۰ شورشی سابق غسل تعمید گرفتند
نوشته ی اندرو مک چسنی

فیلیپین به مدت ۵۲ سال درگیر جنگ با شورشیان جزیره میندورو بود. زمین 
و پول در ازای صلح به شورشیان پیشنهاد شد اما بنظر می رسید که هیچ چیز موثر 
نبود. این چرخه ی به ظاهر بی پایاِن جنگ و ستیز، ۴۰۰۰۰کشته به جای گذاشت. 
در سال ۲۰۱۷، رادیو جهانی ادونتیست )AWR( )۱( در جزیره میندورو بعنوان 
بخشی از ابتکار کلیسای جهانی ادونتیست روز هفتم، برنامه  مشارکت همه اعضا 
و  اداری  نهاد  هر  در  کلیسا،  عضو  هر  دادن  مشارکت  به هدف  را   ،)۲(  )TMI(
موسسه انجیلی در کار بشارت انجیل به دیگران رشوع کرد تا هر عضو کلیسا را 
ادونتیست  رادیوی جهانی  بیاورند.  عیسی  نزد  با خود  را  تا شخصی  تشویق  کند 
زمانی را در ایستگاه های رادیویی محلی اجاره کرد و اعضای کلیسای محلی به 
به جلسات بشارتی،  برگزاری جلسات مطالعه کتاب مقدس و دعوت همسایگان 
مشغول شدند. ۱۴۰۰ نفر در این جلسات غسل تعمید داده شده و پخش رادیویی 

ادامه یافت.  
در سال ۲۰۱۹ شورشیان در کوه های رسسبز میندورو رشوع به گوش دادن به 
از آنجایی که کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰ جهان را  رادیو جهانی ادونتیست کردند. 

فراگرفت، تعداد زیادی از آنها تصمیم گرفتند خود را تسلیم عیسی کنند. 
رهرب شورشیان، کا مارتین منی توانست بفهمد چه اتفاقی در حال افتادن است 

و او رشوع به گوش دادن، به رادیو جهانی ادونتیست کرد. 
دوآن مک کی، رئیس رادیوی جهانی ادونتیست گفت: "او در جنگل پنهان شده 
می کنند؛  ترک  را  او  جنگجویانش  چرا  بفهمد  می کرد  سعی  و  می کرد  نگاه  بود، 

بنابراین رشوع به گوش دادن به رادیو کرد. 
به هنگام  که  بود  ۲۱ رسباز  مردم، شامل  از  نفر  ده ها  مارتین مسئول مرگ 
خوابیدن آنها، کمین کرد و با یکی از مسلسل هایش آنها  را کشت؛ اما هامنطور 
به  را  قلبش  گرفت  تصمیم  می داد،  گوش  ادونتیست  جهانی  رادیوی  به  او  که 

عیسی دهد. 
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که حدود ۷۰۰ شورشی  رسید  پایان  به  زمانی  فیلیپین  تاریخ  آلود  فصل خون 
سابق، از جمله مارتین و همرسش، سالح هایشان را زمین گذاشتند و در جلسات 

بشارتی تحت رهربی رادیوی جهانی ادونتیست، غسل تعمید گرفتند. 
در مجموع حدود یک سال پیش، بیش از ۶۰۰۰۰ نفر در طول جلسات "شامرش 

معکوِس نهایی زمین" در رسارس فیلیپین، غسل تعمید گرفتند. 
انجام  خداوند  دهند،  انجام  نتوانستند  گلوله ها  که  "کاری  گفت:  مک کی 

داده است."
دولت فیلیپین شورشیان سابق را مورد عفو قرار داد. رادیوی جهانی ادونتیست 
با دولت و یک سازمان غیردولتی بنام Farm Stew )۳(، عضو ASI )۴( همکاری 

می کند تا به شورشیان سابق کمک کند تا از طریق کشاورزی، امرار معاش کنند. 
مک کی، که همچنین بعنوان دستیار رئیس کنفرانس عمومی خدمت می کند و 
مسئول مشارکت کل اعضا )TMI( است، گفت: "ما پخش رادیوی جهانی ادونتیست 
را متوقف نخواهیم کرد. کلیساهای محلی اکنون در حال پخش برنامه  ها هستند 
و ما موعظه ها را ارائه می کنیم. مردم عامی باعث این اتفاق می شوند و این منونه 

کاملی از مشارکت کل اعضاست."

1. AWR
2. Total Member Involvement
3. Farm Stew
4. ASI
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۱۹ - ۲۵ فروردین ۱۴۰۲   درس سوم   

انجیل ابدی

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته بخوانید: مکاشفه ۱۴: ۶ – ۱۲؛ اول قرنتیان ۱۵: ۱ – ۴؛ رومیان 

۳: ۲۴ – ۲۶؛ اول پطرس ۱: ۱۸ – ۲۰؛ متی ۲۸: ۱۹و ۲۰؛ اعامل رسوالن ۱: ۸.

آیه حفظی: »و فرشته ای دیگر را دیدم که در وسط آسامن پرواز می کند و انجیل جاودانی 
را دارد تا ساکنان زمین را از هر اّمت و قبیله و زبان و قوم بشارت دهد«)مکاشفه 14: ۶(�

در ارسائیل کهن، وقتی که بت پرستان اطراف آنها چند خدایی بودند و »خدایان« متعددی 
از چوب و سنگ را می پرستیدند، پیام روشن، قابل تشخیص و قدرمتند ایامن در تثنیه ۶: ۴ 

چنین یافت شد: »ای  ارسائیل  بشنو، یُهَوه ، خدای  ما، یُهَوه  واحد است«. 
در رسارس قرون، رسود ِشَمع )نام دعایی بر اساس واژه عربی است – ُمعرّب ِسَمع یا اِسَمع 
]بشنو[(به یهودیان این بینش و دیدگاه روحانی را یادآوری می کرد که آنان را به عنوان یک 
امت یا قوم واحد، متحد کند و این دیدگاه، آنان را راسخ می منود تا با حفظ هویت منحرص 

بفرد خود به عنوان پرستندگان خدای یگانه تقویت شوند.        
برای ادونتیستهای روز هفتم، پیام های سه فرشته در مکاشفه ۱۴، ِشَمع ما هستند. آنها 
امت که  به عنوان یک  ما  کنند که  تعریف می  آنها  باشند.  ما می  ایامن  بیانیه های هویتی 
هستیم و ماموریت ما را برای دنیا ترشیح می کنند. بطور خالصه، هویت منحرصبفرد نبوتی 
ما در مکاشفه ۱۴: ۶ – ۱۲ فهرست شده است و در اینجاست که اشتیاق می یابیم تا انجیل را 

به دنیا اعالم کرده و بشناسانیم.  
در درس این هفته، بطور جزء به جزء مطالعه مکاشفه ۴: ۶ – ۱۲ را آغاز می کنیم ولی از 
طریق چشامن فیض چنین خواهیم کرد در حینی که به خدا که با دلهای ما سخن می گوید 

گوش دل می سپاریم. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۲۶ فروردین آماده شوید.



۲۵

۲۰ فروردین      یکشنبه      

کتاب امیِد پُر فیض
وقتی که اکرث مردم درباره مکاشفه،آخرین کتاب از کتاب مقدس فکر می کنند، به فیض 
خدا منی اندیشند. وقتی که پیام روزهای آخر خدا را در نظر می گیرند، اندیشه های آنان اغلب 
بالفاصله به جانوران ترسناک، منادهای ارسارآمیز، و تصاویر عجیب چرخش پیدا می کند. کتاب 
مکاشفه به هامن اندازه که بسیاری از مردم را می ترساند، اطمینان خاطر و دلگرمی مجدد هم 
می دهد، که مایه خوشبختی است زیرا در واقع رسشار از لطف و امید است. بدان معنی که 
حتی در میانه جانوران ترسناک و هشدارهای جفا و زمانهاِی سخِت پیش رو، خداوند همچنان 

به ما دالیلی ارائه می کند تا از رستگاری او شادمان باشیم. 

مکاشفه 1: 1 – ۳ و مکاشفه 14: ۶ را بخوانید� این آیات با هم به ما چه می گوید که این 
کتاب نه تنها از مکاشفه بلکه از »انجیل ابدی« نیز سخن به میان می آورد؟

 

 

متامی مکاشفه درباره عیسی می باشد. این کتاب پیام او به قومش می باشد و بطور خاصی 
برای کلیسایش در ایام آخر قابل اِعامل می باشد. این پیامی پُر فیض از امید زمان آخر است. 
در رسارس کتاب، مسیح به عنوان بره ذبح شده توصیف گردیده، و برکت به کسانی وعده داده 

شده که آنرا می خوانند، می فهمند، و به حقایقی که آشکار گردیده عمل می کنند. 
بر اساس مکاشفه ۱: ۵ و ۶، عیسی آن یگانه ای است که »ما را محبت منود و با خون خود 
کََهنه ساخت«. در مسیح، ما بخشیده  گناهامنان را شست و ما را نزد پدر خود پادشاهان و 
شده ایم. فیض گذشته ما را عفو منوده، حال ما را توامنند ساخته، و برای آینده ما امیدی مهیا 
ساخته است. و در مسیح است که ما از قدرت و مجازات گناه آزاد گردیده و بزودی روزی فرا 
می رسد که از حضور و رش گناه خالص خواهیم شد. این پیام مکاشفه، آخرین کتاب از کتاب 

مقدس است. 
و این همچنین پیامی اضطراری است که ابتدا به عنوان فرشته ای به تصویر کشیده شده 

که در میانه آسامن پرواز می کند  با خود »انجیل ابدی« را به همراه دارد. 
انجیل؟ رستگاری و نجات از طریق ایامن به مسیح؟ مرگ مسیح کفاره گناهان ما را می 
دهد؟ وعده حیات ابدی، نه به خاطر اعامل ماست بلکه بخاطر آنچیزی است که مسیح برای 

ما انجام داده است؟ همه اینها در ابتدای پیام های سه فرشته است؟ دقیقا! 
پس جای تعجب نیست که آنها پیام هایی مملو از فیض، امید، و وعده برای ماست که 

مخلوقاتی در هم شکسته و مصیبت زده هستیم.



۲۶

گرچه تمرکز بر جانوران و هشدارهای ایام آخر آسان است، همانطور که در مکاشفه به 
تصویر کشیده شده، ولی چطور می توانیم تعادلی را در بین تمامی اینها بیابیم که بطور 
غیر قابل انکاری پیام مهم مکاشفه هستند: مرگ داوطلبانه و ایثارگرایانه مسیح بخاطر ما؟

 

۲۱ فروردین      دوشنبه      

انجیل »ابدی«
به آنچه که در کتاب مکاشفه ۱۴: ۶ در آغاز پیامهای سه فرشته آمده است توجه کنید: 
انجیل »ابدی« یا »جاودان«. چنانچه نتوانیم عمق انجیل را درک کنیم، کل نکته اصلی پیام های 
سه فرشته را از دست داده ایم. چنانچه انجیل را درک نکنیم، هرگز منی توانیم مسائل مربوط 

به پیام زمان داوری خدا یا سقوط بابل یا نشان وحش را بطور کامل بفهمیم. 

اول قرنتیان 1۵: 1 – 4، رومیان ۳: ۲4 – ۲۶ و رومیان ۵: ۶ – ۸ را بخوانید� »انجیل ابدی« چگونه 
در این آیات ارائه و معرفی گردیده است؟ چه امید بزرگی در اینجا برای ما ارائه شده است؟

 

 

انجیل خرب عالی و خوش مرگ مسیح برای گناهان ماست، قیام باشکوه او، و عشق و نگرانی 
همیشگی او برای ماست. با ایامن به خون ریخته شده و قدرت رستاخیز او، هم از مجازات 
و هم از قدرت گناه رهایی می یابیم. مسیح افکار پولس رسول را به خود جلب کرد و او را در 
کانون تعلیم و موعظه خود قرار داد. مسیح مصلوب شده او را از محکومیت و تقصیر گذشته 

نجات داد.
مسیِح قیام کرده به او برای زمان حارض قدرت داد، و بازگشت مسیح به او برای آینده 

امید بخشید.
به چهار نکته در این آیات در رومیان توجه کنید:

ما بطور رایگان بوسیله فیض عادل شمرده شده ایم.. ۱
فیض اعالن عدالت خداست.. ۲
فیض کسانی را که با ایامن عیسی را می پذیرند تطهیر و تربئه می کند.. ۳
محبت خدا به ما نشان داده شد در حالی که هنوز گناهکار بودیم. . ۴

فیض مسیح با شایستگی و لیاقت بدست نیامده است. مرگ عیسی با درد و عذاب همراه 
بود که گناهکاران از دست رفته چنین خواهند مرد. او پُری غضب پدر یا داوری بر علیه گناه را 
تجربه منود. او مطرود گشت تا که ما بتوانیم پذیرفته شویم. او به گونه ای مرد که گوئی مرگ 

ما بود، تا ما بتوانیم شایستگی زندگی او را نصیب خود کنیم. 



۲۷

آیا نباید جای تعجب باشد که رستگاری بایستی از روی ایامن باشد و بدون انجام احکام؟ 
آنچه که احتامال بتوانیم اضافه کنیم، آنچه که کارهای ما بتواند بکند، حتی با بهرتین قصد و 
نیت، کارهای از روح القدس پر شده، چه چیزی می تواند به آنچه که مسیح بر روی صلیب 

برای ما انجام داد بیفزاید؟
و این برنامه، برنامه نجات، حتی پیش از رشوع زمان تدوین گردیده بود )دوم تیموتائوس 
۱: ۹؛ تیطس ۱: ۲؛ افسسیان ۱: ۴( که کمک می کند تا رشح داده شود که چرا »انجیل ابدی« 
نامیده می شود. پیش از اینکه جهان آفریده شود، خدا می دانست که چه اتفاقی خواهد افتاد، 
و بدین سبب برنامه نجات را مقرر ساخت تا به بحرانی که رسانجام فرا می رسد رسیدگی کند.

۲۲ فروردین      سه شنبه      

داستان فیض
پیام های سه فرشته داستان فیض است. آنها داستان محبت منجی هستند که فراتر از اندازه 
گیری است – داستان عیسی که ما را چنان دوست می داشت که او خودش ترجیح داد تا جهنم 
را در عوض هر یک از ما، از دست رفتگان تجربه مناید. آنها داستان محبت بی حد و حرص، 

ژرف، غیرقابل درک، جاودان و پایان ناپذیر هستند.
خداوند هرگز غافلگیر منی شود. او در معرض تغییر بادهای انتخاب های برشیت نیست. 
هامنطور که قبالً دیدیم، برنامه او برای رهایی ما از قلمرو گناه، پس از آن که گناه قامت زشت 
خود را برافراشت، برنامه ریزی و در نظر گرفته نشد. خدا با منایش وحشتناک گناه غافلگیر نشد.

مکاشفه 1۳: ۸ و اول پطرس 1: 1۸ – ۲۰ را بخوانید� این آیات درباره برنامه رستگاری چه می آموزند؟

 

 

 

عبارت »انجیل ابدی« در مکاشفه ۱۴: ۶ از گذشته، حال و آینده سخن می گوید. هنگامی 
که خداوند برشیت را با توانایی انتخاب های اخالقی آفرید، پیش بینی کرد که آنها انتخاب های 
نادرستی انجام دهند. هنگامی که مخلوقات او توانایی انتخاب را داشتند، این ظرفیت را نیز 
داشتند که علیه ماهیت پرمهر او عصیان ورزند. تنها راه برای جلوگیری از این واقعیت، ایجاد 
موجوداتی رباتیک ]یا آدم آهنی[ است که توسط یک برنامه کیهانی الهی کنرتل و قابل تنظیم 

هستند. وفاداری و بیعت اجباری با ذات خداوند سازگاری ندارد. 
محبت مستلزم انتخاب است و به محض اینکه به موجودات قدرت انتخاب داده شد، احتام 
انتخاب های اشتباه نیز وجود داشت. بنابراین، طرح نجات قبل از شورش والدین اولیه ما در 

باغ عدن در ذهن خدا شکل گرفت.



۲۸

»برنامه رستگاری برای ما فکر یا چاره اندیشی ثانوی نبود، که پس از سقوط آدم تدوین 
شده باشد. این مکاشفه ای از » رّسی بود که از زمانهای ازلی مخفی بود« )رومیان ۱۶: ۲۵(. این 
گشودن اصولی بود که از اعصار ابدی بنیاد حکومت خدا بوده است« )الن جی وایت، آروزی 

اعصار، صفحه ۲۲(.
»انجیل ابدی« نه تنها از گذشته و حال سخن می گوید – بلکه اساس و بنیاد امید آینده نیز 
هست. انجیل ابدی از زندگی ابدی با یگانه ای سخن می گوید که قلبش برای همیشه بودن 

با ما می تپد. 

افسسیان 1: 4 را بخوانید� به این بیندیشید که حتی پیش از »بنیاد جهان«، شما در مسیح 
دلگرم  اینقدر  باید  را  این حقیقت  باشید� چرا  داشته  نجات  او  در  تا  »برگزیده شده اید« 

کننده بیابیم؟

۲۳ فروردین      چهارشنبه      

به متامی جهان
مکاشفه 14: ۶ را دوباره بخوانید� اعالم انجیل ابدی تا چه حد باید باشد، و چرا این پاسخ برای 

ما و مأموریت و فراخوانی ما به عنوان یک کلیسا از اهمیت برخوردار است؟

 

 

مطابق با اولین پیام اضطراری پایان زمانی از این سه فرشته، »انجیل ابدی« باید به هر ملت 
و قوم و زبان و نژادی اعالم شود. در آنجا ماموریت آنقدر بزرگ، وسیع، عظیم و بسیط است 

که همه چیز را در بر می گیرد.  
این امر بهرتین تالشهای ما را می طلبد و ما را ملزم می دارد تا کامال متعهد باشیم. این امر 
ما را از مشغول بودن به عالقه های شخصی به سوی اشتیاق برای خدمت به مسیح هدایت می 
کند. این امر چیزی فراتر از خودمان را به ما الهام می کند و ما را هدایت می کند تا از کوته 

بینی های ذهنی خودمان بیرون آمده و به رویا و چشم اندازی عظیم تر بیندیشیم. 

متی ۲۸: 1۹ و ۲۰ را بخوانید� این آیات چگونه با پیام فرشته اول همخوانی دارد؟

 

 

پل دیوید تریپ در کتاب خود به نام »تالش برای بیشرت: زندگی برای چیزی بزرگرت از تو«، 
نیاز روانی هر انسان را به بخشی از چیزی بزرگرت از خود مورد بحث قرار می دهد: »انسان ها 



۲۹

خلق شده اند تا بخشی از چیزی بزرگرت از زندگی خودشان باشند. گناه باعث می شود تا سایز 
زندگی ما فرشده و مرتاکم شود. فیض مسیح عطا شده است تا ما را از محدودیت هاِی هراسناِک 
پادشاهی کوچکامن که بر خودمان متمرکز است نجات داده و ما را آزاد کند تا برای اهداف 

ابدی و خوشی های مرست بخش ملکوت خدا زندگی کنیم. 
هیچ چیزی الهام بخش تر، رضایت بخش تر، و اجر دهنده تر از این نیست که بخشی از یک 
نهضت الهی باشیم، که با مشیت خداوند برای انجام وظیفه ای بسیار وسیعرت، بسیار عظیم تر از 
آن چیزی که هر انسانی می تواند به تنهایی انجام دهد، انگیزه بیابیم. مأموریت داده شده توسط 
خدا که در مکاشفه ۱۴ رشح داده شده است، بزرگرتین وظیفه ای است که تاکنون به کلیسای او 
سپرده شده است. این یک درخواست جدی است که زندگی خود را به بزرگ ترین وظیفه آسامنی 

بسپاریم تا محبت غیر قابل درک خدا را درست قبل از بازگشت عیسی آشکار مناییم.

تجربه خودتان از دخیل شدن در چیزی بزرگتر از خودتان چه بوده است؟ چگونه آن تجربه به 
شما کمک می کند تا نکته مطالعه امروز را درک کنید؟ همچنین، چه چیزی می تواند بزرگ تر 

از این باشد که خالق کهکشانها از آن برای ایجاد تفاوت ابدی در جهان استفاده کند؟

 

۲۴ فروردین      پنجشنبه      

جنبش بشارتی
ادونتیست های اولیه از طریق مطالعه دقیق و عمیق کتاب مقدس، درک فزاینده ای از اهمیت 
این پیام ها داشتند. آنها احساس کردند که خدا پیامی دارد که برای این نسل می باشد - یک پیام 
اضطراری آخر زمان که باید به هر قوم، قبیله، زبان و نژادی اعالم شود تا دنیا برای بازگشت مسیح 

آماده شود. پیام های سه فرشته، انگیزه مأموریت های ادونتیست ها از ابتدا بوده است.
مجمع عمومی کلیسای ادونتیست در سال ۱۸۷۴ اولین گروه بشارتی ما را به اروپا فرستاد. 
الن جی وایت، جان اندروز را »مردی مستعد و شایسته در صفوف ما خواند«. اندروز دست 
کم به هفت زبان سخن می گفت و می توانست عهد جدید را از حفظ تکرار کند و اکرث عهد 
عتیق را از حفظ بود. او پژوهشگری درخشان، نویسنده ای توانا، واعظی قدرمتند، و از الهیات 

رسرشته داشت. 
چرا مردی مانند او به مکانی فرستاده شد که شامر اندکی از ایامنداران در آنجا بودند؟ 
چرا مردی شایسته باید به مکانی ناشناخته فرستاده می شد؟ همرس او چند سال قبل از این 
درگذشته بود. چرا او مایل بود تا خانواده و دوستان خود را در امریکا رها کرده و با کشتی با 

دو بچه به رسزمینی ناشناخته برود و بخاطر مسیح همه چیز را به خطر بیندازد؟ 
تنها یک دلیل وجود دارد. او ایامن داشت که عیسی بزودی می آید، و اینکه پیام حقیقت 

آخر زمان بایستی به رسارس جهان انتقال یابد. 



۳۰

در رسارس تاریخ، هوشمندترین و بهرتین های ما به اقصا نقاط کره زمین سفر کرده اند تا 
پیام روزهای آخر خدا را به زمینیان اعالم کنند. آنان در زمره معلامن، پرسنل پزشکی، شبانان، 
کشاورزان، مکانیک ها، نجاران، و تاجران از هر صنفی بوده اند. برخی از آنها کارمندان فرقه 
های دیگر بودند، اما بسیاری اینگونه نبودند. آنها افراد عادی بودند که معتقد بودند عیسی 

به زودی می آید.

مکاشفه 14: ۶ و اعامل رسوالن 1: ۸ و متی ۲4: 14 را بخوانید� در این آیات چه تشابهاتی 
می بینید؟

 

 

موعظه انجیل ابدی به فراتر از مرزهای جغرافیایی می رود. پیام به دوردست ترین مناطق 
زمین می رسد. به مردم از هر زبان و فرهنگی می رسد. رسانجام، بر متامی دنیا تاثیر می گذارد. 
چقدر شگفت انگیز است، که بدانید پیام ما تا االن به بیش از ۲۱۰ کشور از ۲۳۵ کشور از دنیا 

رسیده و توسط سازمان ملل شناخته شده است.

در کمک به انتشار پیامهای سه فرشته به هر قوم و نژاد و زبان و ملتی چه نقشی ایفا می 
کنید و چطور می توانید نقش بهتری را ایفا کنید؟

 

۲۵ فروردین      جمعه      

اندیشه ای فراتر: بیشرت روی ایده مطالعه چهارشنبه در مورد نیاز ما به بودن بخشی 
و  دیده  آسیب  فاسد،  غالباً  مدت،  کوتاه  ناچیز،  های  زندگی  و  خودمان  از  بزرگرت  چیزی  از 
ناامیدکننده خود مترکز کنید )چه کسی برخی از این چیزها را در وجود خود ندارد؟(این میل 
نیز بسیار منطقی است. از نظر فیزیکی، ما چیزی نیستیم جز تکه های کوچک گوشتی که مغز 
خود را به اطراف حمل می کنیم – چند کیلو مواد آلی مبتنی بر کربن که از نظر ترکیب بیشرت 

از یک هارد دیسک مشابه به یک ماهیتابه مرغ رسخ شده است. 
این تکه های کوچک گوشت در مقابل بی نهایتی که آن را احاطه کرده است، چه معنایی 
می تواند داشته باشد؟ اینکه فقط برای خودت زندگی کنی، برای چیزی بزرگرت از خودت زندگی 
کنی، وقتی در اطراف ما و فراتر از ما چیزهای زیادی وجود دارد، مانند محبوس شدن برای یک 
زندگی در سلول انفرادی در میان یک شهر بزرگ است که می توانی از بین دیوارها احساس 
لرزش کنی. و برای چه چیز بزرگرت، عظیم تر، و با شکوهرت و عاقبت دارتری می توانیم زندگی 

کنیم، جز اعالم وعده زندگی ابدی که در عیسی به ما داده شده است؟
»خادمین خدا با صورتهای درخشان از ایثار مقدس از جایی به جای دیگر به رسعت تردد 



۳1

خواهند منود تا پیام آسامنی را اعالم منایند. در رسارس دنیا با هزاران صدا اخطار داده خواهد 
پی  در  عجایب  و  عالئم  و  یافت  شفا خواهند  بیامران  گرفت،  معجزاتی صورت خواهد  شد. 
مومنان اتفاق خواهد افتاد. شیطان نیز با عجایب دروغ حتی پائین آوردن آتش از آسامن در 
نظر مردم کار می کند. مکاشفه فصل ۱۳ آیه ۱۳. بدین ترتیب ساکنان زمین وادار به تعین 

موضع خود خواهند شد« )اِلن جی وایت، نربد عظیم، ص. ۶۱۲(. 

سواالتی برای بحث:

1� »چند نفر برای من نامه نوشتند و پرسیده اند که آیا پیام عادل شمرده شدن بواسطه 
ایامن، پیام فرشته سوم است یا خیر، و من پاسخ دادم: »این پیام فرشته سوم است« )الن 
جی� وایت، مروری بر ظهور و منادی سبت، 1 آوریل ۰۹۸1(� عادل شمرده شدن از طریق 

ایامن چه رابطه ای با پیام های سه فرشته دارد؟

۲� بر عبارت »انجیل ابدی« بیشرت تامل کنید� چه چیزی درباره انجیل، ابدی می باشد؟

۳� این به چه معنی است که ادونتیستهای روز هفتم در بسیاری از کشورهای دنیا هستند؟ 
چگونه تا االن خدا تالشهای ما را برکت داده است؟ همزمان، چگونه کلیسای محلی شام، 

حتی مدرسه سبت محلی شام، نقشی وسیعرت در »متام کردن کار« ایفا می کند؟
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داستانهای ایامنداران
۲۵ فروردین

موی صورتی و خدا
نوشته ی اندرومک چسنی 

ابتدایی  مدرسه  یک  مدیر  با  مادری  تحصیلی،  سال  رشوع  از  پیش  روز  چند 
ادونتیست روز هفتم در اوکراین متاس گرفت تا کمکش کنند.

مادر گفت: "من هیچ چیزی از مذهب متوجه منی شوم و هیچ چیز در مورد 
فرقه های مذهبی نیز منی دانم. من همین االن تابلویی را بیرون مدرسه دیدم که 
روی آن نوشته شده بود "مدرسه مسیحی"، و کامال مطمنئ هستم که این هامن 

چیزی است که به دنبالش بودم."
مدیر مدرسه مجذوب این متاس تلفنی و خواستار اطالعات بیشرت شد. او فهمید 

که متاس گیرنده، مادر دخرت کوچکی بنام ناتاشا است .
که  می کرده   فکر  این  به  اغلب  بوده،  حامله  را  ناتاشا  زمانیکه  گفت  مادر 
فرزندش را به مدرسه مسیحی بفرستد. تداوم این ایده او را متحیر می کرد زیرا او 
یک آتئیست)خداناباور( بود. هنگامی که ناتاشا به سن مدرسه رسید، مادر او را 
در یک مدرسه خصوصی ثبت نام کرد که قول پرورش خالقیت، در فضایی با آزادی 
ناتاشا در کالس دوم اعالم کرد  انضباط را می داد. زمانیکه  کامل، و بدون نظم و 
می خواهد موهایش را صورتی کند، مادرش نگران شد. آن تابستان، او نگران بود که 
ممکن است فقدان نظم و انضباط، به آینده دخرتش لطمه بزند . پس از آن بود که 
او تابلوی مدرسه ادونتیست را دید و افکارش را زمانی که حامله بود به یاد آورد و 

با خود فکر کرد، "من می خواهم فرزندم به این مدرسه برود."
روز اول مدرسه، ناتاشا کالس سوم را به همراه پنج دانش آموز دیگر که همگی 
از خانواده ی ادونتیست بودند، آغاز کرد. او ابتدا برای رسیدن به باقی بچه ها تالش 
می کرد اما به رسعت توانست جایگاه خود را بیابد. مطالعه کتاب مقدس و رشکت 
در مراسم دعای صبحگاهی، تجربه هایی جدید برایش بود. او با چشامنی ذوق 

زده، مشتاقانه هر آنچه در مورد خداوند یاد گرفت را جذب کرد. 
چند هفته پس از گذشت سال تحصیلی، مادرش با مدیر مدرسه متاس گرفت تا 

بگوید از تغییراتی که در دخرتش ایجاد شده است، خوشحال است. 
شده  مدرسه  عاشق  و  است  مقدس  کتاب  های  درس  عاشق  "او  گفت:  مادر 



۳۳

است. او هرآنچه آنجا اتفاق می افتد را به ما می گوید و از ما می خواهد قبل از غذا 
دعا کنیم. من خیلی خوشحال هستم که او را به مدرسه شام آوردم." 

اعتقادات  درباره  او  از  تا  گرفت  متاس  مدرسه  مدیر  با  مادر  پیش،  چندی 
ادونتیست ها بپرسد. او گفت: "ناتاشا می خواهد ادونتیست شود و من می خواهم 
می خواهم  هم  من  همچنین  شود.  ایجاد  ما  زندگی  در  باید  تغییراتی  چه  بدانم 

ادونتیست شوم."
داستان این خانواده به پایان نرسیده است. ایوان ریاپولوف، مدیر آموزش بخش 
اروپا-آسیا که قلمرو مدیریتی اش اوکراین را نیز دربر می گیرد گفت: "مسیر آنها با 

خدا، تازه رشوع شده است."
از شام بابت هدایای بشارتی که از آموزش ادونتیست در رسارس جهان حامیت 

می کند، متشکریم.
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۲۶ فروردین- ۱اردیبهشت ۱۴۰۲   درس چهارم   

از خدا برتسید و او را حمد منایید

بعدازظهر سبت

برای مطالعه این هفته بخوانید: مکاشفه ۱۴؛ پیدایش ۲۲: ۱۲؛ جامعه ۱۲: ۱۳ و ۱۴؛ 
کولسیان ۳: ۱، ۲؛ عربانیان ۱۲: ۱و ۲؛ اول قرنتیان ۳: ۱۶ و ۱۷.

آیه حفظی: »در اینجاست صربِ مقّدسین که احکام خدا و ایامن عیسی را حفظ می منایند« 
)مکاشفه 14: 1۲(�

چنین  گفت:او  آخر  زمان  درباره  را  متثیلی  کِگور  کیه  سوون  بنام  دامنارکی  نویسنده 
گفت: چیزی 

پشت صحنه یک سالن تئاتر بزرگ آتش گرفت. یک دلقک، که بخشی از منایش بود، بیرون 
آمد تا به متاشاچیان هشدار بدهد: بیرون بروید، این مکان آتش گرفته است! متاشاچیان فکر 
کردند که این تنها یک شوخی بزرگ بود، بخشی از منایش، همین، و فقط کف زدندو او هشدار 
را تکرار کرد: بیروید بیرون! بروید بیرون! ولی هر چه قاطع تر به آنان هشدار داد، تشویق 
ها هم بیشرت بود. از دیدگاه کیه کِگور، جهان اینگونه به پایان خواهد رسید. همین! یعنی با 

تشویق عمومی هوشمندانی که معتقدنداین تنها یک شوخی است. 
یک شوخی  دانیم،  می  که  منتهی می شود، هامنگونه  آن  به  که  وقایعی  و  پایان جهان، 
نیستند. جهان با جدی ترین بحرانهایی روبرو می شود که از زمان سیل نوح به خود ندیده 
است. در واقع، پطرس خود نیز داستان سیل را به عنوان منادی از پایان بکار می برد، هامن 
هشداری که جهان کهن توسط آب نابود شد، در پایان زمان، »آسامنها به صدای عظیم زایل 
خواهند شد و عنارص سوخته شده، از هم خواهد پاشید، و زمین و کارهایی که در آن است 
سوخته خواهد شد« )دوم پطرس ۳: ۱۰(. با توجه به این هشدار که چه چیزی در رشف وقوع 

است، اکنون نیز باید خود را برای آن آماده کنیم.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای ۲ اردیبهشت آماده شوید. 
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۲۷ فروردین      یکشنبه      

از خدا برتسید
هدف کتاب مکاشفه برای نسل ما، آماده ساخنت مردم برای بازگشت قریب الوقوع عیسی 
است که با او متحد شده تا پیام روزهای آخر را به جهان برسانیم. مکاشفه برنامه های خدا 
آشکار می کند و نقاب از دسیسه های شیطان بر می دارد. مکاشفه پیام درخواست نهایی، 

فوری، ابدی، و جهانی خدا را برای متامی برشیت ارائه می کند. 

درخواست اضطراری پایان زمان یوحنای رسول را در مکاشفه 14: ۷ بخوانید� )همچنین پیدایش 
۲۲: 1۲؛ مزمور ۸۹: ۷؛ امثال ۲: ۵؛ جامعه 1۲: 1۳ و 14؛ افسسیان ۵: ۲1 را بخوانید(� این آیات 

چه دستورالعمل خاصی را به ما می دهند؟ 

 

 

واژه عهد جدید یونانی »ترس« در مکاشفه ۱۴: ۷ فوبئو می باشد. کلمه بکار برده شده 
خداهراسی را تداعی منی کند بلکه حسی از تکریم، بزرگداشت و حرمت دادن به خدا را نشان 
می دهد. این کلمه اندیشه ای از وفاداری مطلق به خدا و تسلیم کامل بودن به اراده او را ابراز 
می کند. این بینشی ذهنِی خدا محور بودن در عوض خود محور بودن است. این متضاد دیدگاه 
لوسیفر می باشد که در اشعیا ۱۴: ۱۳ و ۱۴ آمده است، » به  آسامن  صعود منوده ، کرسی  خود 
را باالی  ستارگان  خدا خواهم  افراشت ، و بر کوه  اجتامع  در اطراف  شامل  جلوس  خواهم منود. 

باالی  بلندیهای  ابرها صعود کرده ، مثل  حرضت  اعلی  خواهم  شد«. 
در عوض، بینش مسیح چنین است که گرچه، » در صورت خدا بود ... خویشنت را فروتن 

ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید« )فیلیپیان ۲: ۶ و ۸(.
خالصه و ماهیت نربد عظیم حول تسلیم خدا بودن می گردد. لوسیفر خود محور بود. او 
از تسلیم شدن به هر اقتداری بجز خودش امتناع ورزید. لوسیفر در عوض اینکه خود را تسلیم 

آن یگانه تخت نشین سازد، آرزومند فرمانروایی از تخت بود. 
با بیانی ساده تر، ترس از خدا به این معناست که او را در اوج افکار خود قرار دهیم. به 

همین جهت از خود محوری و تکرب خود دست کشیده و با تابعیت کامل از او زندگی کنیم. 
و بدیهی است که چنین امری مهم است زیرا اولین کالمی بود که از دهان اولین  فرشته از 

سه فرشته صادر گشت.

فردی شرح  به  مثبت  ای  شیوه  در  است؟ چگونه  بوده  چه  خداترسی  از  تجربه خودتان 
خواهید داد که چرا »خداترسی« چیز خوبی است؟ 
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۲۸ فروردین      دوشنبه      

ترس و اطاعت از خدا
کتاب مقدس چه چیز دیگری را درباره معنی خداترسی تعلیم می دهد؟

تثنیه ۶: ۲ ؛ مزمور 11۹: ۷۳ و ۷4؛ و جامعه 1۲: 1۳ و 14 را بخوانید� این آیات چه چیزی را 
در نتیجه »خداترسی« آشکار می سازند؟ 

 

 

 

این آیات پیوندی را بین خداترسی و رعایت فرامین او آشکار می سازند. خداترسی رفتار و 
نگرشی احرتام آمیز است که ما را به اطاعت از او سوق می دهد. 

درخواست عاجل آسامن برای کسانی که با فیض نجات یافته اند این است که مطیع فرامین 
خدا باشند )افسسیان ۲: ۸ – ۱۰(. فیض ما از قید فرامین خدا آزاد منی سازد. انجیل، ما را از 

محکومیت احکام و رشیعت آزاد می سازد و نه از مسئولیِت اطاعت از آن. 
تا در  بلکه ما را توامنند می سازد  از تقصیرات گذشته آزاد می سازد،  تنها ما را  فیض نه 
زمان حال زندگی مطیعانه خدایی داشته باشیم. پولس رسول اظهار می دارد که » به او فیض و 

رسالت را یافتیم برای اطاعت ایامن در جمیع اّمت ها« )رومیان ۱: ۵(.
افرادی هستند که ایده های عجیبی دارند مبنی بر این که رستگاری با فیض به طریقی 
احکام خدا را نفی می کند یا لزوم اطاعت از آن را به حداقل می رساند. آنان باور دارند که هر 
گفتگوئی در خصوص اطاعت، قانون گرائی یا رشیعتمداری است. آنان اعالم داشته اند که تنها 
چیزی که میخواهیم عیسی است. سوالی در اینجا پیش می آید، »کدام عیسی؟« عیسایی که 
خودمان می سازیم یا عیسای آیات کتاب مقدس؟ مسیح کالم خدا، هرگز ما را به کم اهمیت 

جلوه دادن احکام او، که رونوشتی از شخصیت اوست، هدایت منی کند. 
مسیح کتاب مقدس، هرگز ما را هدایت منی کند تا آموزه ها و اصول تعالیم کتاب مقدس 
را تقلیل بدهیم که واضح تر نشان می دهد که او کیست و برنامه های او برای این جهان 
چیست. مسیح کتاب مقدس هرگز ما را هدایت منی کند تا تعالیم او را به حد زهد پیش و پا 
افتاده که غیر رضوری هستند تقلیل دهیم. مسیح مظهر کامل حقایق اصول اعتقادی است. 

عیسی حقیقِت تجسم یافته است. او آموزه زندگی است. 
درخواست نهایی مکاشفه ما را فرامی خواند تا از طریق ایامن به عیسی متامیت هر آنچه 
را که او ارزانی می دارم را بپذیریم. مکاشفه ما را به »خداترسی« فرا می خواند که با ایامن به 

قدرت رهابخشی ابراز گردیده تا ما را برای زندگی عابدانه و مطیعانه توامنند سازد. 



۳۷

چگونه کالم عیسی که می گوید، » از قاتالن جسم که قادر بر کشتن روح نیاند، بیم مکنید، 
بلکه از او بترسید که قادر است بر هالک کردن روح و جسم را نیز در جهّنم« )متی 1۰: 

۲۸( – به ما کمک می کند بفهمیم که خداترسی به چه معنی است؟

 

۲۹ فروردین      سه شنبه      

زندگی خدا محوری
داده اند،  قرار  را در محوریت  دینی، خود  بی  ارزش های  که  زمانی  در دوره مرصف گرایی، 
ملکوت درخواست می کند تااز ظلم خود محوری و اسارت خودبزرگ بینی رویگردان شده و خدا 
را در کانون زندگی  خودمان قرار دهیم. برای برخی، پول کانون زندگی آنهاست. برای دیگران، 
کامروائی  یا قدرت است. برای برخی، ممکن است ورزش، موسیقی یا رسگرمی باشد. پیام مکاشفه 

فراخوانی روشن برای ترس، احرتام و تکریم به خدا به عنوان کانون زندگی راستین است.

متی ۶: ۳۳ کولسیان ۳: 1 و ۲  و عربانیان 1۲: 1 و ۲ را بخوانید� این آیات در باره اینکه خدا 
را کانون واقعی زندگی خود بسازیم چه می گویند؟ 

 

 

موضوع اصلی در نربد نهایی زمین، نربد برای فکر است.این موضوع به واقع رسسپردگی و 
تعهد به اراده خدا است. 

کارزار نهایی در نربد عظیم بین خیر و رش برای کنرتل افکار ما است. پولس رسول اینگونه 
پند می دهد: » پس همین فکر در شام باشد که در مسیح عیسی نیز بود« )فیلیپیان ۲: ۵(. 

 ذهن و اندیشه، ارگ وجودی ماست. رسچشمه اعامل ماست. کلمه اجازه دادن ]که در 
آیه »باشد« ترجمه شده[ به معنای مجاز شمردن یا انتخاب کردن است. در اینجا از یک عمل 

رضامندانه و از روی قصد که مرتبط با خواست و اراده است صحبت می کند. 
انتخاب ذهن مسیح، گزینه ای است که به عیسی اجازه می دهد تا افکار ما را با امور ابدی 
پر ساخته و شکل دهد. اعامل ما نشان می دهد که روند فکری ما چگونه است. خداترسی این 

است که او را رسلوحه زندگی خود قرار دهیم. 
به این بیندیشید که از یک جهت کنرتل افکارتان چقدر آسان است، حداقل زمانی که می 
دانید که باید آن را کنرتل کنید. اغلب مشکل این است که تا زمانی که تالشی آگاهانه برای مترکز 
بر روی چیزهای درست انجام ندهیم، »امور باال، نه امور روی زمین«، ذهن ما، که سقوط کرده 
و گناه آلود است، طبیعتاً به سمت چیزهای پست گرایش پیدا می کند. از این رو، امور دنیا 
هامنطور که پولس گفت، باید هدفمندانه و تعمدی انتخاب شوند، و از عطیه مقدس اختیار و 

اراده آزاد بهره برده و روی امور آسامنی ساکن شویم.



۳۸

داشتنی،  دوست  پاک،  درست،  شریف،  راست،  آنچه  هر  دربارة  برادران،  ای  خاتمه  »در 
نیکنام و هرچه عالی و قابل ستایش است، بیندیشید« )فیلیپیان 4: ۸(� چگونه می توانیم 

آنچه را که پولس در اینجا به ما می گوید انجام دهیم؟

 

۳۰ فروردین      چهارشنبه      

خدا را جالل دادن
نشان   )۷  :۱۴ )مکاشفه  عتیق  عهد  در  دادن«  جالل  را  »خدا  عبارت  از  استفاده  مطالعه 
می دهد که اغلب )اما نه همه( در چارچوب داوری الهی ظاهر می شود )یوشع ۷: ۱۹؛ اول 
سموئیل ۶: ۵؛ ارمیا ۱۳: ۱۵و۱۶؛ مالکی ۲: ۲( درست هامنطور که در پیام فرشته اول نیز چنین 
است )مکاشفه ۱۴: ۷(. این ایده در مکاشفه ۱۹: ۱، ۲ نیز دیده می شود - » َهلِّلویاه! نجات و 

جالل و اکرام و قّوت از آِن خدای ما است. زیرا که احکام او راست و عدل است«. 

اول قرنتیان ۳: 1۶ و 1۷؛ اول قرنتیان ۶: 1۹ و ۲۰؛ و اول قرنتیان 1۰: ۳1� این آیات چگونه 
به ما کمک می کنند تا بفهمیم که تنها یک طریق است که می توانیم خدا را جالل دهیم؟

 

 

با  ما یک حرم مقدس، َمسکن روح خدا، و معبدی است که  بدن  پولس رسول،  به گفته 
حضور خدا مقدس گردیده است. کتاب مقدس به ما یک فراخوان واضح می دهد تا خدا را 
در هر جنبه ای از زندگی خود جالل دهیم. وقتی خدا مرکز زندگی ماست، تنها آرزوی ما این 
خواهد بود که او را جالل دهیم، چه با رژیم غذایی، چه با لباس، چه رسگرمی هایامن، یا با 
معارشتهایامن با دیگران. ما خدا را جالل می دهیم، زیرا از طریق تعهد خود به انجام خواسته و 
اراده او، شخصیت محبانه او را به جهان آشکار می کنیم. این در پرتو داوری آخرالزمانی زمین 

از اهمیت بیشرتی برخوردار است. 

انتخاب های زندگی مان چه  رومیان 1۲: 1 و ۲ را بخوانید� پولس رسول در مورد مجموع 
درخواستی می کند؟

 

 



۳۹

کلمه یونانی عهد جدید برای بدن ها در این آیه واژه سوماتا است، که بهرت است مجموعه 
ای از جسم، ذهن، و احساسات ترجمه شود. ترجمه فیلیپس از کتاب مقدس، عبارت »خدمت 
معقول« را به عنوان »عمل عبادت هوشمندانه« ترجمه می کند. به عبارت دیگر، وقتی شام 
او« در متام کارهایتان دارید و ذهن، جسم و  از خدا« و »جالل دادن  تعهد کامل به »ترس 
احساسات خود را در اختیار او می گذارید، این یک عبادت هوشمندانه است. و همچنین، در 

پرتو داوری خدا، توجه به اطاعت، در واقع، ایده خوبی است. 

به آنچه که با بدن خود می کنید بیندیشید� چه کاری می توانید انجام دهید تا اطمینان 
حاصل کنید که در واقع با جسم خود خدا را جالل می دهید؟

 

۳۱ فروردین      پنجشنبه      

پیروزمندان مکاشفه
»در اینجاست صرِب مقّدسین که احکام خدا و ایامن عیسی را حفظ می منایند« )مکاشفه ۱۴: 
۱۲(. این ترسیمی از قوم وفاداران خدا در روزهای آخر است. با این وجود، تنها راهی که هرکس 
می تواند فرامین خدا را نگاه دارند، چه قبل یا چه حال، از طریق ایامن عیسی می باشد. توجه 
کنید که آیه ما منی گوید که »ایامن به عیسی«، گرچه این امر از اهمیت واالیی برخوردار است، 

ولی این گفته، »ایامِن عیسی«، چیز بیشرتی است. 
این کیفیت ایامن است که مسیح را قادر ساخت تا بر شدیدترین وسوسه های شیطان پیروز 
شود. ایامن هدیه ای است که به هر ایامنداری داده می شود. هنگامی که به ایامنی که روح 
القدس در قلب ما قرار می دهد عمل می کنیم، آن ایامن رشد می کند. ما پیروز می شویم، نه 
با اراده خود، بلکه با قدرت مسیح زنده که از طریق ما کار می کند. ما غلبه می یابیم نه به 

خاطر اینکه چه کسی هستیم، بلکه به خاطر اینکه او هست. 
ما می توانیم غلبه کنیم زیرا او غلبه کرد. ما می توانیم ظفرمند شویم زیرا او ظفرمند بود. 

ما می توانیم بر وسوسه پیروز بشویم زیرا او بر وسوسه پیروز شد. 

عربانیان 4: 14 – 1۶ و عربانیان ۷: ۲۵ را بخوانید� به چه طریقی می توان با خداترسی و جالل 
دادن خدا غالب شده و زندگی کرد؟

 

 

با  بر وعده های خدا  تکیه  با  او  کرد.  غلبه  اهریمن  بر مکرهای  الهی خدا،  عیسی، پرس 
وسوسه ها روبرو شده، اراده و خواسته خود را به اراده پدر سپرد و به قدرت پدر وابسته شد. 



4۰

با اعتامد به او، نگاه کردن به او، باور کردن او، ما نیز می توانیم ظفرمند شویم. عیسی همه 
چیز و همه چیز ماست، و پیامهای سه فرشته همگی درباره اوست. پیام مکاشفه از پیروزی 
است و نه شکست. این پیام از قومی سخن می گوید که از طریق فبض او و با قدرت او غلبه 

یافته و پیروز شده اند. 
واژه »غلبه« یا شکل دیگری از آن ۱۱ مرتبه در کتاب مکاشفه بکار برده شده است. در 
رویای هفت کلیسا که معرف کلیساهای مسیحی از قرن اول تا زمان ما هستند، در هر نسلی 
ایامندارانی وجود دارند که به گفته یوحنا، »غلبه یافتند«. در آخر زمان، کسانی که »غلبه می 
یابند« همه چیز را به ارث می برند )مکاشفه ۲۱: ۷(. این قانون گرایی نیست. این پیروزی از 
طریق عیسی مسیح است، که زندگی بی عیب و نقص او با عدالت کامل، و به تنهایی، به آنها 
وعده زندگی جاودان می دهد. این ایامن است که عمل می کند. این فیض متحول کننده، تغییر 

دهنده زندگی و فیض معجزه آسا در زندگی ایامندار است.

آیا چیزهایی در زندگیتان وجود دارد تا خواهان آن باشید که بر آنها غلبه یابید؟ ما چگونه 
می توانیم خواسته های خود را به عمل تبدیل کنیم؟ چه گامهای عملی می توانیم برداریم 

تا یکی از »پیروزمندان« مکاشفه باشیم؟ 

 

۱ اردیبهشت      جمعه      

اندیشه ای فراتر: »درباره کالم شگفت انگیز پولس در عربانیان ۷: ۲۵ اندیشه کنید، 
که درباره عیسی بعنوان کاهن اعظم ما سخن به عمل می آورد و می گوید که، »از این جهت 
نیز قادر است که آنانی را که به وسیله وی نزد خدا آیند، نجات بی نهایت بخشد، چونکه دامئاً 
زنده است تا شفاعت ایشان را بکند«. نجات بی نهایت بخشد. واژه یونانی برای »بی نهایت« 
به معنی »پر، کامل، کل« می باشد. این عیسی است که ما را نجات می بخشد؛ کار ما تسلیم 
شدن به اوست، و مطالبه پیروزی او برای خودمان است. اعتامد و تکیه ما باید به او باشد و 

نه به خودمان. 
ما می توانیم نیروی عبارت »خداترسی« را در مکاشفه به عنوان فراخوان نهایی خدا به برش 
برای انتخاب او به عنوان خدای پر جالل و با شکوه خالصه کنیم، ... که بر قوای اهریمن که مخالف 

او و برنامه او برای نژاد برش است پیروز خواهد گردید )رجوع کنید به مکاشفه ۱۴: ۹ – ۱۱(.
این ترس خود را عیان منی کند، حداقل نه برای االن )رجوع کنید به مکاشفه ۶: ۱۴ – ۱۷(، 
در وحشت و لرزیدن، بلکه در تسلیم محبانه و شادمان به احکام خدا و پرستش خاص او. هیچ 

قدرت دیگری را نباید شایسته چنین فداکاری و وفاداری دانست. 
در واقع، انتخاب دیگری وجود ندارد، زیرا آنچه که خود را در افق نربد کیهانی به عنوان 
احتامالت خود را نشان می دهد فعالیتهای قدرتهای اهریمنی است که محکوم به فنا و نابودی 

می باشند )مکاشفه ۱۶: ۱۳ و ۱۴؛ ۱۷: ۱۴؛ ۲۰: ۱۱ – ۱۵(.



41

بنابراین ترس از خداوند دعوت الهی مثبتی است ... تا در نربد کیهانی در جبهه خدا قرار 
گرفته و در پیشگاه شکوهمند او قرار گیریم که رسشار از خوشی در همنشینی ابدی با اوست 
)مکاشفه ۲۱: ۳ – ۴  مکاشفه ۲۲: ۳ – ۵(. – انجل مانوئل رودریگز، »خامته نربد کیهانی: نقس 

پیام های سه فرشته«، صفحه ۲۷(.

سواالتی برای بحث:
1� به قدرت باورنکردنی خدا فکر کنید، کسی که کل گیتی را آفرید و حفظ کرد. ما به 
سختی می توانیم ایده کهکشان را درک کنیم. پس چگونه می توانیم رشوع به درک آفریننده 
آن کنیم؟ به این فکر کنید که او چقدر از ما بزرگرت، وسیعرت و قدرمتندتر است. و این خدا 
روزی ما را داوری خواهد کرد؟ چگونه این حقایق به ما کمک می کند تا ایده »ترس از خدا« 

و معنای آن را درک کنیم؟

۲� وقتی در مورد مفاهیم کتاب مقدسی قدوسیت، غلبه و پیروزی بحث می کنیم، چگونه 
می توانیم از قانون گرایی اجتناب کنیم؟ چرا باید همیشه درک کنیم که پیروزی مسیح برای 
ما، بر روی صلیب، تنها پایه امید ما به رستگاری است، رصف نظر از پیروزی ها )یا حتی 

شکست هایامن( در اینجا؟

۳� چرا، حتی با وجود متامی وعده های پیروزی بر گناه، اغلب متوجه می شویم که شکست 
خورده ایم و بر اساس الگوهای معیار عدالتی که خود عیسی برای ما مهیا منوده و به ما قول 
می دهد که می تواند متعلق به ما باشد، زندگی منی کنیم؟ چه اشتباهاتی مرتکب می شویم 

که به خدا اجازه منی دهد کاری را که در ما وعده داده است انجام دهد؟
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داستانهای ایامنداران
۱ اردیبهشت

دعا برای یافنت دوستان جدید
نوشته ی دیمیرتی باگال

النا باگال در شهر کوچل، آملان، احساس تنهایی می کرد. او که در سیربی به دنیا 
آمده بود، وقتی به آملان رسید هیچکس را منی شناخت و زبان آملانی اش نیز ضعیف  
بود. با گذشت روزها، او دلتنگ زندگی ای بود که در روسیه از آن لذت می برد. یک 
روز، او برای داشنت دوست جدید، نزد خداوند فریاد زد. او دعا کرد: "من واقعا به 

دوستی نیاز دارم تا با او وقت بگذرانم."
النا منی دانست که او تنها مادِر روس زبانی نیست که برای داشنت دوست دعا 
می کند. اسنژانا یک سال قبل، در میان رشایط سخت خانوادگی، به این شهر نقل 
مکان کرده بود . در هامن روزی که النا برای یافنت دوست دعا کرد، اسنژانا پیش 
خداوند فریاد زد: "پروردگارا، دیگر قدرتی ندارم! چگونه می توانم به زندگی ادامه 

دهم؟ کمکم کن کسی را مالقات کنم تا مشکالتم را با او در میان بگذارم."
اسنژانا دو فرزند ۷ و ۹ ساله داشت که به ندرت به زمین بازی می رفتند، اما در 

آن روز آنها برای بازی به آنجا رفتند. 
النا که تازه برای یاقنت یک دوست دعا کرده بود، دخرت بچه اش را به هامن زمین 
بازی برد. او به آملانی با اسنژانا احوالپرسی کرد اما خیلی زود متوجه شد که هردو 
روسی صحبت می کنند. او منی توانست باور کند! فکر می کرد این مادر و بچه هایش 
بعنوان توریست به اینجا آمده اند اما مشخص شد که آنها در شهر زندگی می کنند 
شدند.  یکدیگر  صمیمی  دوستان  خانواده  دو  این  تازه اند.  دوستان  دنبال  به  و 
اسنژانا اخیرا به النا گفت : "خداوند اجازه داد تو را مالقات کنم تا دوست جدیدی 
داشته باشم." النا رسود های تشویق کننده و موعظه های نشاط آور برای اسنژانا 
می فرستد و دعا می کند که اسنژانا با جلسات مطالعه کتاب مقدس، موافقت کند. 
بعد از جلسه، النا مدام برای دوستان جدید دعا می کرد. یک روز او ناتاشا، که 
یک روس زبان بود و به تشویق نیاز داشت را مالقات کرد. آن دو زن باهم دوست 

شدند و امروزه النا مرتبا وعده های کتاب مقدس را برای ناتاشا می فرستد. 
النا به دعا کردن برای یافنت دوستان جدید، ادامه داد. در هنگام خرید، ایرینا که 
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یک روس زبان دیگر بود را مالقات کرد و او را به خانه اش دعوت کرد. این دو خانم 
اکنون یک هفته درمیان یکدیگر را مالقات می کنند. النا، ایرینا  را ماساژ می داد و 
هر بار، دعا می کرد. آخرین باری که النا او را ماساژ داد، برای اولین بار ایرینا دعا 
کرد. النا فهمیده بود که ایرینا پیش از نقل مکان به شهر کوچل، از یک کلیسای 
ادونتیست بازدید می کرده است. النا گفت: "راه های خداوند شگفت انگیز است!"

او دعا می کند تا ایرینا بخواهد که کتاب مقدس را باهم بخوانند و او بتواند 
یک گروه کوچک برای روس زبانان در خانه خود راه اندازی  کند. در این بین، او 
هنوز برای یافنت دوستان جدید دعا می کند. آیا شام برای یافنت دوستان جدید دعا 

می کنید؟ 
این داستان ماموریت، هدف شامره ۱ از برنامه اسرتاتژیک و راهربدی کلیسای 
ادونتیست روز هفتم، "من خواهم رفت" را به تصویر می کشد، که "احیای مفهوم 
ماموریت جهانی و فداکاری برای بشارت نام مسیح بعنوان یک روش زندگی که 
نه تنها کشیش ها، که همه اعضای کلیسا، پیر و جوان، در شهادت برای مسیح و 

شاگردسازی را شامل می شود".
IWillGo2020.org  :بیشرت بخوانید
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۲ – ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲   درس پنجم   

خرب خوش داوری

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته بخوانید:  مکاشفه ۱۴: ۷؛ مزمور ۵۱: ۱ – ۴؛ مکاشفه ۲۰: ۱۲؛ 

دانیال ۷: ۹ و ۱۴ و ۲۶ ؛ مکاشفه ۴: ۲ – ۴؛ مکاشفه ۵: ۱ – ۱۲. 

آیه حفظی: »به آواز بلند می گوید، از خدا برتسید و او را متجید منایید، زیرا که زمان داورِی 
او رسیده است� پس او را که آسامن و زمین و دریا و چشمه های آب را آفرید، پرستش کنید« 

)مکاشفه 14: ۷(�

آنچه که در کتاب مقدس بسیار واضح است این است که خداوند، خدای داوری است و 
اینکه دیر یا زود، به طریقی داوری – آن داوری که االن فقدان آن وجود دارد – فرا می رسد 
و توسط خود خداوند انجام خواهد شد که »داور کل زمین« است )پیدایش ۱۸: ۲۵؛ همچنین 
مزمور ۵۸: ۱۱؛  مزمور ۹۴: ۲؛ مزمور ۹۸: ۹ را ببینید(. یا هامنگونه که پطرس خود نوشته است: 

»پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد« )رومیان ۱۴: ۱۲(. 
اندیشه ای ترسناک است، اینطور نیست؟ حساب پس دادن در پیشگاه خدا، خداوندی که 
همه جزئیات را می داند، خدایی که »هر عمل  را با هر کار مخفی  خواه  نیکو و خواه  بد باشد، 

به  محاکمه  خواهد آورد« )جامعه ۱۲: ۱۴(؟
با این وجود، داوری در نهایت نیکوئی و فیض خدا را آشکار می سازد واینکه او در نحوه 
برخوردش با نجات یافتگان و حتی با از دست رفتگان هم منصانه و هم رحمت آمیز عمل 

می کند. 
در این هفته موضوعات عمیق تر داوری را در رابطه با نربد عظیمی که در جهان شعله ور 
شده است مورد بررسی قرار خواهیم داد، و به ویژه به قوم وفادار که مواجهه آنان با داوری 

آینده بدیهی است خواهیم پرداخت )اعامل رسوالن ۲۴: ۲۵(. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت  ۹ اردیبهشت آماده شوید. 
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۳ اردیبهشت      یکشنبه      

اهمیت زمان داوری
 مکاشفه، آخرین کتاب از کتاب مقدس، بر اوج گیری نربد طویل املدت بین خیر و رش مترکز 
دارد. در اینجا لوسیفر، فرشته طغیانگر را داریم که عدالت، انصاف و حکمت خدا را به چالش 
کشید. او ادعا کرد که خدا در شیوه ای که جهان را اداره کرده بی انصاف و نا عادل بوده است. 

داوری نهایی مکاشفه در کانون مناقشه بر رس شخصیت خداست. 

مکاشفه 14: ۷ می گوید: »و به آواز بلند می گوید، از خدا برتسید و او را متجید منایید، زیرا که 
زمان داورِی او رسیده است� پس او را که آسامن و زمین و دریا و چشمه های آب را آفرید، 
پرستش کنید«� چرا تا این حد مهم است که درست بعد از اینکه درباره »انجیل ابدی« به ما 
گفته شد، پیام فرشته اول از داوری خدا سخن به میان می آورد؟ انجیل ابدی چه ربطی به 

داوری خدا دارد؟

 

 

انجیل و داوری، هر دو بخشهایی از پیام فرشته اول هستند که بطور انفصال ناپذیری با 
هم پیوند دارند. اگر بخاطر انجیل ابدی نبود، امیدی برای داوری منی داشتیم. در واقع، آنگونه 
که خواهیم دید، انجیل ابدی در واقع، تنها امید ما به داوری است. جای تردید نیست که اعالم 

داوری بخشی از محتوای انجیل است. 
در خالل این داوری، جهان های سقوط نکرده خواهند دید که خدا از هیچ کاری برای هر 
یک از انسانها دریغ نکرده است. این داوری، عدالت و رحمت خدا را آشکار می سازد. این 
داوری دربارت محبت و احکام اوست و از فیض او سخن می گوید تا رستگار کند و با قدرت 

خویش رهایی بخشد. 
داوری بخشی از راه حل نهایی خدا برای مشکل گناه است. در نربد عظیم بین خیر و رش در 
جهان، خدا به اتهامات شیطات بر روی صلیب پاسخ داد، ولی در داوری، او آشکار می کند که 

او هر کار ممکنی را انجام داده تا ما را نجات داده و ما را به صلیب هدایت کند. 
سوابق دقیق ازلی آسامنی از جزئیات گشوده خواهد شد )دانیال ۷: ۱۰ را ببینید(. ما آنقدر 
برای خدا ارزشمندیم که کل جهان باز خواهد ایستاد تا تصمیم هایی که در پرتو اظهار عالقه 
روح القدس و رهایی  که مسیح بر روی صلیب جلجتا به رایگان مهیا کرد، اتخاذ کرده ایم را 

بررسی کند. 

مزمور ۵1: 1 – 4 بخصوص آیه 4 را به دقت بخوانید� چگونه این آیات به روشن شدن معنا 
و هدف داوری کمک می کند؟
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۴ اردیبهشت      دوشنبه      

رحمت و داوری خدا
صلیب و داوری هر دو آشکار می کند که خدا عادل و رحیم است. احکام شکسته شده 
مرگ گناهکار را مطالبه می کند. عدالت اظهار می دارد، »مزد گناه موت است«. رحمت پاسخ 
می دهد، »هدیه خدا حیات ابدی در مسیح عیسی خداوند ماست« )رومیان ۶: ۲۳(. اگر احکام 
خدا می توانست تغییر یافته یا باطل شود، مرگ عیسی کامال غیر رضوری می بود. مرگ مسیح 

ماهیت ابدی احکام را برقرار می سازد و احکام، اساس داوری است. 

با  ارتباطی  چه  ما  خوب  اعامل  شویم؟  می  داوری  چگونه  ما  بخوانید�  را   1۲  :۲۰ مکاشفه 
رستگاری ما دارد؟ 

 

 

کارهای ما انتخاب های ما و وفاداری ما به خدا را آشکار می کند. مطابق با افسسیان ۲: ۸ 
و ۹، » زیرا که محض فیض نجات یافته اید ... و نه از اعامل، تا هیچ کس فخر نکند«. ولی وقتی 
که مسیح ما را نجات دهد، ما را تغییر می دهد. »زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در 

مسیح عیسی برای کارهای نیکو« )افسسیان ۲: ۱۰(. 
کارهای خوب ما، که با روح القدس قدرمتند شده است، ما را رستگار منی سازد، ولی تصدیق 
می کند که ایامن ما اصیل است. داوری نهایی خدا هر گونه تظاهر، ریا، دروغ را از بین می 
برد و به عمق وجود ما نفوذ می کند. الن جی وایت در به تصویر کشیدن موقعیت ما در برابر 
خدا در داوری، این بینش قدرمتند را در مورد اینکه چگونه انجیل و داوری دست به دست هم 

می دهند ارائه می دهد. 
ایستند  کثیف می  با جامه های  برابر خداوند  در  تایید شده خدا  قوم  که  واقعیت  »این 
بایستی به فروتنی و تفتیش دل متامی کسانی که به نام او اقرار منوده اند بینجامد. کسانی که 
به واقع باطن خود را با اطاعت از حقیقت پاالیش می کنند نظریه بسیار فروتنانه ای نسبت 

به خودشان دارند.  
هر چه که از نزدیک تر شخصیت بی عیب مسیح را مشاهده کنند، اشتیاق آنان برای تطبیق 
دادن خود به شباهت او مشتاق تر می شوند و خلوص و قدوسیت را در خود کم تر می بینند. 
ولی در حالی که باید به وضعیت گناه آلود خود توجه کنیم، بایستی به مسیح تکیه کنیم که 
عدالت، قدوسیت و رهایی دهنده ماست. ما منی توانیم به اتهامات شیطان بر علیه خودمان پاسخ 
دهیم. مسیح به تنهایی می تواند از جانب ما دادخواست تاثیربخشی ارائه مناید. او قادر است تا 
با استداللهایی که نه پایه بر شایستگیهای خودمان دارد، بلکه با شایستگیهایی که در خودش یافت 

می شود اتهام زننده را ساکت مناید« )شهادتهایی برای کلیسا، جلد ۵ صفحات ۴۷۱ و ۴۷۲(.
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به قول الن جی وایت، جدایی ناپذیر بودن انجیل از داوری را چگونه می بینید؟ از این 
پیوند بین انجیل و داوری چه امیدی می توانید برای خود داشته باشید؟

 

۵ اردیبهشت      سه شنبه      

صحنه ای با شکوه
کتاب های نبوی دانیال و مکاشفه کتابهای همراهی هستند که وقایع روزهای آخر تاریخ 
زمین را برای ما می گشایند. کتاب مکاشفه اعالم می دارد که زمان داوری خدا فرا رسیده است. 

کتاب دانیال زمانی که داوری آغاز می شود را آشکار می کند. 
در دانیال ۷، خدا تاریخ دنیا را برای نبی آشکار می کند. ملتها ظهور کرده و سقوط می کنند. 

قدرت های جفاکار بر قوم خدا ستم می کنند.  
پس از رشح بابل، ماد و پارس، یونان، روم، در هم شکستگی امپراتوری روم، و جفای کلیسا 
برای ۱۲۶۰ سال که به تصویر کشیده شده است )دانیال ۷: ۲۵ ؛ همچنین مکاشفه ۱۲: ۶، ۱۴ 
را ببینید(، خدا ذهن دانیال را بر روی یک رویداد آسامنی با شکوه متمرکز می کند که همه 
چیز را درست خواهد کرد. توجه نبی از ظهور و سقوط ملت ها و قدرت های ستمگر زمین به 
بارگاه عرش جهان و داوری نهایی خداوند معطوف می شود، زمانی که او هر اشتباهی را اصالح 

می کند و پادشاهی جاودانی عدالت خود را برپا می کند.  
به معبد  از هرج و مرج و کشمکش های زمین  را  دانیال  نبوی  از طریق رویای  خداوند 
باشکوه آسامن به مجلس دادگاه عالی جهان می برد، جایی که مسیح، فرمانروای بر حق این 

دنیا، از پدر خویش پادشاهی را که مستحق آن است تحویل می گیرد.  

دانیال ۷: ۹ و 1۰ و 1۳ را بخوانید و رشح بدهید که دانیال در این آیات چه دید� چه چیزی 
نیز نتیجه نهایی این داوری است؟ دانیال ۷: 14 و ۲۶ و ۲۷ را ببینید� 

 

 

رسنوشت کل برشیت در بارگاه آسامنی رقم می خورد. حق مستولی می گردد. حقیقت ظفر 
می یابد. عدالت سلطنت می کند. این یکی از شگفت انگیز ترین، حیرت انگیزترین، و متاشایی 
ترین صحنه های متام کالم مقدس است. و خرب خوش این است که به خیریت متامی قوم وفادار 

ختم به خیر می شود، کسانی که جامه عدالت مسیح را پوشیده اند. 
عیسی در حضور متام جهان به پدر آسامنی خود نزدیک می شود. ملکوتیان در اطراف عرش 
خدا ازدحام می کنند. متام موجودات سقوط نکرده گیتی در این صحنه داوری هیبت انگیز 
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ایستاده اند. درگیری طوالنی که برای هزاران سال به راه افتاده است به زودی پایان خواهد 
یافت. نربد برای تاج و تخت جهان به طور کامل و قطعی پایان می پذیرد.

بود  شده  پیشگوئی  که  همانگونه  رفتند  و  آمدند  که  هایی  امپراتوری  درخصوص  دانیال 
درست گفته بود� پس چرا اینقدر منطقی است که به کالم خدا در خصوص آنچه در مورد 

آخرین »پادشاهی ابدی« که هرگز »از بین نمی رود« اعتماد کنیم؟

 

۶ اردیبهشت      چهارشنبه      

نگاهی اجاملی به آسامن
در مکاشفه ۴، یوحنا دری گشوده را در آسامن مشاهده می کند و دعوت می شود و به 
او گفته می شود، » به اینجا صعود منا تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو بنامیم« 

)مکاشفه ۴: ۱(. 
عیسی، آن رسول را دعوت می کند، از میان آن در باز درب حرم مطهر آسامنی را بنگرد تا 
صحنه های ابدی در نربد عظیم بین خیر و رش را مشاهده کند. ما نیز می توانیم از طریق آن 
درب گشوده با یوحنا نگاه کنیم و گوشه های از نقشه ابدی رستگاری را ببینیم. ما شاهدان 
مسائلی هستیم که در بارگاه آسامنی درباره آنها تصمیم قاطع گرفته شده است. مسائل بنیادین 

در نربد عظیم بیت خیر و رش در برابر چشامن ما مطرح می گردند. 

در  داوری  را صحنه  اینجا  در  توانید  را می  تشابهاتی  بخوانید� چه  را   4  –  ۲  :4 مکاشفه 
ببینید؟  ۷ دانیال 

 

 

بدیهی است که این صحنه ای از بارگاه است. خدای پدر بر تخت می نشیند که توسط 
ملکوتیان احاطه شده است. رعد و برق مناد داوری خداوند است. همچنین در مکاشفه ۴: ۴ 

متوجه می شویم که ۲۴ پیر فرزانه در اطراف تخت خدا حضور دارند. 
این ۲۴ نفر چه کسانی هستند؟ در ارسائیل کهن ۲۴ بخش در کهانت الویان وجود داشت. 

این کاهنان معرف قوم در برابر خدا بودند. 
برگزیده«،  »نسل  جدید  عهد  ایامنداران  که  دارد  می  اظهار  رسول   ،۹  :۲ پطرس  اول  در 
»کهانتی هامیونی« هستند. شاید این ۲۴ پیر معرف متامی رهایی یافتگان باشند که روزی در 
اطراف رسیر خداوند به شادمانی خواهند پرداخت، یا شاید معرف افرادی باشند که در زمان 
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قیام مسیح قیام کرده اند و با او به آسامن صعود کرده اند )متی ۲۷: ۵۲ و افسسیان ۴: ۷ و ۸(.   
به هر جهت، این خرب خوبی است. بعضی از رهایی یافتگان از زمین در اطراف رسیر خدا 
گرد هم می آیند. آنان با هامن وسوسه هایی روبرو شده بودند که ما می شویم. بواسطه فیض 
مسیح و قدرت روح القدس، آنان غلبه می یابند. آنان با »رداهای سپیدی« ملبس شده اند که 
حاکی از عدالت مسیح است که گناهانشان را پوشانیده و پاک کرده است. آنها تاجهایی طالیی 
بر رس دارند که داللت بر پیروزی آنان در نربد با اهریمن دارد و از دودمان سلطنتی آسامنی از 

ایامن پرگشته ایامنداران می باشند. 
تخت را می بینیم که در آسامن برپاداشته شده است و خداوند بر روی آن نشسته است. 
ملکوتیان در اطراف تحت حلقه زده اند و بزودی متامی موجودات آسامن رشوع به رسودخوانی 
می کنند و حمد و ستایش به اوج می رسد: »ای خداوند، مستحّقی که جالل و اکرام و قّوت 
آفریده شدند«  بودند و  تو  ارادة  آفریده ای و محض  را  تو همة موجودات  بیابی، زیرا که  را 

)مکاشفه ۴: ۱۱(. 

۷ اردیبهشت      پنجشنبه      

عیسی سزاوار است
در مکاشفه ۵: ۱ – ۵  یکبار دیگر تخت را می بینیم. طوماری معرفی می شود که در هر 
دوطرف آن نوشته شده است و با مهر الهی مهر گردیده است و هیچ کس در آسامن یا در زمین 
منی تواند آن طومار را بگشاید. ملکوتیان بر خود می لرزند. این موضوعی جدی و خطیر می 
باشد. هیچ فرشته ای منی تواند در داوری نهایی زمین معرف برشیت باشد. یوحنا می گرید زیرا 
هیچ کس منی تواند طومار را بگشاید. بعد یکی از پیران، یکی از رهایی یافتگان زمین، با سخنانی 

دلگرم کننده با قلب یوحنا سخن می گوید. عیسی، بره خدا، سزاوار است تا طومار را بگشاید.
یوحنا پاسخ نهایی مشکل گناه را در مکاشفه ۵: ۵ مشاهده می کند. در اینجا نبی سالخورده تنها 
راهی را می بیند که هر کسی می تواند از داوری نهایی رسیر خداوند عبور کند. » و یکی از آن پیران 
به من می گوید، گریان مباش! اینک، آن شیری که از سبط یهودا و ریشة داود است، غالب آمده است 

تا کتاب و هفت ُمهرش را بگشاید. دیدم ... که برّه ای ذبح شده ایستاده است« )مکاشفه ۵: ۵ و ۶(.

مکاشفه ۵: ۸ – 1۲ را بخوانید� چگونه کل ملکوت آسامن به این اعالمیه که می گوید عیسی 
سزاوار است تا طومار داوری را بگشاید و ما را رهایی بخشد پاسخ می دهد؟

 

 

عیسی، بره خدا که زندگی خویش را برای رستگاری کل برش قربانی منود، طومار داوری را 
بر می دارد و آن را می گشاید. متامی ملکوت در حمد و ستایش به یکباره به صدا در می آید. 
پیروزی او بر وسوسه های شیطان، مرگ او بر صلیب جلجتا، قیام او، خدمت کهانت اعظمی او، 
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رستگاری و نجات را برای متامی کسانی که با ایامن فیض او را اجابت می کنند مهیا می سازد. 
داوری بطرز شگفت انگیزی خرب خوشی برای قوم خداست. از پایان سلطه گناه و رهایی قوم 

خدا سخن می گوید. 
آیا چیزی می تواند دلگرم کننده تر باشد؟ عیسی برای ما در محکمه داوری ایستاده است. 
زندگی بی عیب و نقص عادالنه او ما را می پوشاند. اعامل عادالنه او در ماست که ما را تازه می 
سازد. فیض او ما را می آمرزد، متحول می کند، و توامنند می سازد تا زندگی خدایی داشته باشیم. 
نباید برتسیم. عیسی در محکمه داوری برای ما ایستاده است و قدرتهای اهریمن شکست 
داده می شود. حکم داوری به نفع و طرفداری از قوم خدا صادر می شود )دانیال ۷: ۲۲(. 
هدف داوری برای دریافنت این نیست که چقدر بد هستیم بلکه برای عیان منودن این است که 

خدا چقدر خوب است. 

مجددا، بر امید بزرگ و عالی که در داوری داریم تامل کنید: عیسی جایگزین ماست� چرا 
این تنها امید ماست؟ 

۸ اردیبهشت      جمعه      

اندیشه ای فراتر: به مفاهیم قدرمتند که روح نبوت در خصوص وضعیت قوم خدا در 
روزهای آخر و زمان داوری و پایان جهان به ما می دهد، نگاه کنید. 

»تنها امید آنان رحمت خداست؛ تنها دفاع آنان دعاست. مانند یوشع که در برابر فرشته 
برای  راسخ،  ایامنی  و  قلبی شکسته  با  بازمانده،  کلیسای  به همین صورت   کرد،  التامس می 

آمرزش و رهایی از طریق عیسی، وکیل مدافع، درخواست و التامس می کند. 
آنها کامالً از گناه آلود بودن زندگی خود آگاه هستند، ضعف و بی لیاقتی خود را می بینند 

و هامنطور که به خود می نگرند به یاس و نومیدی می رسند. 
وسوسه کننده در کنارشان ایستاده تا آنها را متهم کند، هامنطور که برای مقاومت در برابر 
یوشع ایستاده بود. او به لباس های کثیف آنها، شخصیت های معیوب آنها اشاره می کند. او 
ضعف و حامقت آنها، گناهان ناسپاسی آنها، عدم شباهت آنها به مسیح را نشان می دهد که 
نجات دهنده آنها را بی حرمتی کرده است. . . . قوم خدا از بسیاری جهات بسیار خطاکار بوده 
اند. شیطان نسبت به گناهانی که آنها را به انجام آنها وسوسه کرده است آگاهی دقیق دارد و 

به آنها گناهان آنان را بطور اغراق آمیزی جلوه می دهد و می گوید:
آیا خداوند که من و فرشتگانم را از حضور خود بیرون می کند، به کسانی که مرتکب هامن 
گناهان شده اند پاداش می دهد؟ خداوندا، تو منی توانی این کار را به عدالت انجام دهی. تخت 

تو در عدالت و داوری نخواهد ماند. عدالت ایجاب می کند که برای آنها حکم صادر شود.
اما در حالی که پیروان مسیح گناه کرده اند، خود را به کنرتل رش منی سپارند. آنها گناهان 
خود را کنار گذاشته اند و خداوند را با فروتنی و پشیامنی طلبیده اند و وکیل مدافع الهی در 
حق آنها دعا می کند. کسی که از ناسپاسی آنها بیشرت مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به گناه 

و توبه آنها می داند، می گوید: ای شیطان، خداوند تو را مالمت کند.
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من زندگی ام را برای این جانها داده ام. آنها بر کف دستان من حک شده اند« )الن جی 
وایت، شهادتهایی برای کلیسا، جلد ۵، صفحات ۴۷۳ و ۴۷۴(.

سواالتی برای بحث:

1� آگاهی از اینکه »ساعت داوری او فرا رسیده است« چگونه بر زندگی روزمره ما تأثیر 
می گذارد؟ اگر بیشتر صادق باشیم، احتماالً می گوییم که اینطور نیست، درست است؟ 

چگونه می توانیم تغییر کنیم؟

۲� چرا داوری خبر خوبی است و خبر بدی نیست؟ در کالس، در مورد نقش عیسی برای 
ما در داوری صحبت کنید� این چگونه می تواند ما را برانگیزد تا به او وفادار باشیم، زیرا 
می دانیم که تنها به خاطر کارهایی که او برای ما انجام داده است، می توانیم امید نجات 

داشته باشیم؟

۳� بیشتر روی ایده داوری تمرکز کنید، و شخصیت خدا را به جهان نشان دهید� چگونه 
این ایده به خوبی با کل سناریوی نبرد بزرگ مطابقت دارد؟
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داستانهای ایامنداران
۸ اردیبهشت

پرسی سوار بر دوچرخه 
نوشته ی آنتونی کنت

فیلیپ در جاده های مه آلود دور افتاده ای، در میان زمین های خشک و یکنواخت و زیر آفتاب 

داغ اسرتالیایی، صدها مایل با دوچرخه اش رکاب می زد و بعنوان یک مبرش ادبی، کتاب های 

مسیحِی پر از امید را، به فروش می رساند. روزی او به مزرعه ای در ناکجاآباد، بنام آگورا آمد. 

در آنجا کشاورزی را دید که درحال شخم زدن مزرعه است. مرد از نظر بدنی قوی، اما از نظر 

روحی، شکسته بود. آن مرد، تام کِنت بود.

فیلیپ این را منی دانست اما خانواده تام دل شکسته بودند. همرسش ماری، با ذات الریه از پا 

درآمده بود. او در ناامیدی به رس می برد و برای مراقبت از ۱۱ فرزندش تالش می کرد. درست 

پیش از مرگش، ماری از تام خواسته بود تا قول دهد او را در بهشت مالقات کند و بچه ها را 

نیز با خود بیاورد. تام قول داده بود. او با گریه دنبال کتاب مقدس گشته بود تا ببیند چگونه 

می تواند به وعده خود عمل کند . این زمانی بود که فیلیپ با تام آشنا شد. 

فیلیپ آینسلی ریکی، در سال ۱۸۴۶ در کشور اسکاتلند به دنیا آمد. در ۱۸۸۸ طالق گرفت و 

به دنبال یک زندگی جدید، به اسرتالیا مهاجرت کرد. تنها یک سال بعد در ۱۸۸۹، او به طور 

تصادفی با برخی از ادبیات مسیحی آشنا شد و حقایق شگفت انگیز کتاب مقدس را کشف کرد 

و با عیسی حقیقی روبرو شد. او نه تنها یک کشور جدید، که یک دلیل جدید برای زندگی یافته 

بود. او می خواست امید را گسرتش دهد. او کارش را که حکاکی بود ترک کرد تا بتواند با تبدیل 

شدن به یک مبرش ادبیات مسیحی، کالم خدا را بر دل ها حک کند. 

اکنون فیلیپ با گوش دادن به داستان دلخراش تام، درد او را دید و از امیِد در حاِل مرِگ ماری، 

آگاه شد. او تصمیم گرفت کتاب "نربد عظیم" را به تام بدهد. تام با آن حقایقی که از کتاب 

مقدس می خواند، دست و پنجه نرم می کرد اما پس از مطالعه دقیق، تعالیم را پذیرفت. این 

اکتشافات جدید به تام آرامش و اطمینان عمیقی داد که به شدت به آن نیاز داشت. او یافته 

های خود را با فرزندان و همسایگانش در میان گذاشت. فرزندان و ۵ خانواده از همسایگانش، 

ایامندار و شاگرد عیسی شدند. در آن زمان بود که تام متوجه شد می تواند به قول خود به 

همرسش، عمل کند. 

امروز نیز این داستان قابل توجه، ادامه دارد. نوادگان تام کنت به همراه پنج خانواده دیگر و 

سایر افرادی که به کلیسای ادونتیست روز هفتم آورده شدند، به بیش از ۲۰۰۰۰ نفر می رسد. 
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ادبِی وفاداِر سوار بر دوچرخه و یک کشاورز که "نربد  بیست هزار زندگی توسط یک مبرش 

عظیم" را با خانواده و همسایگان خود در میان گذاشت، دگرگون شد. 

آیا دوست دارید لذت، معنا و هدف نهایی را در زندگی خود تجربه کنید؟ در سال های ۲۰۲۳ 

و ۲۰۲۴ در تبلیغ و توزیع انبوه کتاب "نربد عظیم" به کلیسای جهانی بپیوندید. برای اطالعات 

greatcontroversyproject.com :بیشرت از سایت زیر دیدن کنید یا از کشیش خود بپرسید

آنتونی کنت، نوه تام کنت، معاون بخش بشارتی کنفرانس عمومی است. 
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۹ – ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲   درس ششم   

ساعت داوری او

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته بخوانید: دانیال ۸؛ دانیال ۹ ؛ عزرا ۷؛ متی ۳: ۱۳ – ۱۷؛ رومیان 

۵: ۶ – ۹؛ مرقس ۱۵: ۳۸؛ الویان ۱۶: ۱۶. 

آیه حفظی: »و خصوصاً چون وقت را می دانید که الحال ساعت رسیده است که ما را 
باید از خواب بیدار شویم زیرا که اآلن نجات ما نزدیکرت است از آن وقتی که ایامن آوردیم� 
شب منقضی شد وروز نزدیک آمد� پس اعامل تاریکی را بیرون کرده، اسلحه نور را بپوشیم« 

)رومیان 1۳: 11 و 1۲(�

چند سال پیش، مجله جغرافیای ملی مقاله ای را در باره آتش سوزی در جنگل های پارک 
ملی یلواِستون در ایاالت متحده نوشت. پس از پایان آتش سوزی، یگان حفاظت محیط زیست 
مسیر کوه را طی کردند تا صدمه را ارزیابی کنند. یکی از جنگلبان ها پرنده ای را پیدا کرد که 
در پایه درختی کامال سوخته بود. او که از منظره ترسناک منقلب شده بود با چوبی به پرنده 

رضبه ای زد. 
وقتی پرنده سوخته را با چوب حرکت داد، سه جوجه از زیر بال های مادر مرده خود بیرون 
آمدند. مادر دوست داشتنی که به شدت از فاجعه قریب الوقوع آگاه بود، فرزندانش را به 
پای درخت برده و زیر بال هایش حفاظت کرده بود. او می توانست به جایی امن پرواز کند 
اما از رها کردن جوجه های خود خودداری کرده بود. چه تصویر زیبایی از ایامنداری که تحت 

حفاظت مسیح در امان است.
آتش های داوری خدا در جلجتا بر او شعله کشیدند، و متامی کسانی که در مسیح هستند 
برای همیشه در زیر بالهای او در امان هستند. در صلیب، مسیح به عنوان گناهکاری محکوم 
شده داوری شد تا ما بتوانیم به عنوان ساکنان مستحق ملکوت آسامنی داوری شویم. او به 
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عنوان یک مجرم داوری شد تا ما بتوانیم از آتش هایی که از دست رفتگان ابدی را نابود می 
سازد رهایی یابیم، هم به صورت منادین و هم بله، به معنای واقعی کلمه.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای ۱۶ اردیبهشت آماده شوید.

۱۰ اردیبهشت      یکشنبه      

تطهیر حرم مطهر )معبد(
هامنگونه که دیدیم، یک داوری پیش از آمدن مسیح رخ خواهد داد. فرشته با صدایی بلند 
اعالم می کند، »و به آواز بلند می گوید، از خدا برتسید و او را متجید منایید، زیرا که زمان داورِی 
او رسیده است. پس او را که آسامن و زمین و دریا و چشمه های آب را آفرید، پرستش کنید« 

)مکاشفه ۱۴: ۷(. کتاب دانیال زمانی را که این داوری رشوع می شود به ما می دهد. 

دانیال ۸: 14 را بخوانید� دانیال چه برنامه زمانی مشخصی را در مورد تطهیر معبد به ما می دهد؟

 

 

هر یهودی به وضوح معنی تطهیر معبد زمینی را درک می کرد. این تطهیر مرتبط بود با روز 
کفاره، که روز داوری بود. گرچه دانیال مفهوم تطهیر معبد و داوری را درک می کرد، درباره 

این ۲۳۰۰ روز گیج شده بود.

دانیال ۸: ۲۷ و دانیال ۹: ۲1 و ۲۲ را بخوانید� واکنش دانیال به رویای ۲۳۰۰ روز چه بود و 
واکنش خدا به او چه بود؟

 

 

در پایان دانیال ۸، دانیال بیهوش شد و بانگ بر آورد، » آنگاه  من  دانیال  تا اندک  زمانی  
ضعیف  و بیامر شدم  ... اما درباره  رویا متّحیر ماندم  و احدی  معنی  آن  را نفهمید« )دانیال ۸: 
۲۷(. این رویای ۲۳۰۰ روز بود )مابقی رویا رشح داده شده است؛ دانیال ۸: ۱۹ – ۲۲ را ببینید(. 
فصل بعدی، دانیال ۹، از جربائیل فرشته می نویسد که می آید تا نبوت ۲۳۰۰ روز را به دانیال 
رشح بدهد. »ای  دانیال  االن  من  بیرون  آمده ام  تا تو را فطانت  و فهم  بخشم« )دانیال ۹: ۲۲(. 

جربائیل دانیال را شگفت زده می کند زیرا او پاسخ دعای خود را بسیار گسرتده تر از آنچه 
تصور می کرد آشکار می کند. جربائیل، دانیال را از مسیر زمان عبور داد و حقیقت را در مورد 
آینده مسیح فاش منود و تاریخ های دقیق آغاز خدمت او و مرگ ظاملانه او را بیان کرد، وقایعی 
که مستقیامً با تطهیر مقدس در دانیال ۸ مرتبط بود. به عبارت دیگر، مرگ مسیح و داوری به 

طور غیر قابل انفصالی با هم مرتبط هستند.
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بطور  گردید،  آشکار   ۲۷  –  ۲4  :۹ دانیال  در  که  آنگونه  عیسی،  مرگ  که  است  مهم  چرا 
مستقیم با داوری در دانیال ۸: 14 پیوند دارد؟ این پیوند در اینجا چه حقیقت بزرگی را 

تعلیم می دهد؟

     دوشنبه       ۱۱ اردیبهشت

۲۳۰۰ روز و آخر زمان
دانیال ۸: 1۷ و 1۹ و ۲۶ را بخوانید� فرشته چه دوره زمانی را اعالم می کند که در رویای دانیال 

۸ و ۲۳۰۰ روز اعامل می شود و چرا درک این موضوع مهم است؟ 

 

 

برخی استدالل می کنند که ۲۳۰۰ روز، روزهای واقعی را تداعی می کند. آنها همچنین 
معتقدند که این شاخ کوچک دانیال ۸ در مورد رهرب نظامی سلوکی آنتیوخوس اپیفانس )۲۱۶ 
قبل از میالد - ۱۶۴ قبل از میالد( صدق می کند که به اورشلیم حمله کرد و معبد یهودی را 

آلوده ساخت، حتی اگر ۲۳۰۰ روز با چارچوب زمانی او همخوانی نداشت. 
این تفسیر، به هر حال در تضاد با دستورالعمل واضح فرشته است که رویا به زمان آخر 

داللت دارد. آنتیوخوس یقینا در زمان آخر زندگی منی کرد. 
در دانیال ۸، جربائیل رشح خود را از نبوت ۲۳۰۰ روز رشوع می کند. او قوچ را معرف ماد 
– پارس و بز نر را معرف یونان معرفی می کند )دانیال ۸: ۲۰ و ۲۱(. اگرچه مانند دو قدرت 
قبلی از آن نامی برده نشده است، موجود بعدی یعنی شاخ کوچک، بطور آشکارا روم است 

)دانیال ۸: ۹ و ۲۳ و ۲۴(. 
آنگاه او به نوعی دوره سیاسی – مذهبی روم را به تصویر می کشد که »که حقیقت را 
پایامل می کند« )دانیال ۸: ۱۰ – ۱۲ و ۲۵( و در خدمت آسامنی مسیح مداخله می کند )دانیال 
۸: ۱۰ – ۱۲(. تطهیر معبد در دانیال ۸: ۱۴، اوج این فصل پاسخ خدا به چالش قدرتهای زمینی 
و مذهبی است که در تالش است تا اقتدار خدا را غصب کند. این بخشی از راه حل الهی خدا 

برای مشکل گناه است.
جربائیل آماده رشح جزئیات برنامه زمانی نبوی خداست. در پایان دانیال ۸، ما می توانیم 
به وضوح ببینیم که دانیال آن بخش از رویا در باره ۲۳۰۰ روز را نفهمیده بود )دانیال ۸: ۲۷(. 
قسمت قبلی در مورد قوچ، بز و شاخ کوچک همگی توضیح داده شده بود، حتی با اینکه دو 
قدرت اول کامالً با نام مشخص شده بودند)دانیال ۸: ۲۰، ۲۱(. با این حال تطهیر معبد توضیح 

داده نشده است. 
جربائیل فرشته که در دانیال ۸ ظاهر می شود، حال در دانیال ۹ ظاهر می شود و به او می 
گوید: » من  آمدم  تا تو را خرب دهم  زیرا که  تو بسیار محبوب  هستی ، پس  در این  کالم  تأّمل  کن  
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و رویا را فهم  منا« )دانیال ۹: ۲۳(. چه رویایی؟ هامنطور که فردا خواهیم دید، رویای ۲۳۰۰ 
روز تنها بخشی از رویای قبلی در دانیال ۸ است که او هنوز برای دانیال توضیح نداده بود. 

نزدیک  پیوند  درباره  چیزی  چه  مطلب  این  خواند�  محبوب«  »بسیار  را  دانیال  جبراپیل 
آسمان با زمین دارد؟

۱۲ اردیبهشت      سه شنبه      

دستورالعمل فرشته به دانیال
دانیال ۹: ۲۳ را بخوانید� فرشته چه دستور خاصی را به دانیال می دهد؟ چرا درک معنی تطهیر 

معبد در دانیال ۸: 14 از اهمیت برخوردار است؟ 

 

 

فرشته رصاحتاً به دانیال آموخت تا » در این  کالم  تأّمل  کن  و رویا را فهم  منا« )دانیال ۹: ۲۳(. 
به کدام موضوع و کدام رویا؟ از آنجا که هیچ رؤیایی در دانیال ۹ ثبت نشده است، جربائیل 
فرشته باید در مورد بخشی از رؤیا در دانیال ۸ صحبت کند که نبی رویای ۲۳۰۰ روز را درک 

نکرده است )دانیال ۸: ۲۷(.  

جربائیل در دانیال ۹: ۲4 – ۲۷ به سخنان خود ادامه می دهد� از چه وقایعی در زندگی و 
رسالت مسیح سخن گفته می شود؟

 

 

اولین بخش از این نبوت مربوط به قوم خدا یعنی یهودیان است. »هفتاد هفته  برای  قوم  
تو و برای  شهر مقّدست  مقرر می باشد« )دانیال ۹: ۲۴(. در نبوت کتاب مقدس، یک روز نبوی 

برابر است با یک سال واقعی نبوی )حزقیال ۴: ۶ ؛ اعداد ۱۴: ۳۴(. 
در دانیال و مکاشفه زمانی که شام تصاویر منادین دارید، معموالً یک نبوت زمانی منادین 
نیز دارید. یکی از راه هایی که می توانیم مطمنئ شویم که اصل روز- سال نبوت در اینجا اعامل 
می شود این است که وقتی از آن در نبوت دانیال استفاده می کنیم، هر رویداد در خط زمانی 
به طور کامل ظاهر می شود )درس فردا را ببینید(. اگر این اصل را اعامل کنیم، ۷۰ هفته از ۴۹۰ 
روز شکل می گیرد. از آنجا که یک روز نبوی برابر است با یک سال واقعی، ۴۹۰ روز، ۴۹۰ سال 

واقعی است. 
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جربائیل به دانیال می گوید که ۴۹۰ سال »قطعی« است )واژه عربی چاتاک گاهی اوقات 
»تعیین شده« ترجمه می شود(. قطع شده از چه چیزی؟ این می تواند تنها پیشگویی زمانی 
دیگری باشد که در اینجا به آن اشاره شده است: ۲۳۰۰ روز دانیال ۸: ۱۴. این ۴۹۰ سال، که 
یک پیشگویی زمانی است، مستقیامً به پیشگویی زمانی دانیال ۸: ۱۴ مرتبط است، تنها بخشی 
از رؤیا که در دانیال ۸ توضیح داده نشده و تنها پیشگویی زمانی در دانیال ۸ نیز باقی مانده 
است. بنابراین، می توانیم ببینیم که جربائیل می آید تا به دانیال کمک کند تا نبوت ۲۳۰۰ روز 

را که در فصل قبلی منی فهمید را ملتفت شود. 

۱۳ اردیبهشت      چهارشنبه      

مسیح »منقطع – کشته خواهد شد«
جربائیل این ۴۹۰ روز نبوت را با واقعه ای رشوع می کند که بشدت برای دانیال و یهودیان 
مهم بود – فرمان ترمیم و بنای اورشلیم. گرچه فرمان های مختلفی در خصوص اورشلیم صادر 
شده بود، در عزرا، می یابیم که فرمان صادر شده در سال ۴۵۷ قبل از میالد به یهودیان نه تنها 
اجازه داد تا به موطن خود بازگردند بلکه خود را به عنوان یک جامعه مذهبی تثبیت کنند 

)عزرا ۷: ۱۳ و ۲۷(. 
اهمیت دارد تا به این نکته توجه کنیم که فرمان خشایارشاه در پاییز سال ۴۵۷ قبل از میالد 
صادر شده بود. از زمان صدور این فرمان در سال ۴۵۷ تا زمان ظهور مسیح موعود بر اساس 
دانیال ۶۹ هفته یا ۴۳۸ سال خواهد بود. اگر از ۴۵۷ قبل از میالد رشوع کنیم، و بر اساس جدول 

زمانی تاریخ پیش برویم، به سال ۲۷ بعد از میالد می رسیم. 
کلمه مسیح به معنی »آن یگانه مسح شده« می باشد. در سال ۲۷ بعد از میالد عیسی، 
مسیح، تعمید یافت. )متی ۳: ۱۳ – ۱۷ را ببینید(. دانیال صدها سال جلوتر، سال دقیِق تعمید 
مسیح را پیشگویی کرده بود، زمانی که به موجب آن عیسی سه سال و نیم خدمت خود را 

رشوع کرد.  

رومیان ۵: ۶ – ۹ را بخوانید� چه حقایق بزرگی در اینجا آشکار شده است؟ 

 

 

»و بعد از آن  شصت  و دو هفته ، مسیح  ]منقطع[ یا کشته خواهد شد« )دانیال ۹: ۲۶(. 
برای خودش«. »لکن خدا  نه  افزاید، »ولی  آیه می  یا مصلوب خواهد شد.  مسیح »منقطع« 
محبّت خود را در ما ثابت می کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه 

ما مرد« )رومیان ۵: ۸(. 
در دانیال ۹: ۲۷ می خوانیم که در میانه هفته، آخرین هفت سال، مسیح »به پیشکش ها 
و قربانی ها خامته بخشید«. در میانه این هفتادمین هفته، در سال ۳۱ بعد از میالد، مسیح، 
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عهد ابدی با خون خود را با مرگ خود بر روی صلیب تأیید کرد و آئین قربانی هر گونه اهمیت 
نبوی خود را از دست داد. 

این پیشگویی ها نشان می دهند که مسیح مصلوب خواهد شد و باعث می شود که اهمیت 
قربانی آئین قربانی در بهار ۳۱ بعد از میالد متوقف شود. این پیشگویی ها با متام جزئیات 
تحقق یافت. دقیقاً در عید ِپَسح، زمانی که کاهن اعظم بره ِپَسح را تقدیم می کرد، مسیح برای 

ما قربانی شد.

با در مد نظر قرار دادن آنچه که در باال نوشته شده است، مرقس 1۵: ۳۸ و متی ۳: 1۵ و 1۶ 
را بخوانید� این آیات چگونه به ما کمک می کند تا نبوت دانیال ۹: ۲4 – ۲۷ را درک کنیم؟

۱۴ اردیبهشت      پنجشنبه      

سال 1۸44
اولین ۴۹۰ سال از ۲۳۰۰ سال نبوت بطور ویژه ای برای قوم کهن یهود و آمدن مسیح موعود 
تعیین شده بود. آخرین بخش از ۲۳۰۰ سال به امت خدا ربط دارد، هم به یهودیان و هم به 
غیر یهودیان، همراه با تطهیر معبد آسامنی و در نهایت آمدن دوباره مسیح مرتبط می باشد.  
۴۹۰ سال اول مربوط به اولین ظهور مسیح است و در ۳۴ بعد از میالد به پایان می رسد. با 
کم کردن ۴۹۰ سال از ۲۳۰۰ سال، ۱۸۱۰ سال باقی می ماند. این ۱۸۱۰ سال دوم برای قوم خدا 
صدق می کند. اگر از ۳۴ بعد از میالد رشوع کنیم و ۱۸۱۰ سال را اضافه کنیم، به سال ۱۸۴۴ 

بعد از میالد می رسیم.  
در پرتو تطهیر یا احیای حقیقت در مورد معبد و داوری آخر زمان در آسامن، خدا آخرین 
درخواست خود را در مکاشفه ۱۴: ۶ و ۷ به متام برشیت ارسال می کند تا محبت او را اجابت 

کنند، فیض او را بپذیرند، و با زندگی مطیعانه، خداپسندانه زندگی کنند. 

الویان 1۶: 1۶ را بخوانید� دلیل تطهیر معبد چه بود و این مطلب درباره انجیل چه چیزی را 
به ما می آموزد؟

 

 

با خون  تنها  باید تطهیر می شد، که  انصافی های مردم، معبد  بخاطر گناهان مردم، بی 
حیوانات چنین می شد. برای ما نیز چنین است. ما نیز به همینگونه به نجات دهنده ای نیاز 
داریم که زندگی او با حیواناتی که در روز کفاره کشته می شوند منادین شده است، به عنوان 

تنها راه برای عبور از داوری. 
الویان ۲۳: ۲۶ – ۲۹ را بخوانید. خداوند چه فرمانی به امت خود داد تا در آن روز داوری 

انجام دهند و برای ما امروزه چه معنایی دارد؟
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قوم ارسائیل باید جانهای خود را ذلیل سازد. این بیان اشاره می کند که آنان باید خود را 
فروتن ساخته و دلهای خود را تفتیش کرده، به گناهان خود اعرتاف منوده، توبه کرده و از خدا 
بخواهند تا آنان را تطهیر کند، در حینی که کاهن اعظم خیمه مقدس زمینی را تطهیر می کرد. 

بر ساعت داوری تمرکز دارد که  نبوی دانیال ۷ – ۹ و مکاشفه 14 بطور خاص  فصلهای 
عاجالنه درخواست می کند تا آماده شویم� از سال 1۸44 در ساعت داوری زندگی کرده 
ایم و پیام مکاشفه از اعالن فرشته اول این است که، »ساعت داوری او فرا رسیده است« 

)مکاشفه 14: ۷(�

۱۵ اردیبهشت      جمعه      

تا به هفتاد هفته نبوت  اینجا راهی رسیع و آسان وجود دارد  اندیشه ای فراتر: در 
دانیال ۹: ۲۴ – ۲۷ نگاه کنیم. 

اول، ۷۰ هفته )دانیال ۹: ۲۴(.
بعد، هفت هفته و ۶۹ هفته )دانیال ۹: ۲۵( از ۷۰ هفته. 

در اینجا آخرین هفته از هفتادمین هفته است )دانیال ۹: ۲۷(.
و نهایتا آن آخرین هفته تقسیم شده است - »در میانه هفته« دانیال ۹: ۲۷ - به دو بخش 

سه و نیم ساله تقسیم می شود. 
و همین و بس! هفتاد هفته که از شصت و نه هفته و یک هفته تشکیل شده است. و آن 
یک هفته به نصف تقسیم می شود. فقط تاریخ ۴۵۷ قبل از میالد را به ابتدا وصل کنید، و با 

حساب و کتاب ساده به خط زمانی سال ۱۸۴۴ می رسیم. 
همچنین، در خصوص ۲۳۰۰ روز، دانیال ۸ هرگز نگفت که ۲۳۰۰ روز چه زمانی رشوع شد. 

»تا دو هزار و سیصد روز؛ آنگاه معبد تطهیر خواهد شد« )دانیال ۸: ۱۴(.
 تا دو هزار و سیصد روز - از چه زمانی؟ چرا نه از زمانی که دانیال رویای خود را داشت، 

»سال سوم سلطنت بلشرص پادشاه« )دانیال ۸: ۱(؟
این بکار منی آید. رویای دانیال ۸ شامل بابل منی شد. وقایع بعد از آن آغاز شد، برای مثال، 
ماد و فارس، یونان، روم، تا »پایان زمان«. چرا تاریخ واقعه، تطهیر معبد، که رویا می باشد، بابل 
را شامل منی شود؟ رشوع تاریخ برای اوج رویا باید از خود رویا بر آمده باشد، که با ماد و فارس 

رشوع شده و به »پایان زمان« تعمیم می یابد. این شامل خیلی از سالها می شود. 
با کدامیک از آنها رشوع شد؟ در دانیال باب ۸ چیزی به ما گفته نشده است. در دانیال باب 

۹ به ما گفته شده است. 

سواالتی برای بحث:
1� در کالس، در مورد پیوند نزدیک بین انجیل و داوری که در این دو بخش از آنچه که 
به واقع یک پیشگویی است، بحث کنید� چرا پیوند بین این دو برای ما چنین خبر خوبی 
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است؟ این پیوند چگونه باید به کاهش ترسی که بسیاری در مورد ایده داوری داشته اند 
کمک کند؟

تامل کنید که مسیح  ۲� بیشتر روی حقیقتی که در دانیال ۹: ۲۶ مکشوف شده است، 
منقطع شده است، اما »نه برای خودش«� این مطلب در خصوص چه چیزی صحبت می 

کند؟ او برای چه کسی منقطع )مصلوب( شد و چرا؟

۳� الویان 1۶:1۶ و الویان ۲۳: ۲۶ - ۲۹ را دوباره بخوانید� در مورد دلیل تطهیر معبد 
)الویان 1۶:1۶( و اینکه مردم چگونه قرار است در هنگام وقوع آن عمل کنند )الویان ۲۳: 
۲۶ - ۲۹( صحبت کنید� چه رابطه ای بین آنچه در اینجا اتفاق می افتد، و آنچه باید برای 

امروز ما باشد وجود دارد؟
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داستانهای ایامنداران
۱۵ اردیبهشت

معجزه ی اوکراینی
نوشته ی اندرو مک چسنی

اَنِس ده ساله در در میان هم کالسی های خود، مدام با سیل آزار و اذیت مدرسه دولتی شهر 

اودسا کشور اوکراین مواجه بود در. پوست او تیره تر از باقی بچه ها بود و هم کالسی هایش او 

را مسخره می کردند. او پس از اینکه توسط مادرش )که یک ادونتیست روز هفتم سابق بود( 

در خانه  رها شد، با مادربزرگ اوکراینی خود زندگی می کرد. پدرش مسیحی نبود و در ایران 

زندگی می کرد. 

این آزار و اذیت  از  با انس در مدرسه می شد خوشحال نبود. او که  از رفتاری که  مادربزرگ 

ناراحت بود، رسانجام پرس را به مدرسه محلی ادونتیست روز هفتم منتقل کرد. 

انس ابتدا گوشه گیر و کم حرف بود اما او به قدری کالس کتاب مقدس را دوست داشت که 

تالش می کرد تا با تکرار کردن سخنان معلم، آنها را بخاطر بسپارَد. با گذشت روزها و هفته ها، او 

بیشرت در مورد خودش حرف می زد و با دیگران شوخی می کرد. بچه های دیگر از شوخ طبعی 

او لذت می بردند و او خیلی زود شوخ طبع کالس شد. او کتاب مقدس خودش را دریافت کرد. 

مادرش وقتی فهمید انس در مدرسه ادونتیست درس می خواند عصبانی شد و او را از مادربزرگ 

جدا کرد تا با خودش زندگی کند. او از صحبت با مادربزرگ خودداری کرد و در خانه به انس 

آموزش داد.  

مادربزرگ به مدت یکسال، هر روز دعا کرد تا خداوند مداخله کند. پس از مدتی، مادرش با 

مادربزرگش صحبت کرد و آنها دوباره با یکدیگر دوست شدند. 

یک روز مادر با پیشنهاد مادربزرگ جهت مالقات با یک کشیش ادونتیست، موافقت کرد. انس 

به گفت و گوی آنها گوش داد و در کامل تعجب متوجه شد که قرار است سه نفر از دوستانش 

در مدرسه ادونتیست، غسل تعمید بگیرند. او فریاد زد: "من هم می خواهم غسل تعمید بگیرم!"

مادر و کشیش هردو تعجب کردند. آنها سواالتی از انس پرسیدند و متوجه شدند او در طول 

یکسالی که با مادرش زندگی می کرد، به تنهایی کتاب مقدسش را مطالعه  کرده است. او بیشرت 

از هر چیزی می خواست تعمید بگیرد. میل شدید او به دادن زندگی  اش به عیسی، قلب مادر 

را نیز ملس کرد و مادر رضایت داد. دو هفته بعد، مادر و مادربزرگ غسل تعمید پرس ۱۱ ساله 

به همراه سه دوستش از مدرسه ادونتیست را متاشا کردند. 

دربر  نیز  را  اوکراین  مدیریتی اش  قلمرو  که  اروپا-آسیا  بخش  آموزش  مدیر  ریاپولوف،  ایوان 
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می گیرد گفت: "این معجزه ای بود که توسط خداوند و آموزش کلیسای ادونتیست، تسهیل شد. 

نه تنها آشتی کردن خانواده با یکدیگر، بلکه آشتی کردن با خدا نیز بود."

از شام بابت هدایای بشارتی که از آموزش ادونتیست در رسارس جهان حامیت می کند، متشکریم.
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۱۶ – ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲   درس هفتم   

عبادت خالق

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته بخوانید: مکاشفه ۱: ۹؛ اشعیا ۴۰: ۲۶؛ دوم قرنتیان ۵: ۱۷؛ 

کولسیان ۱: ۱۷؛ مکاشفه ۴: ۱۱؛ یوحنا ۱۹: ۱۶ – ۳۰. 

تو همة  که  زیرا  بیابی،  را  قّوت  و  اکرام  و  که جالل  »ای خداوند، مستحّقی  آیه حفظی: 
موجودات را آفریده ای و محض ارادة تو بودند و آفریده شدند« )مکاشفه 4: 11(�

ساده پنداری امور، به خصوص اموری که همیشه از آن آگاه بوده ایم یا تجربه کرده ایم، 
آسان است. به عنوان مثال، برای کودکان خردسال بدیهی است که پدر و مادر خود را که در 
متام عمر کوتاه خود می شناسند، حق خود بدانند؟ برای ما نیز چقدر آسان است که خورشید، 

آسامن، هوا یا زمین زیر پایامن را حق خود بدانیم.
با این حال، آیا تاکنون مکث کرده و تفکر کرده اید که چقدر هستی خود را چیزی طبیعی 
و از آن خود می دانیم؟ یعنی هر چند وقت یکبار می ایستیم و این سوال مشهور فلسفی را 

می پرسیم که چرا به جای هیچ چیز، چیزی وجود دارد؟
چرا در جهان ما از ابتدا این همه هیبت و عظمت و چیزهای شگفت انگیز وجود دارد؟ چه 
تضاد منطقی بزرگی رخ خواهد داد اگر جهانی نبود و ما در آن نبودیم؟ طبق آخرین نظریه 
علمی )آنها متایل به تغییر دارند(، جهان ما زمانی وجود نداشته است. به عبارت دیگر، وجود ما 
یک وجود ممکن است، و در اصل، این یک معجزه است که ما اینجا هستیم. و علیرغم انواع 
افسانه ها در مورد جهان که مطلقاً از هیچ، یا از نوعی معادله ریاضی ناشی می شود، جهان ما 

وجود دارد زیرا خداوند، آفریدگار، جهان و هر چه در آن است را آفریده است.  
 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۲۳ اردیبهشت آماده شوید.
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۱۷ اردیبشهت      یکشنبه      

همراهی در سختی ها و مصایب
پس از عروج خود به آسامن )اعامل رسوالن ۱: ۹(، عیسی با یکی از آخرین حواریون زنده 
یعنی یوحنا در جزیره پامتوس دیدار کرد، که یوحنا توسط امپراتور ظامل روم بنام دومیتیان به 

آنجا تبعید شده بود. 

مکاشفه 1: ۹ را بخوانید� همچنین متی 1۳: ۲1 اعامل رسوالن 14: ۲۲ و یوحنا 1۶: ۳۳ را ببینید� 
در اینجا چه پیامی برای متامی کسانی که در پی پیروی از عیسی در این دنیا هستند وجود دارد؟

 

 

یوحنا که از حامیت خانواده، دوستان و جامعه مسیحی برخوردار نبود، در مصیبت ها و 
مشکالتی که بعنوان یکی از پیروان عیسی با آن روبرو بود، تنها رها نشد. دوران خدمت بشارتی 
با  به عیسی شهادت می داد. یک فرشته بعنوان مهامن  باید  او همچنان  او متام نشده بود. 
درخشندگی خیره کننده یوحنا را در آن جزیره تنها مالقات کرد و مستقیامً از بارگاه خدا پیامی 
برای او آورد. این پیام از عیسی قرار بود در طول قرن ها در داالن های زمان طنین بیندازد.این 
پیامی از امید برای هر نسلی بود، ولی بخصوص پیامی برای آماده شدن قوم روزهای آخر خدا 
برای آمدن عیسی بود. این پیام هشدار جدی و همچنین یک پیام تشویقی آخرالزمان است زیرا 
ما باید برای رویارویی با آزمایشات روزهای پایانی )یا هر آزمایشی که ممکن است اکنون با آن 

روبرو شوید( آماده شویم.
اگر قرار بود وارد غاری شوید که ادعا می شود فرشته آسامنی، با رویای نبوی مکاشفه به 
این کلامت می شوید که  بر روی پالک ورودی آن متوجه  بالفاصله  یوحنا رفته است،  دیدار 
خالصه کل کتاب مکاشفه است: »و به آواز بلند می گوید، از خدا برتسید و او را متجید منایید، 
زیرا که زمان داورِی او رسیده است. پس او را که آسامن و زمین و دریا و چشمه های آب را 

آفرید، پرستش کنید« )مکاشفه ۱۴: ۷(. 
موضوع اصلی در کتاب مکاشفه عبادت است. ما به عنوان موجوداتی عابد آفریده شده 
ایم. هر یک از ما چیزی یا کسی را پرستش می کند. عبادت راستین، عبادت آفریدگار، ما را 
قادر می سازد تا هدف واقعی زندگی را کشف کنیم. این به ما دلیلی برای زندگی می دهد. 
این به ما نه تنها چیزی می دهد تا برای آن مبیریم بلکه حتی بطور برجسته تری، چیزی که 
برای آن زندگی کنیم، و اگر الزم باشد مصیبت ها را تحمل کنیم. و به واقع زمانی که بحرانهای 
نهایی فرا می رسد، این کلامت را بهرت درک خواهیم کرد که » و دلهای شاگردان را تقویت داده، 
پند می دادند که در ایامن ثابت مبانند و اینکه با مصیبتهای بسیار می باید داخل ملکوت خدا 

گردیم« )اعامل ۱۴: ۲۲(. 



۶۶

اگر خادمان وفادار خدا، مانند یوحنا، با رنج و مصیبت روبرو شدند، چه چیزی باعث می شود 
فکر کنیم که خود ما با چنین مشکالتی مواجه نخواهیم شد؟ )اول پطرس 4: 1۲ – 1۵ را ببینید(

 

۱۸ اردیبشهت      دوشنبه      

خالق را عبادت کنید
مکاشفه 14: ۷ را بخوانید� پیام فرشته اول به کجا ختم می شود؟ درخواست نهایی این پیام 
ساعت داوری چیست؟ )همچنین اشعیا 4۰: ۲۶؛ یوحنا 1: 1 – ۳؛ و رومیان 1: ۲۰ را ببینید(� 

 

 

مکاشفه ۱۴: ۷ با فراخوانی روشن برای پرستش خالق پایان می یابد. این دعوت به ویژه در حال 
حارض مهم است، زمانی که بیشرت جهان علمی و حتی مسیحی، فرضیه تکامل تدریجی را پذیرفته 
اند، آموزه ای که به قلب همه چیزهای کتاب مقدس و مسیحی رضبه می زند. اگر تکامل تدریجی 

درست بود، ایامن ما به رضورت دروغ می بود. می بینیم که مسائل تا چه حد واضح هستند. 
آنگاه درخواست نهایی مکاشفه ریشه در کتاب پیدایش، اولین کتاب از کتاب مقدس دارد. 
ما هرگز بطور کامل مسائل را در این نربد کیهانی بر عبادت درک منی کنیم مگر اینکه برجستگی 
و اهمیت آفرینش را درک کنیم. »در ابتدا خدا آسامنها و زمین را آفرید«)پیدایش ۱: ۱(. این 
آیه اساس متامی کالم مقدس است. »خدا در ابتدا آفرید«. واژه عربی برای خلق کردن بارا می 

باشد، فعلی که تنها و منحرصا خدا را فاعل آن می داند. 
برای اینکه شمه ای از ایده ای را بدست آوریم که قدرت نامحدود خدا چقدر است، بیائید 
تنها یک از اشیاء را مورد توجه قرار دهیم – خورشید. انرژی تولید شده خورشید در یک ثانیه 

بیش از انرژی تولید شده توسط نفت، گاز، ذغال سنگ، یا آتش از ابتدای زمان است.  
قطر خورشید تقریبا ۸۶۵۰۰۰ مایل است و می تواند یک میلیون سیاره را به اندازه زمین 
در خود جای دهد. اما خورشید تنها یکی از حداقل ۱۰۰ میلیارد ستاره در کهکشان ما، یعنی 
انرژی تولید شده  تپانچه ده میلیون برابر  نام ستاره  کهکشان راه شیری است. یک ستاره به 
توسط خورشید ما تولید می کند. یک میلیون ستاره به اندازه خورشید ما به راحتی در ستاره 

تپانچه جای می گیرد. ذهن کوچک ما چگونه می تواند عظمت خلقت را درک کند؟
آفرینش، خدایی را با قدرت مهیب و قدرت نامحدود آشکار می کند. قدرت آفرینندگی او نه 
تنها آسامن ها و زمین را به وجود آورد، بلکه در طول قرن ها به نفع قوم خود کار کرده است. 
او خدایی است که این جهان را آغاز کرد و همیشه در این دنیا حارض است و هرگز قوم خود 

را در این دنیا ترک نخواهد کرد.
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چقدر اندازه بیکران آفرینش به تنهایی بزرگنماِی واقعیت محبت خداست، زیرا نشان می دهد 
که علیرغم اینکه ما در مقابل آفرینش چقدر کوچک هستیم، به هر حال مسیح برای ما ُمرد؟

 

۱۹ اردیبشهت      سه شنبه      

خدایی که به ما نزدیک است
خدای آفرینش که خورشید و ماه و ستارگان را به وجود آورد و قدرت شگرفش این سیاره 
را آفرید و آن را پر از موجودات زنده کرد نیز خدایی است که به هر یک از ما عالقه مند 
است. او خدایی است که قوم خود را از اسارت مرص نجات داد، آنها را در رسگردانی در بیابان 
هدایت کرد، مّنـــا آن مائده آسامنی را از آسامن بارید، باعث فروریخنت دیوارهای اریحا شد، 
و دشمنان ارسائیل را شکست داد. هامن خدایی که قدرت بی پایان خود را برای خلق جهان 
آزاد کرد، آن قدرت بی پایان را برای شکست دادن نیروهای شیطانی که برای جان ما جنگ می 

کنند آزاد می کند. 

دوم قرنتیان ۵: 1۷؛ مزمور 1۳۹: 1۵ – 1۸؛ اعامل رسوالن 1۷: ۲۷؛ و کولسیان 1: 1۷ را بخوانید� 
این آیات درباره نزدیک بودن خدا چه می آموزند؟

 

 

الهیات دانان در باره رفعت خداوند صحبت می کنند. این عقیده ای است که معتقد است 
خدا در باال و فراتر از کل آفرینش وجود دارد. اما آنها همچنین در مورد وجود خدا صحبت 
می کنند. این ایده که خدا نیز به نحوی در جهان ما وجود دارد و هامنطور که تاریخ کتاب 
مقدس نشان می دهد، به طور پیچیده و نزدیکی در آن دخیل است. اگرچه خداوند در »مکانی 
رفیع و مقدس« ساکن است، اما او همچنین »با کسی است که روحی افرسده و فروتن دارد« 
)اشعیا ۵۷: ۱۵(. هامنطور که خود عیسی در مورد پیروان وفادار خود گفت: »من در ایشان و 
تو در من، تا در یکی کامل گردند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و ایشان را محبّت منودی 

چنانکه مرا محبّت منودی« )یوحنا۱۷: ۲۳(. صمیمی تر و نزدیک تر از این منی شود. 
خرب بزرگ در مورد خدای ما این است که عظمت و قدرت او به قدری وسیع است که 
به رسارس جهان و به زندگی هر یک از ما می رسد. او قول می دهد که ما را از نو خلق کند، 
ما را شکل دهد، ما را به شباهت تصویر خود تبدیل کند. به معنای آن فکر کنید. خدایی که 
او  تنها »در  نه  آنها را حفظ می  کند، هامن خدایی است که  را آفرید و  میلیاردها کهکشان 
زندگی می کنیم، حرکت می کنیم و وجود داریم« )اعامل رسوالن ۱۷: ۲۸(، بلکه در قلب ما نیز 



۶۸

کار می کند تا به ما قلبی تازه ببخشد، تا ما را از گناه پاک کند، و ما را به مخلوقات جدیدی در 
مسیح تبدیل کند. چه فکر آرامش بخش قدرمتندی است که خدای خود را درک کنیم، خدایی 

با چنین قدرتی، ما را دوست دارد و به ما اهمیت می دهد.
 

چگونه می توانیم یاد بگیریم که از درک وجود خدا، امید و آرامش بگیریم؟ یا شما را می 
ترساند، زیرا خدا از تاریک ترین رازهای شما آگاه است؟ چگونه انجیل باید در آن زمینه 

به شما آرامش دهد؟

 

۲۰ اردیبهشت      چهارشنبه      

انجیل، داوری، آفرینش
به پیام فرشته اول نگاه کنید. انجیل ابدی. ساعت داوری. پرستش خالق. ببینید این ایده 
ها چقدر به هم مرتبط هستند. وقتی در داوری در پیشگاه خالق خود می ایستیم، این فقط 
انجیل است که به ما امید می دهد. »پس دیگر برای کسانی که در اتّحاد با مسیح عیسی به 
رس می برند هیچ محکومیّتی وجود ندارد« )رومیان ۸: ۱(. نه محکومیتی برای االن – و مطمئنا 

نه در زمان داوری. 
که  زمانی  به ویژه  است،  محوری  بسیار  کنونی  حقیقِت  برای  آفریدگار  به عنوان  خدا  پیام 
فرضیه تکامل تدریجی، حتی زمانی که لباس »مسیحی« به تن می کند، تهدیدی برای نابودی 

کل پایه ایامن مسیحی است.  
که  مردمی  است،  کرده  برپا  کلیسا  یک  تکامل، خدا  فرضیه  میان هجمه  در  حال،  این  با 
نامشان شاهدی بر ضد فرضیه تکامل است – مردمی که باید حقیقت بنیادین خدا را به عنوان 

خالق و نجات دهنده ما اعالم کنند. 

افسسیان ۳: ۹؛ کولسیان 1: 1۳ – 1۷؛ مکاشفه 4: 11؛ و رومیان ۵: 1۷ – 1۹ را بخوانید� این 
آیات درباره عیسی به عنوان خالق و رهایی دهنده چه می آموزند؟

 

 

ببینید که عیسی به عنوان خالق چقدر با عیسی به عنوان نجات دهنده پیوند دارد. لحظه 
ای که نقش او به عنوان خالق کاهش می یابد، هامنطور که فرضیه تکامل اجتناب ناپذیر است، 
نقش او به عنوان نجات دهنده ما نیز زیر سوال می رود. عیسی می آید تا ما را از گناه، از مرگ، 
از رنج و خشونت رهایی بخشد - وقتی که گناه، مرگ، رنج و خشونت، هامنطور که تکامل 
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می آموزد، خود ابزار خلقت هستند؟ خدا ما را از هامن فرآیندی که برای خلقت ما در ابتدا به 
کار برد، نجات می دهد؟ این یک دروغ خطرناک است. 

و چیزی که اوضاع را بدتر می کند این است که فرضیه تکامل، ایده مرگ عیسی بر روی 
صلیب را به سخره می گیرد. چرا؟ پولس )رومیان ۵: ۱۷ تا ۱۹ را ببینید( به طور جدایی ناپذیری 
معرفی گناه توسط آدم را به مرگ عیسی پیوند می دهد. پس بین آدم و عیسی پیوند مستقیمی 
وجود دارد. با این حال، در هر مدل تکاملی، هیچ آدم بی گناهی منی توانست مرگ را معرفی 
کند، زیرا مرگ - میلیون ها سال مرگ - ظاهراً نیروها و قدرت هایی بودند که برای خلق آدم 

مورد نیاز بودند.
از این رو، درست از هامن ابتدا تکامل، اساِس کتاب مقدس صلیب را از بین می برد. در 
مقابل، ادونتیست های روز هفتم، با فراخواندن جهان به پرستش خالق، به عنوان شاهدی زنده 

در برابر این خطا می ایستند.

۲۱ اردیبهشت      پنجشنبه      

خالق بر روی صلیب
هر چقدر هم که بتوانیم خداوند را به عنوان خالق خود تعالی داده و پرستش کنیم، دالیل 
بیشرتی برای عبادت وجود دارد. هامنطور که قبالً دیدیم، لیکن ارزش بررسی مجدد را دارد، این 
ایده است که خالق ما نیز نجات دهنده ماست. خدایی که ما را آفرید هامن خدایی است که ما 
را نجات داد. خدایی که گفت: »انسان را به صورت خود و به شباهت خود بسازیم« )پیدایش 
۱: ۲۶( هامن کسی است که بر روی صلیب فریاد زد: »ایلی ایلی ملا سبقتنی؟« یعنی: »خدای 
من، خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟« )متی ۲۷: ۴۶ (. در مورد دلیل خداترسی یا حتی بیشرت 

از آن، جالل دادن و پرستش او صحبت کنید!
چگونه می توانیم به عنوان انسان های سقوط کرده به چنین حقیقت شگفت انگیزی پاسخ 
دهیم؟ ممکن است در پاسخ چه کنیم؟ در پیام فرشته اول به ما گفته شده است که چه کنیم: 
»از خدا برتسید و او را متجید منایید، زیرا که زمان داورِی او رسیده است. پس او را که آسامن و 

زمین و دریا و چشمه های آب را آفرید، پرستش کنید« )مکاشفه ۱۴: ۷(.
 

یوحنا 1۹: 1۶ – ۳۰ که روایت یوحنا از عیسی بر روی صلیب است را بخوانید� هامنطور که آن 
را می خوانید، به آیات کتاب مقدس فکر کنید که ما در مورد عیسی به عنوان خالق نگاه کرده 
ایم، به عنوان آفریننده ای که »آسامن و آنچه بر زمین است از چیزهای دیدنی و نادیدنی و 
تختها و سلطنتها و ریاسات و قّوات؛ همه به وسیلة او و برای او آفریده شد« )کولسیان 1: 1۶(� 

چگونه باید به این بیان شگفت انگیز محبت خدا پاسخ دهیم؟
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پیام فرشته اول برای پرستش خداوند، پس از صلیب آمد، پس از آن که برای جهان آینده و 
پیروان مسیح شناخته شد کسی که »قدرت و جالل خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده 
درآمد، و شبیه انسانها شد. و حتی بیش از این نیز خود را فروتن ساخت ، تا جایی که حارض 

شد مانند یک تبهکار، بر روی صلیب اعدام شود« )فیلیپیان ۲: ۷ و ۸(. 
چه منظره شگفت انگیزی برای کسانی که عیسی را قبل از اینکه او به عنوان یک انسان 
به زمین بیاید، می شناختند. جای تعجب نیست که ملکوتیان نیز او را می پرستند. در مورد ما 
که با خون او نجات یافته ایم، چه کاری می توانیم بکنیم جز اینکه خالق و نجات دهنده خود 

را پرستش کنیم؟

توانند چیزی به آنچه  انسان های سقوط کرده می  ایده که  این  با توجه به صلیب،  چرا 
مسیح روی صلیب انجام داد اضافه کنند، ایده بدعت آمیزی است؟ کدام یک از اعمال ما 

می تواند به آنچه خالق قبالً برای ما انجام داده است بیافزاید؟

۲۲ اردیبهشت      جمعه      

اندیشه ای فراتر: پرستش خدا در کتاب مقدس مرکزیت دارد و همیشه محل اختالف 
انبیا، قوم خدا را به دلیل پرستش  بین انسانها و قوم خدا بوده است. در رسارس عهد عتیق، 
از اعامل پرستش دنیای بت پرست، رسزنش می  با استفاده  یا پرستش خداوند  خدایان دیگر 
با بی  یا پرستش خدایان دیگر در مرکز تضاد کیهانی است و  بین پرستش خدا  کردند. تضاد 

توجهی به قانون خدا همراه است. 
»عبادت به اساسی ترین جنبه وجودی انسان می پردازد، زیرا مربوط به آن چیزی است که 
انسان ها به عنوان موجودات زنده در مواجهه با حضور خالق باید انجام دهند. . . . فقط کسانی 
که زنده هستند می توانند خداوند را پرستش کنند. مردگان منی توانند او را ستایش و عبادت 
کنند. . . . کسی که ما را آفرید، ما را دعوت می کند تا زندگی خود را در عبادت تسلیم کنیم تا آن 
را غنی از او باز پس گیریم، تا به نفع دیگران استفاده شود. عبادت با ماهیت و هدف وجودی ما 
و نیاز به داشنت مرکزی در خارج از خود که ما را از خودخواهی رها می کند، ارتباط دارد. عبادت 
نکردن خدا به معنای از دست دادن دلیل وجودی ماست. این است که در حالت رسگردانی و در 
نتیجه مردن، به سوی انقراض کامل پیش می رویم، زیرا ما از منبع حیات جدا شده ایم – )انجل 

مانوئل رودریگز، خامته نربد کیهانی: »نقش پیامهای سه فرشته« صفحه ۴۲(.

سواالتی برای بحث:
1� بیشتر روی این ایده تمرکز کنید که چرا در دنیای سقوط کرده،آفریده شدن توسط خدا 

کافی نیست� چرا ما به وعده رستگاری نیز نیاز داریم؟ 

۲� به تجربه ای بیندیشید که در آن بدون تردید قدرت خدا را در زندگی تان کارآمد دیده 
اید، یعنی به گونه ای که محبت خدا را بطور شخصی به شما نشان داده شده است و سپس 
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به این واقعیت فکر کنید که این خداست که کل جهان را آفریده است! و این خدا آنقدر 
شما را دوست دارد که به زندگی شما اهمیت دهد� چرا این واقعیت نه تنها باید تسلی 

بخش، بلکه فروتن کننده نیز باشد؟

۳� اگر فرضیه تکامل حقیقت داشت، به این فکر کنید که چگونه به پرستش آفریننده ای 
فراخوانده می شدیم که میلیاردها سال مرگ، خشونت، ویرانی، رنج و انقراض دسته جمعی 
را به کار گرفت تا ما را بیافریند و در عین حال  بتواند به ما یک آفرینش کامل را بدهد� 
داستانی متفاوت از پیدایش در مورد چگونگی خلقت ما� و با این حال، قرار است ما او را 
بپرستیم؟ برای چه او را بپرستید؟ برای اینکه هزاران سال به ما دروغ گفته اند که چگونه 

به اینجا رسیده ایم؟
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داستانهای ایامنداران
۲۲ اردیبهشت

 هوشیار)بخاطر عدم یا کاهش 
مرصف الکل( از لطف خدا

نوشته ی ِدیل ُولکات

در دهه ۱۹۷۰، دو خانواده در ناواهو که یکدیگر را منی شناختند، نوجوانان 
خود را برای زندگی در خوابگاه مدرسه رسخپوستان ادونتیست روز هفتم شهر 
هول بروک، که ۱۰۰ مایل)۱۶۰ کیلومرت( دورتر بود، فرستادند. در شهر هول بروک 
پرس و دخرتی با هم آشنا شدند، و هردو عیسی را مالقات کردند و غسل تعمید 
داده شدند. در زمان مقرر عروسی آنان برگزار شد، این اولین عروسی در کلیسای 
کشور  چینل  شهر  در  پرس  زادگاه  در  هفتم  روز  ادونتیست  شده  ساخته  تازه 

آریزونا بود.
وقتی اولین نوزاد دنیس و گلوریا فولتون به دنیا آمد، آنها او را با خود به کلیسا 
بردند؛ بنابراین اولیور نوزاد، با علم به اینکه کلیسای ادونتیست، کلیسای اوست، 
بزرگ شد. اما او هرگز عیسی را مالقات نکرد.همه چیز ، مانند شغل پرستاری گلوریا 
در بیامرستان محلی، سخت و مانع شد. با بدتر شدن اوضاع، دنیس با الکل دست 

و پنجه نرم می کرد و اولیور در نوجوانی به نوشیدنی روی آورد  . 
اولیور از دبیرستان دولتی فارغ التحصیل شد و به شهر بزرگی رفت تا مدرک 
کارشناسی ارشد در رشته فناوری اطالعات بگیرد و متوجه شد که الکل زندگی او 
که  جایی  چینل،  در  خانه اش  به  ناامیدانه  اولیور  سالگی،  در۳۸  می کند.  کنرتل  را 
می دانست مادرش برایش دعا  کرده است، بازگشت.او رشوع به حضور در کلیسای 

دوران کودکی اش کرد به این امید که چیزی برای او تغییر کند.
اولیور دریافت که کلیسا، یک موسسه ترک اعتیاد را اداره می کند، که در آن 
۸۰ نفر از اهالی ناواهو که مشکلی مشابه او دارند، پنج شب در هفته در سالن 
اجتامعات کلیسا در برنامه "عیسی ومن"، وقت می گذرانند، علم به او نیز در این 

برنامه ترک اعتیاد رشکت کرد. بدین صورت زندگی او رشوع به تغییر کرد. 
در همین زمان، کشیش کلیسا در یکی از روزهای سبت متوجه اولیور شد و به 
او پیشنهاد کرد هفته دیگر باهم ناهار بخورند. این وعده غذایی، اولیور را رسشار از 
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امید کرد. اولیور گفت: "وقتی به خانه آمدم، فکر کردم آنقدر گناهکار بدی هستم 
که هرگز منی توانم به بهشت بروم. من فقط فکر کردم اگر هوشیارتر باشم)کمرت 
الکل بخورم( شاید بتوانم به دیگران برای رفنت به بهشت کمک کنم؛ اما در قرار 
ناهار آن روز، کشیش به من گفت، درواقع گناهان من قابل بخشش هستند. عیسی 

مرا هامنطور که هستم می پذیرد. من شگفت زده شدم. این به من امید داد."
اولیور چهار سال است که دیگر الکل ننوشیده. اولیور در کلیسا خامنی به نام 
تریسی را مالقات کرد. او نیز داستان خاصی از نجات خود از هروئین به کمک 
عیسی داشت. کشیش درست یک روز قبل از مراسم ازدواج اولیور با تریسی، در 
هامن کلیسایی که ۴۰ سال قبل والدینش ازدواج کرده بودند، او را غسل تعمید داد. 
امروزه اولیور موسسه ترک اعتیاد چینل را اداره می کند. او همچنین در کالس 

های آنالین رشکت می کند تا به مرصف کنندگان مواد مخدر مشاوره دهد. 
اتفاقا پدر اولیور نیز چندین سال است که الکل را کنار گذاشته است. گاهی 
اوقات در روز های سبت پدر و پرس در حالیکه همرسان عزیزشان کنارشان هستند 

و در قلبشان آنها را با عشق تحسین می کنند، کنار یکدیکر می نشینند. 
اشکال  و  هفتم  روز  ادونتیست  آموزش  از  که  بشارتی  هدایای  برای  شام  از 

دیگری از تبلیغ و بشارت در رسارس جهان حامیت می کند، سپاسگزاریم. 
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۲۳ - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲   درس هشتم   

سبت و پایان

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته بخوانید: یعقوب ۲: ۸ – ۱۳؛ تثنیه ۵: ۱۲ – ۱۵؛ مزمور ۳۳: ۶ 

و ۹؛ مکاشفه ۱۴؛ دوم پطرس ۳: ۱۳؛ مکاشفه ۲۱: ۱.

آیه حفظی: »و همه را روشن سازم که چیست انتظام آن رِسّی که از بنای عاملها مستور 
بود، در خدایی که همه چیز را به وسیلة عیسی مسیح آفرید« )افسسیان ۳: ۹(�

یک  این  هستند.  مشرتک  ریشه  یک  از  خلقت  در  که  است  این  برشی  کرامت  جوهره 
واقعیت است که ما منحرصاً توسط خدا آفریده شده ایم و او برای هر انسانی ارزش قائل 
با سندرم داون، و مادربزرگ  نوزاد متولد نشده در رحم مادر، نوجوان فلج، جوانی  است. 
مبتال به آلزایمر، همگی برای خداوند از ارزش زیادی برخوردارند. خدا پدر آنان است. آنها 
او  آفرید، چونکه  است  آن  در  آنچه  و  جهان  که  » خدایی  باشند.  می  او  دخرتان  و  پرسان 
مالک آسامن و زمین است، در هیکلهای ساخته شده به دستها ساکن منی باشد. ... و هر اّمت 
انسان را از یک خون ساخت تا بر متامی روی زمین مسکن گیرند و زمانهای معیّن و حدود 

مسکنهای ایشان را مقّرر فرمود« )اعامل ۱۷: ۲۴ – ۲۶(.
آنچه متعلق به ماست اینست که ما یک میراث مشرتک داریم. ما به یک خانواده تعلق 
داریم. ما برادران و خواهرانی هستیم که توسط یک خدا شکل و صورت و قالب گرفته ایم. 
خلقت حس واقعی خودارزشمندی را ایجاد می کند. زمانی که ژن ها و کروموزوم ها با هم 
ترکیب شدند تا ساختار بیولوژیکی منحرص به فرد شخصیت شام را تشکیل دهند، خدا این الگو 
را دور انداخت. هیچ کس دیگری مثل تو در متام کائنات وجود ندارد. تو بی نظیری، مخلوقی 
بی نظیر، موجودی با چنان ارزشی که خدایی که جهان هستی را آفرید، بدن های ما را بر خود 

گرفت و خود را به عنوان قربانی برای تو و گناهان تو تقدیم کرد.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۳۰ اردیبهشت آماده شوید. 
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۲۴ اردیبهشت      یکشنبه      

داوری، آفرینش و مسئولیت پذیری
رصفاً  گرفته اند،  شکل  تصادفی  به طور  که  باشیم  سلول هایی  از  مجموعه ای  رصفاً  ما  اگر 
محصول شانس و یک میمون پیرشفته آفریقایی، نه بیشرت هستیم، پس زندگی معنای کمی دارد. 
اگر ما رصفاً یکی از هشت میلیارد نفری باشیم که به دنبال فضای زندگی در سیاره ای به نام 
زمین به یکدیگر چنگ می زنند، زندگی چیزی غیر از تالش برای زنده ماندن نیست، و هدف 
خود را از دست می دهد. در مقابل، آفرینش کتاب مقدس دلیلی برای زیسنت و یک الزام اخالقی 
برای زندگی فراهم می کند. ما آفریده خدا هستیم و در برابر او مسئول اعامل خود هستیم. 
کسی که ما را ساخته است ما را مسئول می داند. او حتی در دنیای »نسبی گرایی اخالقی« 

مطلق ها را ایجاد کرده است. 

مکاشفه 14: ۷؛ رومیان 14: 1۰؛ و یعقوب ۲: ۸ – 1۳ را بخوانید� داوری در مورد مسائلی 
مانند جوابگویی و مسئولیت پذیری چه معنایی دارد؟ داوری، احکام خدا و عبادت چگونه به 

هم مرتبط هستند؟

 

 

پیام سه فرشته در مکاشفه ۱۴ که در حال پرواز هستند اعالم می کند که »ساعت داوری 
فرا رسیده است« )مکاشفه ۱۴: ۷(. از آنجا که ما توسط خدا با ظرفیتی آفریده شده ایم تا 
اگر ما رصفاً  برای تصمیامتی که می گیریم مسئول هستیم.  باشیم،  انتخابهای اخالقی داشته 
عمدتاً  ما  اعامل  بودیم،  محیطی خود  و  وراثتی  سلول ها، محصوالت  از  تصادفی  مجموعه ای 

توسط نیروهایی تعیین می شد که هیچ کنرتلی بر آنها نداشتیم. 
تاریخ زمین، ساعت  بحران ساعت  این  در  دارد.  اخالقی  بر مسئولیت  داوری داللت  ولی 
داوری، خدا ما را فرا می خواند تا در پرتو ابدیت تصمیم گیری کنیم. اولین درخواست جدی 
و  دریا  و  زمین  و  آسامن  که  بپرستید  را  »او  می گوید،  بلند  آواز  به  »و  که  است  این  فرشته 
چشمه های آب را آفرید « )مکاشفه ۱۴: ۷(، تصدیق می کند که اساس متام عبادت این واقعیت 

است که ما توسط خدا خلق شده ایم. 
در عین حال، پایبندی ما به سبت روز هفتم، اعتقاد ما را نشان می دهد که عیسی شایسته 
پرستش به عنوان خالق ماست. این امر پذیرش احکام ده فرمان او را به عنوان اصول الهام شده 
الهی برای زندگی کامل نشان می دهد. از آنجا که احکام و رشیعت خداوند، بنیان حکومت 
خدا و مکاشفه شخصیت اوست، به معیار داوری تبدیل می شود. وفاداری ما به فرمان سبت، 

تصدیقی از تعهد ما به زندگی مطیعانه است.  
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با  ای  تأثیر می گذارد؟ وراثت و محیط چه رابطه  بر رفتار ما  از خلقت چگونه  درک ما 
انتخاب های روزانه ما دارند؟ چگونه می توانیم با فیض خدا بر عیوب شخصیتی که از ابتدا 

انتخاب نکرده ایم غلبه یابیم؟

 

۲۵ اردیبهشت      دوشنبه      

سبت و آفرینش
به خاطر اینکه خدا سبت را به ما داده است، جهان ما به شدت به پیام اطمینان بخش 
آفرینش نیاز دارد. در اواسط دهه ۱۸۰۰، زمانی که فرضیه تکامل، جهان روشنفکری را تحت 
تأثیر قرار می داد، خداوند پیام امیدی باورنکردنی فرستاد. ما این پیام را که در مکاشفه ۱۴: ۶ 

و ۷ یافت می شود، مطالعه کرده ایم. 
 شیطان متام تالش خود را برای تحریف ایده خلقت انجام داده است، زیرا او از عیسی 
انزجار دارد و منی خواهد که او به عنوان خالق و نجات دهنده ما پرستش الزم را دریافت 
کند. سبت در مرکز نربد بزرگ بر رس شایستگی مسیح برای دریافت پرستش به عنوان خالق ما 
قرار دارد. پیام زمان آخر خدا پیامی است که همه برشیت را به پرستش مسیح به عنوان خالق 

آسامن و زمین فرا می خواند. بنیان همه عبادات این است که او ما را آفریده است. 

پیدایش ۲: 1 – ۳؛ خروج ۲۰: ۸ – 11؛ و تثنیه ۵: 1۲ - 1۵ را در چارچوب مکاشفه14: ۶ و ۷ 
بخوانید� چگونه در فرمان سبت، پیوند بین خلقت و رستگاری را نیز می توانیم ببینیم؟

 

 

سبت مناد ابدی آرامش ما در اوست. این نشانه خاصی از وفاداری به خالق است )حزقیال 
۲۰: ۱۲ و ۲۰(. به جای یک الزام قانونی خودرسانه، نشان می دهد که آرامش واقعی از عدالت 
با اعامل در او یافت می شود. سبت از خدایی صحبت می کند که برای ما به انجام کاری متوسل 

شده است که ما هرگز منی توانستیم برای خود انجام دهیم. 
کتاب مقدس ما را فرا می خواند تا در هر سبت در محبت و مراقبت او اسرتاحت کنیم. 
سبت مناد اسرتاحت است نه کار؛ از فیض است، نه قانون گرایی؛ از اطمینان و تضمین است، 
نه محکومیت؛ از وابستگی به اوست، نه تکیه به خودمان. هر سبت در نیکوئی او شادی می 

کنیم و او را برای نجاتی که فقط در مسیح یافت می شود ستایش می کنیم. 
سبت همچنین رابط ابدی بین کامل عدن در گذشته و جالل آسامنهای جدید و زمین جدید 

در آینده است )اشعیا ۶۵: ۱۷ ؛ مکاشفه ۲۱: ۱(.
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سبت ما را به بازگشت به ریشه هایامن فرا می خواند. این پیوندی به خانواده اصلی می 
زمان  به  ناگسستنی  پیوندی  این  است.  رعایت  شده  زمان  آغاز  از  مداوم  بطور  باشد. سبت 
خلقت ماست. این ما را بر حقیقت باشکوهی که ما فرزندان خدا هستیم متمرکز می کند. این 

ما را فرا می خواند تا رابطه ای نزدیک و صمیمی با او داشته باشیم. 

فرمان سبت چگونه در مکاشفه 14: ۶ و ۷ اشاره شده است، و چرا برای پیام آخر زمان ما 
مهم است؟

 

۲۶ اردیبهشت      سه شنبه      

فریبی چنین زیرکانه
در تالش برای از بین بردن منحرص به فرد بودن خلقت ما، شیطان فریبی چنین زیرکانه 
ترتیب داده است. فریبی که حتی توسط برخی از ما  پذیرفته شده است. این پیام چنین است: 
خدا علت اصلی خلقت است، ولی او دوران های طوالنی را برای به وجود آوردن حیات رصف 
منود، تکامل فرآیندی بود که او از آن استفاده کرد. این رویکرد فریبنده تالش می کند »داده های 
علمی« را با حساب پیدایش هامهنگ کند. ادعا می کند که روزهای آفرینش دوره های زمانی 

طوالنی و نامحدود است و عمر روی زمین میلیاردها سال است. 

مزمور ۳۳: ۶ و ۹ و همچنین 11: ۳ را بخوانید� این آیات کتاب مقدسی درباره اینکه خدا 
چگونه جهان را آفریده چه پیام شفافی به ما می دهد؟ 

 

 

روایت کتاب مقدسی واضح است. خدا »گفت و شد؛ او امر منود و قائم گردید« )مزمور 
۳۳: ۹(. »به ایامن فهمیده ایم که عاملها به کلمه خدا مرتّب گردید، حتّی آنکه چیزهای دیدنی 
از چیزهای نادیدنی ساخته شد« )عربانیان ۱۱: ۳(. اولین فصل از پیدایش تایید کنده این است 
که خدا جهان را در شش روز واقعی ۲۴ ساعته آفریده است و در روز هفتم اسرتاحت کرد. 
ساختار زبانشناختی پیدایش ۱ و ۲ هیچ چیز دیگری را مجاز منی دارد. حتی پژوهشگرانی که به 
شش روز واقعی خلقت ایامن ندارند تصدیق کرده اند که نیت مولف تعلیم شش روزه خلقت 

بوده است.  
کلمه عربی »روز« در پیدایش »یوم« می باشد. در رسارس کتاب مقدس، هر زمان عددی 
واژه »یوم« را به عنوان صفت تغییر می دهد )روز سوم، روز اول، ...(، زمان را به دوره ای ۲۴ 
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ساعته محدود می سازد. در کتاب مقدس هیچ موردی وجود ندارد که عددی که اسم »یوم« را 
تغییر می دهد، یک دوره نامعلوم را نشان دهد. بدون استثنا، همیشه یک دوره ۲۴ ساعته است.   
همچنین، و در نهایت، اگر خداوند جهان را در شش روز واقعی نیافریده است، سبت روز 
هفتم چه اهمیتی دارد؟ چرا خدا به نگه داشنت آن دستور می دهد؟ اگر هفتِه آفرینش شش 
روزه هرگز از ابتدا وجود نداشته باشد، اصالً معنی ندارد که سبت را به عنوان میراث ابدی یک 
هفته خلقت شش روزه بگذاریم. پذیرش دوران طوالنی آفرینش به معنای به چالش کشیدن نیاز 
روز هفتم سبت است. همچنین سؤاالت جدی در مورد یکپارچگی کتاب مقدس ایجاد می کند.

شیطان با حمله به سبت، کانون اقتدار خدا را به چالش می کشد، و چه چیزی می تواند 
مؤثرتر از انکار واقعیت آفرینش شش روزه در تخریب یادبود آفرینش شش روزه باشد؟ جای 
تعجب نیست که بسیاری از مردم، از جمله مسیحیان، سبت روز هفتم را نادیده می گیرند. 

چه خدعه ای برای فریب نهایی!

۲۷ اردیبهشت      چهارشنبه      

آفرینش، سبت، و آخر زمان
نربد عظیم که در آسامن از هزاران سال قبل آغاز شده بود بر رس مسئله اقتدار خدا بوده 

است. این چالش امروز نیز به همین شکل باقی مانده است. 

مکاشفه 14: ۷ و ۹ و 1۲ را بخوانید� این آيات را با کامل کردن جمالت زیر خالصه کنید� 
مکاشفه 14: ۷ فراخوانی برای   

 
مکاشفه 14: ۹ درخواستی جدی برای    

 
مکاشفه 14: 1۲ مردمی را رشح می دهد که   

 

این عبارات روشن می کند که موضوع اصلی در ستیز روزهای آخر بین خیر و رش، مسیح 
و شیطان، عبادت است. آیا خالق را می پرستیم یا جانور را؟ و از آنجا که آفرینش پایه و اساس 
همه باورهای ما را تشکیل می دهد )باالخره، ما به چه چیزی اعتقاد داریم، که جدا از خدا به 
عنوان خالق ما معنی دارد؟(، سبت روز هفتم - که در خود رشح آفرینش پیدایش گنجانده شده 
است )پیدایش ۲: ۱ - ۳( - به عنوان نشانه ابدی و تغییر ناپذیر آن آفرینش است. این ابتدایی 

ترین مناد، ابتدایی ترین آموزش است. تنها چیزی که برای آن اساسی تر است، خود خداست. 
از این رو، غصب سبت روز هفتم، غصب اقتدار خداوند در عالی ترین سطح ممکن، یعنی 
قدرت او به عنوان خالق است. مثل این است که همه چیز را پشت رس بگذاریم و آن را ریشه 
کن کنیم. در واقع، این است که بخواهیم جای خود خدا را بگیریم )دوم تسالونیکیان ۲: ۴(.  
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البته مسئله اصلی در روزهای آخر محبت و وفاداری ما به عیسی است. اما طبق کتاب 
مقدس، این محبت در اطاعت از احکام بیان می شود )اول یوحنا ۵: ۳، مکاشفه ۱۴: ۱۲( - و 
روز سبت به تنهایی در میان احکام همه چیز را پشت رس می گذارد زیرا به تنهایی به خدا 
به عنوان خالق اشاره می کند )خروج ۲۰: ۸ - ۱۱(. جای تعجب نیست که این مناد ظاهری 
شکاف نهایی بین کسانی که خداوند را می پرستند و کسانی که وحش را می پرستند خواهد 
بود )مکاشفه ۱۴: ۱۱ و ۱۲(. با در نظر گرفنت اینکه سبت چقدر بر هر چیز دیگری مقدم و 
اساسی است، سخت است که بفهمیم موضوع غایی و نهایی پرستش خالق چگونه بتواند چیز 

دیگری باشد.

بسیاری از مردم استدالل می کنند که فرقی نمی کند که چه روزی را به عنوان سبت برگزار 
کنیم، فقط نگاه داشتن یک روز کافی است� چگونه می توانیم این استدالل را با کتاب 

مقدس توضیح بدهیم؟

 

۲۸ اردیبهشت      پنجشنبه      

سبت و اسرتاحت ابدی
سبت ملجایی برای پناه بردن از خستگی های دنیاست. هر هفته ما دلنگرانی های این دنیا 
را رها می کنیم و وارد کانون خلوتگاه خدا - سبت می شویم. نویسنده مشهور یهودی، آبراهام 
هشل، سبت را »قرصی در زمان« می نامد. هر هفتمین روز، قرص آسامنی خدا از آسامن به 
زمین فرود می آید و خداوند ما را به شکوه حضور خود در این دوره ۲۴ ساعته دعوت می کند 

تا زمانی را با او به مشارکت بگذرانیم. 
َهِشل در کتاب خود در باب زیبایی و عظمت روز سبت، در مورد اهمیت روز سبت چنین 
می نویسد: »سبت استعاره ای از ملکوت و گواهی بر حضور خداوند است. در دعاهایامن، 
دوران مسیحایی را پیش بینی می کنیم که یک سبت خواهد بود، و هر شبات ما را برای آن 
تجربه آماده می کند: مگر اینکه کسی یاد بگیرد که چگونه از طعم سبت لذت بربد. . . انسان 

منی تواند از طعم ابدیت در دنیای آینده لذت بربد«. 
در زمان آفرینش، عیسی یک مکان و مسکن ویژه برای ما ساخت. ما می توانیم به آنجا 
پناه بربیم. ما می توانیم در آنجا امن باشیم. کار او کامل است. کا او متام شده است. وقتی در 
روز سبت اسرتاحت می کنیم، تحت مراقبت محبت آمیز او اسرتاحت می کنیم. ما در انتظار 
آرامش ابدی خود در آسامن های جدید و زمین جدید که به زودی خواهد آمد، آرام می گیریم.   

اشعیا ۶۵: 1۷؛ اشعیا ۶۶: ۲۲؛ دوم پطرس ۳: 1۳ و مکاشفه ۲1: 1 را بخوانید� چگونه نگاه 
داشنت سبت ما را به سوی ابدیت سوق می دهد؟



۸۰

 

 

را خلق خواهد کرد، و سبت  آفرید، دوباره آن  بار  اولین  برای  را  هامن خدایی که زمین 
مناد ابدی او به عنوان خالق باقی می ماند )اشعیا ۶۶: ۲۳ را ببینید(. در واقع، یهودیان سبت 
را منادین می دیدند، یک مزه یا پیش طعم از چیزی که در عربی اوالم حبا، یعنی جهان آینده 

نامیده می شد. 
پیام سه فرشته ای که در آسامن ها پرواز می کنند و از ما درخواست می کنند خالق را پرستش 
کنیم، پاسخ آسامن به ناامیدی مایوس کننده بسیاری در قرن بیست و یکم است. این ما را به خالق 
خود، کسی که ابتدا همه چیز را آفرید، و به نجات دهنده ما، کسی که پس از داوری، پس از 
ریشه کن شدن گناه، همه چیز را نو خواهد ساخت، اشاره می کند. »آن تخت نشین گفت، الحال 
همه چیز را نو می سازم. و گفت، بنویس، زیرا که این کالم امین و راست است« )مکاشفه ۲۱: ۵(. 

چگونه می توانید شخصاً سبت را به پیش درآمد یا مزه ای]مشتی از خروار[ از ملکوت در 
زندگی خود و خانواده خود تبدیل کنید؟

 

۲۹ اردیبهشت      جمعه      
اندیشه ای فراتر: »دلیلی که برای عبادت خدا داده شده برای این است که او آفریدگار 
بیان  خالصه  بسیار  ای  شیوه  به  را  ایده  این  آسامنی  موجودات  آسامنی،  عبادت  در  است. 
کردند:»بخاطر اینکه همه چیز را آفریده ای« )مکاشفه ۴: ۱۱(. در زمین، آفریدگاری خداوند 
او  تأکید قرار گیرد، بدین جهت فرشته می گوید، »از خدا برتسید و  تا حد امکان مورد  باید 
او را که آسامن و زمین و دریا و  او رسیده است. پس  را متجید منایید، زیرا که زمان داورِی 
چشمه های آب را آفرید، پرستش کنید« )مکاشفه ۱۴: ۷(. به درستی اشاره شده است که فرشته 

از زبان فرمان چهارم برای توجیه دعوت به پرستش خدا استفاده می کند )خروج ۲۰: ۱۱(....
پروردگار.  ـ  فرمان است كه مشخص مي كند خدا كيست  ُمهر ده  مثابه  به  »فرمان سبت 
قلمروی که او بر آن حکومت می کند - هر چیزی را که آفریده است - تأیید می کند. و حق 
خود را برای حکومت آشکار می کند - زیرا او همه چیز را آفرید. برای اینکه اژدها موفق شود 
باید به نوعی این یادبود را بزداید. )آنجل مانوئل رودریگز، »خامته نربد کیهانی: نقش پیام های 

سه فرشته، صفحات ۴۰ و ۴۱«. 

سواالتی برای بحث:

1� پیام سبت چگونه به سؤاالت بزرگ زندگی پاسخ می دهد، مانند اینکه من از کجا آمده 
ام، چرا اینجا هستم و سرنوشت ابدی من چیست؟
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۲� در شگفتی آفرینش تامل کنید� به معجزه وجود خودمان در این جهان وسیع سیر کنید� 
این واقعیت که یادبود اصلی این آفرینش، سبت، هر هفته بدون استثنا برای ما می آید 
)بر خالف اینکه ما به سوی آن می رویم( چه چیزی باید به ما در مورد اهمیت آموزه 

آفرینش بیاموزد؟

۳� در دانیال ۳ و دانیال ۶، موضوع عبادت را که در این روایت های الهام شده، چگونه می 
بینید؟ چه چیزی در این گزارش ها یافت می شود که می تواند به ما کمک کند تا قوم وفادار 
خدا را در طول بحران پیرامون »نشان وحش« با چه چالشی آماده کرده و پیش بینی کنیم؟

4� چگونه به کسی که به میلیون ها و حتی میلیاردها سال تکامل تدریجی به عنوان وسیله 
از  نوع  یادبود آن  به عنوان  را  اعتقاد دارد، غیر منطقی بودن سبت روز هفتم  آفرینش 

خلقت نشان دهیم؟
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داستانهای ایامنداران
۲۹ اردیبهشت

دوگانگی دو کتاب
نوشته ی کلیفورد گلدشتاین

زمانیکه من در یک خانه یهودی سکوالر بزرگ شدم، ماهیت تجربه مذهبی من 
را می توان در مراقبت و نگهداری تعطیالت مذهبی خالصه کرد. 

با این وجود من همیشه جویای حقیقت بودم. 
گرایی کشاند.  و روح  عامل غیب  به مسیر  مرا  تحقیقات من،  پاییز ۱۹۷۹،  در 
من حتی چند تجربه سفر ستاره شناسی داشتم. بدون دانسنت منبع این تجربیات 
و فقط با علم به واقعی بودن آنها، تصمیم گرفتم تا در مورد آنها مطالعه کنم. 
بنابراین به کتابخانه دانشگاه فلوریدا رفتم تا کتابی در مورد "عامل غیب و ستاره" 

تهیه و رشوع به کاووش عمیقرت در آن بکنم. 
در آن زمان، من یک نویسنده مشتاق و جویای کار بودم. هامنطور که به سمت 
کتابخانه می رفتم، در مقابل یک فروشگاه مواد غذایی سامل و طبیعی توقف کردم تا 
درخواست کار کنم. مردی بیرون آمد و به محض اینکه چیزی درباره ماوراء الطبیعه 
گفتم، با صدای بلند گفت: "چی؟!" و من را داخل مغازه کشاند و در را قفل کرد. 
بعد از اینکه درباره تجربیاتم به او گفتم، او سعی کرد در مورد تاثیرات شیطانی به 
من هشدار دهد. هامنطور در مورد شیطان با من صحبت کرد، که می توانست در 
مورد بابا نوئل صحبت کرده باشد.  پیش از ترک آنجا، او کتابی به من داد و گفت: 

"لطفا این را بخوان."
فلوریدا  دانشگاه  کتابخانه  وارد  داشتم،  در دست  که  کتابی  با  ترتیب  این  به 
شدم و یک کتاب عامل غیب را پیدا کردم. چون دانشجوی آنجا نبودم، منی  توانستم 
کتاب را قرض بگیرم برای همین هامنجا در کتابخانه نشستم، فصل اول را مطالعه 
و حتی اولین تکنیک را نیز مترین کردم. همگی برایم تازگی داشت. سپس کتاب را 
در قفسه پنهان کردم تا مطمنئ باشم قبل از اینکه من خودم آن را بخوانم، کسی 

کتاب را قرض منی گیرد.   
به هرحال موضوع این است: در کتابخانه راه می رفتم در حالیکه برای اولین 
بار، در یک دستم کتابی در مورد عامل غیب و در دست دیگرم کتابی بود که آن مرد 
در فروشگاه به من داده بود، کتاب "نربد عظیم". در آن زمان، از آنچه در اطرافم 
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می گذشت، بی خرب بودم. 
چند روز بعد، پس از یک رویارویی شگفت انگیز با خداوند، قلبم را به عیسی 
از آن، کتاب نربد  اندکی پس  بازنگشتند.  دادم و آن تجربه های عامل غیب هرگز 
عظیم را خواندم، تجربه ای که زندگی ام را تغییر داد. شکی نیست که خداوند، این 
کتاب قدرمتند، بجا و مهم را وارد زندگی من کرد. من جوینده حقیقت بودم و بخش 

اعظمی ازآن را اینجا یافتم. 
در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ در تبلیغ و توزیع انبوه "نربد عظیم" به کلیسای 
جهانی بپیوندید. برای اطالعات بیشرت از سایت زیر دیدن کنید یا از کشیش خود 

greatcontroversyproject.com :بپرسید
راهنامی  ویراستار  بعنوان   ۱۹۹۹ سال  از  پرکار،  نویسنده  گلدشتاین،  کلیفورد 

مطالعه کتاب مقدس بزرگساالن، خدمت کرده است. 
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۳۰ اردبیهشت – ۵ خرداد   درس نهم   

شهری که آشفته نام داشت

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته بخوانید: مکاشفه ۱۷: ۱ و ۲ و ۱۵؛ مکاشفه ۱۸: ۱ – ۴؛ مکاشفه 

۱۷: ۴ – ۶؛ متی ۱۶: ۱۸؛  ارمیا ۵۰: ۳۳ – ۳۸؛ مزمور ۱۱۵: ۴ – ۸.

آیه حفظی: »ایشان با برّه جنگ خواهند منود و برّه بر ایشان غالب خواهد آمد، زیرا که او 
رّب االرباب و پادشاه پادشاهان است و آنانی نیزکه با وی هستند که خوانده شده و برگزیده و 

امینند« )مکاشفه 1۷: 14(�

موضوع نربد بزرگ در مکاشفه با منادگرایی دو زن خالصه شده است: یکی با لباس خورشید 
در مکاشفه ۱۲ و دیگری با لباس قرمز در مکاشفه ۱۷.

مناد چشمگیر زن ملبس به خورشید، در جالل خیره کننده مسیح، در مکاشفه ۱۲ یافت می 
شود. او به معشوق واقعی خود، عیسی، وفادار است. او با آموزه های غلط به فساد آلوده 

نیست. در رسارس کتاب مقدس، یک زن پاک مناد عروس عیسی یا کلیسای واقعی است.
در ارمیا ۶: ۲۰ نبی می گوید، »بُخوری که آنها از رسزمین سبا و عطریّاتی که از کشورهای 
آنها خشنود  از  و  را منی پذیرم  آنها  قربانی های  من  است.  بی ارزش  برایم  می آورند  دوردست 
نیستم«. نبی از عبارت »دخرت صهیون« یا یک زن وفادار برای توصیف قوم خدا استفاده می 

کند. )همچنین افسسیان ۵: ۲۵ – ۳۲ و هوشع ۲: ۲۰ را ببینید( 
در مقابل، کتاب مقدس ارتداد را به هرزگی یا زنا تشبیه می کند )یعقوب ۴: ۴(. حزقیال 
در مورد طغیان و بی وفایی ارسائیل اظهار تاسف می کند، »ای  زن  زانیه  که  غریبان  را به  جای  

شوهر خود می گیری« )حزقیال ۱۶: ۳۲(.
در درس این هفته، این دو زن مکاشفه را مورد مطالعه قرار می دهیم و تعارض بین حقیقت 

و خطا را عمیق تر بررسی می کنیم.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۶ خرداد آماده شوید.
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۳۱ اردیبهشت       یکشنبه      

دو سیستم متقابل
مکاشفه 1۲: 1۷ و مکاشفه 1۷: 14 را بخوانید� کلیسای خدا چگونه توصیف می شود و واکنش 

شیطان به آن چیست؟ 

 

 

اند.  بوده  وفادار  او  به  که  است  داشته  قرون متامدی، خداوند همیشه مردمی  در طول 
مکاشفه ۱۲: ۱۷ وفاداری آنها را به عنوان کسانی توصیف می کند که »احکام خدا را نگاه می 
دارند«، و همچنین کسانی که در جاهای دیگر به عنوان »خوانده، برگزیده و وفادار« به تصویر 

کشیده شده اند« )مکاشفه ۱۷: ۱۴(. 

مکاشفه 14: ۸ و مکاشفه 1۷: 1 و ۲ را بخوانید� بیانیه جدی فرشته چه بود، و بابل چه کرد تا 
چنین بیانیه ای را تضمین کند؟

 

 

یوحنا کتاب مکاشفه را در پایان قرن اول نوشت. در آن زمان، شهر کهن بابل تبدیل به توده 
ای از خاک شده بود. زمانی که یوحنا پیام ها را در کتاب مکاشفه نوشت، شهر بابل به معنای 

واقعی کلمه برای بیش از چندین قرن ویران شده بود. 
در مکاشفه شهر کهن بابل به عنوان منونه یا الگویی از بابل آخر زمان در نظر گرفته شده 
است. در نبوتهای مکاشفه بابل معرف سیستم مذهبی دروغین است که مشابه ویژگی های 
بابل عهد قدیم خواهد داشت. اصولی که بابل کهن را هدایت کرده بود زیرساخت بابل مدرن 

و معنوی خواهد بود. 
در مکاشفه ۱۷: ۱ - ۶، زنی که لباس ارغوانی و قرمز بر تن دارد، در چشم انداز زمان گام 
برمی دارد. این زن بر جانوری رسخ رنگ سوار می شود. کتاب مقدس او را فاحشه می نامد. او 

معشوق واقعی خود یعنی عیسی مسیح را ترک کرده است.
در اینجا یوحنای رسول تصویری منایشی از یک سیستم مرتد مذهبی را ارائه می دهد که 
تاثیر قدرمتندی بر جهان دارد. به این کالم نگاه کنید: »که پادشاهان جهان با او زنا کردند و 
ساکنان زمین، از َخمر زنای او مست شدند« )مکاشفه ۱۷: ۲(. مست شده اند؟ همواره در کتاب 
مقدس منفی در نظر گرفته شده است. و زنا کرده اند؟ منادی از تعالیم و آموزه ها و مامرستهای 

غلط و دروغین. 
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هم رهبران و هم مردم عادی به طور یکسان تحت تأثیر این قدرت قرار گرفته اند� تنها 
حفاظت ما در برابر این تاثیر چه می باشد؟ )افسسسیان ۶: 1۰ – 1۸ را بخوانید(

 

۱ خرداد      دوشنبه      

رشاب غضب
بابل تا چه حد  تاثیر  مکاشفه 1۷: 1 و ۲ و 1۵ و همچنین مکاشفه 1۸: 1 – 4 را بخوانید� 

گسرتده است؟ 

 

 

سیستم کلیسای منحط از نفوذ بین املللی برخورداراست که با خدعه های خود بر مردم 
رسارس جهان تأثیر می گذارد. شیطان از این که انجیل به »هر قوم، قبیله، زبان و قوم« اعالم 
خواهد شد، و این »انجیل ملکوت در متام جهان موعظه خواهد شد«، خشمگین است، بنابراین 
او از هر فریب ممکنی استفاده می کند تا اذهان »ساکنان زمین« را مجذوب کند. )مکاشفه ۱۴: 

۶، متی ۲۴: ۱۴، )مکاشفه ۱۷: ۲(. 
 مکاشفه ۱۷: ۲ توصیف خود از راز بابل بزرگ را با اعالم اینکه او با پادشاهان زمین »زنا کرده 
است« ادامه می دهد. زنا چیست؟ این یک وحدت غیرمرشوع است. در سیستم کلیسای منحط، 
به اتحاد با حکومت اطالق می گردد. در سیستم کلیسایی واقعی، کلیسا با عیسی مسیح متحد 
می شود. کلیسای منحط برای کسب قدرت و اقتدار به رهربان سیاسی زمین دست آویز می شود. 
از دولت می خواهد تا احکام خود را اجرا کند. او به جای اینکه قدرت خود را از عیسی به عنوان 

رس واقعی خود]کلیسا[ بگیرد، به دنبال کسب حامیت از دولت های زمینی است.
مکاشفه ۱۷: ۲ به منایش دراماتیک خود ادامه می دهد: »که پادشاهان جهان با او زنا کردند 
و ساکنان زمین، از َخمر زنای او مست شدند«. منادگرایی آب میوه انگور خالص در رسارس عهد 
جدید معرف خون خالص و آلوده نشده مسیح است که برای رستگاری ما بر روی صلیب ریخته 
شده است )متی ۲۶: ۲۷ – ۲۹(. در لوقا ۲۲: ۲۰ عیسی می گوید، »و همچنین بعد از شام پیاله 
را گرفت و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شام ریخته می شود«. وقتی 
که رشاب تازه و خالص انجیل تحریف شده و تعالیم و آموزه های کالم خدا جایگزین آموزه 

های رهربان مذهبی برشی می شود به »رشاب بابل« تبدیل می شود )متی ۱۵: ۹ را ببینید(. 
همچنین توجه کنید که خدا قوم خود را از بابل فرا می خواند. به عبارت دیگر، مهم نیست 
که این نظام چقدر فاسد و شیطانی باشد، دامنه آن به قدری گسرتده است که حداقل برای 
مدت معینی، وفاداران او یا »قوم من« را در بر می گیرد )مکاشفه ۱۸: ۴( که او می خواند. 
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با این حال، زمانی فرا می رسد که خداوند آنها را از آن سیستم فاسد و شیطانی که به دلیل 
ماهیت فاسد و شیطانی خود در آستانه سقوط است، از این »مسکن دیوها« و »جوالنگاه هر 

پرنده ناپاک و منفور« فرا خواهد خواند. )مکاشفه ۱۸: ۲(. 

کسانی که پیام های سه فرشته را اعالم می کنند چه نقشی در استفاده خدا برای فراخواندن 
»قوم من«، امت او، از بابل دارند؟

 

 

۲ خرداد      سه شنبه      

راز، بابل عظیم
مکاشفه 1۷: 4 – ۶ را بخوانید� این آیات درباره ماهیت این سیستم اهریمنی چه می آموزند؟ 

 

 

هامنطور که دیدیم، مکاشفه ۱۷ یک نظام دینی مرتد را توصیف می کند که بسیاری از 
آموزه های بابل عهد عتیق را وارد مسیحیت می کند. 

اولین مرجع آن در کتاب مقدس، در  به  باید  بابل،  از ماهیت  »برای جست وجوی درکی 
پیدایش، برگردیم. همه چیز از دشت رسزمین شنعار آغاز شد، منطقه ای در جنوب بین النهرین، 
که امروز در جنوب عراق قرار دارد و بابل نامیده می شود. در آنجا برج بابل ساخته شد که 
منادی از خوداتکایی انسان، خودمختاری و استقالل از خداوند است. ]پیدایش ۱۱: ۱ – ۴[«. 
– )آنجل مانوئل رودریگز، مقاله ای به عنوان »خامته نربد کیهانی: نقش پیام های سه فرشته« 

صفحه ۴۳(.
برج بابل، مکان بابل کهن، در تعارض مستقیم با کالم خدا ساخته شده بود. سازندگان بابل 
این بنای تاریخی را برای جالل خود ساختند و خداوند زبان آنها را مشوش و آشفته ساخت. 
رشح کتاب پیدایش آن را اینگونه بیان می کند، »از این رو آنجا را بابل نامیدند، زیرا در آنجا 
خداوند زبان همۀ جهانیان را مغشوش ساخت. از آنجا، خداوند ایشان را بر روی متامی زمین 

پراکنده کرد« )پیدایش ۱۱: ۹(.
که  است  کشیده شده  تصویر  به  ای  بگونه  که  است  اهریمنی  این سیستم  بدین جهت، 
»مست از خون مقدسین و خون شهدای عیسی می باشد« )مکاشفه ۱۷: ۶( – تصویری هولناک 

از اینکه بابل چقدر فاسد است )همچنین اشعیا ۴۹: ۲۶ را ببینید(. 
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در اصل، بابل روحانی نشان دهنده مذهبی است که بر اساس آموزه های برشی استوار 
شده و بر اساس ایده های برشی بنا گردیده و سنت های برشی آن را پشتیبانی می کند. این 
شکلی از دین ساخته شده توسط انسان است که شاید توسط رهربان مذهبی نخبه برش ساخته 
شده است، اما در تقابل با قدرت انجیل و کلیسایی است که عیسی ساخته است، کلیسایی که 

بر اساس محبت ساخته شده است و نه بر اساس خشونت.
و  به عیسی  کامل  اعتامد  اولی  پردازد.  نظام مذهبی می  این دو  به رشح  کتاب مکاشفه 
وابستگی به کالم او را آشکار می کند. دومی نشان دهنده اعتامد به اقتدار انسانی و وابستگی 
معلامن دینی برشی است. یکی ایامن مسیح محور با وابستگی کامل به فیض، فداکاری و کفاره 
مسیح برای نجات است. دیگری رویکردی انسان گرایانه به ایامن است که وابستگی کامل به 

مسیح برای نجات را با وابستگی به سنت های کلیسا جایگزین می کند.

چگونه می توانیم از خود در برابر تأثیرات زیرکانه بابل محافظت کنیم، از قبیل گرایش به 
خود اتکایی و نه اینکه کامال به خدا تکیه کنیم؟

۳ خرداد      چهارشنبه      

فراخوان برای تعهد و رسسپردگی
درخواست مکاشفه یک فراخوان فوری به تعهد است که در منادگرایی دو زن در مکاشفه 
خالصه شده است. اگرچه گاهی به نظر می رسد که قوم خدا در این جدال کیهانی بین حقیقت 

و خطا شکست خواهند خورد، خدا وعده می دهد که کلیسای او در پایان پیروز خواهد شد.

متی 1۶: 1۸ و مکاشفه 1۷: 14 را با هم مقایسه کنید� عیسی چه وعده ای به حواریون خود 
در خصوص کلیسای خویش داد؟

 

 

مسیح شالوده محکمی است که کلیسای او بر آن بنا شده است. کلیسای او بر اساس آموزه 
های کالم اوست و توسط روح او هدایت می شود. برعکس، بابل، هامنطور که دیدیم، ریشه 
در آموزه ها و سنت های ساخت برش دارد. هر رهرب مذهبی که عقاید یا سنت های انسانی 
را جایگزین یا باالتر از اراده آشکار خدا در کتاب مقدس قرار دهد، روح آشفتگی و اغتشاش 

بابلیان را پرورش می دهد. 
در دوران بابل کهن، کلیسا و حکومت یک نهاد بودند. هنگامی که نبوکدنرص پادشاه در 
معبد خود بر تخت سلطنتی خود نشست، ظاهراً برای خدایان صحبت می کرد. در یک رویداد، 
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پادشاه بابل به عنوان اقدامی در جهت ضدیت و نافرمانی نسبت خدای واقعی، حکمی جهانی 
برای پرستش صادر کرد و به همه زیردستان خود دستور داد تا در مقابل منادی قدرمتند از او 
سجده کنند، آن عملی که قوم وفادار خدا، از پرستش تصویر دروغین امتناع ورزیدند. امت خدا 

در روزهای آخر با چنین چیزی روبرو خواهند شد. )دانیال ۳ را ببینید(.
در آخرین روزهای تاریخ زمین، یک سیستم ]کلیسایی- حکومتی[، بابل روحانی، با یک رهرب 
روحانی که ادعا می کند که به عنوان خدا صحبت می کند، بوجود خواهد آمد. کالم او هامن 
کالم خدا و دستورات او دستورات خدا اعالم خواهد شد. در طول قرن ها، پاپ های رومی اعالم 

کرده اند که در جایگاه خدا بر روی زمین ایستاده اند. 
پاپ لئوی سیزدهم در نامه ی بخشنامه ای خود در ۲۰ ژوئن ۱۸۹۴ می گوید: »ما در این 
آنقدر  »پاپ  افزاید:  می  فراریس  کلیسایی  .دیکشرنی  داریم«  را  متعال  خدای  جایگاه  زمین 
انسان نیست، بلکه مانند خدا و جانشین خداست«.  جایگاه و منزلت دارد که او رصفا یک 
پولس رسول این کلامت را برای علنی کردن این قدرت اضافه می کند: » که او مخالفت می کند 
و خود را بلندتر می سازد از هر چه به خدا یا به معبود مسّمی شود، به حّدی که مثل خدا در 

هیکل خدا نشسته، خود را می مناید که خداست« )دوم تسالونیکیان ۲: ۴(. 
 

نحوه  مراقب  باید  چرا  دارد،  وفادار  افراد  »بابل«  در  که خدا  دیده ایم  قبالً  اینکه  بخاطر 
به صورت فردی  را  باشیم که مردم  باید مراقب  باشیم، و چرا  آن  صحبت کردن در مورد 

داوری نکنیم، در صورتیکه سیستم را باید داوری کنیم؟

 

     پنجشنبه       ۴ خرداد

بابل: کانون زنا
در اینجا نشانه دیگری برای تشخیص »راز بابل بزرگ« بوضوح وجود دارد. زنا در کانون 

پرستش بابلیان بود. 

ارمیا ۵۰: ۳۳ – ۳۸ و ارمیا ۵1: 1۷ و 4۷ را بخوانید� در این آیات درباره بت پرستی های بابل 
کهن و واکنش خدا به آن چه می یابید؟ 

 

 

ارمیا ۵۰ و ۵۱ نابودی بابل توسط مادها و پارس ها را پیش بینی می کند. یکی از دالیل 
نابودی بابل، بت پرستی آنها بود. بابلی ها معتقد بودند که این بت ها تصویری از خدایان 
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آنهاست. »در دین بابلی، مراقبه و عبادت مجسمه های خدایان مقدس شمرده می شد. خدایان 
به طور همزمان در مجسمه های خود در معابد و در نیروهای طبیعی که تجسم یافته بودند 
زندگی می کردند. غارت یا تخریب بتها را از دست دادن حامیت الهی می دانستند. بعنوان 
مثال، در دوره نو- بابلی، شاهزاده کلدانی مردوک-اپال- دینای دوم با مجسمه های خدایان بابل 
تا آنها را از دست ارتش سنخاریب آشور نجات  النهرین گریخت  به باتالق های جنوبی بین 

دهد«. مرجع:
)Jane R. McIntosh, Ancient Mesopotamia: New Perspectives, ABC-CLIO, Inc., 
]Santa Barbara, CA, 2005[, p. 203(.

انبیای کتاب مقدس پرستش این تصاویر بی جان را با خدای خالق که هم زنده و هم حیات 
بخش بود، مقایسه کردند )ارمیا ۵۱: ۱۵ و ۱۶ و ۱۹(.

خروج ۲۰: 4 – ۶ و مزمور 11۵: 4 – ۸ را بخوانید� این آیات در باره زنا چه می آموزند؟

 

 

اگرچه مسائل مربوط به بت پرستی بابل معنوی عمیق تر از تعظیم در برابر تصاویر چوب 
و سنگ است، بابل روحانی با بابل کهن به موازات تصاویری که در آئین عبادت معرفی شده 
است، عمل می کند. استفاده از بتها برای عبادت یا به اصطالح »سجده« نقض فرمان دوم است 
زیرا توانایی روح القدس را برای تأثیرگذاری چیزهای ابدی بر ذهن ما محدود می کند و عظمت 
خدا را به حد زیادی کاهش می دهد. مجسمه های بی جان این تصاویر در قرن چهارم وارد 

مسیحیت شد تا مسیحیت را برای مردم بت پرست پسندیده تر کند.
 متأسفانه، اغلب به این تصاویر قداست و حرمتی داده می شود که فقط به خدا تعلق دارد، 

که باعث می شود کل موضوع از نظر روحانی تحقیر گردد.

۵ خرداد       جمعه      

اندیشه ای فراتر: »پیام فصل ۱۴ مکاشفه در اعالم سقوط بابل باید درباره نهادهای 
مذهبی اعامل شود که زمانی پاک بودند ولی بعدها فاسد شده اند. چون این پیام پشت رس 
اخطار درباره داوری می آید باید در ایام آخر داده شود و از ایرنو منی تواند تنها به کلیسای 
روم منصوب شود زیرا آن کلیسا برای قرن های متامدی در حال سقوط بوده است« )الن جی 

وایت، نربد عظیم، صفحه ۳۸۳(. 
دانیال ۳ – داستان سه عربانی که به آنها دستور داده شده بود تا »مجسمه طالیی بر افراشته 
شده نبوکدنرص را پرستش کنند« )دانیال ۳: ۵( در بابل کهن به عنوان یک مناد، مدلی از آنچه 
که در روزهای آخر واقع خواهد شد، بابل روحانی، پرستش »متثال« جعلی را نیز تحمیل خواهد 
کرد )مکاشفه ۱۳: ۱۵؛ مکاشفه ۱۴: ۹ و ۱۱؛ مکاشفه ۱۶: ۲؛ مکاشفه ۱۹: ۲۰؛ مکاشفه ۲۰: ۴ را 
بخوانید(. چقدر جالب است که فرمانی که سه عربانی آن را نقض می کردند، فرمان دوم )خروج 
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۲۰: ۴ و ۵( یکی از دو فرمانی بود که این قدرت، در جایی دیگر به عنوان »تغییر زمان ها و 
قوانین« آنرا تغییر داده و تحریف کرد )دانیال ۷: ۲۵(.

فرمان دیگری که در آن دست برده شده بود چه بود؟ البته، فرمان چهارم بود، که هامنطور 
که دیدیم و دوباره خواهیم دید، در قلب کل مسئله پرستش جای دارد و در بحران نهایی، 
زمانی که با این سوال که آیا آن یگانه ای را پرستش خواهیم کرد که آسامنها و زمین و دریا 
و هر چه در آنهاست را ساخت و در روز هفتم آرام گرفت، مواجه می شویم که مسئله ای 
محوری خواهد بود )خروج ۲۰: ۱۱ و همچنین مکاشفه ۱۴: ۷ را ببینید(، یا با جانور و متثال او.

سواالتی برای بحث: 
1� برج بابل چه رابطه ای با بابل روحانی مدرن دارد؟ چه شباهت هایی بین این دو وجود 

دارد؟

۲� چگونه دو ایده متضاد را هماهنگ می کنید؟ عیسی به کلیسای خود اختیار داده است، 
اما این خطرناک است که تجربه مذهبی خود را به دست هر رهبر روحانی قرار دهیم� 

حدود اقتدار کلیسا چیست؟

۳� چگونه می توانیم یاد بگیریم که بت پرستی، یکی از گناهان بابل، فقط تعظیم یا سجده 
کردن در برابر مجسمه ها نیست؟ حتی پروتستان ها از چه راه هایی می توانند در دام بت 

پرستی بیفتند؟

4� چه شباهت های دیگری را می توانید بین دانیال ۳ و عبادت اجباری در آنجا بیابید و 
در روزهای آخر درباره چه چیزی به ما هشدار داده شده است؟
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داستانهای ایامنداران
۵ خرداد

دوچرخه و کتاب مقدس، قسمت 1
نوشته ی اِم بی، هامنطور که به کتی لینت والرت گفته شده است

ای کاش می توانستی با حسین، نگهبان ساختامنی که من و همرسم در زمانیکه 
به عنوان مبرش در خاورمیانه در آن ساختامن زندگی می کردیم، مالقات کنی. از 
زمانیکه برای اولین بار او را مالقات کردیم، می توانستیم ببینیم که ایامن خود را 
به دقت حفظ و با اخالص زندگی کرده است. من او را دوست داشتم. او بارها به 
خانه ما آمد و مارا نیز به خانه اش دعوت کرد. ما اغلب در مورد چیزهای ساده در 
زندگی و گاهی اوقات درباره مسائل معنوی صحبت می کردیم. او با مهربانی در 

دعا به ما پیوست. 
از آنجایی که دوستی ما به لطف خدا بیشرت شد، ما به دنبال این بودیم که گام 
جدیدی در دوستی خود برداریم.  رشوع به دعا برای زمانی مناسب جهت دادن 

کتاب مقدس به او کردیم.  
داد  توضیح  بی حوصلگی  با  او  است.  ناراحت  شدم حسین  متوجه  روز  یک 
دوچرخه اش که تنها وسیله حمل و نقل او به محل کارش بوده، دزدیده شده است. 
او تالش می کرد تا دوچرخه ای را قرض کند. هامن روز رشوع کردم به دعا کردن 
برای دوچرخه دوستم. ماه ها گذشت و ما یک هدیه غیرمنتظره  ۴۰ دالری دریافت 
کردیم. من گیج شدم. بنظر می رسید که خداوند آن را مستقیام از بهشت فرستاده 
بود. هامنطور که در آن مدت کوتاه مشغول دعا بودم، این فکر متفاوت به ذهنم 
خطور کرد که: "عیسی را به دوستت نشان بده. برای حسین یک دوچرخه بخر." 

آن ۴۰ دالر را کنار گذاشتم و رشوع کردم به اضافه کردن آن. 
اما اقتصاد کشور روز به روز بدتر شد و فارغ از این که من هرچه پول پس انداز 
می کردم، بنظر منی رسید برای خرید دوچرخه کافی باشد؛ اما به دعا و پس انداز 
کردن ادامه دادم. من همچنین به مغازه هایی که دوچرخه دست دوم داشتند هم 
رس زدم. رشوع کردم به تصور اینکه اگر برای تولد حسین یک دوچرخه به او هدیه 

دهیم، چه حسی خواهد داشت.  
نظر  در  ویژه  منویی  و من  فرا رسید، همرسم کیک پخت  تولد حسین  وقتی 
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گرفتم و او را برای ساعت ۵.۳۰ عرص دعوت کردیم. با اطمینان از اینکه خداوند 
هنوز هم می تواند با معجزه پاسخ دهد، به دنبال دوچرخه ای که مدت ها باهم 
برایش دعا کرده بودیم، بیرون رفتم. ساعت ۵ عرص، ناکام و شکست خورده به خانه 
برگشتم. همرسم به من یادآور شد که خدا می داند ما چقدر می خواستیم کمک 
کنیم و چقدر دعا کرده بودیم. او گفت: "او در حال مراقبت از این رشایط است."

شام، سورپرایز فوق العاده ای بود. حسین خوشحال شد!او به ما گفت که چقدر 
برکت گرفته است که ما را در زندگی اش دارد. باهم غذا خوردیم، کیک را به او 
تقدیم و دعای ویژه ای برای او کردیم و بابت زندگی ای که خداوند به او عطا کرده 

بود، از او تشکر کردیم، اما هیچ دوچرخه و هدیه ای نداشتیم. 
روز بعد، هامنطور که به دنبال دوچرخه دست دوم می گشتم، با دیدن یک 
اعالمیه فروش آنالین که نشان می داد یک مرد روسی ده دقیقه قبل دوچرخه ای 
و رشایط  قیمت، عکس  مبهوت شدم. منی توانستم  است،  گذاشته  فروش  برای  را 
دوچرخه را باور کنم. تلفنم را برداشتم و با صاحبش متاس گرفتم و حتی جسورانه 
بلند  انجام شد. هامنطور که دوچرخه را  از او درخواست تخفیف کردم. معامله 
کردم تا در ماشینم بگذارم، می دانستم که خداوند جواب دعاها را داده بود. قیمت 
دوچرخه دقیقا هامن مقداری بود که من در طی چندین ماه پس انداز کرده بودم.

این داستان بشارتی هفته آینده به پایان می رسد.   
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۶ – ۱۲ خرداد ۱۴۰۲   درس دهم   

خدعه های نهایی شیطان

بعدازظهر سبت
اول  ۱۴؛  و   ۱۳  :۱۶ مکاشفه  ۹؛   :۱۲ مکاشفه  بخوانید:  هفته  این  مطالعه  برای 

تسالونیکیان ۴: ۱۶ و ۱۷؛ حزقیال ۸: ۱۶؛ حزقیال ۲۰: ۱ – ۲۰؛ مکاشفه ۱۸: ۴ و ۵.

آیه حفظی:  »ایشان را به راستی خود تقدیس منا� کالم تو راستی است« )یوحنا 1۷: 1۷(�

یکی از آن صبح های زیبای سپتامرب در شیکاگو بود. وقتی خورشید بر فراز دریاچه میشیگان 
طلوع کرد و مسافران گرفتار در ترافیک در بزرگراه های کندی و آیزنهاور بودند و بچه ها راهی 
مدرسه شدند، داستان هولناک رشوع شد که در دل مردم شیکاگو هراس انداخت. مردم به طرز 
غم انگیزی بیامر می شدند و برخی فقط چند ساعت پس از مرصف کپسول تایلنول می مردند. 
در آزمایش، ثابت شد که هر یک از کپسول ها حاوی سیانید پتاسیم، سمی کشنده است. یک 
فرد دیوانه دارو را دستکاری کرده بود. تا به امروز، ما منی دانیم چه کسی این کار را انجام 

داده است. 
هامنطور که دیدیم، مکاشفه به ما هشدار می دهد که »ساکنان زمین« معجون مرگباری به 
نام »رشاب بابل« خواهند نوشید. آموزه ها و تعالیم نادرستی وجود دارد که در نهایت فقط به 
مرگ منجر می شود. با این حال، جهان بدون پادزهر، محافظت، در برابر این سم روحانی دوام 

منی آورد: پیام های سه فرشته.
در درس این هفته، ما نه تنها به خدعه های بابل، بلکه به نقشه عیسی برای نجات ما از 

رش آنها و مرگی که در غیر این صورت ببار می آوردند، نگاه خواهیم کرد. 

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت، ۱۳ خرداد آماده شوید.
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۷ خرداد      یکشنبه      

شیوه ای که در چشم انسان بنظر درست می رسد
در چارچوب روزهای آخر، عیسی هشداری قدرمتند ایراد منود، »ازانرو که مسیحان دروغ 
و انبیای کََذبَه ظاهر شده، آیات و معجزات از ایشان صادر خواهد شد، بقسمی که اگر ممکن 
بودی، برگزیدگان را هم گمراه منودندی« )مرقس ۱۳: ۲۲(. »برگزیدگان« چه کسانی هستند؟ »و 
فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده، برگزیدگان او را از بادهای اربعه از کران تا بکران 

فلک فراهم خواهند آورد« )متی ۲۴: ۳۱(. 

مکاشفه 1۲: ۹ را بخوانید� چه کسی توسط شیطان فریب داده شد؟ چگونه می توانیم این 
کالم را بفهمیم؟ 

 

 

بدیهی است که خدا مردمی وفادار را در روزهای آخر خواهد داشت، هامنگونه که در طی 
اعصار داشته است. با این وجود، کلمه بندی ها در اینجا نشان می دهد که فریب شیطان به 

واقع چقدر گسرتده است.

امثال 14: 1۲ را بخوانید� چه هشدار قدرمتندی در اینجا داده شده است؟ 

 

 

به مردم اکرثا گفته شده است تا به منظور اتخاذ درست و غلط، خوبی و بدی، به وجدان 
ما  همه  که  گوید  می  مقدس  کالم  ولی  کنند.  زندگی  آن  با  مطابق  بعد  و  کنند  رجوع  خود 
گناهکاریم، همه فاسد شده ایم )ارمیا ۱۷: ۹ رومیان ۳: ۹ – ۱۸(، و بنابراین دیر یا زود به این 

اشتباه پی می بریم که اعتامد به احساسات خودمان راهی تضمین شده نیست. 
در طول اعصار، بسیاری از افراد به گامن اینکه کامال متقاعد شده اند که راهی که می روند 
درست است، به راه رشارت کشیده شده اند. یعنی آن ها از »راهی که به نظرشان درست می  

آمده« پیروی کرده بودند.
در عوض، ما باید خود را در کالم خدا غوطه ور کنیم، و از کالم او، هامنطور که به روح 
القدس تسلیم می شویم، حقیقت را از خطا، درست را از نادرست، خوب را از بد بیاموزیم. اگر 
به حال خود، یا حتی به احساسات خود رها شویم، می توانیم طعمه فریب های شیطان شویم. 

به نمونه هایی از افرادی فکر کنید که بر اساس آنچه که خودشان معتقد بودند درست 
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است، یا حتی آنچه را که معتقد بودند خواست خدا بوده، عمل کرده بودند، اما کارهای 
شیطانی انجام دادند� ما از این حوادث تلخ چه درسی می توانیم بگیریم؟

 

۸ خرداد       دوشنبه      

دروغ قدیمی فناناپذیری
مکاشفه 1۶: 1۳ و 14 و مکاشفه 1۸: ۲ و ۲۳ را بخوانید� در این آیات چه اشاراتی به روح 

گرایی می بینید؟ 

 

 

عباراتی مانند »مسکن رشیران« یا »روح های اهریمنی« و »سحر و جادو« همگی نشان 
دهنده فعالیت اهریمنی است. جای تعجب نیست که به ما هشدار داده شده است که از 
میان دو فریب بزرگ در روزهای آخر، یکی »جاودانگی روح« خواهد بود )رجوع کنید به الن 

جی وایت، نربد بزرگ، صفحه ۵۸۸(. 
جاودانگی  ایده  مسیحیت،  جهان  در  حتی  است.  مشاهده  قابل  راحتی  به  امروز  البته، 
روح، تنها آموزه اصلی مسیحی است. بسیاری از مسیحیان بر این باورند که در هنگام مرگ، 
نجات یافتگان به آسامن می روند و از دست رفته ها به قعر جهنم می روند. به عنوان مثال، 
چند بار پس از مرگ مبرش بزرگ بیلی گراهام، شنیدیم که »بیلی گراهام اکنون در بهشت، در 
آغوش پرمهر عیسی در امان است« یا موارد مشابه؟ این نوع چیزها همیشه از منربها، در کالس 

های درس و مخصوصاً در مراسم ختم تدریس می شود.

جامعه ۹: ۵؛ ایوب 1۹: ۲۵ – ۲۷؛ اول تسالونیکیان 4: 1۶ و 1۷ و مکاشفه 14: 1۳ را بخوانید� 
چه رهنمود واضحی خداوند به قوم خود درباره زندگی پس از مرگ و جایی که امید خود را 

می یابیم، داده است ؟

 

 

یکی از ارکان فریب بابل درک غلط از مرگ است که متمرکز بر ایده فناناپذیری جان می 
باشد که راه را برای تاثیر فریب انگیز روح گرایی باز می کند. 

اگر معتقدید که مردگان، به نوعی، زنده هستند و حتی ممکن است بتوانند با ما ارتباط 
برقرار کنند، پس چه محافظتی از هر یک از فریبکاری های بی شامر شیطان دارید؟ اگر کسی 
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که فکر می کردید مادر یا فرزند مرده تان یا یکی دیگر از عزیزانتان است، ناگهان ظاهر شود و با 
شام صحبت کند، چقدر راحت فریب احساساتتان را می خورید؟ این اتفاق در گذشته رخ داده 
است، اکنون اتفاق می افتد و مطمئناً با نزدیک شدن به روزهای پایانی، دوباره تکرار خواهد 
شد. تنها محافظت ما این است که در آنچه کتاب مقدس تعلیم می دهد، محکم بایستیم و تا 
آمدن دوباره عیسی به آموزه های کتاب مقدس در مورد مرگ به عنوان خواب متمسک شویم. 

امروزه چه نمونه هایی از روح گرایی مدرن در فرهنگ شما وجود دارد؟ چرا پایبندی به 
کالم خدا تنها محافظ ماست؟

۹ خرداد      سه شنبه      

بابل: مرکز خورشیدپرستی
خورشیدپرستی در مرص، آشور، پارس و یقینا در بابل متداول و برجسته بود. جیمز جی. 
فریزر در کتاب خود به نام پرستش طبیعت مشاهدات خود رااینگونه بیان می کند، »در بابل 
کهن خورشید را از ایام دیرباز می پرستیدند« - جلد ۱ صفحه ۵۲۹. بنظر شگفت انگیز بیاید ولی 

در دوران بابل خورشید پرستی بر مردم خداپرست در عهد قدیم تاثیر گذاشته بود.   

حزقیال ۸: 1۶ و دوم پادشاهان ۲۳: ۵ و 11 را بخوانید� انبیا درباره تاثیر خورشید پرستی در 
ارساییل و یهودا چه نوشته اند؟ )رومیان 1: ۲۵ را نیز بنویسید(� 

 

 

حزقیال نبی که هم عرص با دانیال بود تصویری از قوم خدا را بتصویر کشیده که به معبد 
اینکه خالق خورشید را  خدا پشت کرده و به سمت رشق خورشید را می پرستند. در عوض 

بپرستند، خورشید را می پرستیدند.
در مکاشفه ۱۷ یوحنا زمانی را رشح می دهد که اصول بابل شامل خورشید پرستی، در طی 
عرص سازش وارد کلیسای مسیحیان می شود. گرویدن غیرمنتظره کنستانتین به مسیحیت در 

اوایل قرن چهارم باعث شادی زیادی در امپراتوری روم شد. 
کنستانتین میل شدیدی به خورشید پرستی داشت. ادوارد گیبون، مورخ مشهور، می نویسد: 
»خورشید به عنوان هادی شکست ناپذیر و محافظ کنستانتین مورد تجلیل جهانی قرار گرفت« 
- تاریخ زوال و سقوط امپراتوری روم، فصل ۲۰. در سال ۳۲۱ پس از میالد، کنستانتین همچنین 
اولین »قانون یکشنبه« را تصویب کرد. در این فرمان آمده بود: »در روز ارجمند خورشید، قضات 
و مردم ساکن در شهرها اسرتاحت کنند و همه کارگاه ها تعطیل شوند« - فرمان کنستانتین، ۳۲۱ 
پس از میالد. این رعایت اجباری قانون یکشنبه تنها برای متامی زیردستان کنستانتین نبود بلکه 

باعث قوت گرفنت رعایت یکشنبه در اذهان جمعیت روم شد. 
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در دهه های بعدی بود که امپراتورها و پاپ ها از طریق احکام ایالتی و شوراهای کلیسا 
پیگیری کردند تا یکشنبه را به عنوان روز عبادت منحرصبفرد تعیین کنند، که امروز نیز برای 
اکرثیت مسیحیان باقی مانده است. چه مثال قدرمتندی از حقیقتی سخت که فقط به این دلیل 

که اکرثیت مردم به چیزی اعتقاد دارند یا آن را عمل می کنند، آن را بر حق منی کند.

این  است�  رایج  چقدر  مسیحی  کلیساهای  در  یکشنبه  عبادت  که  کنید  نگاه  اطراف  به 
می  ما  به  چیزی  است، چه  فراگیر  شیطان چقدر  فریبکاری های  اینکه  مورد  در  واقعیت 

آموزد؟ باز هم مانند وضعیت مردگان، تنها محافظ ما چیست؟

۱۰ خرداد      چهارشنبه      

فراخوانی برای وفاداری و بیعت
پیام دومین فرشته در مکاشفه ۱۴ این است: »بابل سقوط کرده است«. در مکاشفه ۱۷، 
زنی که به عنوان بابل روحانی شناخته می شود، با لباس ارغوانی و قرمز، بر جانوری رسخ فام 
سوار است، و رشاب خود را به اطرافیان می دهد و دنیا را از جام خطا مست می سازد. کلیسا 
و حکومت متحد می شوند. بطالت و دروغ غالب می شود. اهریمنان معجزات خود را برای 

فریب دادن انجام می دهند. جهان وارد درگیری نهایی خود می شود. 
در عین حال، قوم خدا مورد بدگویی، متسخر، ستم و آزار قرار می گیرند، اما در مسیح و به 
وسیله قدرت روح القدس او، بر تعهد خود ثابت قدم هستند. متام نیروهای جهنم و نیروهای 
شیطانی منی توانند وفاداری آنان را به مسیح درهم بشکنند. آنها نزد او در امان هستند. »خدا 

ملجا و قّوت ماست، و مددکاری که در تنگیها فوراً یافت می شود« )مزمور ۴۶: ۱(. 
خداوند قوم آخر زمان را به وفاداری به کالم او فراخوانده است. عیسی دعا کرد، »ایشان را 
به راستی خود تقدیس منا. کالم تو راستی است« )یوحنا ۱۷: ۱۷(. حقیقت کالم خدا، نه عقاید 

یا سنتهای برشی، ستاره شامل است تا ما را در این ساعت بحرانی تاریخ زمین هدایت کند. 
در اینجا یک بیانیه قابل توجه توسط دکرت ادوارد تی هیسکوکس، نویسنده کتاب راهنامی 
استاندارد برای کلیساهای باپتیست موجود است. در سال ۱۸۹۳، او گروهی متشکل از صدها 
خادم باپتیست ]تعمید دهنده[ را خطاب قرار داد و آنها را شوکه کرد و توضیح داد که یکشنبه 

چگونه وارد کلیسای مسیحی شده است. 
»افسوس که آن ]یکشنبه[ با عالمت بت پرستی، و با نام خدای خورشید توسط ارتداد پاپ 
تایید قرار گرفته و به عنوان میراثی مقدس برای پروتستانتیزم به ارث  پذیرفته شده و مورد 

رسیده است!« - ادوارد هیسکوکس، قبل از کنفرانس مبرشان نیویورک، ۱۳ نوامرب ۱۸۹۳.

حزقیال ۲۰: 1 – ۲۰ را بخوانید� اصل پیام حزقیال در اینجا چیست، و چگونه سبت با این 
دعوت به وفاداری مطابقت دارد؟
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حزقیال ۲۰ یک درخواست جدی برای ارسائیل است که اعامل بت پرستی را کنار بگذارند و 
به جای خدایان دروغین خود، در این مورد »بت های مرص«، پروردگار را بپرستند. در پیام سه 
فرشته، خدا درخواست مشابهی برای »پرستش خالق« دارد، زیرا »بابل سقوط کرده است«. و 
همچنین، هامنطور که می دانیم، سبت و وفاداری به آن، نقش بزرگی در رویدادهای پایانی 

خواهد داشت. 

از آنچه در حزقیال ۲۰: 1 - ۲۰ نوشته شده است، چه درس هایی می توانیم برای خود 
بگیریم؟ )اول قرنتیان 1۰: 11 را نیز ببینید(

 

     پنجشنبه       ۱۱ خرداد

فیض برای اطاعت
زن قرمز و ارغوانی، سوار بر جانور رسخ فام، جام رشاب خود را به اطرافیان داده و جهان 
مست از آموزه های دروغین بابل شده است. الن جی وایت در مورد »رشاب بابل« رصاحتا 
بیان می کند: »آن رشاب چیست؟ آموزه های غلط او. او به جای سبت فرمان چهارم، یک سبت 
دروغین به جهان داده است، و دروغی را که شیطان برای اولین بار در عدن به حوا گفت، 
یعنی جاودانگی طبیعی روح را تکرار کرده است.« – الن جی وایت، ریویو و هرالد، ۶ دسامرب 
۱۸۹۲. این آموزه های غلط میلیون ها نفر را فریب داده است. در نتیجه، خدا به قوم خود، که 

همچنان در گمراهی ریشه دوانده اند، آخرین درخواست روز آخر را می دهد. 

در  همچنان  که  جامعت  از  انبوهی  برای  خدا  درخواست  بخوانید�  را   ۵ و   4  :1۸ مکاشفه 
سازمانهای مذهبی گمراه و سقوط کرده هستند، چیست؟

 

 

هامنطور که قبالً دیدیم )اما،ارزش تکرار دارد(، بسیاری از قوم خدا در سازمان های مذهبی 
هستند که آموزه های کتاب مقدس را به خطر انداخته اند. آنها حقایق کتاب مقدس را درک 
منی کنند. درخواست محبت آمیز خدا رصیح است: »ای قوم من، از او بیرون بیایید تا مبادا در 

گناهان او رشیک شوید و به بالهای او گرفتار شوید« )مکاشفه ۱۸: ۴(. 
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اول یوحنا ۳: 4 را بخوانید و آن را با رومیان 14: ۲۳ مقایسه کنید� کتاب مقدس چگونه گناه 
را تعریف می کند؟ این آیات چه هامهنگی با هم دارند؟ 

 

 

گناه تجاوز یا شکسنت قانون خداست. تنها راهی که کسی بتواند از احکام پیروی کند، ایامن 
به قدرت مسیح زنده است. ما انسان هایی ضعیف، لغزش خورنده، متزلزل و گناهکار هستیم. 
وقتی با ایامن مسیح را می پذیریم، فیض او کفاره گذشته ]گناه آلود[ ما را می دهد و به زمان 

حال ما قدرت می بخشد. او به ما »فیض و رسالت برای اطاعت« )رومیان ۱: ۵( می بخشد. 
درخواست پدر آسامنی از قوم خود در کلیساهایی که به قانون خدا احرتام منی گذارند و 
از آنها اطاعت منی کنند این است که با ایامن قدم بردارند. درخواست او از ادونتیست ها در 
حفظ جامعت ها در سبت این است که متام تالش های خود محور و انسانی برای اطاعت را 
کنار بگذارند و با ایامن به فیض مسیح، زندگی خدایی داشته باشند، که ما را از محکومیت گناه 
و سلطه گناه رهایی می بخشد. و هامنطور که وفاداری ارسائیل به احکام )تثنیه ۴: ۶( شاهدی 
قدرمتند برای جهان بود، وفاداری ما نیز می تواند شاهدی قدرمتند باشد و به هدایت مردم برای 

بیرون آمدن از بابل کمک کند.

۱۲ خرداد      جمعه      
اندیشه ای فراتر: »بابل بزرگ« در کتاب مکاشفه به معنای خاص، ادیان مرتد متحد 
در آخرالزمان را مشخص می کند. . . . »بابل بزرگ« نامی است که با آن الهام به اتحاد مذهبی 
سه گانه بزرگ پاپ، پروتستانتیسم مرتد و روح گرایی اشاره می کند. . . . اصطالح »بابل« به 
خود سازمان ها و رهربان آن ها اشاره دارد، نه چندان به اعضا. این دومی به عنوان »آب های 
بسیار« )مکاشفه ۱۷: ۱ و ۱۵( نامیده می شود.-  کتاب مقدس تفسیری ادونتیست های روز 

هفتم، جلد ۷ صفحات ۸۵۱ و ۸۵۲(. مرجع:
The SDA Bible Commentary, vol. 7, pp. 851, 852—

»شیطان با دو خطای بزرگ، جاودانگی روح و حرمت روز یکشنبه، مردم را تحت فریب 
خود قرار می دهد. در حالی که اولی شالوده روح گرایی را ایجاد می کند، دومی پیوندی از 

همدردی با روم ایجاد می کند«. – الن جی وایت، نربد عظیم، صفحه ۵۸۸. 
در عهد عتیق، ارواح مردگان نقش مهمی در دین بابلی داشتند. بابلی ها اعتقادی قوی به 
آموزه جاودانگی روح داشتند. آنها معتقد بودند که در هنگام مرگ، روح وارد دنیای ارواح می 

شود. مفهوم روح جاودانه با آموزه های کتاب مقدس بیگانه است. 
نادرست جاودانگی روح را مشخص می کند.  ایده  املعارف یهودی به وضوح منشأ  دایره 
به  . هیچ کجا   .  . ادامه می دهد  به هستی خود  از مردم جسم  اینکه روح پس  به  »اعتقاد 
اعتقاد به جاودانگی روح در میان   .  .  . رصاحت در کتاب مقدس آموزش داده نشده است. 
از طریق فلسفه افالطون، مناینده اصلی آن، که از  یهودیان از متاس با تفکر یونانی و عمدتاً 
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طریق ارسار اورفیک و الئوسینی به آن سوق داده شد که در آن دیدگاه های بابلی و مرصی به 
طرز عجیبی در هم آمیخته شده بود، به وجود آمد«. - کافمن کوهلر، دایره املعارف یهودی، 

»جاودانگی روح«، )۱۹۰۶(.

سواالتی برای بحث:

1� چرا درک حقیقت در مورد مرگ بسیار مهم است؟ ما را از چه چیزی محافظت می کند؟ 
چرا همچنین اینقدر آرامش بخش است؟

آمیزتر�  از فریبکاری های شیطان آشکار است و برخی دیگر زیرکانه و فریب  ۲� برخی 
چگونه می توانیم فریب هر دو را نخوریم؟ 

کسانی  مورد  در  یکشنبه مطرح شد،  روز  مطالعه  در  که  مورد سؤالی  در  در کالس،   �۳
صحبت کنید که با این باور که از اراده خدا پیروی می کنند، همانطور که در کتاب مقدس 
مکشوف شده است، کارهای بدی انجام می دهند� چگونه این را توضیح دهیم؟ احکام خدا 

برای توضیح چه نقشی باید داشته باشد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1۰۲

داستانهای ایامنداران
۱۲ خرداد

دوچرخه و کتاب مقدس، قسمت ۲
نوشته ی اِم بی، هامنطور که به کتی لینت والرت گفته شده است

من و همرسم ماه ها پول پس انداز کرده بودیم تا برای حسین، نگهبان ساختامن 
مسکونی ما، زمانی که بعنوان مبلغ در خاورمیانه در آن زندگی می کردیم، دوچرخه 
تا یک دوچرخه  کرد  ما کمک  به  و  کرد  را مستجاب  بخریم. خداوند دعاهایامن 
بخریم. هامنطور که داشتیم به اجابت دعاهایامن فکر می کردیم، هردو با صدای 

بلند گفتیم: "اگر با دوچرخه یک انجیل به حسین بدهیم چه؟" 
کارتی نوشتیم و کتاب مقدسی را که ماه ها قبل خریده بودیم را کادو کردیم. 
برای بهرتین موقعیت جهت تقدیم کادو دعا کردیم. من به دقت برنامه ریزی کردم 
که چه بگویم. می دانستم که دوچرخه ارزنده خواهد بود. امیدوار بودم که کتاب 

مقدس، گام حساسی جهت به اشرتاک گذاشنت حقیقت باشد. 
رسیدیم.  خانه اش  در  جلوی  دوچرخه  با  وقتی  شد  احساساتی  شدیدا  حسین 
دوچرخه چشم گیر بنظر می رسید! اما من هرگز انتظار دیدن حالت چهره متعجب 
او زمانی که کتاب مقدس را در دست داشت و به آرامی صفحاتش را ورق می زد 
را، نداشتم. او متعحب و خوشحال بود. اما من منی دانستم چه کسی خوشحال تر 
بود، او یا من؟ پس از دو سال دوستی، باالخره داشتم به دوست و برادرم کتاب 
من  شادی  بودم!  کرده  دعا  برایش  هرچیزی  از  بیش  که  چیزی  می دادم،  مقدس 

وصف ناپذیر بود. 
چند روز بعد حسین مرا برای چای به خانه اش دعوت کرد. وقتی رسیدم، او را 
در حال خواندن کتاب "پیدایش" دیدم. چشامنش برق می زد. او توضیح داد که قبال 
داستان خلقت را نخوانده بود. می دانستم که چیزهای زیادی برای صحبت کردن 
داریم و از روح القدس درخواست کردم تا کلامت درست را بر زبانم جاری کند. آن 
شب در مورد بهشت و مرگ صحبت کردیم. من آیات زیبایی را در کتاب مقدس 
جدید حسین نشانش دادم. وقتی صحبت می کردیم، حسین بی رس و صدا کتاب 
مقدس را ورق می زد. بنظر می رسید که او چنان غرق کتاب مقدس شده است که 
احساس کردم خداوند مرصانه از من می خواهد که به او پیشنهاد مطالعه کتاب 

مقدس را بدهم. 
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"آیا دوست داری باهم کتاب مقدس را مطالعه کنیم؟"
در کامل تعجب، او با اشتیاق فراوان پذیرفت. در آن هفته ما مطالعه کتاب 
مقدس را آغاز کردیم و خداوند به کارهای شگفت انگیز خود ادامه داد و هنوز هم 
کار می کند. من و حسین هردو هم، به یکدیگر و هم به خداوند نزدیک تر شده ایم. 
امتیاز که خداوند را با حسین  از این  قلبم لربیز از شکرگزاری خداوند است. 
و رسشار  مهربانانه  برای حامیت  از همرسم  متعجب هستم.  بگذارم،  اشرتاک  به 
کرده اند،  دعا  برای حسین  مادری ام  در رسزمین  که  اقوام  از  متشکرم.  ایامنش  از 
سپاسگزارم. از دوستان ایامنداری که برای ما در این تجربه دعا کرده اند متشکرم. 
از خداوند برای فرستادن پول، جهت خرید دوچرخه و دادن شهامت به ما برای 
به اشرتاک گذاشنت کالمش با کسی که مشتاق بود درباره خداوند از منظری جدید 

بیاموزد، سپاسگزارم. 
از شام برای هدایای بشارتی که به گسرتش انجیل در خاور میانه و رسارس جهان 

کمک می کند، سپاسگزاریم . 



1۰4

۱۳ – ۱۹ خرداد ۱۴۰۲   درس یازدهم   

مهر خدا و نشان وحش: بخش 1

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته بخوانید: مکاشفه ۱۴: ۱۲؛ افسسیان ۲: ۸ – ۱۰؛ متی ۲۷: 

۴۵ – ۵۰؛ مکاشفه ۱۳: ۱۵ – ۱۷؛ مکاشفه ۱۴: ۴؛ لوقا ۵: ۱۸ – ۲۶. 

آیه حفظی: »و فرشته دیگری دیدم که از َمطلَع آفتاب باال می آید و ُمهر خدای زنده را دارد� 
و به آن چهار فرشته ای که بدیشان داده شد که زمین و دریا را رضر رسانند، به آواز بلند ندا کرده 
می گوید، هیچ رضری به زمین و دریا و درختان مرسانید تا بندگان خدای خود را بر پیشانِی ایشان 

ُمهر زنیم« )مکاشفه ۷: ۲ و ۳(�

هامنطور که ما رویدادهای آخر زمان را در رابطه با عالمت وحش مطالعه می کنیم، یکی از نکات 
مهمی که به دست می آید تفاوت بین نحوه عملکرد خدا و نحوه عملکرد دشمن جان ها است. 

بر  شیطان  و  مسیح  بین  بزرگ  نربد  در  اصلی  موضوعات  کردیم،  مطالعه  که  هامنطور 
پیشگویی هایی که در مکاشفه ۱۳، قدرت وحش،  اقتدار، و عبادت متمرکز است.  وفاداری، 
شاخ کوچک در دانیال ۷، و »پرس هالکت« در ۲ تسالونیکیان ۲ را توصیف می کنند، همگی از 
قدرتی صحبت می کنند که اقتدار خدا را غصب می کند، به وفاداری فرمان می دهد، و سیستم 
جعلی عبادت را معرفی می کند. و آنها این کار را از طریق استفاده از زور، اجبار، و گاه رشوه 

و پاداش انجام می دهند - همه اینها برای تحمیل عبادت است.
در مقابل، محبت نیروی محرک بزرگ ملکوت خداست. قوم خدا در عوض پرستش وحش، 
از پرستش خداوند به اوج شادی و خوشی می رسند. آنها به او متعهد هستند زیرا می دانند 
که او چقدر به آنها متعهد است. تنها یک چیز وجود دارد که هر یک از ما را از دریافت نشان 
وحش در آخرالزمان باز می دارد: عشق و عالقه به عیسی به قدری عمیق است که هیچ چیز 

منی توانداعتامد و اتکا ما بر او را بشکند.
 در این درس، مضامین بیشرتی را کشف و بررسی خواهیم کرد.  

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۲۰ خرداد آماده شوید.
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۱۴ خرداد      یکشنبه      

استقامتی پایدار
تا خالق را  هامنگونه که در مکاشفه ۱۴: ۷ دیدیم، خداوند همه مردم را فرا می خواند 
عبادت کنند. این اولین پیام فرشته است. در مکاشفه ۱۴: ۸ خداوند در خصوص سیستم مذهبی 

»بابل« و ریشه هایی که در بابل کهن دارد هشدار می دهد. این پیام فرشته دوم است. 
در مکاشفه ۱۴: ۹ و ۱۰ فرشته سوم بر ضد پرستش وحش هشدار می دهد. فرشته با صدایی 
بلند ترصیح می کند، »اگر کسی وحش و صورت او را پرستش کند و نشان او را بر پیشانی یا 
دست خود پذیرد. او نیز از خمِر غضِب خدا که در پیاله خشم وی بی غش آمیخته شده است، 
خواهد نوشید، و در نزد فرشتگاِن مقّدس و در حضور برّه، به آتش و کربیت، معّذب خواهد شد«. 

مکاشفه 14: 1۲ را بخوانید� دو ویژگی که در این آیه درباره قوم خدا در روزهای آخر می 
یابیم چیست؟ چرا هر دو از اهمیت برخوردارند؟

 

 

واژه یونانی هوپومون - که بهرت است »استقامت و پایداری« ترجمه شود. خداوند مردمی را 
در زمان آخر خواهد داشت که در مواجهه با ضدیت و جفای شدید وفادار باقی مبانند. 

از طریق فیض او، آنها با استقامت و پایداری تحمل کرده، خدا محور زندگی می کنند، از 
فیض پر گشته و زندگی مطیعانه ای خواهند داشت.  

پرستش آفریننده )مکاشفه ۱۴: ۷( در تقابل مستقیم با پرستش وحش قرار دارد )مکاشفه 
۱۴: ۹( و تاکید خود را در قومی می یابد که احکام خدا را حفظ می کنند و به عیسی ایامن 
دارند )مکاشفه ۱۴: ۱۲(. این نربد نهایی بر رس وفاداری به مسیح یا وفاداری به قدرت وحش بر 

حول پرستش می چرخد، و کانون این نربد بزرگ بین خیر و رش روز سبت می باشد.  

رومیان ۸: 1 – 4؛ افسسیان ۲: ۸ – 1۰ و کولسیان 1: ۲۹ را بخوانید� این آیات درباره نتیجه 
زندگی با ایامن چه می آموزند؟ 

 

 

ما در زندگی با ایامن، فیض او را دریافت می کنیم و زندگی ما تغییر می یابد. پیروان متعهد 
منجی نه تنها به عیسی ایامن دارند، ایامِن عیسی را نیز خواهد داشت. کیفیِت ایامِن آخرالزمانِی 

عیسی از آن آنها خواهد بود، و مانند عیسی تا حد مرگ وفادار خواهند ماند.
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در امور کوچک چقدر وفادار هستید؟ چه چیزی ممکن است به شما بگوید که در زمان 
آزمایش واقعی چگونه خواهید بود؟ )لوقا 1۶: 1۰(� 

 

۱۵ خرداد      دوشنبه      

کشمکش کیهانی
متی ۲۷: 4۵ – ۵۰ را بخوانید� این موضوع درباره آنچه که عیسی بر روی صلیب تجربه کرده 
بود چه تعلیم می دهد؟ منظور عیسی از سوالش از خدا که چرا مرا ترک کرده ای، چه بود و 
این صحنه چگونه به ما کمک می کند تا درک کنیم که »ایامن عیسی« را داشنت به چه معنایی 

است؟

 

 

عیسی با آویخته شدن بر صلیب، غرق در ظلمت، تحمل گناه، رشم و محکومیت گناهان 
جهان، و دور از احساس محبت پدرش، به رابطه ای که با پدر در طول زندگی خود داشت اتکا 
داشت. یعنی از طریق یک زندگی با وابستگی کامل به پدر، حتی در زمان های خوب، عیسی 
برای بدترین زمان ها، حتی صلیب، آماده شده بود. منجی ما اعتامد کرد، حتی زمانی که همه 
اطرافیان او فریاد می زدند که تردید کند. حتی زمانی که به نظر می رسید که خدا او را ترک 

کرده است، عیسی تسلیم نشد.
»در میان تاریکی خوفناک، که بظاهر ترک شدن از سوی خدا بود، مسیح آخرین جرعه از 
جام مهیب برشی را نوشیده بود. در آن ساعتهای ترسناک او بر شواهد پدرش مبنی بر اینکه او 
را پذیرفته بود تکیه کرده بود....  مسیح با ایامن به پیروزی دست یافته بود«. – )الن جی وایت، 

ظفرمندی مسیح، صفحه ۲۷۷(. 
ایامن عیسی چنان ایامن عمیق و قابل اعتامد و متعهدانه ای است که متامی دیوها در 
کهکشان و متامی آزمون ها و سختی ها بر روی زمین منی تواند آنرا متزلزل کند. این ایامن است 
که اعتامد می آورد زمانی که منی تواند ببیند، باور می کند زمانی که منی تواند بفهمد، وفادار 
می ماند وقتی چیزی برای دست آویز شدن بر آن وجود ندارد. این »ایامِن عیسی« هدیه ای 
است که با ایامن دریافت می کنیم و ما را در میان بحرانها به پیش می برد. این ایامن عیسی 
است که در دلهای ما ساکن است که ما را قادر می سازد تا مسیح را به عنوان مقتدا عبادت 

کنیم و بر او ثابت قدم مبانیم زمانی که نشان وحش در مکاشفه تحمیل می شود.  
و با این وجود، این چیزی نیست که از ناکجاآباد به طور ناگهانی ظاهر شده باشد. قوم خدا 
روز به روز یاد گرفته اند که با ایامن زندگی کنند. در زمان های خوب، در زمان های بد، وقتی 



1۰۷

خدا را به خود نزدیک می یابند، زمانی که خدا دور به نظر می رسد - مهم نیست. »عادل به 
ایامن زندگی خواهد کرد« )غالطیان ۳: ۱۱؛ همچنین نگاه کنید به حبقوق ۲: ۴(. زمان آماده 
سازی االن است. االن هر آزمایشی، اگر با ایامن تحمل شود، می تواند مثره گرانبهایی در زندگی 

ما داشته باشد.

به زمانی فکر کنید که به نظر می رسید زندگی در اطراف شما در حال فروپاشی است و 
تنها چیزی که داشتید ایمان شما بود� چطور از پس آن برآمدید؟ چه درس هایی یاد گرفتید؟ 
چه چیزی را تجربه کردید که می توانست به دیگران کمک کند که ممکن است دچار مشکل 

مشابهی شوند؟

۱۶ خرداد      سه شنبه      

زنجیره بی خدایی
پیشگویی در مورد عالمت وحش در خصوص عدم تحمل مذهبی، تحریم اقتصادی، جفا و 
در نهایت حکم مرگ می باشد. با کامل تعجب، در اینجا پیامی برای تشویق نیز هست. حتی 
در بدترین زمان، خدا قوم خود را که »احکام خدا را نگاه می دارند و به عیسی ایامن دارند« 
حامیت خواهد کرد )مکاشفه ۱۴: ۱۲(. و البته، در میان آن احکام، حکم چهارم - روز هفتم 

سبت می باشد. 
نبوت نشانه وحش در مکاشفه ۱۳ به ما در مورد بدترین، یعنی از رشایط حاد جنگ شیطان 
بر علیه خدا سخن می گوید. اولین راهربد او در این کارزار، بکار بردن مکر و فریب است. 
مکاشفه ۱۳ در مورد زمانی در آینده سخن می گوید که شیطان از طریق یک قدرت ]مذهبی 

ـ سیاسی[ زمینی به نام وحش کار می کند و به زور متوسل می شود. 
البته جفای مذهبی چیز تازه ای نیست. از زمانی که قابیل هابیل را کشت به خاطر شیوه 
عبادتی که خدا به آنها دستور داده بود )پیدایش ۴: ۱ – ۸ را ببینید(. عیسی گفت که جفا و 
شکنجه حتی برای ایامنداران در قرن اول و بعد از آن در طول اعصار اتفاق خواهد افتاد: »او 
هشدار می دهد که زمانی فرا می رسد که افرادی می اندیشند که اگر شام را بکشند خدا را 

خدمت کرده اند« )یوحنا ۱۶: ۲ و همچنین متی ۱۰: ۲۲؛ اول پطرس ۴: ۱۲ را ببینید(.
مانند جفاها و  است.  الهی  غیر  زنجیره  این  نهایی  به حلقه  مربوط  نبوت وحش  عالمت 
با مجموعه  یافنت  تطبیق  برای  افراد  کردن همه  وادار  برای  برنامه  این  گذشته،  شکنجه های 

معینی از عقاید و یک سیستم عبادی مورد تایید طراحی شده است. 

مکاشفه 1۳: 1۵ – 1۷ را بخوانید� قوم خدا در زمان آخر در بحران نهایی با چه چیزی مواجه می شوند؟
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این پیشگویی می گوید که جفا و شکنجه با تحریم های اقتصادی آغاز می شود: »هیچ کس 
منی تواند بخرد یا بفروشد« مگر اینکه »عالمت« را داشته باشد. وقتی این اتفاق بیفتد، اکرثیت 
عظیمی تسلیم خواهند شد. هر کسی که امتناع کند در نهایت تحت حکم اعدام قرار می گیرد. 
اهرمین، مسیحیان اقرار کرده را آماده می سازد تا در زندگی با او سازش کرده و نشان وحش 
را قبول کنند زمانی که آزمون نهایی در آینده بر ما بیاید. محبت خدا برای هر یک از ما، ما را 

تقویت منوده و در زمان های سختی پیش رو محفوظ خواهد داشت. 

غالطیان ۶: ۷ - ۹ را بخوانید� گرچه در چارچوب وقایع آخر زمان نوشته نشده است، چرا آن 
اصل آنقدر با مسائل نشان وحش مرتبط است و چگونه می توانیم وفادارانه و پابرجا بایستیم؟

 

۱۷ خرداد      چهارشنبه      

آنهایی که از بره پیروی می کنند
مکاشفه 1۳: 1 و ۲ را بخوانید� جانور از کجا می آید و چه کسی به وحش اقتدار و اختیار می بخشد؟

 

 

اژدها  از  را  بزرگ خود  قدرت  و  اقتدار، کرسی سلطنت   ،۱۳ مکاشفه  قدرت جانور  اولین 
دریافت می کند. مکاشفه ۱۲: ۹ و مکاشفه ۲۰: ۲ اژدها را شیطان معرفی می کنند. شیطان یک 
دشمن حیله گر است و از طریق قدرت های زمینی کار می کند. مکاشفه ۱۲: ۳ - ۵ می گوید 
که این »اژدها« یعنی شیطان، سعی کرد »فرزند مذکر« را به محض تولد وی نابود کند. این 
»فرزند مذکر« بعداً »ربوده شد و به بارگاه خدا برده شد«. این موضوع البته به مسیح اشاره 
دارد. شیطان که می خواست فرزند مسیح را نابود کند، از طریق هیرودیس و امپراتوری روم 
عمل کرد. در پایان زندگی عیسی، یک فرماندار رومی بنام پیالطس، مسیح را محکوم به مرگ 
کرد، یک جالد رومی بی رحامنه او را به صلیب میخکوب کرد، یک رسباز رومی با نیزه پهلوی 
او را سوراخ کرد و رسبازان رومی از قرب او محافظت می کردند. طبق مکاشفه ۱۳: ۲، اژدها، 
شیطان، که از طریق روم بت پرست کار می کند، مقر حکومت خود را به این قدرت وحِش 

نوظهور می دهد.
دهنده  نشان  ثانویه،  معنای  به  اما  است،  شیطان  مناینده  اول  درجه  در  اژدها  »اگرچه 
امپراتوری روم است.... پس از امپراتوری روم، قدرتی که از اژدها که »قدرت و جایگاه او و 
اقتدار بزرگ« را دریافت کرد، بطور آشکارا پاپ روم است« )کتاب مقدس تفسیری ادونتیستهای 
روز هفتم، جلد ۱، صفحه ۸۱۷(. تاریخدانی بنام آ.سی. فلیک رشح می دهد که »از میان ویرانه 
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های سیاسی روم، امپراتوری اخالقی بزرگی از کلیسای روم به »شکلی عظیم« رس برافراشت«. 
– آ.سی.فلیک، ظهور کلیسای قرون وسطی )۱۹۰۰( صفحه ۱۵۰ که از کتاب مقدس تفسیری 

ادونتیستهای روز هفتم، جلد ۷، صفحه ۸۱۷ اقتباس گردیده است. 

مکاشفه 1۳: ۳ و مکاشفه 14: 4 را بخوانید� در این آیات چه تفاوتها یا تشابهاتی می یابید؟ 

 

 

برخالف »متام جهان« که از وحش پیروی می کنند، خدا قومی خواهد داشت که به جای 
آن »از بره پیروی می کنند«. مثل همیشه، یک طرف یا طرف دیگر، برای عیسی یا علیه عیسی 
خواهد بود. در آن زمان، مانند اکنون، هیچ حد وسط، هیچ موقعیت بی طرفی وجود نخواهد 

داشت. متعهد نشدن قاطعانه به عیسی، آگاهانه یا ناآگاهانه، تعهد به طرف مقابل است.

»و بجهت اسم من، جمیع مردم از شما نفرت خواهند کرد� لیکن هر که تا به آخر صبر کُند، 
نجات یابد« )متی 1۰: ۲۲(� برای تاب آوردن تا پایان چقدر آماده هستید؟

۱۸ خرداد      پنجشنبه      

عیسی: تنها شفیع ما
را  وحش  های  عالمت  توانیم  می  چگونه  آیات  این  از  بخوانید�  را   ۵ و   4  :1۳ مکاشفه 

بدهیم؟ تشخیص 

 

 

وحش مکاشفه یک قدرت مرتد مذهبی است که از روم بت پرست رس در آورده و رشد 
منوده و به یک سیستم عبادتی جهانی مبدل می شود. بر اساس مکاشفه ۱۳: ۵ این قدرتی 
کفرآمیز است. در عهد جدید، توهین به مقدسات یا کفرورزی یعنی اینکه امتیازات خداوند را 

به عنوان یکسان برای انسان قائل شدن. 

لوقا ۵: 1۸ – ۲۶ و یوحنا 1۰: ۳۳ را بخوانید� این آیات کدام دو جنبه از کفر را تشخیص می دهد؟
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عیسی توسط رهربان به کفرگویی متهم شد. در مورد عیسی، این اتهامات ناعادالنه بود، زیرا 
او متام اختیارات و اقتدار خدا را داشت - از جمله از حق آمرزش گناهان ما برخوردار بود. و 
این به این دلیل است که عیسی خداست. یا هامنطور که او با قدرت بیان کرد: »فیلیپ،آیا پس 
ازاین مدت که با شام بودم هنوز مرا نشناختید؟ هر که مرا دیده است، پدر را دیده است. پس 

چگونه می توانید بگویید: »پدر را به ما نشان بده؟« )یوحنا ۱۴: ۹(.  
ضمنا اول تیموتائوس ۲: ۵ به ما می آموزد که تنها یک شفیع و واسطه بین خدا و انسان 
وجود دارد و آن فرد عیسی مسیح است. در مقابل، کلیسای روم تعلیم می دهد که کاهن 
واسطه بین خدا و برش گناهکار است. ولی بخاطر اینکه کاهن خودش یک برش گناهکار است 

او منی تواند واسطه و شفیع ما باشد زیرا او نیز به شفیعی نیاز دارد. 
کفر نیز به عنوان ادعای برشِی خدا بودن یا ایستادن در جای خدا تعریف می شود. در اینجا 

فقط دو بیانیه از منابع معترب کلیسای روم آورده شده است:
»پاپ از چنان مقام و منزلتی شامخ و رفیع برخوردار است که او یک انسان رصف نیست .... 
او به عنوان خدایی بر روی زمین است«.- لوسیوس فراریس، »پاپا« مقاله ۲ از پرومپتا بیبلیوتکا 

)۱۷۶۳(، جلد ۶ صفحات ۲۵ – ۲۹.
پاپ لئو سیزدهم اینگونه به خود می بالید: »ما ]پاپ ها[ در این زمین جایگاه خدای متعال 
از پاپ لئو سیزدهم )نیویورک: بنزیگر،  را داریم« - مرجع: نامه های مهم کلیسای کاتولیک 

۱۹۰۳( ص. ۱۹۳.
کرایست،  انتی  مانند  »انتی«،  کلمه  بفهمیم  که  بیشرت مرتبط می شوند  زمانی  ادعاها  این 
همیشه به معنای »علیه یا ضد« نیست، بلکه می تواند به معنای »جایگزین« نیز باشد. از این 
اینجاست که کفرگوئی  یا به جای مسیح« است.  انتی کرایست نیز به معنای » جایگزین  رو 

اتفاق افتاده!

۱۹ خرداد      جمعه      

اندیشه ای فراتر: »از هامن ابتدای نربد بزرگ در آسامن، هدف شیطان براندازی احکام 
خدا بوده است. برای انجام این کار بود که او به شورش خود علیه خالق دست زد و با اینکه از 
ملکوت   رانده شد، هامن جنگ را بر روی زمین ادامه داد. برای فریب دادن مردم، و در نتیجه 
سوق دادن آنها به تخطی از قانون خدا، هدفی است که او مرصانه در پی آن بوده است. چه 
این امر با کنار گذاشنت کامل احکام یا با رد یکی از احکام آن محقق شود، در نهایت نتیجه 
یکسان خواهد بود. . . . شیطان در تالش برای تحقیر احکام الهی، آموزه های کتاب مقدس را 
منحرف کرده است، و بنابراین در ایامن هزاران نفری که ادعا می کنند به کتاب مقدس ایامن 
دارند شبهه و خطا وارد آمده است. آخرین تضاد بزرگ بین حقیقت و خطا فقط مبارزه نهایی 
بین  نربدی   - نربد می شویم  این  وارد  اکنون  ما  احکام خداست.  در مورد  نربد طوالنی مدت 
قوانین مردم و احکام یهوه، بین دین کتاب مقدس و دین افسانه و سنت«.- )الن جی وایت، 

نربد عظیم، صفحه ۵۸۲(. 
هستند.  مرتبط  هم  به  ناگسستنی  طور  به  خلقت  و  پرستش  مکاشفه،  کتاب  در رستارس 
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ماهیت جدال بین خیر و رش و مسائل پیرامون عالمت وحش، حول محور این است که آیا خدا 
شایسته پرستش است یا خیر. 

هامنطور که دیدیم، مفهوم مسیح به عنوان خالق در قلب پرستش سبت قرار دارد. عیسی 
پیوسته بر اهمیت روزی که خود را »مالک« آن می نامد تاکید می ورزد)متی ۱۲: ۸، مرقس ۲: 
۲۸، لوقا ۶: ۵(. سبت یادآور ابدی هویت ماست. این به ما یادآوری می کند که ما چه کسی 
هستیم. برای هر انسانی ارزش قائل است. دامئاً این ایده را تقویت می کند که ما مخلوقاتی 
هستیم و خالق ما شایسته بیعت و پرستش ماست. به همین دلیل است که شیطان تا این حد 
از سبت متنفر است. این حلقه طالیی است که ما را با خالق خود متحد می کند و اینکه چرا 

نقش مهمی در بحران نهایی در پایان جهان خواهد داشت. 

سواالتی برای بحث:

1� اصول اساسی پنهان در ادعای اقتدار جانور دریایی چیست؟ از چه راه هایی همان 
نگرش ها می تواند در قلب ما جای گیرد بدون اینکه آنرا بدانیم؟

۲� به کسانی که استدالل می کنند که ایده شیطان واقعی، یک خرافۀ بدوی است که افراد 
تحصیل کرده یا حداقل باهوش نمی توانند آن را جدی بگیرند، چگونه پاسخ می دهید؟ در 

پاسخ از چه استدالل هایی می توانید استفاده کنید؟
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داستانهای ایامنداران
۱۹ خرداد

منی توانم این کار را انجام دهم
نوشته ی اندرو مک چسنی

مهامنی عالی بنظر می رسید. میزی در یک کلوب درشهر هراره کشور زیمباوه 
رزرو شده بود. نوشیدنی های الکلی خریداری شده بود و مردم دعوت شده بودند؛ 
اما اِلِدر نیامد. بعدا وقتی هوبرت دوستش او را دید پرسید: "چه شد؟ چرا نیامدی؟" 

الدر پاسخ داد: "من منی توانم رشکت کنم، من یک شامس هستم."
هوبرت قبال این توضیح را شنیده بود. او و الدر زمانی که در دبیرستانی در هراره 
تدریس می کردند، باهم دوست شده بودند. هوبرت ۱۹ ساله، یکسال قبل از ورود 
به دانشگاه، در مدرسه تدریس می کرد. الدر ۲۵ ساله و شیخ کلیسای ادونتیست 
روز هفتم بود. هوبرت مهامنی می گرفت اما الدر رشکت منی کرد. او همیشه توضیح 

می داد: "من منی توانم در مهامنی رشکت کنم، من یک شامس هستم." 
هوبرت پیش از این هرگز با یک ادونتیست مالقات نکرده بود و فکر می کرد: 
را  به کلیسا  برای رفنت  الدر  اما دعوت  به کلیسای خود وفادار است"  "این مرد 

رد کرد. 
سال بعد، هوبرت در دانشگاه دولتی میدلندز در شهر گورو ثبت نام کرد. او 
مدام الدر را به یاد می آورد و برای اولین بار از یک کلیسای ادونتیست بازدید کرد. 
مردم گرم و صمیمی بودند و موعظه قلب او را ملس کرد. در طول تعطیالت ترم، 
در حالیکه برای دیدن یکی از عمه هایش رفته بود، از کلیسای ادونتیست دیگری 
نیز بازدید کرد. کار به جایی رسید که هربار کلیسایی می دید، می خواست واردش 

شود. او احساس می کرد چیزی در زندگی معنوی او گم شده است.  
هوبرت در سال دوم تحصیل خود، برای تحصیل در روسیه، بورسیه شد. او با 

خود می اندیشید آیا در آنجا کلیسای ادونتیست پیدا خواهد کرد؟
در یک روز شنبه، زمانیکه میلِدرِد دوست جدید هربرت در مسکو، ساعت ۸ 
شب به جشن تولد یکی از دوستان مشرتکشان در مسکو وارد شد، هوبرت که در 

حالت مستی بود از. او پرسید: "چرا دیر کردی؟"
میلدرد گفت: "کلیسا رفته بودم."



11۳

هوبرت گفت: "اما امروز شنبه است، کلیسا در روزهای یکشنبه است."
او گفت: "خب من یک ادونتیست روز هفتم هستم."

هوبرت منی توانست آنچه با گوش هایش می شنید را باور کند. میلدرد اشتیاق 
او را دید و او را دعوت کرد تا سبت بعدی با او به کلیسا برود. او حتی شنبه صبح 
در ایستگاه مرتو منتظرش ماند اما هوبرت از اینکه میلدرد او را مست دیده بود 
خجالت می کشید و حارض نشد تا به کلیسا برود. زمانیکه میلدرد به او زنگ زد تا 

بداند او کجا بوده است، گفت: "من متاسفم. شنبه ی بعدی می ایم." 
در طول هفته، میلدرد با او متاس گرفت تا قولش را یادآوری کند. هوبرت او 
را در روز سبت، در کلیسای بین املللی ادونتیست روز هفتم مسکو همراهی کرد. 
الدر  با  او  داد.  عیسی  به  تعمید  غسل  با  را  قلبش  هوبرت  بعد،  یکسال 
متاس گرفت و از او بخاطر ایامن و وفاداریش به کلیسا تشکر کرد. الدر خیلی 

شد! خوشحال 
از  "من  گفت:  او  است.  کلیسا  فعال  اعضای  از  یکی  نیابادزا  هوبرت  امروز، 

خداوند ممنونم که مرا به کلیسای ادونتیست روز هفتم هدایت کرد."
این داستان بشارتی، هدف شامره ۵ رشد روحانی کلیسای ادونتیست روز هفتم، 
از برنامه راهربدی "من خواهم رفت" را به تصویر می کشد که "شاگردسازی افراد  و 

خانواده ها در زندگی های پر شده از روح" می باشد.
IWillGo2020.org :اطالعات بیشرت
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۲۰ - ۲۶ خرداد ۱۴۰۲   درس دوازدهم   

ُمهر خدا و نشان وحش: بخش ۲

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته بخوانید: مکاشفه ۱۲: ۶ و ۱۴؛ دانیال ۷: ۲۵؛ دوم تسالونیکیان 

۲: ۳ و ۴؛ تثنیه ۶: ۸؛ تثنیه ۱۱: ۱۸؛ خروج ۲۰: ۸ – ۱۱. 

آیه حفظی: »اگر کسی می باید به اسارت برود، به اسارت خواهد رفت�اگر کسی می باید 
به شمشیر کشته شود، به شمشیر کشته خواهد شد� این پایدارِی مقدسین را می طلبد و ایامن 

آنان را« )مکاشفه 1۳: 1۰(�

در قرن پانزدهم، دره های پیمونت، در ارتفاعات آلپ در شامل ایتالیا، محل زندگی والدنس 
ها بود، مردمی که مصمم بودند به درک خود از کتاب مقدس وفادار مبانند. در نتیجه وفاداری 
استوارشان به مسیح، آنها به شدت مورد جفا قرار گرفتند. در سال ۱۴۸۸ پس از میالد مسیح، والدنس 

ها در دره لویز به خاطر ایامنشان توسط کلیسای روم، بیرحامنه و وحشیانه ای به قتل رسیدند.
موج دیگری از جفا در قرن هفدهم آغاز شد، زمانی که دوک ساووی، سپاهی ۸۰۰۰ نفری 
را به قلمرو آنها فرستاد و از مردم محلی خواست که رسبازانش را در خانه های خود جا دهند. 
آنها هامنطور که او خواسته بود انجام دادند، اما این یک اسرتاتژی برای دسرتسی آسان رسبازان 
به قربانیان بود. در ۲۴ آوریل ۱۶۵۵، در ساعت ۴ صبح، سیگنالی برای رشوع قتل عام داده شد. 

این بار تعداد کشته ها بیش از ۴۰۰۰ نفر بود.
متأسفانه، تاریخ اغلب تکرار می شود. پیشگویی »نشان وحش« در مورد حلقه نهایی در 
یک زنجیره غیر خدایی جفای مذهبی است که به اعصار گذشته باز می گردد. مانند جفا های 
گذشته، طراحی شده است تا همه را وادار کند تا با مجموعه معینی از اعتقادات و یک سیستم 
عبادی تأیید شده سازش کنند. با این حال، مثل همیشه، خداوند قومی خواهد داشت که تسلیم 

منی شوند.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۲۷ خردادآماده باشید.
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۲۱ خرداد      یکشنبه      

زخم مهلک
هامنگونه که قبال مطالعه کردیم، قدرتهای وحش مکاشفه ۱۳ و ۱۴ معرف سیستم جهانی 

عبادت دروغین و جعلی است. اما بیش از این است. 

مکاشفه 1۳: ۵  مکاشفه 1۲: ۶ و 14 و دانیال ۷: ۲۵ را بخوانید� این قدرت تا چه زمانی بر 
چشم انداز مذهبی در قرون گذشته تسلط داشت؟

 

 

قدرت این جانور برای یک دوره زمانی خاص در تاریخ ادامه خواهد داشت. در نبوت های 
زمانی منادین، یک روز نبوی معادل یک سال واقعی است. در اعداد ۱۴: ۳۴ می خوانیم: »برای 
هر روز در سال« - با به کار بردن اصل کتاب مقدس برای شامرش یک روز برای یک سال. خدا 
دوباره می گوید: »هر روزی  را به  جهت  سالی  برای  تو قرار داده ام« )حزقیال ۴: ۶(. این اصل 
بارها و بارها خود را در تفسیر پیشگویی های زمانی کتاب مقدس، مانند ۷۰ هفته دانیال ۹: 
۲۴-۲۷، ثابت کرده است. با محاسبه دوره زمانی ذکر شده در مکاشفه ۱۳: ۵ از ۴۲ ماه، با ۳۰ 
روز در ماه، به ۱۲۶۰ روز نبوی یا سال واقعی می رسیم. تقویم های کهن به طور منظم ۳۶۰ 

روز در سال داشتند. 
کرد.  قانونی  امپراتوری  در رسارس  را  مسیحیت  روم،  امپراتور  کنستانتین،  چهارم،  قرن  در 
هنگامی که او پایتخت خود را در سال ۳۳۰ پس از میالد به بیزانس منتقل کرد تا بخش های 
رشقی و غربی امپراتوری خود را متحد کند، خالء رهربی در روم ایجاد شد. پس پاپ این خالء 
را پر کرد. او نه تنها به یک رهرب مذهبی قدرمتند، بلکه به یک نیروی سیاسی در اروپا تبدیل 
شد. در سال ۵۳۸ پس از میالد، ژوستینیان، امپراتور بت پرست روم، رسامً نقش مدافع دین را به 
اسقف رومی اعطا کرد. کلیسای قرون وسطایی از سال ۵۳۸ بعد از میالد تا ۱۷۹۸ پس از میالد 
تأثیر زیادی داشت، از جمله جفای وحشتناکی که در مقدمه درس ذکر شد. برتیه از ژنرال های 
ناپلئون، در سال ۱۷۹۸ پس از میالد پاپ را به اسارت گرفت تا این پیشگویی دقیقا محقق شود.

برتیه و سپاهیانش، پاپ پیوس ششم را به اسارت گرفتند و بدون ترشیفات او را از تاج و 
تخت پاپ خلع کردند. رضبه به پاپ جدی بود، اما طبق مکاشفه ۱۳: ۱۲، زخم مهلک التیام 

خواهد یافت و جهان از این قدرت بیشرت خواهد شنید - بسیار بیشرت.

به این فکر کنید که پیشگویی کتاب مقدس چقدر شگفت انگیز است و چگونه دانش و 
آگاهی خدا را از رویدادهای آینده برای ما آشکار می کند� این واقعیت باید در مورد اینکه 
چرا می توانیم به وعده های خداوند اعتماد کنیم، حتی به وعده هایی که نمی بینیم و هنوز 

تحقق یافته، چه چیزی می آموزد؟
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۲۲ خرداد      دوشنبه      

دور ماندن
دوم تسالونیکیان ۲: ۳ و 4 و ۹ – 1۲ را بخوانید� پولس درباره روزهای آخر چه پیشگویی می 
کند؟ او چه نشانه های تشخیصی را برای وحش، قدرتی که خود را جایگزین مسیح اعالم می 

کند یا هامن دجال ارائه می کند؟

 

 

پولس رسول به جامعه مسیحی هشدار می دهد که از حقیقت کالم خدا »دور منانند«. او 
نگران بذر ارتداد است که از قبل در کلیسای عهد جدید وجود دارد، که در قرن های آینده 
قبل از آمدن دوم مسیح جوانه خواهد شد. یک انجیل تقلبی وارد کلیسا می شد و کالم خدا را 

تحریف می کرد. 
واقعی  گناهکار«  »مرد  او  دارد.  قرار  ارتداد  این  پشت  در  که  است  کسی  شیطان هامن 
است که می خواهد »خود را از هر آنچه خدا نامیده می شود« تعالی بخشد و در »معبد خدا« 
برای  انسانی  های  سازمان  اعظم«از طریق  »فریبکار  اما   .)۴  :۲ تسالونیکیان  )دوم  می نشیند 
تحقق اهداف خود کار می کند. ویژگی های شناسایی در دانیال و مکاشفه نشان می دهد که 
شاخ کوچک دانیال ۷، جانور مکاشفه ۱۳ و ۱۴، و »بی دین« دوم تسالونیکیان ۲ نشان دهنده 

هامن ماهیت است. 
کتاب مقدس تفسیری ادونتیستهای روز هفتم بدین گونه اظهار می دارد: »مقایسه ای با 
پیشگویی دانیال درباره قدرت کفرآمیز که پس از روم بت پرست. . . ، و با کلمه جان تصویر 
]شاخ  نشان می دهد  توصیف  این سه  بین  را  زیادی  . شباهت های   .  . مانند.  پلنگ  جانور 
کوچک، قدرت وحش، و بی دین[. این ما را به این نتیجه می رساند که دانیال، پولس و یوحنا 

از یک قدرت صحبت می کنند. . . پاپ«. – جلد ۷، صفحه ۲۷۱.
بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم که پیشگویی کتاب مقدس، سیستمی مذهبی را 
توصیف می کند که کالم خدا را به خطر انداخته، سنت های برشی را جایگزین انجیل کرده 
است، و سیستمی که از حقیقت کتاب مقدس دور شده است. این پیشگویی ها توسط خدایی 
با محبتی باورنکردنی ارائه شده است تا مردم را برای آمدن عیسی آماده کند. سازمانهای دینی 
مرتد توبیخ و مالمت شده اند زیرا از کالم خدا دور شده اند، البته نه لزوماً افراد موجود در آنها 
)به مکاشفه ۱۸: ۴ مراجعه کنید(. پیام ما در مورد سیستمی است که میلیون ها نفر را فریب 
داده است. اگرچه این افراد فریب خورده اند، اما بسیار مورد محبت مسیح هستند. از این رو، 

ما باید مطابق با آنها رفتار کنیم. 

»لهذا آنچه خواهید که مردم به شما کنند، شما نیز بدیشان همچنان کنید؛ زیرا این است 
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تورات و ُصُحف انبیا« )متی ۷: 1۲(� چگونه باید این اصل را در برخورد با موضوع قوای 
وحش در مکاشفه 1۳ و 14 به کار ببریم؟

 

۲۳ خرداد       سه شنبه      

اسرتاتژی نهایی شیطان
کجاست؟«  باشد  جهان  رهربی  شایسته  اخالقی  نظر  از  که  دارد  وجود  »کسی  پرسند، 
پیشگویی های مکاشفه، قدرت وحش را به عنوان کسی معرفی می کنند که تحت نظارت یک 

اتحادیه مذهبی/سیاسی، قدرتی خواهد بود که اعتقاد بر این است که این نقش را ایفا کند.

مکاشفه 1۷: 1۲ – 14 را بخوانید� یوحنا این صحنه های تاریخ زمین را چگونه توصیف می 
کند؟ چه مقایسه قدرمتندی در اینجا دیده شده است؟

 

 

سه نکته قابل توجه در این قسمت وجود دارد. اوالً قدرت های سیاسی »یک عقل« دارند 
و »قدرت و اختیار خود را« به جانور می دهند. دوم، این مجموعه و سیستم خطا، بر علیه 
عیسای بره جنگ می کند. سوم، در آخرین جنگ زمین، مسیح و پیروان او پیروز هستند. جانور 

برنده منی شود. عیسی پیروز می گردد. 
برای متحد  از چه راهکاری  اید که شیطان ممکن است  این فکر کرده  به  به حال  تا  آیا 
کردن ملت ها استفاده کند؟ تاریخ اغلب تکرار می شود. ما درس های ارزشمندی از فروپاشی 
امپراتوری روم کشف می کنیم. هنگامی که تهاجامت آملانی ها از شامل، اروپای غربی را ویران 
کرد، امپراتور روم کنستانتین به مذهب روی آورد. اقتدار کلیسا، همراه با قدرت حکومت، هامن 
ابزار مورد نیاز کنستانتین شد. تقویت مستمر قداست روز یکشنبه در قرن چهارم، یک حرکت 
حساب شده سیاسی و مذهبی برای متحد کردن امپراتوری در زمان بحران بود. کنستانتین می 
خواست امپراتوری او متحد شود و کلیسای روم می خواست که امپراتوری او تغییر کیش یابد. 
مورخ مشهور آرتور وایگال به رصاحت بیان می کند: »کلیسا روز یکشنبه را مقدس اعالم کرد . 
. . بیشرت به این دلیل که جشنواره هفتگی خورشید بود. زیرا این یک سیاست قطعی مسیحی 
بود که جشن های بت پرستی را که براساس سنت مورد عالقه مردم بود، در دست بگیرد و به 

آنها اهمیت مسیحی بدهد«. با مرجع زیر:
The Paganism in Our Christianity )New York: G. P. Putnam’s Sons, 1928(, p. 145.

در زمان بحران بزرگ، زمانی که همه جهان ترسیده، آسیب دیده و وحشت زده است، مردم 
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ناامید خواهند شد که کسی ثبات و محافظت ایجاد کند. این گونه استبداد در گذشته به وجود 
آمده است، و دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم دوباره تکرار نخواهد شد. طبق پیشگویی، چیزی 

این وقایع نهایی را به همراه خواهد داشت.
اگرچه سخت است بدانیم که چگونه همه اینها می تواند آشکار شود، اما جهان قبالً به خود 
دیده است که چگونه تغییرات بزرگ می تواند رخ دهد، و همچنین خیلی رسیع. اگرچه ما از 

جزئیات چیزی که در راه است منی دانیم، باید برای هر چیزی که پیش می آید آماده باشیم.

۲۴ خرداد      چهارشنبه      

نشان وحش
مکاشفه 14: ۹ را بخوانید و آن را با مکاشفه 14: 1۲ مقایسه کنید� نشان وحش در کجا قرار 
داده شده است؟ )تثنیه ۶: ۸ و 11: 1۸ را ببینید(� کدامین دو ویژگی، قوم خدا را از کسانی 

که نشان وحش را دریافت می کنند متامیز می کند؟

 

 

یک گروه وحش را می پرستند، و یکی احکام خدا )که شامل فرمان چهارم، فرمانی که قدرت 
وحش به دنبال تغییر آن بود( را حفظ می کند و به عیسی ایامن دارد. این تضاد است. شیطان با 
کار در میان جانوران دریایی و خشکی تالش می کند تا با حمله به قلب عبادت یعنی روز سبت، 
قدرت خدا را تضعیف کند. عالمت وحش یا در پیشانی یا دست قرار می گیرد. پیشانی منادی از 
ذهن است که در آن وجدان، عقل و قضاوت قرار دارد. در مقابل، دست مناد اعامل و کردار است.

روزی فرا می رسد و احتامالً زودتر از آنچه ما فکر می کنیم، قوانینی تصویب خواهد شد 
که آزادی مذهبی ما را محدود می کند. کسانی که با وجدان از کالم خدا پیروی می کنند و 
سبت واقعی خداوند را نگه می دارند، به عنوان مخالف وحدت و خیریت جامعه برچسب 

خواهند خورد.
»کسانی که سبت کتاب مقدس را گرامی می دارند، به عنوان دشمنان نظم و قانون محکوم 
خواهند شد، زیرا محدودیت های اخالقی جامعه را در هم می شکند، باعث هرج و مرج و 
فساد می شوند، و قضاوت های خدا را بر روی زمین نازل می کنند. مناهی اخالقی وجدانی 
آنها عناد، ضدیت و اهانت به قدرت تلقی می شود. آنها به نارضایتی از دولت متهم خواهند 

شد«.- الن جی وایت، نربد عظیم، صفحه ۵۹۲.
کلیسای  »البته  است.  آن  کلیسایی  اقتدار  »نشان«  یکشنبه  که  کند  می  ادعا  رم  کلیسای 
کاتولیک ادعا می کند که این تغییر عمل او بوده است. . . . و این عمل نشانه قدرت و اقتدار 

کلیسایی او در امور دینی است«. مرجع زیر:
—The American Catholic Quarterly Review, January 1883.
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مکاشفه پیش بینی می کند که در آینده، در زمان بحران بین املللی، جهان ما با نوعی دگرگونی 
رادیکال سیاسی، اجتامعی، مذهبی و اخالقی مواجه خواهد شد که در آن روز یکشنبه اجرا 
می شود و سپس »نشان وحش« می آید. باز هم، چگونگی آشکار شدن اینها به ما گفته نشده 
است. کتاب مقدس فقط خطوط کلی را به ما می دهد، اما به اندازه کافی به ما نشان می دهد 
که نربد بزرگ در مورد پرستش جانور یا خالق به اوج خود می رسد و سبت روز هفتم نقش 

اصلی را ایفا می کند.

از چه طرقی همیشه بشریت در امتداد مرز با خدا بودن یا با شیطان، تقسیم شده است؟ 
چرا حد وسطی نمی تواند وجود داشته باشد؟ چگونه می توانیم مطمئن باشیم که واقعاً 

در جبهه چه کسی هستیم؟

۲۵ خرداد      پنجشنبه      

آزمون سبت
فراهم شده است. در ۶ ژوئن  الوقوع  قریب  این جفای  برای  زمینه  نیز  اکنون  شاید هم 
۲۰۱۲، پاپ بندیکت شانزدهم این درخواست اضطراری را در حضور بیش از ۱۵۰۰۰ نفری که 
در میدان سنت پیرت در رم گرد هم آمده بودند، مطرح کرد که یکشنبه باید برای همه روز 
اسرتاحت باشد تا مردم بتوانند آزادانه در کنار خانواده خود و با خدا باشند. با دفاع از یکشنبه، 
فرد از آزادی انسان دفاع می کند. البته این هامن چیزی نیست که از دیگران بخواهیم این روز 
را بر خالف سبت کتاب مقدس نگه دارند، اما نشان می دهد که ایده یکشنبه به عنوان »روز 
اسرتاحت« قطعاً یک مسئله واقعی است. دیر یا زود، قوانینی تصویب خواهند شد، و کسانی 
که با وجدان از کالم خدا پیروی می کنند و سبت واقعی را نگه می دارند، به عنوان مخالف با 

منافع جامعه برچسب اتهام زده می شود. 
در این زمان بحران، قوم وفادار خدا، به لطف او و به واسطه قدرت او، در اعتقادات خود 

به پیروی از او ثابت قدم خواهند ماند. آنها تسلیم فشار منی شوند. 
 بر خالف عالمت وحش، آنها ُمهر خدا را دریافت خواهند کرد. ُمهرها در دوران کهن برای 
را  ُمهر خدا  که  داریم  انتظار  پس  گرفتند.  قرار می  استفاده  مورد  اسناد رسمی  تأیید صحت 
در احکام او بیابیم. ُمهرهای کهن یک عالمت فردی متامیز بودند. اشعیا نبی می گوید: »ای  
شاگردان  من ، شام باید شهادت و احکامی را که  خدا به  من  داده  است  مهر و موم  کرده ، حفظ  

کنید« )اشعیا ۸: ۱۶(.

خروج ۲۰: ۸ – 11 را بخوانید� چه عنارص مهر کتاب مقدسی را در فرمان سبت می یابید؟ 
چگونه فرمان سبت از فرامین دیگر متفاوت تر است؟
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فرمان چهارم شامل سه عنرص در یک مهر معترب است. اول، نام ُمهرکننده: »یَُهَوه، خدای 
شام« )خروج ۲۰: ۱۰(. دوم، عنوان ُمهرکننده: خداوندی که »آفرید« )خروج ۲۰: ۱۱( یا خالق. و 
سوم، قلمرو ُمهرکننده: »آسامن ها و زمین، دریا و هر چه در آنهاست« )خروج ۲۰: ۱۱(. مطابق 
مکاشفه ۷: ۱ - ۳، ُمهر خدا فقط بر پیشانی ما قرار می گیرد که منادی از ذهن ماست. عیسی 
به آزادی انتخاب ما احرتام می گذارد. او ما را دعوت می کند که به او اجازه دهیم تا ذهن ما را 
با روح القدس خود شکل دهد تا نتوانیم از لنگر ایامن خود به کالم خدا حرکت کنیم )افسسیان 
۴: ۳۰(. بنابراین، می دانیم که وفاداران کسانی هستند که »احکام خدا را نگاه می دارند و به 
عیسی ایامن دارند« )مکاشفه ۱۴: ۱۲(، و از جمله آن فرامین، فرمان چهارم است که توسط 

قدرت وحش تغییر داده شد)دانیال ۷: ۲۵(. 

در حال حاضر چه شرایطی را می توانید مشاهده کنید که به طور بالقوه می تواند منجر به 
محدودیت های آزادی مذهبی ما شود؟ چه موانعی نیز باقی مانده است؟

۲۶ خرداد      جمعه      
تا دست  کند  دراز  خلیج  در عرض  را  دستش  پروتستانتیسم  وقتی  فراتر:  اندیشه ای 
قدرت روم را بگیرد، زمانی که دستش را بر فراز دره ای عمیق دراز کند تا با روح گرایی دست 
در هم ببندد، وقتی که تحت تأثیر این اتحاد سه گانه، کشور ما ]ایاالت متحده[ هر اصل قانون 
اساسی خود را به عنوان یک حکومت پروتستان و جمهوری رد خواهند کرد، و مقدماتی را برای 
تبلیغ دروغ ها و توهامت سیستم پاپ فراهم خواهند کرد، آنگاه ممکن است بدانیم که زمان 
کار شگفت انگیز شیطان فرا رسیده است و پایان آن نزدیک است« )الن جی وایت، شهادتهایی 

برای کلیسا، جلد ۵، صفحه ۴۵۱(.
  »ما از این واقعیت غافل شده ایم که روز یکشنبه روز عبادت نیروهای مخالف است. 
در خط داستانی کتاب مکاشفه  .... یکشنبه مناد بسیار مهمی است که حیله گری و سفسطه 
باورنکردنی اژدها را آشکار می کند. . . . این . . . تغییر قانون خدا در یک اقدام ساده بیانگر 
اصل نفرت اژدها از خدا در درگیری کیهانی است. سادگی آن به شدت فریبنده است. اژدها با 
به تصویر کشیدن خود به عنوان هدف واقعی پرستش و این استدالل که قانون خدا ناعادالنه 
است - که باید تغییر کند - به دنبال غصب جایگاه خدا در جهان بوده است. اژدها قانون را در 
نقطه ای در ده فرمان تغییر داد، جایی که خدا به عنوان خالق و نجات دهنده شناخته می شود، 
تنها کسی که شایسته پرستش است )به خروج ۲۰: ۸-۱۱؛ تثنیه ۵؛ و به مکاشفه ۴: ۱۱؛ ۵: ۹، ۱۳، 
۱۴ رجوع کنید(. تغییر قانون نه تنها نفرت اژدها از اراده خداوند )احکام( را نشان می دهد، 
بلکه تالش او برای غصب جایگاه خدا با تبدیل شدن به موضوع پرستش است. . . . جهانی شدن 
این تغییر در احکام، پیروزی او را تضمین می کند« اَنجل مانوئل رودریگز، »پایان نربد کیهانی: 

نقش پیامهای سه فرشته«، دست نوشته منترش نشده، صفحات ۵۳، ۵۴.
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سواالتی برای بحث: 

1� با وجود اینکه در انتظار وقوع قبل از موعد مقرر و حتی انتظار رویدادهای نهایی 
زندگی می کنیم، چرا باید مراقب باشیم که به دنبال تعصبگرایی، تعیین تاریخ یا حدس و 
گمانی فراتر از آنچه از طریق الهام برای ما آشکار شده است، نباشیم؟ خطرات انجام این 
کار چیست، و هنگامی که در گذشته رویدادهای مورد انتظار رخ نداده اند، چه نتایجی 

حاصل شده است، چه زمانی و چگونه مردم گفته اند که این اتفاق می افتد؟

۲� در حالی که ما باید از خطراتی که در سؤال بحث قبلی نشان داده شده است اجتناب 
کنیم، چگونه به کسانی که می گویند سناریوی ما در مورد عالمت وحش و آزار و شکنجه 
به نظر نمی رسد،  با توجه به وضعیت فعلی جهان ممکن  بیفتد، زیرا  اتفاق  تواند  نمی 
پاسخ دهیم؟ چرا این خط استدالل، اگرچه به ظاهر معقول است، اما واقعاً، اصالً معقول 
نیست؟ )به هر حال، به این نگاه کنید که تغییرات بزرگ با چه سرعتی می توانند در دنیا 

اتفاق بیفتند(�
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داستانهای ایامنداران
۲۶ خرداد

پس انداز مدرسه
نوشته ی اندرو مک چسنی

در اولین روز کالس در مقابل مدرسه اتوایی ادونتیست روز هفتم در اوکراین، 
داشتند  دست  در  هایی  گل  دسته  که  کودک  دو  کرد.  توقف  لوکس  ماشین  یک 
اولین  اغلب در  اوکراینی  پیاده شدند. کودکان  از ماشین  والدین خود،  به همراه 
روز مدرسه به معلامن خود گل هدیه می دهند. پدر به مدیر مدرسه گفت: "ما 

می خواهیم فرزندامنان در مدرسه شام درس بخوانند. "
مدیر مدرسه پاسخ داد: "متاسفم ، این غیر ممکن است. ما جا نداریم."

جدید  نیمکت  و  میز  آموزان  دانش  همه  برای  "ما  گفت:  و  کرد  ارصار  پدر 
می خریم و دو برابر، شهریه پرداخت می کنیم. لطفا اجازه دهید فرزندامنان اینجا 

درس بخوانند."
مدیر متعحب شد که نکند انتظارات این پدر خیلی زیاد باشد. 

مدیر گفت: "شام می دانید که ما اعتبار دولتی برای برگزاری امتحانات نداریم 
و فرزندانتان باید در مدرسه دولتی امتحان دهند. 

اعتبارنامه  تا  می کنیم  کمک  شام  به  ما  نیست.  مشکلی  "هیچ  گفت:  مادر 
دریافت کنید."

مدیر گفت: "آیا می دانید اینجا یک مدرسه ادونتیست روز هفتم است؟" 
بسیاری از مردم در اتحاد جامهیر شوروی سابق ادونتیست ها را بعنوان یک 
فرقه، رد می  کنند؛ اما پدر می دانست که این مدرسه یک مدرسه ادونتیست است و 

منرصف نشد و گفت: "بله و ما می خواهیم فرزندامنان اینجا درس بخوانند."
مادر بچه ها توضیح داد که خانواده آنها چند هفته قبل برای تعطیالت خود 
به دریای سیاه رفته بودند و در آنجا فرزندانشان دوستان جدیدی پیدا کرده بودند 
که متعلق به کلیسای ادونتیست بوده اند. هر شب بچه ها با عالقه و هیجان از 
دوستانشان و والدین آنها صحبت می کردند و می خواستند مانند آنها به مدرسه 
کلیسای ادونتیست بروند. مادر بچه ها کارت ویزیت خود را به مدیر مدرسه داد 
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و متنا کرد که بچه های آنان را در مدرسه ثبت نام کنند. او یکی از قضات شهر و 
همرسش یکی از افرسان عالی رتبه نظامی بود. 

شدند.  عالقه مند  آن  به  رسعت  به  و  شدند  سوم  و  دوم  مقطع  وارد  بچه ها 
قبل  های  داستان  تا  خواستند  والدینشان  از  کنان  اشتیاق  با  هفته ها،  گذشت  با 
برایشان  همکالسی  هایشان  والدین  که  هامنطور  درست  را،  آرتور  عمو  خواب  از 
می خوانند، برایشان بخوانند. مادر گفت: "از معلمتان بخواهید تا کتاب را به شام 

بفروشد، آنوقت هرشب برایتان خواهم خواند."
ما ه ها گذشت و بچه ها خواستند که به مدرسه سبت و کلیسا نیز بروند. والدین 
هر شنبه آنها را همراهی کردند. تابستان بعدی، یکسال پس از آنکه خانواده اولین 
بار زمانیکه در تعطیالت خود در دریای سیاه درمورد ادونتیست ها شنیدند، مادر و 

پدر هردو غسل تعمید گرفتند. 
ایوان ریاپولوف، مدیر آموزش بخش اروپا-آسیا که قلمرو مدیریتی اش اوکراین 
را نیز دربر می گیرد گفت: "تعلیم و تربیت در مدارس کلیسای ادونتیست، ارتباط 
نزدیکی با ماموریت کلیسا دارد. شام منی توانید آموزش و رسالت کلیسای ادونتیست 

را از یکدیگر جدا کنید. هرکجا مدارس باز شوند، کلیساها رشد می کنند." 
از شام برای هدایای بشارتی که از تعلیم و تربیت در مدارس کلیسای ادونتیست 

در رسارس جهان حامیت می کند، سپاسگزاریم. 
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۲۷ خرداد – ۲ تیر ۱۴۰۲   درس سیزدهم   

برافروخته شده با جالل خدا

بعدازظهر سبت
برای این هفته مطالعه کنید: اول تسالونیکیان ۵: ۱ – ۶؛  یوحنا ۸: ۳۲؛ مکاشفه ۱۸: 

۱؛ مکاشفه ۴: ۱۱؛ خروج ۳۳: ۱۸ و ۱۹ ؛ مکاشفه ۵: ۶ و۱۲؛ مکاشفه ۱۳: ۸.

آیه حفظی: »بعد از این  رویاها، فرشته  دیگری  را دیدم  که با اختیار تام  از آسامن  پایین  
آمد� این  فرشته  چنان  می درخشید که  متام  زمین  را روشن  ساخت« )مکاشفه 1۸: 1(�

دیر یا زود، رویدادهای نهایی آشکار خواهند شد. دقیقاً چه زمانی، دقیقاً چگونه - به ما 
گفته نشده است. اما به اندازه کافی به ما گفته اند. نوعی قانون برای اجرای روز یکشنبه، 
بر خالف حفظ فرمان چهارم، رخ خواهد داد. مکاشفه مسائل مهم در خطر را برای ما آشکار 
کرده است، بازیگران رسنوشت ساز درگیر، و به طور گسرتده، به ما گفته است که چه اتفاقی 
خواهد افتاد وقتی که بر خالف پرستش کسی که آسامن و زمین، دریا و چشمه ها را آفرید. از 
آب« )مکاشفه ۱۴: ۷(، مردم - همه »که نام آنها در کتاب حیات بره ذبح شده از ابتدای جهان 
نوشته نشده است« )مکاشفه ۱۳: ۸( جانور و تصویر او را عبادت خواهند کرد. به عبارت دیگر، 
همه کسانی که انتخاب کرده اند از خداوند عیسی مسیح پیروی کنند و از دستورات او اطاعت 
کنند - نام آنها در کتاب زندگی باقی می ماند. چه بهرت که در دفرت خدا ثبت شده باشیم تا در 

دفرت انسان. 
خداوند کلیسای ادونتیست روز هفتم را برخیزانده تا این پیام را برای دنیا موعظه کند. از 
این رو خودمان نیاز داریم تا به حقیقتی که در عیسی می باشد متحول و متبدل گردیده و با 
»انجیل ابدی« مکاشفه ۱۴: ۶ تازه گردیم که بر مرگ عیسی برای ما متمرکز است، آن تضمینی 

که برای رستگاریامن داریم.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۳ تیر آماده شوید.
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۲۸ خرداد      یکشنبه      

آمادگی برای بحران های نهایی
اول تسالونیکیان ۵: 1 – ۶ را بخوانید� پولس رسول درخصوص روزهای آخر تاریخ زمین چه 

پندهایی می دهد؟

 

 

پولس رسول به ایامنداران در تسالونیکیه ارصار می ورزد تا در چارچوب آمدن دوباره مسیح 
»مراقب« بوده و »هوشیار« باشند. و وقتی پولس به ایامنداران آن دوره چنین توصیه ای می 

کند، امروز به ما چه خواهد گفت؟
آنها در  )اول تسالونیکیان ۵: ۵( و  آنها »فرزندان نور« هستند  او همچنین اعالم کرد که 
»تاریکی« نیستند تا این روز ]بازگشت مسیح[ )اول تسالونیکیان ۵: ۴( تا »چون دزد« غافلگیر 
از مفهوم و  با دعای جدی و صمیامنه  رابطه  این  )اول تسالونیکیان ۵: ۴(. عیسی در  شوند 
تعبیر »مراقب باشید« استفاده کرد )متی ۲۴: ۴۲، متی ۲۶: ۴۰، ۴۱(. هوشیار بودن به معنای 
جدی بودن در مورد زمان هایی است که در آن زندگی می کنیم و روی چیزهایی که واقعاً مهم 

هستند مترکز می کنیم.
الن جی. وایت می افزاید: »ما که حقیقت را می دانیم باید برای آنچه که بزودی به عنوان 
غافلگیری عظیم در دنیا اتفاق می افتد آماده باشیم«.- )شهادتهایی برای کلیسا، جلد ۸، صفحه ۲۸(.

و در حالی که این امر ممکن است برای دنیا غافلگیری باشد، شام را نباید غافلگیر کند. 
گرچه منیدانیم که چه زمانی اتفاق می افتد، به اندازه کافی می بینیم تا بدانیم که می آید و 

اینکه حاال یعنی همین امروز، روز آمادگی است. 

دانیال ۲ را مرور کنید، و به توالی پادشاهی هایی که آمدند و رفتند توجه کنید، که دقیقا 
پیشگوئی شده بودند� این قضیه درباره اینکه چطور می توانیم به آنچه که خدا می گوید که 

اتفاق خواهد افتاد و در واقع اتفاق می افتد اعتامد کنیم؟

 

 

مسیح به ما این پیام های روز آخر را داده است تا بدانیم که چه چیزی واقع خواهد شد و 
بتوانیم برای آن آماده باشیم. نبوتهای دانیال و مکاشفه که با عطیه نبوت زمان معارص عجین 
شده است نسبت به آنچه که واقع می شود، به ما بینش الهی می دهد. کالم نبوی خدا تاریخ 
رستگاری را پیشاپیش فهرست می کند و دانیال ۲ شواهد و قرائنی قدرمتند و منطقی به ما می 

دهد که می توانیم به خدا اعتامد کنیم. 
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پولس می گوید که مانند دیگران در خواب نباشیم� این به چه معنی است و چگونه می 
توانیم بدانیم که واقعا در خواب هستیم و چنانچه هستیم چه چیزی باعث بیداری ما 

خواهد شد؟

 

۲۹ خرداد      دوشنبه      

دانسنت حقیقت
یوحنا ۸: ۳۲ و یوحنا 1۷: 1۷ را بخوانید� عیسی چه وعده هایی درخصوص دانسنت حقیقت و 

اینکه در کجا یافت می شود به ما می دهد؟

 

 

 

درخواست نهایی خدا از قومش این است که از خطاهای بابل بگریزند و در پرتو حقیقت 
ابدی که در کالم او یافت می شود گام بردارند. کلید همه چیز کتاب مقدس است. تا زمانی 
که مردم به کتاب مقدس پایبند باشند و از آنچه که آن تعلیم می دهد پیروی کنند، در بحران 

نهایی، به ویژه در مورد سبت، فریب نخواهند خورد.
پیام فرشته دوم از ما می خواهد که حقیقت را به جای خطا، کتاب مقدس را به جای سنت، 

و آموزه های کالم خدا را به جای خطاهای آموزه های نادرست بپذیریم. 
پیام فرشته سوم، که به دنبال دو فرشته اول می آید، هشداری را نسبت به عالمت وحش 
یا  ارائه می دهد. در رسارس نبوت های کتاب مقدس، یک جانور مناینده یک قدرت سیاسی 
مذهبی است. جانور دریایی مکاشفه ۱۳ و ۱۴ به عنوان یک سیستم پرستش جهانی از روم 
برمی خیزد. رسانجام این قدرت رومی نفوذ خود را بر کل جهان گسرتش می دهد و در جنبشی 
برای اتحاد کلیسا و دولت به پیش خواهد رفت. هدف، دستیابی به وحدت جهانی در زمان 
تحوالت اقتصادی، فجایع طبیعی، آشفتگی اجتامعی، بحران سیاسی بین املللی و درگیری های 

جهانی خواهد بود.
»و ایاالت متحده رسانجام رهربی این هامیش جهانی را در دست می گیرد. 

شیطان توسط دو خطای عظیم بقای روح و قدوسیت روز یکشنبه مردم را تحت فریب 
خود در خواهد آورد. در حالی که اولی اساس روحگرائی را می گذارد، دومی همبستگی با 
روم را ایجاد می مناید. پروتستانهای ایاالت متحده در دراز کردن دست شان از آن سوی ورطه 
و پذیرفنت روحگرائی پیشقدم خواهند بود. آنها بر فراز هاویه دست دراز منوده و قدرت روم 
را به دست خواهند گرفت و تحت نفوذ این اتحاد سه جانبه این کشور در قدم های روم در 
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پایامل کردن حقوق وجدان قدم خواهد گذاشت«. )الن جی. وایت، نربد عظیم، صفحه ۵۸۸(.
این پیام ها با درخواستی فوری برای پیروان وفادار مسیح به پایان می رسند تا احکام خدا را 

از طریق ایامن زنده عیسی که در قلبشان ساکن است، حفظ کنند )مکاشفه ۱۴: ۱۲(. 

چگونه این کالم عیسی را درک می کنید که »حقیقت شما را آزاد خواهد کرد؟« به چه معنی 
است؟ حقیقت چطور شما را آزاد خواهد کرد؟ در این چارچوب »آزاد بودن« به چه معنی است؟ 

 

۳۰ خرداد       سه شنبه      

اصالحات ادامه می یابد
خدا قوم روزهای آخر را برانگیخته است تا بر شانه های اصالح طلبان بزرگ گذشته بایستند، 
و کتاب مقدس به عنوان تنها عقیده آنها، فقط مسیح به عنوان تنها منبع نجات، روح القدس به 
عنوان تنها منبع قدرت و بازگشت پروردگار ما به عنوان متام امیدهای آنها خواهد بود. حقایقی 
که مدتها در تاریکی خطا و ُسنت پنهان شده بودند، از جمله سبت واقعی کتاب مقدس، درست 

قبل از بازگشت خداوند ما به جهان اعالم خواهند شد.
پیام های سه فرشته باعث ایجاد این جنبش روزهای آخر برای تکمیل اصالحات و مشارکت 
با مسیح در تکمیل کار او بر روی زمین شد. نبوت های بزرگ آخرین کتاب از کتاب مقدس یک 
جنبش الهی رسنوشت ساز را نشان می دهد که از ناامیدی برای اعالم پیام نهایی خدا به جهان 
ناشی می شود. مکاشفه ۱۴ کلیسایی در رسارس جهان را با مژده انجیل ابدی توصیف می کند.

سه فرشته مکاشفه فصل ۱۴ توسط فرشته چهارم در مکاشفه فصل ۱۸ ملحق می شوند. 
این فرشته به اعالم سه فرشته قدرت می دهد تا »زمین با جالل ]خدا[ منور گردد« )مکاشفه 
۱۸: ۱(. فصل ۱۸ بر وقایع اصلی مترکز دارد که به اوج تاریخ برش و در نهایت به پیروزی کامل 

انجیل منجر می شود.

مکاشفه 1۸: 1 را بخوانید� سه چیزی را که یوحنا به ما درباره این فرشته می گوید چیست؟ 
)همچنین حبقوق ۲: 14 را ببینید(

 

 

فرشته ای که از محرض باشکوه خدا در بارگاه معبد پائین آمده است ماموریت یافته تا 
پیام آخر رحمت خدا را ابالغ کند و به ساکنین زمین از آنچه که بر سیاره زمین واقع می شود 

هشدار دهد.  
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آیه می گوید که فرشته با »اقتدار عظیم« می آید. واژه اگزوسیا در عهد جدید یونانی به 
عنوان اقتدار یا اختیار ترجمه شده است. عیسی این کالم را در انجیل متی بکار می برد که در 

هامهنگی با اعزام منودن حواریون وی می باشد. 
در متی ۱۰: ۱ عیسی به حوایون خود بر رسان و قدرت های اهریمنی اختیار و »اقتدار« 
می بخشد. او آنان را با قدرت الهی اعزام می کند تا در نربد بین خیر و رش ظفرمند باشند. در 
متی ۲۸: ۱۸ و ۱۹ او یکبار دیگر آنها را اعزام می کند ولی این بار با »اقتدار کامل« در آسامن 

و بر روی زمین تا بروند و »متامی ملت ها را شاگرد سازند«.  

به  انجام می شود(  نهایت، چگونه مسائل روزهای آخر )همانطور که واقعاً هر روز  در 
اقتدار می رسد؟ از اقتدار چه کسی پیروی کنیم: از قدرت خدا، خودمان، قدرت حیوان یا 

شخص دیگری؟ اکنون از اقتدار چه کسی پیروی می کنید؟

۳۱ خرداد      چهارشنبه      

جالل خدا زمین را پُر می کند
مکاشفه 4: 11؛ مکاشفه ۵: 1۲؛ مکاشفه 1۹: 1 را بخوانید� چه کلامتی مرتبط با جالل خداست 

که زمین را پر می سازد آنگونه که در مکاشفه 1۸: 1 رشح داده شده است؟

 

 

نربد بزرگ بین خیر و رش در جهان نیز درباره حرمت و آبروی خداست. شیطان که یک 
فرشته طغیانگر است اعالم کرده که خدا عادل نیست و او عبادت را از بندگانش می طلبد ولی 
به هم اندازه برایشان کاری ]جربان[ منی کند. اهریمن اعالم کرده که احکام خدا آزادی و خوشی 

ما را محدود ساخته است.  
زندگی و مرگ و قیام عیسی آن افسانه را در هم شکسته است. آن یگانه ای که ما را آفرید 
در چاه مارهای این دنیا شیرجه زد تا ما را نجات بخشد. بر روی صلیب او به اتهامات شیطان 

پاسخ داد و نشان داد که خداوند، خدایی مهربان و عادل است. 
مردم آخرالزمان او که مسحور و مجذوب محبت او شده اند، نگران حرمت او هستند، جالل 
او را آشکار می کنند - شخصیت دوست داشتنی و ایثارگر او را به جهانی خود محور و بی خدا 

نشان می دهند و زمین توسط شخصیت خدا منور می گردد. 

خروج ۳۳: 1۸ و 1۹ را بخوانید� خداوند چگونه جالل خویش را به موسی آشکار می کند؟ 
جالل خدا چیست؟ 
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جالل خدا شخصیت اوست. زمین با جالل خدا پر خواهد شد هنگامی که با محبت خدا پر 
شده و شخصیت های ما با محبت رستگار کننده تغییر می یابد. 

آشکار ساخنت محبت او در زندگی شخصی مان، جالل، شخصیت او را به جهان آشکار می 
مناید. آخرین پیام به جهان غرق در ظلمت روحانی توسط سه فرشته که در میانه آسامن حمل 

و اعالم می شود این است: »از خدا برتسید و او را جالل دهید« )مکاشفه ۱۴: ۷(.
ما با اعامل نیک، عدالت و نیکوئی خودمان جالل منی یابیم. »پیام عدالت مسیح این است 
که از یک رس زمین تا آن رس دیگر به گوش برسد. . . . این جالل خداست که کار فرشته سوم 
را ختم می کند. )الن جی وایت ، شهادتهایی برای کلیسا، جلد ۶، صفحه ۱۹(. الن جی وایت، 
همچنین می نویسد: »عادل شدن بوسیله ایامن چیست؟ این کار خداست که شکوه انسان را 
در خاک می گذارد، و کاری را برای انسان انجام می دهد که قدرت ندارد برای خودش انجام 

دهد« )شهادتهایی برای خادمان و کارگران انجیل صفحه ۴۵۶(.
هیچ جالل برای خودمان نیست، اما، بله، در عوض جالل بر خداست. 

۱ تیر      پنجشنبه      

بره، بره ذبح شده
منادهای بسیاری در مکاشفه وجود دارد، منادهای کتاب مقدسی مهم؛ از قبیل اژدها در 
آسامن، )مکاشفه ۱۲: ۳ و ۴ و ۷(،  فرشتگانی که در میانه آسامن پرواز می کنند )مکاشفه ۱۴: 
۶(، و زنی که بر اژدهایی رسخ فام سوار است )مکاشفه ۱۷: ۳( و امثالهم. آنها در کالم خدا 
هستند؛ روح القدس آنها را به یوحنا الهام منوده تا درج کند، و آنها نقش های بسیار مهمی در 
آشکار منودن حقیقت برای کسانی دارد که این کتاب را می خوانند زیرا می گوید، »خوشابه  
حال  کسی  که  این  پیشگویی ها را برای  دیگران  بخواند؛ و خوشابه  حال  آنان  که  به  آن  گوش  فرا 

دهند، زیرا زمان  وقوع  این  رویدادها چندان  دور نیست« )مکاشفه ۱: ۳(. 
با این حال، تصویر دیگری وجود دارد که بارها و بارها در رسارس کتاب مکاشفه ظاهر می 

شود. آن تصویر چیست و چه چیزی را نشان می دهد؟

۷؛  مکاشفه ۵: ۶ و ۸ و 1۲؛ مکاشفه ۷: 1۷؛ مکاشفه 14: 1؛ مکاشفه 1۵: ۳؛ مکاشفه 1۹: 
مکاشفه ۲1: ۲۲ و ۲۳ و مکاشفه ۲۲: 1 و ۳ را بخوانید� معنی منادگرایی بره چیست و چرا بارها 

در کتاب مکاشفه ظاهر می شود؟ 
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البته، هامنطور که در کلامت آغازین کتاب آمده است، این مکاشفۀ »عیسی مسیح« است. 
و نه تنها یک بره، بلکه یک بره »ذبح شده« )مکاشفه ۵: ۶، ۱۲؛ مکاشفه ۱۳: ۸(. یعنی عیسی 
مسیح مصلوب شد.اینجا قلب و روح است، نه تنها متام کتاب مقدس، بلکه کتاب مکاشفه و 
پیام های سه فرشته. ما منی توانیم به دعوت خود وفادار باشیم، منی توانیم کاری را انجام دهیم 
که خدا این کلیسا را برای انجام آن برانگیخته است، مگر اینکه بره، بره ذبح شده، یعنی عیسی 

مصلوب شده، قربانی برای گناهامنان را به عنوان مرکز پیام خود قبول داشته باشیم.
ما باید عمداً بره ای را که کشته شده است، در مرکز آموزه ها و بشارتهای خود و در قلب 
هر موعظه ای که می کنیم، هر مقاله ای که می نویسیم، هر دعایی که می کنیم، هر رسودی که 
می خوانیم، هر مطالعه کتاب مقدسی که مطرح می کنیم، قرار دهیم. و در هر کاری اجازه 
دهید تا محبت آشکار شده توسط بره روی صلیب نحوه رفتار ما با یکدیگر را تغییر دهد و ما 
را به مراقبت از جهان سوق دهد. )انجل مانوئل رودریگز، »خامته نربد کیهانی: نقش پیام های 

سه فرشته« صفحه ۷۰(.
یعنی در میان تصاویر جانوران خطرناک، جنگ اژدها، طاعون، جفا، و نشان وحش، آنچه در 
پیشاپیش و در کانون پیام قرار دارد بره ذبح شده است. و او به تنهایی، و آنچه برای ما انجام 
داده است، اکنون انجام می دهد، و قبل از متام شدن همه چیز انجام خواهد داد - او در نهایت 

هامن چیزی است که پیام های سه فرشته درباره آن است. 

چرا نگه داشتن بره ذبح شده در مرکز پیام ما نه تنها برای هدایت دیگران به آن، بلکه برای 
زندگی روحانی ما نیز حیاتی است؟

۲ تیر      جمعه      
اندیشه ای فراتر: خادمان خدا با چهره های نورانی و درخشنده از تقدیس مقدس، 
برای ابالغ پیام از آسامن از جایی به جای دیگر می شتابند. با هزاران صدا، در رسارس زمین، 
و  ها  نشانه  و  یابند  می  شفا  بیامران  گیرد،  می  صورت  معجزات  شد.  خواهد  داده  هشدار 
معجزات ایامنداران را به دنبال خواهد داشت. شیطان نیز با شگفتی های دروغین عمل می کند، 
حتی آتشی را از آسامن در نزد مردم فرود می آورد. مکاشفه ۱۳: ۱۳. بدین ترتیب ساکنان زمین 

آورده می شوند تا موضع خود را اتخاذ کنند.  
»این پیام نه آنقدر با استدالل که با روح خدا منتقل می شود که آن را ایجاب می کند. دالیل 
ارائه شده است. بذر کاشته شده است و اکنون می روید و میوه می دهد. نرشیات توزیع شده 
توسط مبلغان تاثیر خود را اعامل کرده اند، با این حال بسیاری از آنها که ذهن آنها تحت تأثیر 
قرار گرفته بود از درک کامل حقیقت یا اطاعت محروم شده اند. اکنون پرتوهای نور به همه جا 
نفوذ می کند، حقیقت در زاللی آن دیده می شود و فرزندان صادق خدا، زنجیرهایی را که آنها را 
در بر گرفته بود، می گسلند. ارتباطات خانوادگی، روابط کلیسا، اکنون قادر به حفظ آنها نیستند. 
حقیقت از همه چیز ارزشمندتر است. با وجود این که سازمان ها علیه حقیقت ائتالف کرده اند، 

تعداد زیادی در کنار خداوند موضع می گیرند«. – )الن جی. وایت، نربد عظیم، صفحه ۶۱۲(.
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سواالتی برای بحث: 

1� الن جی وایت اظهار می دارد که »پیام عادل شدن با فیض، پیام فرشته سوم است ���� 
به طرق گوناگون« )بشارت، صفحه 1۹۰� این به چه معنی است؟ عادل شمردگی بوسیله 

ایمان چه ارتباطی با پیام های سه فرشته دارد؟  

قانونگرایی  و  خدا  فرامین  داشتن  نگه  بین  تفاوتی  چه  بخوانید�  را   1۲  :14 مکاشفه   �۲
]شریعت مداری[ وجود دارد؟ چه زمانی اطاعت تبدیل به قانونگرایی می شود؟ به چه 

طریقهایی فردی که فرامین خدا را نگه ندارد همچنان می تواند شریعتگرا باشد؟ 

۳� وقتی در مورد جانوران وحشی و هشدارهای ترسناک موجود در کتاب مکاشفه صحبت 
می کنیم، چه پاسخی می توانید به کسانی بدهید که از ما انتقاد می کنند؟ عالوه بر پاسخ، 
بدیهی است که ما در مورد آنها صحبت می کنیم، زیرا خوب، آنها آنجا هستند، در کتاب 

نوشته شده است، چه پاسخ های دیگری می توانید بدهید؟

4� در کالس درباره رویدادهای جاری جهان بحث کنید� چه چیزهایی را دیده اید که می 
از زمانه ای که در آن  بین آگاهی و هوشیاری  نهایی منجر شود؟ چگونه  به وقایع  تواند 
زندگی می کنیم، بدون گرفتاری در گمانه زنی های بی ثمر در مورد آنچه هنوز برایمان آشکار 

نشده است، تعادل ایجاد کنیم؟
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داستانهای ایامنداران
۲ تیر

آموزش پرسان برای خواندن کتاب مقدس
نوشته ی اندرو مک چسنی

راز آموزش به کودک جهت گذراندن زمان رازگاهان با خداوند چیست؟
در  هفتم  روز  ادونتیست های  مدرسه  در  آرژانتینی  داوطلب  مولر،  کریستین 
شهر توکامک کشور قرقیزستان، درحالیکه در خانه اش با یکدیگر صحبت می کردیم، 
با پاسخش مرا شگفت زده کرد. من به شهر رفته بودم تا داستان های بشارتی را 

برای بخش بشارتی ادونتیست جمع آوری کنم. 
رازگاهانش  در  بیان سوالش  با  ۶ ساله اش  روز صبح، پرس  آن  کریستین گفت 

ایجاد وقفه کرده بود.
"معموال از او می خواهم صرب کند اما او درحالیکه کتاب مقدسش را در دستان 
کوچکش گرفته بود گفت: 'پدر، من این قسمتی که می خوانم را متوجه منی شوم، 

کمکم می کنی؟' چه کاری غیر از کمک کردن به او می توانستم انجام دهم؟"
من از اینکه پرسی به کوچکی او، هر روز صبح کتاب مقدس می خواند، شگفت 
زده شدم. وقتی کریستین توضیح داد که توماس و برادر ۷ ساله اش، لوکاس، هر روز 
صبح کتاب مقدس می خوانند، بُهت و تعجبم بیشرت شد و پرسیدم: "چگونه به آنها 

یاد دادی که عبادت صبحگاهی داشته باشند؟"
کریستین لحظه ای اندیشید و گفت: "درواقع من هرگز به آنها یاد ندادم که 

عبادت صبحگاهی داشته باشند."
پرسها از زمانی که راه رفنت یاد گرفتند، عبادت صبحگاهی داشتند.  کریستین و 
همرسش رومینا، هر روز صبح در خانه شان در آرژانتین، در دو طرف میز آشپزخانه 
می نشستند و کتاب مقدسشان را جهت عبادت صبحگاهی می خوانند. پرسها بیدار 
می شدند و طبیعتا دلشان می خواست پیش پدر و مادرشان باشند. وقتی از تخت 
بیرون می آمدند، پدر و مادرشان را در آشپزخانه پیدا می کردند. کریستین از ابتدا 
مهم  خیلی  خداوند  با  وقت  گذراندن  مامان  و  بابا  برای  که  بود  گفته  پرسها  به 
است و پرسها منی توانند عبادت صبحگاهی را قطع کنند. اگر پرسها می خواهند 
در آشپزخانه مبانند، باید ساکت باشند و عبادت خودشان را داشته باشند. طبیعتا 
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آنها منی توانستند بخوانند، بنابراین بی رسو صدا کتاب مقدس مصور خود را ورق 
نقل  از  پس  کردند.  مقدس  کتاب  مطالعه  به  بزرگرت شدنشان، رشوع  با  می زدند. 
مکان به قرقیزستان، والدین و پرسها هر روز در اتاق خودشان عبادت صبحگاهی 

داشتند. 
با خداوند  برای گذراندن وقت شخصی صبحگاهی  به کودک  راز آموزش  این 
بود. کریستین گفت: "من حتی یکبار به پرسها نگفتم باید عبادت صبحگاهی را 

رشوع کنند. آنها فقط من و مادرشان را دیدند و از ما الگو گرفتند."
از شام برای هدیه سیزدهمین سبت از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ که به بزرگرت 
شدن مدرسه ادونتیست روز هفتم در جایی که کریستین در شهر توکامک کشور 
قرقیزستان داوطلب شده بود، متشکریم. از شام برای هدیه سیزدهمین سبت در 
درباره  متشکریم .  می کند،  کمک  دنیا  رسارس  در  انجیل  انتشار  به  که  شنبه  این 
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