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فهرست مطالب

Sabbath School 
Personal Ministries

حق چاپ محفوظ و مخصوص «کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم» میباشد. هیچیک از بخشهای این کتابچه راهنامی مطالعه
کتاب مقدس مدرسه سبت ویژه بزرگساالن بدون اجازه قبلی و کتبی از کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم (جرنال کنفرانس)

قابل ویرایش، تغییر، اصالح ، اقتباس ، ترجمه ، تکثیر یا انتشار نیست. دفاتر بخشهای تابعه کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم
مجاز هستند تا طبق دستورالعمل ویژه ای ترتیبی اتخاذ منایند تا کتابچه راهنامی مطالعه کتاب مقدس مدرسه سبت ویژه بزرگساالن
ترجمه گردد. حق طبع و نرش مطالب ترجمه شده و انتشارات آنان متعلق به کنگره عمومی است. عناوین (ادونتیستهای روز هفتم)

و (ادونتیست) و آرم شعله گون جزو اسامی و عالمت تجاری ثبت شده متعلق به کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم میباشد و
استفاده از آن بدون اجازه قبلی از کنگره عمومی ممنوع است.
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مسیح و روزهای پایانی
در آخریـن سـاعت هـای اقامـت موقتـی عیسـی در جسـم بـرشی بـر روی زمیـن، او بـا این 

کالم تسـلی بخـش  بـا حواریـون خویـش سـخن گفت:
«دل هـای شـام مضطـرب نشـود. بـه خدا تـوکل منایید، بـه من نیز ایامن داشـته باشـید. در 
خانـه پـدر مـن منـزل هـای بسـیاری اسـت. اگر چنیـن نبود، به شـام می گفتـم. من مـی روم تا 
مکانـی بـرای شـام آمـاده سـازم. پـس از اینکـه رفتـم و مکانی برای شـام آمـاده سـاختم، دوباره 
مـی آیـم و شـام را پیـش خـود مـی برم تا جایی که من هسـتم شـام نیز باشـید. شـام مـی دانید 

بـه کجـا مـی روم و راه آن را نیـز مـی دانیـد» (یوحنـا باب ۱۴ آیـات ۱ تا ۴).
اگـر چـه آنهـا بطـور حتـم مفهـوم آنچـه را کـه عیسـی در بـاره تحقـق وعـده گفـت درک 
نکردنـد، امـا قطعـاً از سـخنان عیسـی آرامـش و دلگرمـی یافتنـد. منـزل هایی در خانـه پدرش؟ 
مکانـی کـه عیسـی خـود برای ایشـان مهیا می کـرد؟ مطمئناً این مـکان از هر جایـی که در این 

دنیـا ممکـن اسـت در آن باشـند، بهـرت خواهـد بود. 
در واقـع زمانـی نـه چنـدان دور، عیسـی هنگامـی کـه در جمـع حواریـون نشسـت، یـک 
بررسـی اجاملـی از آنچـه کـه پیـش از بازگشـت او اتفـاق مـی افتـاد را ارائه منود.  ایـن پیامیش 
بـه نوعـی «تاریـخ آینـدگان» را ترسـیم مـی کـرد  کـه از منظـر جالبـی برخـوردار نبـود. عیسـی 
فرمـود کـه جنـگ ها، شـایعات جنگ هـا، منازعه میـان ملت ها و اقـوام، قحطـی و زمین لرزه، 
همگـی تنهـا «رسآغـاز حـزن و مصیبـت» هسـتند. در ایـن میـان، جفـا و شـکنجه، خیانـت هـا، 

فریـب هـا و مشـقات نیـز در رس لوحـه قـرار خواهند داشـت. 
امـروز بـا نگاهـی از قلـه تاریـخ بـه اتفاقاتـی کـه در آن افتـاده و در جریـان اسـت، در می 
یابیـم کـه تقریبـاً همه هشـدارهای عیسـی بوقوع پیوسـته، درسـت هامنگونه که او پیشـگوئی 
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کـرده بـود. همچنیـن مـی توانیـم زمان تحقـق دو پیشـگویی بزرگ را مشـاهده کنیم. نخسـت: 
«زمانـی و دو زمـان و نصـف زمـان» از کتـاب دانیـال بـاب ۷ آیـه ۲۵ اسـت؛ (مکاشـفه باب ۱۲ 
آیـات ۶ و ۱۴؛ بـاب ۱۳ آیـه ۵ ؛ اعـداد بـاب ۱۴ آیـه ۳۴ را نیـز ببینیـد)،  کـه در قـرن ۶ پـس از 
میـالد مسـیح (۵۳۸ پـس از میـالد مسـیح) رشوع شـد و در اواخـر قـرن هجدهـم پایـان یافـت 
(۱۷۹۸ پس از میالد مسـیح). سـپس همچنین، طوالنی ترین پیشـگویی زمان، ۲۳۰۰ روز دانیال 

بـاب ۸ آیـه ۱۴، در سـال ۱۸۴۴ تحقـق یافت. 
پـس مطمئنـاً اکنـون در «آخـر ایـن ایـام یـا آخرالزمـان» زندگـی مـی کنیـم (دانیال بـاب ۱۲ 
آیـه ۱۳). امـا نـه تنهـا منـی دانیـم کـه زمـان کی به آخـر می رسـد بلکه بـا آمدن دوباره عیسـی 
بـه اوج خـود مـی رسـد و نیـازی هم نیسـت کـه بدانیم. تنهـا الزم اسـت بدانیم که فـرا خواهد 

رسـید و زمانـی کـه فـرا برسـد باید آماده باشـیم. 
چگونـه؟ شـاید بهرتیـن پاسـخ در ایـن آیـه یافت شـود: «پـس هامنطـوری که روزی مسـیح 
عیسـی را بـه عنـوان خداونـد خـود پذیرفتیـد، اکنـون همیشـه در اتحـاد بـا او زندگـی کنیـد» 
(کولسـیان بـاب ۲ آیـه ۶). بـه عبـارت دیگـر، بـا وجـود رویدادهـای بسـیار زیـاد جهـان، عنوان 
هـای خـربی زیـاد و نظریـه هـای بسـیار زیـاد در مـورد آخـر زمـان، بسـادگی از مسـیر اصلـی 
منحـرف شـده و بجـای مترکـز بر خود عیسـی که تنها راهگشـای ما برای آمادگی اسـت، بر روی 

چیزهایـی کـه فکـر مـی کنیـم بـه آمـدن مسـیح منتهـی می شـوند، مترکز مـی کنیم. 
در ایـن ثلـث، مترکـز بـر روی پایـان زمـان مـی باشـد، البتـه نه بـه طـور کامل. مترکـز واقعی 
بـر عیسـی اسـت امـا در زمینـه روزهـای پایانی و نحوه آماده شـدن بـرای آن ایـام. آری، ما باید 
بـه زمـان هـای تاریخـی، رویدادهـای جهان و تاریـخ بنگریم، زیـرا کتاب مقدس دربـاره آنها در 
رابطـه بـا پایـان زمـان سـخن مـی گوید. امـا حتـی در این زمینـه، کتاب مقـدس درباره عیسـی، 
هویـت وی، آنچـه بـرای مـا انجـام داده اسـت، کاری که در مـا انجام می دهـد، و آنچه که پس 
از بازگشـت او انجـام خواهـد داد، سـخن مـی گویـد. مسـیح و بـه صلیب کشـیده شـدنش باید 
در کانـون ایـامن مـا قـرار داشـته باشـند؛ یا هامنطور کـه پولس گفـت: «زیرا مـن تصمیم گرفته 
بودم تا زمانی که در میان شـام هسـتم همه چیز جز عیسـی مسـیح مصلوب شـده را فراموش 
کنـم» (اول قرنتیـان بـاب ۲ آیـه ۲). هـر چـه بیشـرت بـر او مترکـز مـی کنیم، بیشـرت شـبیه او می 
شـویم، بیشـرت از او اطاعـت مـی کنیـم و بیشـرت بـرای آنچه که هـم در آینده نزدیـک و هم در 
پایـان در انتظارمـان می باشـد آماده خواهیم شـد؛ یعنـی زمانی که وارد «مکانی» خواهیم شـد 

کـه عیسـی بـرای کسـانی کـه او را دوسـت دارند مهیا منوده اسـت.  

دکـرت نورمـن آر. گالـی (Norman R. Gulley, PhD)، اسـتاد تحقیقـات الهیـات 
سیسـتامتیک در دانشـگاه سـاوترن ادونتیسـت مـی باشـد. 
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۳۱ مارس تا ۶ آوریل   درس اول   

نربد کیهانی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: حزقیال باب ۲۸ آیات ۱ و ۲ و ۱۱ تا ۱۷؛ پیدایش باب ۳ آیات ۱ تا ۷؛ 
مکاشفه یوحنا باب ۱۲ آیات ۱ تا ۱۷؛ رومیان باب ۸ آیات ۳۱ تا ۳۹؛ مکاشفه یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۲.

آیـه حفظـی: «از ایـن رو اژدهـا نسـبت بـه آن زن خشـمگین شـد و رفـت تـا بـا بقیـه 
فرزنـدان او کـه فرمانهـای خـدا را نـگاه می دارنـد و بـه عیسـی شـهادت می دهنـد بجنگـد و 

اژدهـا در کنـار دریـا بـه انتظـار ایسـتاد » (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۲ آیـه ۱۷).
نـربد کیهانـی کـه گاهـی «جـدال عظیـم» نامیـده مـی شـود، جهـان بینـی کتـاب مقدسـی 
بشـامر مـی رود. پیـش زمینـه ای را تشـکیل مـی دهـد کـه وقایع غیـر منتظره جهان مـا و حتی 
کائنـات را مـی گشـاید. گنـاه، رنـج، مـرگ، ظهـور و سـقوط ملـت هـا، گسـرتش انجیـل، وقایـع 

روزهـای پایانـی — همـه ایـن هـا در بطـن نـربد کیهانـی رخ مـی دهنـد.
در این هفته به برخی از مکان های مهم که در آن نربد بزرگ اتفاق افتاد نگاهی خواهیم 
انداخت که به نحوی مرموز در قلب یک موجود کامل یعنی لوسیفر شکل گرفت که شورش و 
رسکشی خود را از طریق سقوط دیگر موجودات کامل، یعنی آدم و حوا به زمین آورد. نربد بزرگ، 
از این دو «نقاط عطف»، یعنی سقوط لوسیفر یا هامن شیطان و سپس نخستین والدین ما، ریشه 

دواند و از آن زمان شدت یافت. هر کدام از ما بخشی از این منایش غم انگیز کیهانی هستیم. 
خـرب خـوب ایـن اسـت کـه نـه تنهـا روزی این نربد بـه پایـان خواهد رسـید، بلکه بـا پیروزی 
کامـل مسـیح بـر شـیطان خامتـه خواهـد یافـت. و حتـی خـرب بهـرت ایـن اسـت کـه بدلیـل کامل 
بـودن آنچـه عیسـی بـر روی صلیـب انجام داد، همه ما می توانیم در آن پیروزی سـهیم شـویم. 
و بـه عنـوان بخشـی از آن پیـروزی، خـدا االن مـا را فـرا می خوانـد تا ایامن خـود را حفظ کرده 
و مطیـع باشـیم. هامنطورکـه منتظـر متـام وعـده هایی هسـتیم که در عیسـی به ما داده شـده 

اسـت و تحقـق یافـنت آن هـا تضمین گردیده اسـت. 
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۷ آوریل آماده شوید.
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۱ آوریل      یکشنبه      
سقوط یک موجود کامل

اگـر نـربد کیهانـی، پیـش زمینه جهـان بینی کتـاب مقدس را تشـکیل دهد، به چندین سـوال 
منتهـی مـی شـود. یـک پرسـش مهم این اسـت که همه ایـن ها چگونه آغاز شـد؟ چـون خدای 
محبـت خالـق جهـان اسـت، معقـول بنظـر مـی رسـد کـه رشارت، خشـونت و نـزاع از ابتـدای 
خلقـت بوجـود نیامدنـد. جـدال و کشـمکش بایـد جـدا از خلقـت اولیـه بوجـود آمده باشـد و 
لزومـاً، برآینـد آن نبـود. بـا ایـن وجـود، نـربد در اینجـا وجـود دارد، واقعـی اسـت و همـه ما در 

درگیریم. آن 

حزقیـال بـاب ۲۸ آیـات ۱، ۲ و ۱۱ تـا ۱۷ و اشـعیا بـاب ۱۴ آیـات ۱۲ تـا ۱۴ را بخوانیـد. ایـن 
آیـات چـه چیـزی در مـورد سـقوط لوسـیفر و ظهـور رشارت بـه مـا مـی آموزنـد؟

 

لوسـیفر یـا شـیطان یـک موجـود کامـل بود کـه در آسـامن زندگی می کـرد. چگونـه ممکن 
اسـت گنـاه بویـژه در محیطـی ماننـد آن، در او بوجـود آمـده باشـد؟ ما منـی دانیم. شـاید این 
یکـی از دالیلـی باشـد کـه کتـاب مقدس دربـاره «رمـز و راز رشارت» کـه در(دوم تسـالونیکیان 

بـاب ۲ آیـه ۷) به آن اشـاره شـده، سـخن مـی گوید.
خــارج از واقعیــت اختیــار تامــی کــه خــدا بــه همــه موجــودات هوشــمند خود داده اســت، 
دلیلــی بــرای ســقوط لوســیفر وجــود نــدارد. هامنگونــه کــه الــن جــی. وایــت عمیقــاً اظهــار 
ــن  ــودش غیرممک ــرای وج ــی ب ــن آوردن دلیل ــاه و همچنی ــاء گن ــح دادن منش ــت: «توضی داش
ــاه  ــرا کــه منــی تــوان بــرای حضــورش دلیلــی آورد. گن ــاه یــک مزاحــم اســت، زی اســت .... گن
مرمــوز و غیرقابــل توصیــف اســت؛ و بــرای توجیــه آن منــی تــوان عــذر و بهانــه ای آورد. اگــر 
مــی شــد بــرای آن توجیهــی یافــت و یــا علتــی بــرای وجــودش نشــان داده شــود، دیگــر گنــاه 

The Great Controversy, pp. 492, 493 — «.نبــود
واژه گنـاه را بـا رشارت جایگزیـن کنیـد و هر دو در تبیین معانی همردیف هسـتند. توضیح 
دادن منشـاء رشارت و همچنیـن آوردن دلیلـی بـرای وجـود آن غیرممکـن اسـت .... رشارت یک 
مزاحـم اسـت، زیـرا که منی تـوان برای حضـورش دلیلی آورد. مرمـوز و غیرقابل توصیف اسـت؛ 
و توجیـه کـردن گنـاه یعنـی دفـاع کـردن از آن. اگـر می شـد بـرای آن توجیهی آورد و یـا دلیلی 

برای وجودش نشـان داده شـود، دیگـر رشارت نبود.

درباره تجربه خودتان با واقعیت اختیار اراده بیاندیشید. چرا ما باید با دعا و احتیاط 
در مورد انتخاب هایی که برای استفاده از اختیارات خود می کنیم، بیاندیشیم؟
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۲ آوریل      دوشنبه      
بیش از دانش فکری

اگـر چـه علـت بوجـود آمـدن گنـاه را منـی توانیـم توضیـح دهیـم (از آنجائـی کـه هیـچ 
توجیهـی بـرای آن وجـود نـدارد)، کالم آشـکار مـی سـازد کـه گنـاه در قلب لوسـیفر در آسـامن 
آغـاز شـد. عـالوه بـر ایـن که از نوشـته های الن جـی. وایت بطور شـگفت انگیـزی بصیرت می 
یابیـم، (بطـور مثـال در فصـل «مبـداء رشارت» از کتـاب جـدال عظیـم)، کالم مقـدس در مـورد 
اینکـه چگونـه رشارت در آسـامن آغـاز شـد، مطالـب زیـادی به ما منـی گوید. اگر چـه کالم خدا 

دربـاره نحـوه بـروز آن بـر روی زمیـن رصیـح تـر می باشـد. 

پیدایـش بـاب ۳ آیـات ۱ تـا ۷ را بخوانیـد. در اینجـا چـه اتفاقـی مـی افتد که مجـرم بودن آدم 
و حـوا را در آنچـه اتفـاق افتـاد، نشـان می دهد؟

 

آنچـه در اینجـا بسـیار غـم انگیـز اسـت، این کـه حوا ازکالمـی که خدا بـه ایشـان گفته بود 
آگاهـی داشـت. او آنهـا را تکـرار کـرد: «خدا به ما گفته اسـت که از میـوه آن درخت نخورید و 
حتـی آن را ملـس نکنیـد مبـادا مبیریـد» (پیدایش باب ۳ آیـه ۳). اگرچه تا آنجا کـه کتاب مقدس 
بـه مـا مـی گویـد، هیـچ چیـز درباره ملـس درخت گفته نشـده بـود، او نسـبت به ایـن حقیقت 

کـه خـوردن از آن میـوه منجر بـه مرگ خواهد شـد آگاه بود. 
آنـگاه شـیطان آشـکارا و بـی رشمانـه آن سـخنان را انـکار منود. مـار به زن گفت، شـام قطعاً 

نخواهیـد مـرد (پیدایش بـاب ۳ آیه ۳). 
سخیف تر از این چه می توانست باشد؟ با وجود اینکه در ابتدا رویکرد شیطان نسبت به 
حوا موذیانه و حیله گرانه بود، به محض اینکه توجه او را جلب کرد و دید که او مقاومت منی 
کند، با این کار او آشکارا فرمان خدا را به چالش کشید. و آنچه غم انگیز می باشد این است که 
حوا از موضع نادانی اقدام نکرد. او منی توانست ادعا کند، «من منی دانستم، من منی دانستم.»

او می دانست.
بـا ایـن حـال، بـا وجـود ایـن آگاهـی، او کار اشـتباه را انجـام داد. اگـر حتـی در محیـط بـی 
عیـب عـدن، دانـش بـه تنهایـی بـرای جلوگیـری از ارتـکاب گنـاه حـوا (و سـپس آدم کـه او هم 
حقیقـت را مـی دانسـت) کافـی نبـود، مـا نبایـد خـود را فریـب دهیم که فکـر کنیـم دانش به 
تنهایـی بـرای نجـات مـا هـم اکنـون کافـی اسـت. آری، مـا بایـد بدانیم کـه کالم خدا بـه ما چه 
می گویـد. امـا جـدا از آگاهـی نسـبت بـه آن نیـز، به نوعـی باید تسـلیم و مطیع فرمان باشـیم. 

ــا وجــود دانشــی کــه  خــدا یــک چیــز گفــت و شــیطان چیــزی دیگــر. آدم و حــوا ب
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داشــتند، تصمیــم گرفتنــد بــه حــرف شــیطان گــوش بدهنــد. بــه ایــن بیاندیشــید کــه 
در طــول بیــش از هــزار ســال، شــرایط چقــدر کــم تغییــر کــرده اســت. مــا چگونــه 

مــی توانیــم از انجــام همــان اشــتباه اجتنــاب کنیــم؟

۳ آوریل      سه شنبه      
نربد در آسامن و زمین

سقوط نخستین والدین ما، جهان را در گناه، رشارت و مرگ فرو برد. مردم ممکن است در مورد 
دالیل بدیهی یا اینکه مقرص کیست، اختالف نظر داشته باشند، اما چه کسی می تواند واقعیِت 

پریشانی، خشونت، شورش و نزاع که همه ما را در اینجا دچار مصیبت کرده، انکار کند؟
مـا در مـورد یـک جـدال کیهانـی، یک نزاع کیهانی صحبـت می کنیم؛ و این تـاوان و جریمه 
مـی باشـد کـه بجـا اسـت. اما منشـاء کیهانـی ایـن درگیری هر چـه که باشـد، در اینجـا بر روی 
زمیـن نیـز در جریـان اسـت. در واقـع، تاریـخ کتـاب مقدسـی آنقـدر زیـاد اسـت کـه از زمـان 
سـقوط در بـاغ عـدن تـا رویدادهـای پایانی کـه به آمدن دوباره عیسـی منتهی می شـود — در 
بسـیاری جهـات، رشح کتـاب مقـدس در بـاب جـدال عظیـم می باشـد. مـا در میانه ایـن جدال 
زندگـی مـی کنیـم. کالم خـدا مبـا توضیـح مـی دهد که چـه چیزی در حـال رخ دادن اسـت، چه 

چیـزی در پشـت آن قـرار دارد و مهمـرت از همـه اینکـه، نحـوه پایـان آن چگونه می باشـد.

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۲ آیـات ۱ تـا ۱۷ را بخوانیـد. ایـن باب چـه تصویری از آسـامن و زمین 
را منایـان می سـازد؟

 

مـا نـربدی در آسـامن و همچنیـن نربدهایـی بـر روی زمیـن می بینیم. نـربد اول میـان اژدها 
(شـیطان، مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۲ آیـات ۷ تـا ۹) و میکائیـل (معنـای عـربی: «چه کسـی مانند 
خداسـت؟») مـی باشـد. لوسـیفر شورشـی بـه عنوان شـیطان (خصم) معروف می شـود، کسـی 
کـه رصفـاً یـک موجـود خلق شـده در نربد بـا خالق ابدی، عیسـی اسـت (عربانیان بـاب ۱ آیات 

۱ و ۲ ؛ یوحنـا بـاب ۱ آیـات ۱ تـا ۴). 
لوسـیفر بـر علیـه خالـق خود شـورش می کرد. جـدال عظیم در بـاره دوئل خدایان نیسـت؛ 
بلکـه دربـاره مخلوقـی اسـت کـه بـر علیـه خالق خود شـورش می کنـد و آن شـورش را با حمله 

بـه خلقت نیز نشـان مـی دهد.
شـیطان که در نربدش در برابر مسـیح در آسـامن شکسـت خورده بود، درسـت پس از تولد 
بـرشی او، در تعقیـب وی بـود (مکاشـفه یوحنا باب ۱۲ آیه ۴). شـیطان که در نربدش با مسـیح 
در اینجا، و سـپس در بیابان و پس از آن بر روی صلیب — پس از شکسـت غیرقابل بازگشـتش 
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در جلجتـا — نـربد بـا قـوم مسـیح را آغـاز منـود. ایـن جنـگ در طـول تاریـخ مسـیحیت شـدت 
یافتـه اسـت (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۲ آیـات ۶ و ۱۴ تـا ۱۶) و تـا پایـان زمـان (مکاشـفه یوحنـا 
بـاب ۱۲ آیـه ۱۷)، تـا وقتـی کـه شـیطان ایـن بـار در هنـگام آمـدن دوبـاره مسـیح، با شکسـتی 

دیگـر روبـرو می شـود، ادامه خواهـد یافت.

مکاشفه یوحنا باب ۱۲ آیات ۱۰ تا ۱۲ را بخوانید. ما در این آیات در میان همه نبردها 
و درگیری هایی که در آیات دیگر دیده می شوند، چه امیدی بدست می آوریم؟

۴ آوریل      چهارشنبه      
با تو همیشه، حتی تا پایان

کتاب مکاشفه یوحنا، جفاهایی را پیشگویی کرد که قوم خدا قرار بود در بخش زیادی از 
 ۶ آیه   ۱۲ باب  یوحنا  مکاشفه  در  شده  پیشگویی  روز   ۱۲۶۰ شوند.  روبرو  آن  با  کلیسا  تاریخ 
(مکاشفه یوحنا باب ۱۲ آیه ۱۴ را نیز ببینید) به ۱۲۶۰ سال تحت جفا بودن کلیسا اشاره دارند. 
«ایـن جفـا هـا کـه در حکومـت نـرون در زمـان شـهادت پولـس آغـاز شـدند، برای قـرن ها 
کامبیـش بـا خشـونت سـبعانه ای ادامه یافتند. مسـیحیان به دروغ به وحشـتناک ترین جنایات 
متهـم مـی شـدند و بـه عنـوان مسـبب مصیبـت هـای بـزرگ از جمله قحطـی، طاعـون و زمین 
لـرزه در نظـر گرفتـه مـی شـدند. هامنطـور کـه هـدف انزجـار عمومـی و سـوء ظـن واقـع می 
شـدند، خربچین هـا آمـاده بودنـد تـا بخاطـر منفعت خود، بـه افراد بی گنـاه خیانت کننـد. آنها 
بـه عنـوان شورشـیان علیـه امپراتـوری، دشـمنان دین و آفات جامعـه محکوم می شـدند. تعداد 
زیـادی از آنهـا جلـوی حیوانـات وحشـی پرتاب می شـدند یـا در تاالرهای شـهر، زنده سـوزانده 
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در هامن زمان، زن (کلیسا) به بیابان فرار کرد (مکاشفه یوحنا باب ۱۲ آیه ۶). او دو بار 
تشبیه شده است که دو بال مانند فرشته داشت. این تصویری را از فرار کردن به منایش می 
گذارد به مکانی که کمک می توانست در آنجا یافت شود. در بیابان از او نگهداری شد و مار 
یا شیطان نتوانستند به او دسرتسی یابند (مکاشفه یوحنا باب ۱۲ آیه ۱۴). خدا همیشه حتی در 

خالل جفاهای بزرگ، بازماندگانی را حفظ منوده است و در پایان زمان نیز چنین خواهد کرد.

در زمینـه خطـرات روزهـای پایانـی، مسـیح بـه حواریونـش فرمود: «مـن هر روزه تـا انقضای 
عـامل بـا شـام هسـتم» (متی بـاب ۲۸ آیـه ۲۰). ما این وعـده فوق العـاده را حتـی در مواجهه 
بـا شـهادت گسـرتده بسـیاری از پیروانـش، چگونـه درک مـی کنیـم؟ (رومیان بـاب ۸ آیات ۳۱ 

تـا ۳۹ و متـی بـاب ۱۰ آیـه ۲۸ را نیـز ببینید.)
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هیچ چیز — نه جفا، نه قحطی و یا مرگ — منی تواند ما را از محبت خدا جدا سازد. حضور 
مسیح با ما، چه اکنون و چه در پایان زمان، بدین معنی نیست که ما از درد، رنج، آزمایش ها و 
یا حتی مرگ در امان هستیم. هرگز چنین معافیتی به ما در این زندگی وعده داده نشده است. 
این بدین معناست که ما از طریق عیسی و کاری که برای ما انجام داده است، می توانیم با 
این امید و وعده که خدا در این مشکالت با ماست و اینکه ما وعده زندگی ابدی در آسامن 
ها و زمین جدید را داریم، زندگی کنیم. ما می توانیم با این امید که رصفنظر از همه آنچه در 
اینجا با آن مواجه می شویم، زندگی  کنیم؛ مانند پولس، می توانیم مطمنئ باشیم که «اکنون 
تاج پیروزی در انتظار من است، هامن تاج نیکی مطلق که خداوند، یعنی آن داور عادل در روز 
بازپسین به من خواهد داد و آن را نه تنها به من، بلکه به همه آنانی که مشتاق ظهور او بوده 
اند، عنایت خواهد فرمود» (دوم تیموتائوس باب ۴ آیه ۸). ما نیز که «مشتاق ظهور او بوده 

ایم»  می توانیم این وعده و امید را برای خود مطالبه کنیم.

۵ آوریل      پنجشنبه      
احکام و انجیل

نـام مـا بـه عنـوان ادونتیسـت هـای روز هفتم، بیـش از آنچه که در بـاره آن بگوئیـم در بر 
دارد. بخـش روز هفتـم نشـان دهنـده روز هفتـم سـبت اسـت که به بـاور ما نه تنهـا در فرمان 
مربوطـه، بلکـه بـه طـور ضمنـی همـه ده فرمـان اشـاره دارد. بخـش ادونتیسـت به بـاور ما به 
ظهـور دوبـاره عیسـی اشـاره دارد، حقیقتـی کـه تنها مـی تواند بخاطـر کاری که مسـیح با مرگ 
کفـاره ای خـود در ظهـور اول انجـام داد، وجود داشـته باشـد. از این رو، نام ما ادونتیسـت روز 

هفتـم بـه دو جـزء بسـیار مهـم و جدایی ناپذیـر حقیقت کنونی اشـاره دارد: احـکام و انجیل.

این آیات چگونه نشان می دهند که احکام و انجیل بطور نزدیکی به هم مرتبط هستند؟
ارمیا باب ۴۴ آیه ۲۳  

رومیان باب ۳ آیات ۲۰ تا ۲۶  
رومیان باب ۷ آیه ۷  

انجیـل، مـژده یـا خـرب خـوش اسـت، مـژده ای کـه بـا اینکـه گنـاه کـرده ایـم و بواسـطه آن 
احـکام خـدا را نقـض کـرده ایـم، از طریـق ایـامن بـه آنچـه مسـیح بـر روی صلیـب انجـام داد، 
گناهامنـان بـرای تجـاوز و رسپیچـی از احـکام او بخشـیده مـی شـود. همچنیـن، بـه مـا قـدرت 

اطاعـت کامـل از احـکام داده شـده اسـت.
پـس جـای تعجـب نیسـت کـه در زمینه روزهـای پایانی، همچنـان که نربد بزرگ شـدت می 

گیـرد، قـوم خـدا به شـیوه ای خاص به تصویر کشـیده می شـوند. 
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مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۱۲ را بخوانیـد. ایـن آیـه چگونه ارتبـاط میان احـکام و انجیل را 
می سـازد؟ منایان 

 

به عنوان ادونتیست های روز هفتم، که به اطاعت از احکام باور داریم، چگونه می 
نتیجه  بلکه  نیست،  قانونگرایی  احکام  از  اطاعت  که  دهیم  نشان  دیگران  به  توانیم 
طبیعی محبت خدا و نجات یافتن توسط اوست؟ آیاتی چون تثنیه باب ۱۱ آیه ۱ و 

اول یوحنا باب ۵ آیه ۳ از این نکته پشتیبانی می کنند؟

۶ آوریل      جمعه      
مطالعـه بیشـرت: مکاشـفه یوحنـا باب ۱۲ آیـات ۹ تـا ۱۲ را بخوانید. و همچنیـن فصل «چرا 
بـه گنـاه اجـازه ورود داده شـد» صفحـات ۳۳-۴۳ ، در کتـاب مشـایخ و انبیـا از نوشـته هـای الـن جی 

وایـت را مطالعـه کنید.
«تا زمانی که متامی موجودات، بیعت با محبت را اذعان می داشتند، هامهنگی کامل در 
رستارس جهان خدا حاصل می بود. شادی سپاه فرشتگان آسامنی این بود که هدف خالق خود 
را تحقق بخشند. آنها از بازتاب دادن جالل او و نشان دادن حمد خویش نسبت به او خوشحال 
می شدند. و در حالی که محبت برای خدا در جایگاهی برتر قرار داشت، محبت به یکدیگر 
آشکار و غیر خودخواهانه بود. هیچ پرده و نُت ناسازی وجود نداشت تا توازن و هامهنگی 
ارکسرت ساموی را به هم بریزد. اما تغییری در این وضعیت با صفا و مرسور پدیدار گشت. در 
آنجا فردی بود که آن اختیار وآزادی را که خدا به مخلوقاتش عطا کرده بود، به انحراف کشانید. 
گناه از کسی رشوع شد که در کنار مسیح، مکرم ترین فرد درنزد خدا شمرده می شد.» — الن 

Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, p. 35 ،جی. وایت
بـه ایـن عبـارت «بیعـت بـا محبـت » الـن جـی. وایـت توجـه کنیـد. ایـن عبـارت قدرمتند و 
رسشـار از معنـی بـه ایـن واقعیـت اشـاره دارد کـه محبـت بـه وفـاداری، رسسـپردگی منجر می 
شـود. همرسی که رشیک زندگی خود را دوسـت دارد، آن دوسـت داشـنت را از طریق وفاداری 
نشـان خواهـد داد. در مـورد موجـودات در آسـامن  نیـز چنیـن بـود و مـا نیـز اکنـون در رابطه 

خـود با خـدا بایـد هامنگونه باشـیم.

سواالتی برای بحث
۱. چــه شــواهدی از کتــاب مقــدس داریــم کــه نــه تنهــا بــه واقعیــت شــیطان بلکــه 
بــه نقــش او در جــدال عظیــم اشــاره مــی کننــد؟ مــا چگونــه مــی توانیــم بــه مــردم 
کمــک کنیــم کــه واقعیــت شــیطان را بــه عنــوان یــک شــخص و نــه تنهــا یــک نمــاد 

شــرارت در قلــب بشــری درک کننــد؟
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ــورد  ــادی در م ــیار زی ــش بس ــا دان ــم، ب ــای روز هفت ــت ه ــوان ادونتیس ــه عن ۲. ب
حقیقــت کتــاب مقــدس برکــت داده شــده ایــم. اگــر چــه ایــن بســیار فــوق العــاده 
اســت، امــا چــرا ایــن دانــش بــرای رســتگاری مــا کافــی نمــی باشــد؟  بــه چــه چیــزی 

ــاز داریــم؟ بیشــتر از تنهــا دانــش فکــری نی
ــه  ــون تجرب ــی اکن ــی حضــور عیســی را در زندگــی خــود، حت ــه چــه روش های ۳. ب
کــرده ایــد؟ ایــن تجربیــات چگونــه مــی تواننــد بــه شــما در مشــکالتی کــه ممکــن 

ــا آنهــا روبــرو باشــید، کمــک کننــد؟ اســت ب
۴. در کالس، بیشــتر دربــاره عبــارت «بیعــت بــا محبــت» صحبــت کنیــد. ایــن نظریــه 
ــان  ــان شــریعت و فیــض و می ــاط می ــر ارتب ــا در درک بهت ــه م ــد ب ــه مــی توان چگون
ــار  ــزی در مــورد آزادی و اختی ــارت چــه چی ــد؟ ایــن عب ایمــان و اطاعــت کمــک کن
ذاتــی در مفهــوم کلــی محبــت بــه مــا مــی آمــوزد؟ حتــی اکنــون بــه چــه روش هایــی 

مــی توانیــم «بیعــت بــا محبــت» را نشــان دهیــم؟
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داستانهای ایامنداران
۶ ژانویه

مورمور شدن برای خدا
توسط اندرو مک چسنی، تبلیغ دینی ادونتیست

صفن کرامت که یک راننده کامیون است مور مور شدن را دوست دارد. 
او وقتی که به موعظه ای گوش می دهد دستانش مور مور می شود. این اتفاق 
در حین دعا و زمانی که درباره دلدادگی تازه اش به عیسی می گوید، رخ می دهد.

کرامـت در مصاحبـه ای در دانشـگاه کارائیـب جنوبـی، یـک مؤسسـه آموزشـی 
وابسـته بـه ادونتیسـت روز هفتـم در جزیـره ترینیـداد و توباگـو بـا نشـان دادن 
پوسـت بـازوی خـود، گفت: «من واقعـاً حضور خـدا را در اینجا احسـاس می کنم.» 

مـو بـر روی پوسـت تیـره اش راسـت شـده بود.
او گفـت، «وقتـی از خـدا صحبـت می کنیـم، ایـن اتفـاق همیشـه بـرای مـن 

می افتـد. مـن ایـن را نشـانه ای از اینکـه تنهـا نیسـتم، می دانـم.»
کرامت در بخش زیادی از عمر ۵۳ ساله خود احساس تنهایی کرده است. 

او تنهـا فرزنـد خانـواده بـود و مـادرش وقتـی او جـوان بـود، از دنیـا رفـت. او 
توسـط پـدری دائم الخمـر در اجتامعـی مسـلامن در ترینیـداد بـزرگ شـد.

کرامـت گفـت،  «پـدرم همیشـه مسـت بـود، پـس مـن بایـد وقتـی او بـه خانـه 
می آمـد از دسـتش فـرار می کـردم. تنهـا بـه خـودم تکیـه می کـردم.»

کرامـت بـه طـور مرتب همـراه با دیگر کودکان در مراسـم مسـجد محل رشکت 
می کـرد. پـس از ازدواج، او و همـرسش بـه دیـن هنـدو گرویـده و هشـت بچـه را 

بـزرگ کردنـد کـه همـه آن ها در کلیسـای کاتولیک رم مسـیحی شـدند.
امـا کرامـت همچنـان احسـاس تنهایـی می کـرد. چنانچـه بـه دنبـال راه بهـرتی 
بـود، مـاری جوانـا را تـرک کـرد. چند سـال بعد سـیگار را ترک منـود و زمانی پس از 

آن،  خـوردن مرشوبـات الکلـی را کنار گذاشـت.
ایـن زمـان بـود کـه مور مـور شـدن ها رشوع شـد. کرامت پـس اینکـه از طریق 
کالس کتـاب مقـّدس کـودکان کـه دانشـگاه بـه کـودکان محلـه ارائـه مـی داد، بـه 
جلسـات بشـارتی دعـوت شـد، رشکـت در آن هـا را رشوع کـرد. فرزنـدان کرامـت 
در کالس هـای هفتگـی  کـه توسـط اسـتادان دانشـگاه تدریـس می شـد، رشکـت 

می کردنـد.



۱۳

کرامـت گفـت، «انجیل به روش بسـیار واضحی اعالم می شـد و پس از ۵۰ سـال 
مـن خداونـد را برای اولین بـار مالقات کردم.»

کرامت و سه فرزندش به سنین ۱۲، ۱۴ و ۱۶ تعمید داده شدند. 
از او در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه اگر مورمور شـدن ها متام شـود، آیا احسـاس 

خواهـد کـرد کـه خـدا او را ترک کرده اسـت، توضیح داد: «نـه! هرگز!»
او گفت که در واقع مور مور شدن را نشانه ای از اینکه تنها نیست، می داند.

او گفت، «خدا با من است.»
بخشـی از هدایـای سـبت سـیزدهم ایـن فصـل بـه کلیسـای دانشـگاه کارائیـب 
جنوبـی فرسـتاده خواهـد شـد تا ایـن دانشـگاه بتوانـد برنامه های بشـارتی خود از 
جملـه کالس هفتگـی کتـاب مقّدس کودکان کـه منجر به تعمیـد کرامت (در چپ) 

و فرزندانـش شـد را گسـرتش دهد.
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۷ تا ۱۳ آوریل   درس دوم   

دانیال و پایان زمان

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: لوقـا بـاب ۱۶ آیـه ۱۰؛ دانیال باب هـای ۱ و ۲، باب ۳ آیـات ۱ تا ۶؛ 
مکاشـفه بـاب ۱۳ آیـات ۱۱ تـا ۱۵؛ دانیـال بـاب ۳ آیـات ۱۳ تـا ۱۸؛ یوحنـا باب ۳ آیـه ۷؛ دانیال 

باب هـای ۴ و ۶.
آیـه حفظی: «سـپس بـه دانیال گفت: خـدای تو از تمـام خدایان بزرگتر اسـت. او خداوند 
همه پادشـاهان اسـت و اسـرار پنهانی را آشـکار می سـازد، زیرا تو توانسـتی این راز را آشـکار 

کنـی» (دانیال بـاب ۲ آیه ۴۷).
خداوند نقشه های بزرگی برای ارسائیل کُهن داشت. «و شام برای من مملکت کََهِنه و اُمت 
مقدس خواهید بود» (خروج باب ۱۹ آیه ۶). این قوم مقدس و این جامعت کاهنان قرار بود 
شاهدان برای خدای یگانه در جهان باشند (اشعیا باب ۴۳ آیات ۱۰ و ۱۲ را ببینید). متأسفانه، 

این امت فراخوانده شده، خدا را نادیده گرفتند. و رسانجام به اسارت بابلیان در آمدند. 
جالب است بدانیم که خدا همچنان قادر بود با وجود فاجعه اسارت، از برخی افراد یهودی 
بعنوان شاهدانش، استفاده کند. به عبارت دیگر، خدا تا حدی از طریق دانیال و سه یار اسیر 
او، آنچه که از طریق ارسائیل و قوم یهودا تحقق نیافته بود را کامل می کرد. در یک مفهوم، 

این مردان منونه ای از آنچه بودند که امت ارسائیل باید می بود و انجام می داد. 
آری، داسـتان هـای ایشـان در زمـان و مکانـی متفـاوت، بسـیار پیـش تـر از روزهـای پایانی 
اتفـاق افتـاد. ولـی همچنـان مـی توانیـم ویژگـی هـا و خصوصیاتـی در ایـن مـردان بیابیـم کـه 
بـه عنـوان الگـوی مـا عمـل کننـد، مـا کـه نـه تنهـا در روزهـای پایانـی زندگـی مـی کنیـم، بلکه 
فراخوانـده شـده ایـم که شـاهدان خـدا در جهانی باشـیم که مانند بت پرسـتان دربـار بابل، او 

را منـی شناسـند. مـا از داسـتان هـای آنهـا چـه چیزهایی مـی توانیـم بیاموزیم؟
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۴ آوریل آماده شوید.
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۸ آوریل      یکشنبه      
امین بودن در کوچکرتین امور

«کسی که در امور کوچک درستکار باشد، در کارهای بزرگ هم درستکار خواهد بود و کسی که 
در امور کوچک نادرست باشد، در کارهای بزرگ هم نادرست خواهد بود» (لوقا باب ۱۶ آیه ۱۰).

به سخنان عیسی در اینجا توجه کنید. «نادرستی [و بی تفاوتی] نسبت به کوچک ترین امور» 
بسیار آسان است، اینطور نیست؟ مشکل« کوچکرتین امور» نیست، گرچه کوچکرتین چیز ها 
هم در جای خود از اهمیت خاصی برخوردار هستند.  هامنطور که اکرث ما چه بواسطه تجربه 
شخصی یا توسط عربت های دیگران (یا هر دو) می دانیم، مشکل این است که بی تفاوتی اول به 
بی تفاوتی دوم و به همین منوال ادامه یافته  تا اینکه «در بزرگرتین امور نادرست » می شویم. 

بـا ایـن فکـر در ذهـن، داسـتان بـاب ۱ دانیـال، نخسـتین تجربه هـای این چهار یهـودی در 
اسـارت بابـل را انتخـاب می کنیم.

دانیـال بـاب ۱ را بخوانیـد. موضعـی کـه دانیال، حننیا، میشـائیل و عزریا گرفتنـد، به چه روش 
هایـی آنچـه را کـه ارسائیـل باسـتان بایـد برای امت هـا می بود منعکـس می کنـد؟ تثنیه باب 

۴ آیـات ۶ تـا ٨ و زکریـا بـاب ۸ آیـه ۲۳ را نیز ببینید. 
 

اگـر چـه آیـات فوق بطور مسـتقیم نـوع رژیم غذایی  دانیال و دوسـتانش را به داشـنت«ده 
برابـر دانـش» آنـان نسـبت بـه دیگران ربـط منی دهند (دانیال بـاب ۱ آیه ۲۰) ولـی با این حال 
ایـن ارتبـاط بـه وضـوح در آنجـا وجـود دارد. ایـن بـاب همچنیـن مـی گوید کـه خدا به ایشـان 
ایـن دانـش و حکمـت را داده اسـت. یعنـی، خداونـد توانسـت با آنـان کار کند، بخاطـر این که 
آنـان در خـوردن غذاهـای ناپـاک بابـل پرهیـز کردنـد. آنهـا اطاعت منودنـد و خدا مطیـع بودن 
ایشـان را برکـت داد. آیـا اگـر ارسائیـل بـه عنـوان یـک مجموعـه ماننـد ایـن چهـار مـرد جـوان، 
صادقانـه و وفادارانـه مطیـع آمـوزه هـای کتاب مقـدس بودند، خـدا کاری مانند آنچـه برای آن 
چهـار مـرد انجـام داد، بـرای ایشـان نیـز انجام منـی داد؟ مطمئناً. و آیـا او ایـن کار را هم اکنون 

در روزهـای پایانـی، اگـر ما وفـادار باشـیم، برایامن انجـام نخواهد داد؟

از آنجایــی کــه نــور و حقایــق زیــادی بــه مــا داده شــده اســت، مــا بــه عنــوان یــک 
کلیســا بایــد از خــود بپرســیم: آیــا نســبت بــه آنچــه کــه بــه مــا داده شــده اســت، 
وفــادار و مطیــع هســتیم؟ در عیــن حــال، چگونــه هــر کــدام از مــا بصــورت فــردی 
ــا شــاهدان  ــادر ســازد ت ــا را ق ــه م ــی داشــته باشــیم ک ــم مســئولیت های مــی توانی

قدرتمنــدی بــرای خــدا باشــیم؟



۱۶

۹ آوریل      دوشنبه      
فروتنی دانیال

در رستـارس جهـان و بـرای هـزاران سـال، بـاب ۲ دانیـال بـه تعداد بیشـامری از مـردم کمک 
منـود تـا بـه خـدای کتـاب مقدس ایـامن آورند. ایـن باب شـواهد قدرمتنـد عقالنی نه تنهـا برای 
وجـود خـدا، بلکـه بـرای علـم غیـب او ارائـه می دهـد. در حقیقـت، مکاشـفه ای کـه این باب 

از علـم غیـب خـدا ارائـه می دهـد، گواهـی بر وجود خداسـت. 

دانیال باب ۲ را بخوانید. این باب چگونه شواهدی قانع کننده برای واقعیت خدا ارائه می 
دهد؟ به اروپای امروزی آنگونه که در کتاب دانیال به تصویر کشیده شده است، توجه کنید 
(دانیال باب ۲ آیات ۴۰ تا ۴۳). چگونه ممکن است مردی که در ۲۶۰۰ سال پیش زندگی می 

کرد، بدون وحی و الهام، بتواند چنین دقیق رشایط را در اینجا توصیف کند؟
 

دانیـال آشـکارا و بـدون اینکـه خجـل باشـد متامـی اعتبار آنچـه که برایـش منایان شـده بود 
را بـه خـدا نسـبت مـی دهـد. او چقـدر راحـت می توانسـت برای حکمـت و فهمی کـه در باره 
رویـای پادشـاه و تعبیـر آن بـه او عطـا شـده بـود خودسـتائی کنـد! امـا دانیـال بهـرت از آن مـی 
دانسـت. دعاهـای او و دیگـران (دانیـال بـاب ۲ آیـات ۱۷ تا ۲۳)، وابسـتگی مطلق ایشـان را به 

خـدا نشـان داد؛ در غیـر اینصـورت آنهـا با سـایر مـردان خردمند مـی مردند. 
کمـی بعـد، دانیـال بـه پادشـاه یـادآوری کـرد کـه هیچکـدام از مـردان حرفـه ای حکیـم، 
جادوگـران و یـا سـاحران او قـادر نبودنـد تـا رویـای پادشـاه را بازگـو کننـد. در مقابـل، خـدای 

آسـامن مـی توانـد ارسار را فـاش سـازد، زیـرا او تنهـا خـدای حقیقـی اسـت.
بنابرایـن، دانیـال در فروتنـی و وابسـتگی اش بـه خـدا، قادر بود یک شـاهد قدرمتند باشـد. 
اگـر دانیـال در آن زمـان فروتنـی نشـان داد، مـا امـروزه تا چه میزان بیشـرت باید فروتن باشـیم؟ 
گذشـته از هـر چیـز، مـا الهامـی از نقشـه نجات داریم کـه دانیال نداشـت؛ و اگر چیـزی بتواند 

مـا را فروتـن نگـه دارد، بایـد دانـش آنچه که عیسـی بـر روی صلیب انجام داد، باشـد.

ــا در  ــه م ــزی ب ــا مــی آمــوزد؟ چــه چی ــه م ــاره فروتنــی ب ــزی درب صلیــب چــه چی
مــورد نــه تنهــا گناهــکاری مــا بلکــه وابســتگی مطلقمــان بــه خــدا بــرای نجــات، 
ــه ایــن بیاندیشــید کــه بــدون صلیــب چــه وضعیتــی مــی داشــتید.  مــی گویــد؟ ب
ــان  ــم؟ غالطی ــه خــود ببالی ــر از صلیــب، ب ــد در مــورد چــه چیــزی غی ــا بای پــس م

ــد. ــه ۱۴ را ببینی ــاب ۶ آی ب



۱۷

۱۰ آوریل      سه شنبه      
متثال طالیی

شـاگردان کتـاب مقـدس برای مدت هاسـت کـه متوجه ارتباط میـان باب ۳ دانیال، داسـتان 
سـه عربانـی در دشـت دورا و بـاب ۱۳ مکاشـفه شـده انـد؛ تصویـری از جفایی که قـوم خدا در 

گذشـته بـا آن روبـرو شـدند و در روزهای پایانـی نیز تجربـه خواهند کرد. 

دانیـال بـاب ۳ آیـات ۱ تـا ۶ را بـا مکاشـفه بـاب ۱۳ آیـات ۱۱ تـا ۱۵ مقایسـه کنیـد. شـباهت 
هـای میـان ایـن آیـات کدامند؟

 

در هـر دو مـورد، مسـئله عبـادت در مرکزیت قـرار دارد، اما هر دو در مورد عبادتی سـخن 
مـی گوینـد کـه اجبـاری اسـت. یعنی، قدرت های سیاسـی خواسـتار کرنش و پرستشـی هسـتند 

کـه فقـط به خداونـد تعلق دارد.

دانیـال بـاب ۳ آیـات ۱۳ تـا ۱۸ را بخوانیـد. ما از این داسـتان، چه چیزی مـی توانیم بیاموزیم 
کـه بـه مـا در درک نـه تنهـا آنچـه در روزهـای پایانـی بـا آن مواجـه خواهیم شـد، بلکـه نحوه 

روبـرو شـدن با آن، کمـک کند؟
 

نبوکدنـرص بـه عنـوان قدرمتندتریـن حاکـم زمیـن، ایـن مـردان و خدایشـان را بـه متسـخر 
گرفـت و گفـت، «کـدام خدایـی اسـت کـه بتواند شـام را از دسـت مـن نجات دهـد؟» او خیلی 
زود دریافـت کـه آن خـدا کـه بـود، زیـرا بعدهـا اعالم منود: «سـپاس بر خدای شـدرک، میشـک 
و عبدنغـو! او فرشـته خـود را فرسـتاد تـا ایـن مردانـی کـه او را خدمـت می کنند و بـه او توکل 
دارنـد و از فرمـان مـن رسپیچـی کردنـد و جـان خـود را بـه خطر انداختنـد تـا در مقابل خدای 

دیگـری جـز خـدای خودشـان سـجده نکننـد، نجات دهـد» (دانیـال باب ۳ آیـه ۲۸).
بـدون تردیـد، پادشـاه پـس از دیدن چنین معجزه ای، متقاعد شـد که چیـز خاصی در مورد 

خدایـی که این مـردان خادم او بودند، وجود داشـت.
فـرض کنیـد، حتـی اگـر ایـن مـردان جـوان از شـعله هـای آتـش نجـات منـی یافتنـد، چیـزی 
کـه آنهـا متوجـه شـدند دور از احتـامل نبـود (دانیـال باب ۳ آیـه ۱۸). چـرا آنها با وجـود اینکه 
ممکـن بـود زنـده در آتش سـوزانیده شـوند، از فرمان پادشـاه اطاعت منی کردند؟ این داسـتان، 
شـهادتی قدرمتنـد از ایـامن و متایـل ایشـان بـه ایسـتادگی بر رس آنچـه باور داشـتند، رصف نظر 

از عواقـب آن، می باشـد. 



۱۸

هنگامــی کــه مســئله عبــادت در روزهــای پایانــی مطــرح مــی شــود، مــا چگونــه مــی 
توانیــم مطمئــن باشــیم کــه ماننــد ایــن مــردان وفــادار بمانیــم؟ اگــر مــا اکنــون در 
آنچــه «کوچکتریــن» اســت، امیــن نیســتیم، چــه چیــزی باعــث مــی شــود فکــر کنیــم 

در چیــزی بــه بزرگــی بحــران پایانــی امیــن باشــیم؟

۱۱ آوریل      چهارشنبه      
تغییر کیش و ایامن آوردن غیریهودیان

بـاب ۳ دانیـال بـا اذعـان نبوکدنـرص به (وجـود و قدرت خـدای حقیقی) آغاز می شـود. اما 
اذعـان بـه وجـود خـدا و قـدرت او ماننـد داشـنت تجربه تولـد تازه منی باشـد، چیزی که عیسـی 
فرمـود بـرای نجـات از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت (یوحنـا بـاب ۳ آیـه ۷ را ببینیـد). در 
حقیقـت، فـردی کـه در دانیـال بـاب ۴ آیـه ۳۰ بـه تصویر کشـیده شـده اسـت، جانـی نبود که 

از ایـامن به خـدا برخوردار باشـد.

دانیـال بـاب ۴ آیـه ۳۰ را بخوانیـد. مشـکل ایـن مـرد چـه بـود؟ یوحنـا بـاب ۱۵ آیـه ۵، اعامل 
رسـوالن بـاب ۱۷ آیـه ۲۸ و دانیـال بـاب ۵ آیـه ۲۳ را نیـز ببینیـد. 

 

اگـر چـه پیـش از زمانـی کـه فصـل بـه پایـان برسـد، نبوکدنـرص بـه شـیوه ای نـا مطبـوع 
آموخـت کـه متـام قـدرت هـای حقیقـی در خـدا هسـتند و بـدون خـدا او چیـزی نیسـت.

«پادشـاهی کـه قبـالً مغـرور بـود، فرزنـد فروتن خدا شـده بـود؛ آن حاکم مسـتبد و از خود 
راضـی، بـه پادشـاه عاقـل و مهربان تبدیل شـده بـود. او که خدای آسـامن را به مبـارزه طلبیده 
و بـه او کفـر گفتـه بـود، اکنون بر قـدرت خدای تعالی اذعان داشـت و صادقانـه بدنبال ترویج 
تـرس از خداونـد و سـعادت بندگانـش بود. نبوکدنرص تحت رسزنش خدا که پادشـاه پادشـاهان 
و خداونـد خداونـدان اسـت، دسـت کـم درسـی را آموخـت که همه حاکـامن بایـد بیاموزند — 
عظمـت واقعـی شـامل نیکوئـی حقیقی می شـود. او خداونـد را به عنوان خـدای زنده پذیرفت 
و گفـت، اکنـون مـن نبوکدنـرص، پادشـاه آسـامن هـا را حمـد و سـپاس مـی گویـم. جـالل از آن 
اوسـت کـه متـام کارهایـش برحـق اسـت و می توانـد متکربان را فروتن و پسـت سـازد » — الن 

Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 521 ،جـی. وایـت

دانیال باب ۴ آیه ۳۵ را بخوانید. نبوکدنرص در اینجا نیز چه حقایقی در مورد خدا بیان می کند؟
 



۱۹

بـاب ۴ دانیـال بـه اعـرتاف یـک غیـر یهـودی مبنـی بـر اقتـدار، سـلطه و قـدرت خـدای 
«عربانیـان» پایـان مـی یابـد. در یـک مفهـوم، ایـن صحنـه منـادی آن چیـزی اسـت در کلیسـای 
اولیـه اتفـاق افتـاد. یعنـی زمانـی کـه غیـر یهودیـان از طریق شـهادت یهودیـان و قـدرت خدا، 
حقیقـت را در مـورد خداونـد آموختنـد و رشوع بـه اعـالم آن حقیقـت بـه جهانیـان منودنـد.

ــا بــاب ۳ آیــه ۷ را بخوانیــد. اگــر چــه مــا بــه وقایــع پایــان زمــان بــه عنــوان  یوحن
ــزی مــی  ــم، در اینجــا عیســی چــه چی ــگاه مــی کنی ــا ن ــادت و جف حکــم مــرگ، عب
گویــد کــه فراتــر از هــر چیــز دیگــر، مــردم را بــرای روزهــای پایانــی آمــاده مــی کنــد؟

۱۲ آوریل      پنجشنبه      
وفاداری دانیال

دانیال باب ۶ را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱. دانیال باب ۶ آیات ۴ و ۵ چه چیزی در مورد شخصیت دانیال منایان می سازند؟ ما درباره 
اینکه چگونه باید دیده شویم، چه درس هایی از این آیات می توانیم برداشت کنیم؟

 
 

۲. چـه شـباهت هایـی مـی توانیـم در ایـن بـاب بیابیـم کـه آن را بـه اتفاقـات پایـان جهـان 
آنگونـه کـه در کتـاب مکاشـفه بـه تصویر کشـیده شـده انـد، مرتبط می سـازد؟ مکاشـفه باب 

۱۳ آیـات ۴ و ۸ و ۱۱ تـا ۱۷ را ببینیـد.
 
 

۳. خـود را بـه جـای دانیـال در ایـن موقعیت قرار دهید. چه منطق یا اسـتداللی می توانسـت 
بـرای دعـا نکـردن ارائـه دهـد؟ یعنی، چگونه می توانسـت امتنـاع خود را توجیه کنـد و از این 

رو، خـود را از افتادن در چاه شـیرها برهاند؟
 
 



۲۰

۴. شـام فکـر مـی کنیـد چـرا دانیـال ماننـد همیشـه بـه دعـا کـردن ادامـه داد، حتـی اگـر چـه 
مجبـور نبود؟ الزامـاً 

 

۵. داریـوش پادشـاه پیـش از اینکـه دانیـال بـه درون چـاه شـیرها انداختـه شـود، چـه چیـزی 
گفـت (دانیـال بـاب ۶ آیـه ۱۶)، کـه نشـان داد او چیـزی در مـورد قـدرت خـدای دانیـال مـی 
دانسـت؟ چـه چیـزی در سـخنان او، شـهادت دانیـال بـه پادشـاه در رابطـه بـا خدایـی کـه او 

عبـادت و خدمـت مـی کـرد، نشـان داد؟
 
 

۱۳ آوریل      جمعه      
مطالعـه بیشـرت: «همچنانکـه مـا بـه انتهـای تاریـخ ایـن جهـان نزدیـک مـی شـویم، 
پیشـگویی هـای ثبـت شـده توسـط دانیـال، توجـه ویـژه مـا را مـی طلبـد، زیـرا آنهـا بـا زمانـی 
کـه مـا در آن زندگـی مـی کنیـم، مرتبـط هسـتند. آمـوزه هـای آخریـن کتـاب عهـد جدیـد 
بایـد بـا ایـن مطالـب مرتبـط شـوند. شـیطان بسـیاری را هدایـت کـرده اسـت تـا بـاور کننـد 
کـه بخـش هـای پیشـگویی نوشـته هـای دانیـال و یوحنـا افشـاء کننـده قابـل درک نبودنـد. اما 
وعـده واضـح اسـت کـه برکتـی ویـژه، مطالعـه ایـن پیشـگویی ها را بهمـراه خواهـد داشـت. 
‘خردمنـدان همـه چیـز را درک خواهنـد کـرد’ [دانیـال بـاب ۱۲ آیـه ۱۰]، و از رؤیـای دانیـال 
سـخن مـی گفـت کـه بایـد در در روزهـای پایانـی آشـکار شـود؛ و از مکاشـفه ای که مسـیح به 
خدمتگـزارش یوحنـا داد بـرای راهنامیـی قـوم خـدا در طـول قـرن ها، وعده این اسـت، ‘خوشـا 
بـه حـال کسـی کـه ایـن را مـی خواند و کسـانی کـه به کلـامت این نبـوت گوش دهنـد و طبق 
 آنچـه در آن نوشـته شـده اسـت، عمـل کننـد.’ مکاشـفه بـاب ۱ آیـه ۳.» — الـن جـی. وایـت،

Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 547
اگـر چـه متایـل داریـم در زمینـه ظهور و سـقوط ملـت هـا، داوری (دانیال بـاب ۷ آیه ۲۲ و 
۲۶، بـاب ۸ آیـه ۱۴) و نجـات نهایـی قـوم خـدا در زمـان سـختی هـا (دانیال بـاب ۱۲ آیه ۱) به 
کتـاب دانیـال بنگریـم؛ ایـن هفتـه دیدیـم که کتـاب دانیـال همچنین مـی تواند منونـه هایی از 
مفهـوم آمـاده بـودن فـردی مـا برای مشـکالت و جفـا هـای در زمان بروزشـان، ارائه مـی دهد. 
در ایـن معنـا، ایـن روایـات، پیـام هـای بسـیار مهمـی در روزهای پایانی بـه ما ارائه مـی دهند. 
گذشـته از هـر چیـز، آگاهـی از «نشـان وحـش» و «زمان سـختی هـا» و جفا های پیـش رو هر  
چنـد هـم مفیـد باشـد، اگـر مـا ایـن نـوع تجربه بـا خـدا را کـه الزم داریـم نداشـتیم، متـام این 
دانـش هـا تنهـا باعـث محکومیـت ما خواهند شـد. بیـش از هر چیـز دیگر، ما بـه تجربه «تولد 

تـازه» نیـاز داریـم که دانیـال و دیگـران از جمله نبوکدنرص داشـتند.
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سواالتی برای بحث
۱. دعــای دانیــال در بــاب ۹ آیــات ۳ تــا ۱۹ را بخوانیــد. ایــن دعــا چگونــه نشــان مــی 
دهــد کــه دانیــال فیــض را درک کــرد و اینکــه خــدا بــا لطــف خــود، بــر خــالف هــر 
گونــه شایســتگی یــا خوبــی از طــرف مــا، بــه مــا محبــت مــی کنــد و مــا را نجــات 
ــز بســیار  ــه کــردن آن نی ــا درک ایــن حقیقــت، بلکــه تجرب ــه تنه مــی دهــد؟ چــرا ن

اهمیــت دارد؟
ــال  ــاب ۳) و دانی ــال ب ــی (دانی ــرد عبران ــه ف ــه س ــی ک ــورد چالش ۲. در کالس در م
(دانیــال بــاب ۶) در زمینــه ایســتادگی در زمانــی کــه فعالیــت هــای مذهبــی ایشــان 
ــه  ــت چ ــد. در دو روای ــث کنی ــد، بح ــرار گرفتن ــی ق ــات سیاس ــد مقام ــورد تهدی م
ــزی  ــه چی ــت چ ــر دو روای ــا از ه ــی؟ و م ــاوت های ــه تف ــم؟ چ ــی یابی ــابهاتی م تش

ــم؟ ــم بیاموزی ــی توانی ــیم، م ــد باش ــاهدانی قدرتمن ــه ش ــاداری و اینک ــاره وف درب
۳. داشــتن «تولــد تــازه» بــه چــه معناســت؟ چــرا عیســی فرمــود مــا «بایــد دوبــاره 

متولــد شــویم» (یوحنــا بــاب ۳ آیــه ۷)؟
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داستانهای ایامنداران
۱۳ ژانویه

دعا برای خانواده هندی
توسط اندرو مک چسنی، تبلیغ دینی ادونتیست

آرپیتـا بوسـله، دانش آمـوز ۱۴ سـاله در مدرسـه ادونتیسـت روز هفتم در غرب 
هنـد، زمانـی که کامیونی از پشـت بـه ارابه پدرش اصابت منود، او را از دسـت داد.

شـدت تصـادف باعـث شـد پـدرش، روئاصاحب بوسـله بـه داخل مسـیر جلوی 
دو گاو پرتـاب شـود و بـا خودرویـی دیگـر برخـورد کند.

هراس و شـوک ایجاد شـده از مرگ وی باعث شـد مادرش که کر و الل اسـت، 
پیـش از موعـد وضـع حمـل کند. آرپیتا بوسـله یـک ماه زود بـه دنیا آمد.

بوسـله در مصاحبـه ای در مدرسـه ادونتیسـت روز هفتـم آالت واقـع در ۳۰ 
کیلومـرتی کوالپـور، شـهری شـلوغ بـا جمعیـت بیـش از ۱ میلیـون نفر، گفـت، «اما 
خـدا توانسـت از مـرگ پـدرم بـرای هدایت مادرم به سـوی عیسـی اسـتفاده کند.»

بوسـله نخسـتین ماه هـای زندگی خـود را با مادرش، آکاتای در بیامرسـتان سـپری 
کـرد. هـم او و هـم مادرش ناتوان بودنـد. این وضعیت خطرناک باعـث نگرانی دایی 

او، سـاتیش  کـه روزانـه در بیامرسـتان به مالقات آن ها می رفت، شـد. 
یـک روز شـنبه وقتـی که سـاتیش برای تشـویق خواهرش به بیامرسـتان رسـید، 
غریبـه ای را دیـد کـه بـه کنـار همـه تخت هـا رفتـه و بـا مریض هـا دعـا می کنـد. 
سـاتیش بـا کنجـکاوی بـه آن مـرد نزدیـک شـد و متوجـه شـد کـه او یـک شـبان 

ادونتیسـت بـود.
بوسـله گفـت، «دایـی مـن هنـدو بود. امـا برای کمـک به مـادرم درمانـده بود، 

بنابرایـن از شـبان خواسـت کـه برای او دعـا کند.»
شـبان بـرای مـادر و بچـه دعـا کرد. سـاتیش با اسـتفاده از زبان اشـاره، سـخنان 

شـبان را بـرای خواهـرش ترجمه کرد. 
در حینیکـه شـبان بـه طـور مرتـب از مـادر و نـوزاد بازدیـد منـود، حـال آن هـا 
رشوع بـه بهبـودی منـود. بوسـله گفـت کـه سـاتیش شـگفت زده از شـبان در مـورد 
ایامنـش پرسـید. پـس از چنـد مـاه مطالعـه کتـاب مقـّدس، سـاتیش و خواهـرش 
عیسـی را پذیرفتنـد. مـادر، دخـرت خـود را وقـف خدا منـود و از زمانی کـه رشوع به 

حـرف زدن کـرد،  بـه او آموخـت کـه هـر روز سـاعت ۷ عـرص دعـا کنـد.
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بوسـله گفـت، «هـر روز در سـاعت ۷ عـرص مـن  بی توجه به جایی که هسـتم، 
دسـتانم را بـرای دعـا بـه هـم می گیـرم. تـا جایـی کـه یـادم می آیـد مـن ایـن کار 
را انجـام مـی دادم.» او اکنـون دانش آمـوز کالس هفتـم مدرسـه شـبانه روزی آالت 
ادونتیسـت اسـت کـه بودجـه بـرای سـاخنت سـاختامن جدیـد کالس هایـش را از 

هدایـای سـبت سـیزدهم در فصـل سـوم ۲۰۱۷ دریافـت منـود.
بوسله خود در سن ۱۳ سالگی تعمید داده شد.

بوسـله گفـت، «مـن تصمیم گرفتم تعمیـد ببینم زیرا دیده ام که عیسـی چگونه 
خانـواده مـن را از طریـق کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم برکـت داده اسـت. مـن 
می خواهـم بدلیـل داسـتان زندگـی مـادرم از عیسـی پیـروی کنم. من متـام کارهایی 

که عیسـی بـرای او انجـام داده اسـت را دیده ام.»
آرپیتا بوسله،  دانش آموز ۱۴ ساله یک مدرسه ادونتیست در غرب هند.
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۱۴ تا ۲۰ آوریل   درس سوم   

عیسی و کتاب مکاشفة یوحنا

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اول قرنتیـان بـاب ۱۰ آیات ۱ تـا ۱۱؛ مکاشـفه یوحنا بـاب ۱۲ آیات ۱ 
تـا ۱۷، بـاب ۱۹ آیـات ۱۱ تـا ۱۵؛ افسسـیان بـاب ۱ آیـه ۲۰؛ مکاشـفه یوحنـا باب ۱۱ آیـه ۱۹، باب 

۱ آیـات ۱۰ تـا ۱۸.
آیه حفظی: «به آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت خود خواهم بخشید، هامن 

طور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم » (مکاشفه یوحنا باب ۳ آیه ۲۱).
حتـی مـرور رسیـع عهـد جدیـد، حقیقتی مهـم را منایـان می سـازد: عهد جدید مسـتقیامً به 
عهـد قدیـم پیونـد دارد. زمـان و زمـان دوبـاره، انجیـل هـا و رسـاله هـا یا بـه وقایع عهـد قدیم 
اشـاره دارنـد و یـا مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم از آن نقـل قـول مـی کننـد. و وقتی که عیسـی به 
خـود و بـه بشـارت خویـش اشـاره می کـرد، چند بـار در مورد اینکـه نبوت «کالم مقـدس» باید 
«تحقـق» یابـد، صحبـت کـرد؟ (متـی بـاب ۲۶ آیـات ۵۴ و ۵۶، مرقـس بـاب ۱۴ آیـه ۴۹، یوحنـا 

بـاب ۱۳ آیـه ۱۸ و بـاب ۱۷ آیـه ۱۲ را ببینیـد)
همیـن مطلـب مـی توانـد درباره کتاب مکاشـفه یوحنـا گفته شـود. در واقع، مفهـوم کتاب 
مکاشـفه یوحنـا جـدای از عهـد قدیـم و بویـژه کتـاب دانیال غیر ممکن می باشـد. ایـن یکی از 

دالیلـی اسـت کـه چـرا ما اغلـب هر دو کتـاب را با هـم مطالعه مـی کنیم.
یکـی از جنبـه هـای بسـیار مهـم رجـوع کردن بـه عهد قدیـم در مکاشـفه یوحنا این اسـت 
کـه در کنـار بقیـه کتـاب، عیسـی را منایـان مـی سـازند. مکاشـفه کامـًال دربـاره عیسـی و اینکه 
چـه کسـی بـود و کاری کـه بـرای قومـش انجام داد و آن چیزی اسـت کـه در پایان جهـان برای 
مـا انجـام خواهـد داد. رضوری اسـت کـه در مترکز بـر وقایع پایـان زمان، عیسـی در مرکزیت و 
مقابلـامن قـرار داشـته باشـد، دقیقـاً هـامن کاری که کتـاب مکاشـفه یوحنا انجام مـی دهد. در 

درس ایـن هفتـه،  از طریـق دریچـه کتـاب مکاشـفه یوحنـا به عیسـی نگاه مـی کنیم. 
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۱ آوریل آماده شوید.
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۱۵ آوریل      یکشنبه      
ساختار کتاب مکاشفه

در میـان بسـیاری از چیزهـای مشـرتکی که کتـاب دانیال و مکاشـفه یوحنا دارنـد، دو بخش 
اساسـی شـامل آنها می باشـد:تاریخی و آخرت شناسـی(وقایع پایان زمان). هر دو این مفاهیم 
بطـور دقیقـی در هـر کتـاب مرتبـط هسـتند. ما ممکن اسـت وقایـع تاریخی را به عنـوان پیش 
در آمـد یـا منونـه هایـی از وقایع بزرگ و جهانـی روزهای پایانی حتی اگر در مقیاسـی کوچکرت، 
ببینیـم. یعنـی، بـا مطالعـه آنچـه در تاریـخ عهـد قدیـم اتفـاق افتـاد، مـی توانیـم بینشـی برای 
آنچـه در زمـان مـا و فراتـر از آن رخ خواهد داد، داشـته باشـیم. اگر چه این اصـل تنها به کتاب 

دانیـال و مکاشـفه یوحنا محدود منی شـود. 

اول قرنتیـان بـاب ۱۰ آیـات ۱ تـا ۱۱ را بخوانیـد. در ایـن آیـات، اصـول گفتـه شـده در بـاال را 
چگونـه مـی بینیم؟ 

 

هامنطـور کـه هفتـه پیش دیدیم، برخی از داسـتان هـای کتاب دانیال (دانیـال باب ۳ آیات 
۶، ۱۵ و ۲۷؛ و بـاب ۶ آیـات ۶ تـا ۹ و ۲۱ و ۲۲) حـوادث تاریخـی محلـی  بودنـد که به گونه ای 
بازتـاب دهنـده وقایـع آخرالزمان هسـتند که در کتاب مکاشـفه به تصویر کشـیده شـده اند. با 
مطالعـه ایـن داسـتان ها، حـد اقل می توانیم نگاهی اجاملی و بینشـی در مقیاسـی گسـرتده تر 
در مـورد برخـی از چیزهایـی کـه قـوم خـدا در پایـان زمـان بـا آنها روبرو خواهد شـد، بدسـت 
آوریـم. اگـر چـه شـاید، مهم تریـن نکته این اسـت که بدون در نظـر گرفنت موقعیـت کنونی ما 
در اینجـا، بـه مـا تضمین رسـتگاری نهایی داده شـده اسـت. در کنـار چیزهای دیگـری که کتاب 

مکاشـفه یوحنـا تعلیـم مـی دهد، اطمینـان از پیروزی را تضمیـن می دهد.
اگـر چـه چندیـن اسـتثنا وجـود دارد، بخـش تاریخی مکاشـفه یوحنا باب های ۱ تـا ۱۱ و در 

مـورد پایـان زمان، باب هـای۱۳ تا ۲۲ می باشـند. 

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۲ آیـات ۱ تـا ۱۷ را بخوانید. این بـاب در بخش تاریخی یـا رویدادهای 
پایـان زمـان قرار می گیـرد و چرا؟

 

هامنطـور کـه مـی توانیـم ببینیـم، ایـن بـاب متعلـق به هـر دو بخش می باشـد. چـرا؟ زیرا 
در مـورد درگیـری هـای تاریخـی — اخـراج شـیطان از آسـامن (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۲ آیـات 
۷ تـا ۹)، حملـه شـیطان بـه عیسـی در زمـان نـوزادی (مکاشـفه یوحنا بـاب ۱۲ آیـه ۴) و جفای 



۲۶

کلیسـا در تاریخ بعدی کلیسـا (مکاشـفه یوحنا باب ۱۲ آیات ۱۴ تا ۱۶) — و در ادامه، تصویر 
حملـه شـیطان بـه بازمانـدگان پایـان زمان (مکاشـفه یوحنـا باب ۱۲ آیـه ۱۷) صحبـت می کند.

ــن  ــم، ای ــی گیری ــخ م ــا از تاری ــه م ــی ک ــی از درس های ــه یک ــت ک ــده اس ــه ش گفت
اســت کــه مــا هرگــز از تاریــخ درس نمــی گیریــم. ایــده ایــن اســت کــه بــدون در 
نظــر گرفتــن دوره زندگــی، مــردم بــه انجــام اشــتباهات مشــابه ادامــه مــی دهنــد. بــا 
وجــود تاریــخ زیــادی کــه مــا مــی توانیــم از آن درس بگیریــم، چگونــه مــی توانیــم 

از انجــام اشــتباهات مشــابه اجتنــاب کنیــم؟

۱۶ آوریل      دوشنبه      
تصویر عیسی

آیـات زیـر کـه اسـامی و در مـواردی رشح هـای متعـددی بـرای عیسـی و آنچـه انجـام داده، 
ارائـه مـی دهـد و یـا خواهـد داد و یـا دارنـد را بخوانیـد. ایـن آیات چـه چیزی درباره عیسـی 

بـه مـا مـی آموزند؟
مکاشفه یوحنا باب ۱ آیه ۵  

مکاشفه یوحنا باب ۱ آیه ۱۸  
مکاشفه یوحنا باب ۵ آیه ۸  

مکاشفه یوحنا باب ۱۹ آیات ۱۱ تا ۱۵  
مکاشفه یوحنا باب ۲۱ آیه ۶  

ایـن هـا تنهـا برخـی از بسـیار آیـات موجـود در مکاشـفه یوحنـا هسـتند کـه عیسـی را در 
نقـش هـا و عملکردهـای متفـاوت بـه تصویـر مـی کشـند. او بـره اسـت که بـه اولین آمـدن او  
اشـاره دارد کـه در آن خـود را بـه عنـوان قربانی گناهان ما ارائه داد. «پس خـود را از خمیرمایه 
کهنـه پـاک سـازید تـا فطیر تـازه باشـید، چنانکه بـی خمیرمایه هسـتید زیرا که فصح ما مسـیح 
در راه مـا ذبـح شـده اسـت» (اول قرنتیـان بـاب ۵ آیـه ۷). او همچنیـن کسـی بـود کـه «هالک 
شـد و اینـک تـا ابداآلباد زنده هسـت» (مکاشـفه یوحنا بـاب ۱ آیه ۱۸)، مرجعـی واضح در باره 
مـرگ و رسـتاخیز اوسـت. «بـر همیـن منـوال مکتـوب اسـت و بدینطور سـزاوار بود که مسـیح 
رنـج ببینـدو روز سـوم از مـردگان برخیـزد» (لوقا باب ۲۴ آیه ۴۶). و در مکاشـفه یوحنا باب ۱۹ 
آیـات ۱۱ تـا ۱۵، او در نقشـش در آمـدن دوبـاره، زمانـی که با قـدرت، جـالل و داوری به زمین 
بـاز خـواد گشـت، بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت. «زیرا که پـرس انسـان خواهد آمـد در جالل 
پـدر خویـش بـه اتفـاق مالئکـه خـود و در آن وقـت هـر کسـی را موافـق اعاملش جـزا خواهد 

داد» (متـی بـاب ۱۶ آیه ۲۷).



۲۷

مـــا چگونـــه مـــی توانیـــم روزانـــه بیاموزیـــم کـــه زندگـــی، مـــرگ، رســـتاخیز و بازگشـــت 
ـــود  ـــی خ ـــای اخالق ـــاب ه ـــاس انتخ ـــه و اس ـــود و پای ـــه وج ـــز توج ـــی را در مرک عیس

ـــم؟ ـــرار دهی ق

۱۷ آوریل      سه شنبه      
الگوی ُقدس [یا خیمه مقدس] در مکاشفه یوحنا

مکاشـفه یوحنـا در کنـار دو بخـش اصلـی، الیـه سـاختاری دیگری نیـز دارد که یکـی از آنها 
در اطـراف قـدس عربانـی بنـا شـده اسـت. ایـن الگـوی قدس بـه هیچ کـدام از دو بخـش اصلی 

محـدود منـی شـود، بلکه در هـر دوی آنها وجـود دارد.
در قـدس زمینـی، یکـی از حیـاط در مذبـح قربانـی سـوختنی رشوع مـی شـود، جایـی کـه 
حیوانـات قربانـی مـی شـدند. پـس از مـرگ حیـوان کـه منـاد صلیـب و مصلـوب شـدن بـود، 
کاهـن وارد نخسـتین اتـاق معبـد مـی شـود کـه منونـه کاری کـه عیسـی در معبد آسـامنی پس 
از عروجـش انجـام داد، مـی باشـد. ایـن بـا قـدم زدن عیسـی در میـان چراغدان ها نشـان داده 

شـده اسـت (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱ آیـه ۱۳).

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۴ آیـات ۱ و ۲ را بخوانیـد. در بـاز نشـان دهنـده چیسـت؟ ایـن صحنـه 
در کجـا واقـع شـده اسـت؟ اعـامل رسـوالن باب ۲ آیـه ۳۳ و بـاب ۵ آیه ۳۱، افسسـیان باب ۱ 
آیـه ۲۰، عربانیـان بـاب ۱۰ آیـات ۱۲ و ۱۳، مزامیـر بـاب ۱۱۰ آیه ۱ و مکاشـفه یوحنا باب ۱۲ 

آیـه ۵ را نیـز ببینید.
 

  

مسیح کمی پس از عروجش، از طریق اولین در باز وارد مکان مقدس معبد آسامنی شد. 
هنگامی که مسیح برای نخستین بار در کتاب مکاشفه یوحنا دیده می شود، در مقابل چراغدان 

ها در اولین حجره قدس زمینی قرار دارد (مکاشفه یوحنا باب ۱ آیات ۱۰ تا ۱۸ را ببینید).

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۱ آیـه ۱۹ را بخوانیـد. برجسـتگی ایـن واقعیت چیسـت که پـس از باز 
شـدن معبـد آسـامنی، یوحنـا توانسـت ببینـد که تابوت عهـد در حجـره دوم معبد قـرار دارد؟ 

(الویـان بـاب ۱۶ آیـات ۱۲ تـا ۱۴ را ببینید)؟
 
 



۲۸

تصویـر تابـوت عهـد در معبد آسـامنی یـک مرجع مسـلم از مقدس ترین مکان هاسـت که 
حجـره دوم آسـامنی یاقـدس االقـداس مـی باشـد. در کتاب مکاشـفه یوحنـا، نه تنها مـی توانیم 
خدمـت عیسـی در دو تـاالر را ببینیـم، بلکـه ایـن حقیقـت مهـم و آرامـش بخـش را در مـی 
یابیـم کـه رویدادهـای آسـامن و زمین بـه هم مرتبط هسـتند.حتی در میان آزمایشـات تاریخ و 
روزهـای پایانـی آنگونـه که در کتاب مکاشـفه یوحنا به تصویر کشـیده شـده اسـت، می توانیم 
این اطمینان را داشـته باشـیم که «متام آسـامن در کار آماده سـازی مردم برای ایسـتادن در روز 
آمادگـی خداونـد در کار اسـت. ارتبـاط آسـامن و زمین بسـیار نزدیک به نظر می رسـد.» — الن 

Ellen G. White, My Life Today, p. 307  ،جـی. وایـت

۱۸ آوریل      چهارشنبه      
مسیح در مکاشفه: بخش اول

همه چیز در مکاشفه از ساختار تا محتوا، یک هدف دارد: آشکار منودن عیسی مسیح.
مسیح»  عیسی  «مکاشفه  هستند،  چنین  کتاب  آغازین  های  واژه  که  است  دلیل  این  به 
جانب  از  «مکاشفه   (۱) عنوان  به  کلی  بطور  مطلب  این   .(Apocalypsis Iesou Christou)
درک   (۲ آیه   ۱ باب  یوحنا  (مکاشفه  مسیح»  عیسی  درباره  «مکاشفه   (۲) یا  مسیح؛»  عیسی 
می شود. این واقعیت که این یک «مکاشفه» است، در مقابل کسانی که باور دارند که درک 
مکاشفه دشوار است، به مباحثه می پردازد. اگر خداوند بر این قصد نبود که این کتاب توسط 

کسانی که خوانده می شود، درک شود، پس چرا آن را در کتاب مقدس قرار داد؟
مکاشفه یوحنا باب ۱ آیات ۱ تا ۸ را بخوانید. این آیات چه چیزی درباره عیسی به ما می آموزند؟

 

مسـیح در کتـاب مکاشـفه بـه عنوان «رئیس پادشـاهان جهان» (مکاشـفه یوحنا بـاب ۱ آیه 
۵) معرفـی شـده اسـت و تقریبـاً در انتهـای کتـاب او به عنوان «پادشـاه پادشـاهان» (مکاشـفه 
یوحنا باب ۱۹ آیه ۱۶) توصیف شـده اسـت. خرب بسـیار خوب در اینجا این اسـت که در میان 
همـه هـرج و مـرج و رسدرگمـی بـر روی زمیـن، ما مـی توانیم این تضمین را داشـته باشـیم که 

خداونـد و نجـات دهنـده پـر مهر ما کنـرتل نهایی را در دسـت دارد.
در مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱ آیـه ۵، مرجـع شـفافی از مسـیح بـه عنـوان نجـات دهنـده ارائه 
شـده اسـت. «او مـا را دوسـت دارد و بـا خـون خود مـا را از گناهامنـان آزاد گردانیـد »، به مرگ 
کفـاره ای او بـر روی صلیـب اشـاره دارد. او نـه تنهـا مـا را عـادل شـمرد بلکه تقدیـس نیز منود 
(اول قرنتیـان بـاب ۶ آیـه ۱۱). در آیاتـی ماننـد این، ما مـی توانیم تضمین نجـات را بیابیم زیرا 
بـه مـا نشـان مـی دهـد که عیسـی کسـی اسـت کـه گناهان مـا را می شـوید. مـا مطمئنـاً خود 

منـی توانیم ایـن کار را انجـام دهیم.  



۲۹

مکاشفه یوحنا باب ۱ آیه ۷ را بخوانید. این آیه چه چیزی درباره عیسی به ما می آموزد؟
 

وعـده بازگشـت مسـیح «بـا ابرهـا»، در مرکزیت ایامن مسـیحی قرار دارد. عیسـی بار دیگر 
خواهـد آمـد، بازگشـتی واقعـی در رویدادی کـه متام جهان شـاهدش خواهد بـود، رویدادی که 
یکبـار بـرای همیشـه رنـج، هـرج و مـرج و تباهـی ایـن جهـان را پایـان مـی دهـد و متـام وعده 

هـای ابدیـت را به همـراه دارد. 

مکاشــفه یوحنــا بــاب ۱ آیــه ۸ چــه چیــزی دربــاره عیســی بــه مــا مــی آمــوزد؟ مــا 
چــه امیــدی در ایــن آیــه می توانیــم بیابیــم کــه در میــان هــر نــوع دشــواری هایــی 

کــه بــا آن روبــرو هســتیم، بــه مــا آرامــش دهــد؟

۱۹ آوریل      پنجشنبه      
مسیح در مکاشفه: بخش دوم

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱ آیـات ۱۰ تـا ۱۸ را بخوانیـد. عیسـی در اینجـا در مـورد خـودش چـه 
می گویـد؟ چیـزی 

 
 

عیسـی در ایـن آیـات پدیـدار مـی شـود کـه در اولیـن تاالر قدس آسـامنی ایسـتاده اسـت. 
مکاشـفه او در ایـن نقـش چنـان عالـی بـود کـه یوحنـا با ترس بـر روی پاهـای او افتاد. عیسـی 
کـه همیشـه آرامـش دهنـده اسـت، بـه او مـی گویـد کـه نرتسـد و بـه خـود بـه عنـوان الـف و 
ی، اولیـن و آخریـن اشـاره مـی کنـد — اشـاره بـه وجـود ابـدی او بـه عنـوان خـدا. کمـی بعـد 
او دربـاره مـرگ و رسـتاخیز خـود و امیـدی کـه رسـتاخیزش بـه همـراه دارد، صحبـت مـی کند. 
عیسـی کلیـد «مـوت و عـامل امـوات» را در دسـت دارد. به عبـارت دیگر، عیسـی در اینجا آنچه 
را کـه بـه مارتـا در زمـان مـرگ بـرادرش گفت، بـه یوحنا مـی گوید، سـخنانی که یوحنـا نیز آنرا 
بـه رشـته تحریـر در آورد: «مـن قیامـت و حیـات هسـتم . کسـی کـه به مـن ایامن بیـاورد حتّی 
اگـر مبیـرد، حیـات خواهد داشـت و کسـی که زنده باشـد و به من ایـامن بیاورد هرگـز نخواهد 

مـرد . آیـا ایـن را بـاور می کنـی ؟» (یوحنا بـاب ۱۱ آیـات ۲۵ و ۲۶).
بـا مارتـا و اکنـون یوحنـا، عیسـی توجـه مـا را بـه امیـد رسـتاخیز، نقطـه اوج و اوج ایـامن 

مسـیحی جلـب مـی کنـد. بـدون ایـن امیـد، چـه امیـد دیگـری وجـود دارد؟



۳۰

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۲۲ آیـات ۷، ۱۲ و ۱۳ را بخوانیـد. ایـن آیـات چـه چیـزی درباره عیسـی 
نیـز آشـکار می کنند؟

 
 

«مسـیح عیسـی، الـف و ی، کتـاب پیدایـش، [اولیـن کتـاب در مجموعـه کتـاب هـای] عهد 
قدیـم و کتـاب مکاشـفه، [آخریـن کتـاب از مجموعه کتاب هـای] عهد جدید می باشـد. هر دو 
کتـاب در مسـیح بـه هـم مـی رسـند. آدم و خـدا بـا اطاعـت آدم دوم، کـه کار غلبه بر وسوسـه 
هـای شـیطان و رسـتگاری شکسـت و سـقوط ننگیـن آدم را انجـام می دهـد، آشـتی می کننـد.» 
 Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. ،الـن جـی. وایـت —
p. 1092 ,6. آری، عیسـی رشوع و پایـان اسـت. او مـا را در ابتـدا خلـق منـود و مـا را در انتهـا 

مجـدداً خلـق خواهـد منود. 
کتـاب مکاشـفه یوحنـا، از ابتـدا تـا انتهـا، چنانکـه کـه بـه مـا نـه تنهـا دربـاره تاریـخ بلکـه 
دربـاره رویدادهـای پایـان زمـان می آمـوزد، همچنـان Apocalypsis Iesou Christou اسـت، 
مکاشـفه عیسـی مسـیح. بـار دیگـر، هـر چیـز دیگـری کـه ممکن اسـت در مـورد وقایـع پایانی 

مطالعـه کنیـم، عیسـی مسـیح بایـد در مرکزیـت همـه آنهـا باشـد.

ما هر روز به چه روش هایی می توانیم عیسی را در مرکز زندگی خود نگه داریم؟

۲۰ آوریل      جمعه      
تفکری فراتر: «در کتاب مکاشفه یوحنا، مسائل عمیق خدا به تصویر کشیده شده است. 
‘مکاشفه’ نامی که به این اوراق الهام شده قرار گرفته است، با این بیانیه که این یک کتاب مهر 
و موم شده است، در تضاد می باشد. مکاشفه چیزی است که آشکار می شود. خداوند خود به 
بندگانش ارسار موجود در این کتاب را آشکار منود و چنان طرح منود که این ارسار برای مطالعه 
همه باز باشند. حقایق آن به کسانی که در روزهای پایانی تاریخ زمین و همچنین کسانی که 
در زمان یوحنا زندگی می کردند خطاب گردیده است. برخی از صحنه های به تصویر کشیده 
شده در این پیشگویی مربوط به گذشته هستند و برخی دیگر اکنون در حال اتفاق افتادن می 
باشند؛ برخی از آنها پایان یافنت درگیری بزرگ میان تاریکی و رسور آسامن را مشخص می کنند 
و برخی پیروزی ها و شادی های نجات یافتگان بر روی زمین جدید ساخته شده را آشکار می 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 584 ،کنند.» — الن جی. وایت
آیاتـی کـه مـا ایـن هفتـه در ابتدا و انتهـای کتاب بـه آنها پرداختیم، نشـان می دهند که مکاشـفه 
تـا چـه میـزان بـه عیسـی مربـوط مـی شـود. حتـی بـا وجـود متـام عطـف هـای عهد قدیـم بـه وقایع 
تاریخـی، کتـاب مکاشـفه یوحنـا بـه مـا بیشـرت دربـاره خداوندمـان عیسـی می آمـوزد. مکاشـفه یوحنا 



۳۱

بـاب ۳ آیـه ۱۴، بـاب ۵ آیـات ۵ و ۶، بـاب ۷ آیـه ۱۴، بـاب ۱۹ آیـات ۱۱ تـا ۱۶ را کـه دربـاره عیسـی 
هسـتند نیـز بخوانیـد. هنگامـی کـه مـا ایـن آیـات را در کنار هم قـرار می دهیـم، می توانیم منایشـی 
قدرمتنـد از عیسـی و آنچـه کـه بایـد بـرای مـا بـه عنوان کسـانی کـه ادعا می کنیـم پیروانش هسـتیم، 

باشـد، بدسـت آوریم.

سواالتی برای بحث
۱. ایــن واقعیــت کــه در همــه مطالــب عهــد جدیــد، معطــوف بــه عهــد قدیــم مــی 
ــاره کــه چقــدر بایــد کالم در کانــون  ــرای مــا دارد؟ در ایــن ب باشــد، چــه معنایــی ب
ایمــان مــا باشــد و تــا چــه حــد بایــد کالم خــدا را جــدی تلقــی کنیــم بحــث کنیــد. 
ــرای کاهــش اقتــدار کتــاب  ــر هرگونــه تــالش ب چگونــه مــی توانیــم از خــود در براب

مقــدس در زندگــی شــخصی و در زندگــی کلیســائی محافظــت کنیــم؟
ــا جایــی کــه مــی توانیــد، آیاتــی کــه  ــا را مــرور کنیــد و ت ۲. کتــاب مکاشــفه یوحن
دربــاره عیســی هســتند را بیابیــد. در کالس، آیــات را بــا صــدای بلنــد بخوانیــد. ایــن 
ــز دیگــری در مــورد طبیعــت، کار، قــدرت و شــخصیت خداوندمــان  آیــات چــه چی
ــد،  ــی کنن ــکار م ــات آش ــن آی ــه ای ــی از آنچ ــه آرامش ــما چ ــازند؟ ش ــی س ــکار م آش

بدســت مــی آوریــد؟
۳. در خصــوص دنیــای رفتــگان، چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم کــه در وعــده 

ــم؟ ــی یابی ــش م ــد و آرام ــرگ، امی ــس از م ــتاخیز پ رس
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داستانهای ایامنداران
۲۰ ژانویه

کارتون های روز شنبه دیگر نه
توسط اندرو مک چسنی، تبلیغ دینی ادونتیست

بزرگســاالن ممکــن اســت پــس از تعمیــد گرفــنت، در مــورد دشــواری های وفــق 
ــرس ۱۱  ــک پ ــا ی ــد. ام ــت کنن ــی صحب ــاب مقدس ــبت کت ــا س ــان ب دادن زندگی ش

ســاله چطــور؟
بـرای رونـل نـرس کـه در کشـور کارائیـب ترینیـداد و توباگـو زندگـی می کنـد، 
تعمیـد بـه معنـی خداحافظـی با کارتون های صبح روز شـنبه اسـت. ایـن همچنین 
بدیـن معنـی اسـت کـه به مادربـزرگ خـود بگوید که دیگـر منی تواند به فروشـگاه 

مـواد غذایـی بـرود یـا کارهای دیگـر را انجـام دهد.
نرس که اکنون ۲۵ سـاله و مشـاور فناوری اطالعات وزارت امنیت ملی ترینیداد 
و توباگـو اسـت، در طـول یـک برنامـه یـک هفتـه دعا در دبسـتان ادونتیسـت روز 
هفتـم مـاراکاس در محوطه دانشـگاه کارائیـب جنوبی تقاضای تعمیـد گرفنت منود. 
مـادرش کـه یـک ادونتیسـت صـوری بـود او را در ایـن مدرسـه ثبت نام کـرده بود. 
امـا دانـش وی در مـورد خـدا از مادربزرگـش، یـک مسـیحی متعهـد کـه او را هـر 

یکشـنبه بـه کلیسـا می برد، آمـده بود. 
نـرس گفـت، «در آن جلسـات هفتـه دعـا، مـن یـک تشـنگی یـا خـالء احسـاس 
کـردم کـه تـا آن زمـان واقعـاً منی دانسـتم وجـود داشـت. وقتـی کـه سـخرنان بـرای 
تعمیـد صـدا زد، ندایـی در درونـم گفـت کـه بایـد قـدم بـه جلـو بـردارم. پـس این 

کار را انجـام دادم.»
کمـی پـس از تعمیـد گرفـنت وی، مادربزرگـش مریض شـد. او اکرث شـب ها را در 
بیامرسـتان سـپری می کـرد. نـرس بـه مالقـات او می رفـت، بـه او دلگرمی مـی داد و 
بـه او می گفـت کـه بـرای شـفایش دعـا می کنـد. در روزهـای سـبت، داسـتان های 
کتـاب مقـّدس کـه کارهـای معجزه آسـای خـدا بـرای قومـش را نشـان می دادنـد، 

می خوانـد. او بـاور داشـت کـه عیسـی مراقـب مادربزرگـش خواهـد بـود.
او گفـت، «بنابرایـن، برایـم بسـیار شـوکه کننـده بـود وقتـی روزی از مدرسـه 
بـه خانـه آمـدم و خالـه ام متـاس گرفـت تـا به مـن بگویـد کـه مادربزرگـم از دنیا 

بود.» رفتـه 
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نـرس ۱۲ سـال سـن داشـت و احسـاس کـرد کـه خـدا او را رهـا کـرده بـود. امـا 
وقتـی کـه در مـورد زندگـی خداشناسـانه مادربزرگـش فکـر کـرد، متوجـه شـد کـه 
انجیـل بـا مـرگ عیسـی به اوج نرسـید بلکه با قیـام او این اتفاق افتـاد و اینکه متام 
کسـانی کـه در عیسـی مبیرند، روزی قیـام خواهند کرد. او رومیان بـاب ۸ آیه ۱۸ را 
در مـورد خـودش می دانـد. آیـه اینگونـه اسـت: «بـه عقیدۀ مـن درد و رنـج کنونی 

مـا ابـداً بـا جاللـی کـه در آینـده برای مـا ظاهر می شـود قابل مقایسـه نیسـت .»
نـرس کـه تصویـرش در سـمت چـپ قـرار دارد، و بـا مـدرک علـوم کامپیوتـر 
از دانشـگاه کارائیـب جنوبـی فـارغ التحصیـل شـد، گفـت کـه هنـوز دلـش بـرای 

می شـود.  تنـگ  مادربزرگـش 
او گفت، «اما ایامنم بعد از بودن در این دانشگاه و کلیسا قوی است.»

بخشـی از هدایـای سـبت سـیزدهم فصـل اول ۲۰۱۸ بـرای سـاخنت کلیسـایی 
جدیـد بـرای دانشـگاه کارائیب جنوبی که هرگز دارای سـاختامنی مخصوص کلیسـا 
نبـوده و در تـاالر کنفرانـس مراسـم عبـادت برگزار می شـود،  فرسـتاده خواهد شـد.
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۲۱ تا ۲۷ آوریل   درس چهارم   

نجات و پایان زمان

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: یوحنـا باب ۱۴ آیـه ۹؛ صفنیا بـاب ۳ آیـه ۱۷؛ یوحنا بـاب ۱ آیات ۱ 
تـا ۳؛ رومیـان بـاب ۸ آیـات ۳۸ و ۳۹؛ مزامیـر بـاب ۹۱ آیـات ۱۵ و ۱۶؛ مکاشـفه یوحنـا باب ۱۴ 

آیـات ۶ و ۷؛ افسسـیان بـاب ۱ آیـات ۴ و ۵.
آیه حفظی: «و محبت در همین است، نه آنکه ما خدا را محبت منودیم، بلکه اینکه او 
ما را محبت منود و پرس خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود» (اول یوحنا باب ۴ آیه ۱۰).

یک تفاوت جالب اما بسیار مهم میان دین مسیحیت و غیر مسیحی این است که سایر 
برای  بنیانگذارانشان  آنچه  بر  اما  دارند،  تاکید  اند،  داده  تعلیم  بنیانگذارانشان  آنچه  بر  ادیان 
ایشان انجام داده اند، تاکید منی کنند. و این بدین دلیل است که هر آنچه که بنیانگذارانشان 
برای ایشان انجام داده اند، منی تواند آنها را نجات دهد. تنها کاری که این رهربان می توانستند 

انجام دهند، این بود تالش کنند به مردم بیاموزند چگونه خود را «نجات» دهند.
در مقابـل، مسـیحیان نـه تنهـا بـر آنچه عیسـی تعلیـم داد، تأکید مـی ورزند، بلکـه بر آنچه 
او انجـام داد نیـز تأکیـد دارنـد زیـرا کاری کـه مسـیح انجـام داد تنهـا راه نجـات مـا را ارائه می 
دهـد. تجسـم مسـیح در جسـم بـرشی (رومیان بـاب ۸ آیه ۳)، مرگـش بر روی صلیـب (رومیان 
بـاب ۵ آیـه ۸)، رسـتاخیز وی (اول پطـرس بـاب ۱ آیه ۳) و مأموریتش در آسـامن (عربانیان باب 
۷ آیـه ۲۵) — تنهـا ایـن اعـامل مـا را نجـات مـی دهنـد. ایـن قطعـاً چیزی نیسـت که مـا انجام 
دهیم. «اگر شـام همه آنچه که در انسـان خوب و مقدس و نجیب و دوسـت داشـتنی اسـت، 
گـرد آوریـد و سـپس ایـن موضوع را به فرشـتگان خـدا به عنـوان اقدامی در نجات روح انسـان 
یـا در شایسـتگی ارائـه دهیـد، ایـن پیشـنهاد بـه عنـوان خیانـت رد خواهـد شـد.» — الن جی. 

Ellen G. White, Faith and Works, p. 24 ،وایـت
این حقیقت شگفت انگیز بویژه در میان خطرات و فریب های روزهای پایانی برای ما مهم است.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۸ آوریل آماده شوید.
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۲۲ آوریل      یکشنبه      
محبت پدر

کمـی قبـل از صلیـب، عیسـی در مـورد اینکه مـردم چگونه مـی توانند از طریـق او نزد پدر 
بیاینـد، بـا یـاران نزدیکـش صحبـت کـرد. پـس از آن بـود که فیلپیـس گفـت: «ای آقا پـدر را به 

مـا نشـان ده کـه مـا را کافی اسـت» (یوحنا بـاب ۱۴ آیه ۸). 

عیسـی چگونـه بـه فلیپـس پاسـخ داد؟ یوحنـا باب ۱۴ آیـه ۹. پاسـخ او چه چیزی دربـاره پدر 
بـه مـا مـی آمـوزد؟ پاسـخ او چگونـه تصورات غلـط را دربـاره خدا پاک می سـازد؟

 
 

برخــی از مــردم مــی گوینــد کــه خــدای عهــد قدیــم، خــدای عدالــت اســت در مقایســه بــا 
خــدای عهــد جدیــد کــه رسشــار از رحمــت، فیــض و بخشــش مــی باشــد. آنهــا متایــزی میــان آن 
دو قائــل مــی شــوند کــه معتــرب نیســت. خــدای عهــد قدیــم و جدیــد، یکســان و بــا صفــات 

یکســان مــی باشــد.
یکـــی از دالیلـــی کـــه مســـیح بـــه ایـــن جهـــان آمـــد، آشـــکار ســـاخنت حقیقـــت دربـــاره 
خـــدای پـــدر بـــود. در طـــول قـــرن هـــا، ایـــده هـــای نادرســـت در مـــورد او و شـــخصیتش 
نـــه تنهـــا در میـــان بـــی دینـــان بلکـــه امـــت برگزیـــده خـــدا نیـــز گســـرتش یافـــت. «زمیـــن 
ـــت  ـــای ظلم ـــایه ه ـــه س ـــرای اینک ـــود. ب ـــده ب ـــت گرائی ـــه ظلم ـــدا ب ـــط از خ ـــطه درک غل بواس
ـــد  ـــیطان بای ـــده ش ـــدرت فریبن ـــردد، ق ـــدا بازگ ـــوی خ ـــان بس ـــوند و جه ـــل ش ـــنی تبدی ـــه روش ب
 .Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 22 ،ـــت ـــی. وای ـــن ج ـــد.» — ال ـــی ش ـــته م شکس

ـــد. ـــن آم ـــن زمی ـــه ای ـــی ب ـــه عیس ـــد ک ـــی بودن ـــی از دالیل ـــا برخ اینه
خـدا تغییـر منـی کنـد. اگـر مـا متـام حقایـق مربـوط بـه وقایع عهـد قدیـم را می دانسـتیم، 
خـدا را بـه هـامن انـدازه که در عهـد جدید مهربان اسـت، در عهد قدیم نیز چنیـن می یافتیم. 
کتـاب مقـدس اظهـار مـی دارد، «خـدا محبـت اسـت» (اول یوحنـا باب ۴ آیـه ۸) و خـدا تغییر 
منـی کند. «عیسـی مسـیح دیـروز و امروز و تا ابداالباد هامن اسـت» (عربانیان بـاب ۱۳ آیه ۸).

همچنین بیاد داشته باشید که این خدای عهد قدیم بود که بر صلیب آویخته شد.
). خـدا  ٨ همچنیـن، ایـن خـدا دیـر خشـم، شـفیق و مهربـان اسـت (مزامیـر بـاب ۱۴۵آیـه 
محبتـی متـام نشـدنی دارد (مزامیـر بـاب ۱۴۳ آیـه ۸) و از وجـود پیروانـش محظـوظ می شـود 
(مزامیـر بـاب ۱۴۷ آیـه ۱۱). خـدا در نظـر دارد بـه مـردم رونـق و امید ببخشـد (ارمیـا باب ۲۹ 
آیـه ۱۱). او در محبتـش دیگـر مالمـت نخواهـد کـرد بلکـه بـا رسود بر مردمش شـادی می کند 
(صفنیـا بـاب ۳ آیـه ۱۷). ایـن هـا بلکـه بیشـرت بیان مـی کنند که خـدای حقیقی چگونه اسـت. 
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در مــورد ایــن واقعیــت کــه عیســی نشــان دهنــده خــدای پــدر اســت، بیاندیشــید. 
چــرا ایــن مطلــب بویــژه بــرای کســانی کــه ممکــن اســت گاهــی از خــدا بترســند، 

چنیــن حقیقــت شــگفت و امیدوارانــه ای مــی باشــد؟

۲۳ آوریل      دوشنبه      
محبت مسیح

گنـاه، نـژاد بـرش را از خـدا جـدا منود؛ یک شـکاف عمیق میـان آنها رشوع شـد و در صورتی 
کـه ایـن شـکاف از بیـن نـرود، برشیـت محکـوم بـه نابـودی ابـدی اسـت. جدایـی، عمیـق و 
خطرنـاک بـود. بـه چیـزی کامـالً بـاور نکردنـی بـرای حـل مشـکل گنـاه و اتحـاد دوبـاره بـرش 
گناهـکار بـا خـدای عـادل و مقـدس نیـاز بـود. بـه فـردی ابدی بـا خدا، کسـی بـه الوهیت خدا 
نیـاز بـود تا انسـان شـود و در آن انسـانیت خود را به عنـوان قربانی برای گناهان ما فدا سـازد. 

یوحنـا بـاب ۱ آیـات ۱ تـا ۳ و ۱۴ و فیلیپیـان بـاب ۲ آیات ۵ تا ۸ را بخوانیـد. این آیات درباره 
هویـت عیسـی چه چیزی بـه ما تعلیم مـی دهند؟

 

مسـیح ابـدی بـود و بـرای وجـودش بـه کسـی یـا چیـزی وابسـته نبـود. او خـدا بـود — نـه 
فقـط ظاهـری از خـدا، بلکـه خدا بـود. طبیعت اصلی او الهـی و ابدی بود. عیسـی آن الوهیت 
را حفـظ منـود امـا بـه منظـور نگه داشـنت احکام در جسـم برشی و مـردن به عنـوان جایگزینی 
بـرای همـه کسـانی کـه احـکام را نقـض کـرده انـد از جملـه خـود مـا ، جامـه بـرشی بـه خـود 

گرفـت (رومیـان باب ۳ آیـه ۲۳). 
مسـیح بـدون هیـچ گونـه امتیازی نسـبت به دیگر افراد برش ، شـکل انسـانی بخـود گرفت. 
او احـکام خـدا را نـه از طریـق قـدرت الهـی درونـش بلکـه بـا تکیـه بـر قـدرت الهـی بیرونـی 

یکسـان در دسـرتس بـرای همـه انسـان ها نگه داشـت.
عیسـی کامـالً خـدا و کامـالً بـرشی بـود. این بدین معناسـت که کسـی کـه «همه چیـز را با 
کالم پـر قـدرت خـود» نگـه مـی دارد (عربانیـان بـاب ۱ آیـه ۳) هـامن کسـی بـود که بـه عنوان 
«کودکـی کـه در آخـور خوابیـده بـود» (لوقـا بـاب ۲ آیـه ۱۶) پیـدا شـد. ایـن یعنـی کسـی کـه 
«قبـل از همـه چیـز وجـود داشـت و همـه چیـز بـه وسـیله او به هـم مـی پیوندد» (کولسـیان 
بـاب ۱ آیـه ۱۷) هـامن کسـی اسـت که بـه عنوان کودک یک انسـان «در حکمت و قامت رشـد 
منـود» (لوقـا بـاب ۲ آیـه ۵۲). بدیـن معنـی کـه «بـدون او چیـزی آفریـده نشـد» (یوحنـا بـاب 
۱ آیـه ۳) هـامن کسـی کـه «بـه صلیـب کشـیده شـد» و ُمرد (اعـامل رسـوالن باب ۵ آیـه ۳۰).

اگـر همـه این هـا محبـت مسـیح را بـرای مـا منایـان مـی سـازند و محبـت مسـیح بـرای مـا 
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چیـزی جـز ابـراز محبـت پـدر بـرای مـا نیسـت، پـس جـای تعجـب منـی باشـد کـه مـا دالیـل 
بسـیاری بـرای شـادی کـردن و شـکرگزار بـودن داریـم!

ــم  ــروز خواندی ــه ام ــه در مطالع ــد. آنچ ــات ۳۸ و ۳۹ را بخوانی ــاب ۸ آی ــان ب رومی
چگونــه دالیــل قدرتمنــدی بــرای اعتمــاد بــه آنچــه پولــس در اینجــا مــی گویــد، بــه 

مــا مــی دهــد؟

۲۴ آوریل      سه شنبه      
محبت روح القدس

روح القـدس درسـت ماننـد پـدر درسـت درک نشـده اسـت. برخـی از متخصصیـن الهیـات، 
روح القـدس را بـه عنـوان محبـت میـان پـدر و پرس دانسـته اند. بـه عبارت دیگـر، روح القدس 
رصفـاً محبـت میـان پـدر و پـرس مـی باشـد. این بدین معناسـت کـه او به یـک رابطـه میان دو 

عضـو الوهیـت تغییـر یافتـه اسـت و خود عضـوی از آن منی باشـد.
امـا کالم فردیـت او را اثبـات مـی کنـد. مسـیحیان در کنـار نـام پـدر و پـرس با نام او غسـل 
تعمیـد داده مـی شـوند (متـی بـاب ۲۸ آیـه ۱۹). روح القدس مسـیح را جالل می دهـد (یوحنا 
بـاب ۱۶ آیـه ۱۴). روح القـدس مـردم را محکـوم می سـازد (یوحنـا باب ۱۶ آیـه ۸). او می تواند 
محـزون بشـود (افسسـیان بـاب ۴ آیـه ۳۰). او تسـلی دهنـده (یوحنا بـاب ۱۴ آیـه ۱۶)، یاور و 
مشـاور اسـت. او تعلیـم مـی دهـد (لوقـا بـاب ۱۲ آیـه ۱۲)، شـفاعت می کنـد (رومیـان باب ۸ 
آیـه ۲۶) و تقدیـس مـی کنـد (اول پطـرس بـاب ۱ آیه ۲). مسـیح گفت که روح القـدس مردم را 

بـه سـوی متـام حقایـق هدایت مـی کند (یوحنـا باب ۱۶ آیـه ۱۳).
بطور خالصه، روح القدس مانند پدر و پرس، خداست. آنها با خدای واحد هستند.

هـر کاری کـه روح القـدس انجـام مـی دهـد، محبـت الهـی را منایـان مـی سـازد. برخـی از 
کارهایـی کـه او انجـام مـی دهـد، کدامنـد؟ لوقـا بـاب ۱۲ آیـه ۱۲، یوحنـا بـاب ۱۶ آیـات ۸ تا 

۱۳، اعـامل رسـوالن بـاب ۱۳ آیـه ۲.
 

بزرگرتین گواهی که نشان می دهد روح القدس خداست، تجسم مسیح می باشد. عیسی 
از روح القدس متولد شد (متی باب ۱ آیه ۲۰). تنها خدا می توانست این چنین «خلق» کند.

روح القـدس قـادر اسـت دو معجـزه متفـاوت بـرای مسـیح انجام دهد. نخسـت، او مسـیح 
«همـه جـا حـارض»را در بطـن مریـم قـرار داد. مسـیح بـا جسـم بـرشی محـدود در آن جسـم، 
بـه آسـامن صعـود کـرد. دوم، روح القـدس مسـیح محصور شـده در انسـانیت را مـی آورد و در 
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معجـزه توصیـف ناپذیـر دیگـری، او را نـزد مسـیحیان رستـارس جهـان حارض می سـازد. 
از ایـن رو، روح القـدس بـه همـراه پـدر و پـرس، بـه جای مـا کار مـی کننـد. «الوهیت برای 
نـژاد بـرشی ترحـم داشـت و پـدر، پـرس و روح القـدس خود را وقف نقشـه نجـات منودند.» — 

Ellen G. White, Counsels on Health, p. 222 ،الـن جـی. وایـت
پـدر، پـرس و روح القـدس بـه طـور برابر نسـبت بـه ما محبـت دارند و در تالش هسـتند که 
مـا را بـرای وارد شـدن بـه ملکـوت ابدی خدا نجـات دهند. پس مـا چگونه می توانیـم از چنین 

نجـات بزرگـی غفلت کنیم؟

از ایــن حقیقــت کــه پــدر، پســر و روح القــدس همگــی بــرای خیریــت ابــدی مــا در 
تــالش هســتند، تــا چــه میــزان تســلی مــی یابیــم؟

۲۵ آوریل      چهارشنبه      
اطمینان از نجات

برخـی از ادونتیسـت هـای روز هفتـم نگـران هسـتند که آیا نجـات خواهند یافـت یا خیر. 
آنهـا فاقـد اطمینـان هسـتند و مایلنـد در مـورد آینده خـود از نظر زندگـی ابدی آگاهـی یابند. 
آنهـا بـه سـختی تـالش مـی کننـد کـه به انـدازه کافی خـوب باشـند و با ایـن حال مـی دانند که 
از رسـیدن بـه آن قـارص هسـتند. آنهـا بـه باطن خود مـی نگرند و چیـز کمی برای دلگرم شـدن 

در مسیرشـان در زندگـی می یابند.
هنگامـی کـه مـا فاصله زیاد میان شـخصیت عیسـی و خود را مـی بینیم، و یا آیـه ای مانند 
«امـا دری کـه بـه زندگـی جـاودان باز می شـود کوچک اسـت و راهش نیـز باریـک و تنها عده 
کمـی مـی تواننـد بـه آن راه یابنـد» (متـی باب ۷ آیـه ۱۴) را مـی خوانیم، کدامیـک از ما نگران 

و آشـفته نخواهیم شـد کـه آیا نجـات خواهیم یافت؟
مـردم بـه منظـور اینکـه بـرای پایـان زمـان آمـاده باشـند، بایـد در زمـان حـال، اطمینـان از 
نجـات را داشـته باشـند. آنهـا بـرای روبـرو شـدن بدون تـرس با آینـده، بایـد از واقعیـت نجات 
لـذت بربنـد. بـا ایـن وجـود، هامنطـور کـه دیـده ایم، متـام اشـخاص زنـده الوهیت بـرای نجات 
مـا در تـالش هسـتند. بنابرایـن، مـا مـی توانیـم و باید بـا اطمینان از نجـات خود زندگـی کنیم. 

آیـات زیـر را بخوانیـد. چـه امیـد و اطمینانـی در مـورد نجـات و آنچه کـه خدا برای مـا انجام 
داده اسـت و وعـده داده اسـت کـه انجـام مـی دهـد، از آنها بدسـت می آید؟

مزامیر باب ۹۱ آیات ۱۵ و ۱۶  
یوئیل باب ۲ آیات ۳۱ و ۳۲  

یوحنا باب ۱۰ آیه ۲۸  
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رومیان باب ۱۰ آیات ۹ تا ۱۳  
اول یوحنا باب ۵ آیات ۱۱ تا ۱۳  

مـا فراخوانـده شـده ایـم و حتـی فرمـان یافتـه ایـم کـه زندگـی مقـدس داشـته باشـیم، امـا 
ایـن زندگـی نتیجـه نجـات یافنت توسـط مسـیح و نـه وسـیله ای برای رسـیدن بـه آن نجات می 
باشـد. اگـر چـه مـا بایـد حتـی تا رسحـد مرگ وفـادار باشـیم، همـواره باید بـر ایـن موهبت به 
عنـوان تنهـا امیدمـان بـرای نجات تکیه کنیـم. قوم خدا در روزهـای پایانی، وفـادار و فرمانربدار 
خواهنـد بـود، وفـاداری و فرمانـربداری کـه از اطمینـان از آنچه مسـیح برای ایشـان انجام داده 

اسـت، برمـی آید. 

۲۶ آوریل      پنجشنبه      
انجیل جاودانی

مکاشفه یوحنا باب ۱۴ آیات ۶ و ۷ را بخوانید. «انجیل جاودانی» چیست؟
 

است  این  از  بیشرتی  گواه  این  است.  شده  اشاره  «جاودان»  عنوان  با  انجیل  به  اینجا  در 
که خدا تغییر منی کند. یک خدای تغییرناپذیر، انجیلی تغییرناپذیر دارد. انجیل ابدی به همه 
کسانی که مایل به پذیرفنت آن هستند، تضمین می دهد. انجیل محبت تغییرناپذیر خدا را منایان 
می سازد و این پیام است که باید به جهانیان برسد. همه باید فرصت شنیدن آن را داشته باشند 

و به همین دلیل است که خدا قومش را فرا خوانده است که آن را منترش کنند. 

«چنانکـه مـا را پیـش از بنیـاد عـامل در او برگزیـد تا در حضور او در محبـت مقدس و بی عیب 
باشـیم. کـه مـا را از قبـل تعییـن منـود تـا او را پـرس خوانـده شـویم بوسـاطت عیسـی مسـیح 
بـر حسـب خشـنودی اراده خـود» (افسسـیان بـاب ۱ آیـات ۴ و ۵). ایـن آیـات چـه چیز حتی 

بیشـرتی دربـاره اینکـه انجیـل واقعـاً تـا چه حد جـاودان می باشـد، مـی گویند؟
 

انتخـاب شـده بواسـطه او «پیـش از پیدایـش جهـان.» ایـن در مـورد یـک انجیـل «جـاودان» 
سـخن مـی گویـد! حتـی قبـل از خلقـت این جهان، نقشـه خدا این بود کـه ما در او نجـات یابیم.

بـه برخـی از واژگان در اینجـا توجـه کنیـد: «برگزیـده»، «مقـدر گردیـده»، «خشـنودی»، 
«فرزنـد خوانـده». توجـه کنیـد کـه ایـن دو آیـه تـا چـه حد به متایـل خدا بـه اینکه مـا «در او» 
زندگـی ابـدی داشـته باشـیم، اشـاره مـی کننـد. و ایـن واقعیـت که خـدا همـه این کارهـا را در 
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ابدیـت گذشـته انجـام داده اسـت (دوم تسـالونیکیان بـاب ۲ آیـه ۱۳ و دوم تیموتائـوس باب ۱ 
آیـه ۱۹ را نیـز ببینیـد)، بـه وضـوح بـه فیـض او اشـاره دارد و نشـان مـی دهـد که نجـات ما نه 
بواسـطه کارهایـی کـه انجـام مـی دهیـم و نه بـه این دلیـل که اسـتحقاق آن را داریـم می آید، 
بلکـه عملـی اسـت کـه کامـًال از شـخصیت بـا محبت خـدا می آیـد. چگونـه ممکن بـود نجات 
بواسـطه کارهایـی کـه مـا انجـام می دهیـم بیاید، اگر مـا حتی قبـل از بوجود آمدمنـان انتخاب 

شـدیم کـه این نجات را داشـته باشـیم؟
و ایـن انتخـاب چگونـه در زندگی انتخاب شـدگان آشـکار شـد؟ تا «در حضـور او در محبت 
مقـدس و بـی عیـب باشـیم» (افسسـیان بـاب ۱ آیـه ۴). ایـن نیـز چیـزی اسـت کـه بـرای آن 

انتخـاب شـده ایم. 

مــا فراخوانــده شــده ایــم کــه «انجیــل جــاودان» را بــه عنــوان بخشــی از پیــام پایــان 
ــد پیــش از  ــا بای ــم. چــرا م ــان انتشــار دهی زمــان پیــش از بازگشــت مســیح در جه
آنکــه بتوانیــم «انجیــل جــاودان» را بــا دیگــران در میــان بگذاریــم، واقعیــت آن را در 

زندگــی خــود بشناســیم و تجربــه کنیــم؟

۲۷ آوریل      جمعه      
مطالعـه بیشـرت: مـا مـی توانیم اطمینـان از نجات را داشـته باشـیم اما نبایـد در مورد 
آن مغـرور شـویم. آیـا چیـزی بـا عنوان اطمینـان دروغین از نجـات وجود دارد؟ البته. و عیسـی 
نیـز نسـبت بـه آن هشـدار داد و فرمـود: «نه هر که مـرا خداوند، خداوند گویـد داخل ملکوت 
آسـامن گـردد، بلکـه آنکـه اراده پـدر مـرا کـه در آسـامن اسـت بجـا آورد. بسـا در آن روز مـرا 
خواهنـد گفـت: خداونـدا، خداونـدا، آیا بـه نام تو نبّوت ننمودیم و به اسـم تـو دیوها را اخراج 
نکردیـم و بـه نـام تـو معجزات بسـیار ظاهـر نسـاختیم؟ آنگاه به ایشـان رصیحـاً خواهم گفت 

کـه هرگـز شـام را نشـناختم! ای بـدکاران از من دور شـوید!» (متـی باب ۷ آیـات ۲۱ تا ۲۳). 
ایـن مـردم دو اشـتباه مهلـک مرتکـب شـدند. نخسـت، بـا وجـود متـام کارهـای نیکـی کـه در نـام 
خداونـد انجـام داده بودنـد، اراده خداونـد را کـه اطاعـت از احکامش بـود را بجا منی آوردند. عیسـی 
نفرمـود کـه، شـام کـه «بیگنـاه نبودیـد» یـا شـام که «بـدون اشـتباه و یـا عالـی نبودیـد»، «از من دور 
بشـوید». در عـوض، او آنهـا را بـه عنـوان «یاغـی و متمـرد» — ترجمه anomian یا «بـی قانون» — 
توصیـف منـود. دوم، بـه تاکیـد آنهـا بـر خـود و آنچه انجـام داده بودنـد توجه کنیـد: آیا ما ایـن کار یا 
آن کار را در نـام شـام انجـام ندادیـم؟ و آیـا مـا این کار دیگر و همه چیز را در نام شـام انجام ندادیم؟ 
دسـت نگـه داریـد! آنهـا بایـد تا چه میزان از مسـیح دور بوده باشـند کـه به منظور عـادل جلوه دادن 
خـود در نظـر خـدا بـه کارهـای خـود اشـاره مـی کردنـد؟ تنهـا کارهایی کـه ما را نجـات خواهنـد داد، 
کارهـای مسـیح هسـتند کـه بـا ایـامن بـه ما نسـبت داده شـده انـد. ایـن جایی اسـت که اطمینـان ما 
در آن وجـود دارد — نـه در خودمـان یـا اعامملـان بلکـه تنهـا در آنچـه که مسـیح برای مـا انجام داده 
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اسـت. آیـا شـام ایـن اطمینـان را مـی خواهیـد؟ از رشیعـت خـود اطاعـت کنیـد و تنهـا بر شایسـتگی 
هـای عدالـت مسـیح تکیـه کنیـد و در ایـن صـورت همـه اطمینانی که مایلیـد را خواهید داشـت.

سواالتی برای بحث 
۱. شــنیده شــده اســت کــه مارتیــن لوتــر گفــت: «هنگامــی کــه مــن بــه خــودم مــی نگــرم، نمــی 
دانــم چگونــه مــی توانــم نجــات یابــم. زمانــی کــه بــه عیســی نــگاه مــی کنــم، نمــی دانــم چگونه 
مــی توانــم گمــراه شــوم و از دســت بــروم.» در ایــن ســخنان چــه حکمــت بزرگــی یافــت مــی 

شــود؟ چــرا ایــده خوبــی اســت کــه همــواره ایــن احســاس را در مقابــل خــود داشــته باشــیم؟
۲. در مــورد ایــن نظریــه کــه مــا حتــی پیــش از بنیــان ایــن جهــان انتخــاب شــده بودیــم کــه 
ــدا  ــات پی ــه نج ــه هم ــت ک ــا نیس ــن معن ــن بدی ــرا ای ــد. چ ــل نمایی ــتر تأم ــم، بیش ــات یابی نج
ــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه خــدا آنهــا را انتخــاب  خواهنــد کــرد؟ اگــر مــردم نجــات نیابنــد، آی
ــه  ــن پرســش ب ــورد ای ــل انتخــاب هــای خــود ایشــان مــی باشــد؟ در کالس در م ــا بدلی نکــرد ی

ــد.  ــث بپردازی بح
۳. واقعیــت نبــرد بــزرگ چگونــه بــه مــا کمــک مــی کنــد بهتــر بــا واقعیــت شــرارت حتــی در 

جهانــی کــه مــورد محبــت پــدر، پســر و روح القــدس مــی باشــد، کنــار بیاییــم؟
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داستانهای ایامنداران
۲۷ ژانویه

فرشته ای که قطعات بتونی حمل می کند
توسط اندرو مک چزنی، تبلیغ دینی ادونتیست

والدیمیـر موسـکولنکو همـرسش گالینـا را در شـهر بوزکه در اوکرایـن بیدار کرد 
تـا رؤیـای غیـر معمول را بـا او در میـان بگذارد.

او گفت، «من با قطعاتی بتنی در دست ایستاده بودم. آن ها بسیار سنگین بودند. 
پس ناگهان فرشته ای عظیم، زیبا و درخشان در مقابلم ظاهر شد. او به من لبخند زد. 

و دستش را بر روی دست من گذاشت، بنت ها را برداشته و آن ها را باال برد.»
گالینـا موسـکولنکو نشسـت. او مدت هـا بـود کـه بـرای داشـنت ۵۰۰۰ دالر برای 
پرداخـت قطعـات بتنـی برای تبدیل سـاختامنی مرتوک به کلیسـای ادونتیسـت روز 

هفتـم در شـهر ۱۴۰۰ نفره شـان دعـا می کرد.
موسـکولنکو گفـت، «گـوش کـن، نوعـی کمـک مالـی در راه اسـت. منی دانم از 

کجـا خواهـد آمـد، امـا می آید.»
دو روز بعـد،  یکـی از اعضـای کلیسـا متـاس گرفـت و گفـت،  «سـه دوسـت از 

لهسـتان بـرای دیـدن مـن می آینـد.»
موسکولنکو به همرسش گفت، «این پول ماست که می آید.»

بازدیدکننـدگان لهسـتانی در روز سـبت بـه موعظـه موسـکولنکو گـوش دادنـد. 
پـس از غـروب خورشـید، او دربـاره بدهـی بـه ایشـان گفت.

چند روز بعد، حواله بانکی به میزان ۵۰۰۰ دالر به دستش رسید.
موسـکولنکو گفـت کـه کلیسـای نورانـی بوزکـه  که در سـال ۲۰۱۶ افتتاح شـد، 
پـس از ۱۱ سـال سـاخت و سـاز، بـر پایـه دعـا و معجـزه سـاخته شـد. یـک زوج 
ادونتیسـت از اسـرتالیا ۲۰۰۰ دالر بـرای سـقفی جدیـد ارائـه دادنـد. بخـش اروپـا-

آسـیا و مجمـع محلـی، بودجه هـای پروژه را فراهـم منودند. اعضای کلیسـای ایاالت 
متحـده و چـک نیـز کمک فرسـتادند. 

موسـکولنکو ۵۴ سـاله گفـت، خـدا و فرشـتگانش مرتبـاً پادرمیانـی کردنـد. بـه 
او گفتـه شـد کـه مقامـات درخواسـت بـرای ایجـاد پنجـره ای جدیـد بـر روی دیوار 
مخالفـت کردنـد. او گفـت، «مـن در ایـن بـاره دعـا کـردم و بـا خـود فکـر کـردم، 

خدایـا لطفـاً بـه مـا کمـک کـن تـا بتوانیـم پنجـره جدیـد را درسـت کنیـم.»



۴۳

سپس اتفاق جالبی افتاد.
او گفـت، «مـا رشوع بـه تعمیـر تنهـا پنجـره موجود کردیـم و شـکافی در دیوار 

ایجـاد شـد. کل دیـوار نزدیـک بود فـرو بریزد.»
«کارگـران سـاختامنی مـا بـه رسعـت یـک تراکتـور بـا چیـزی بـرای نگـه داشـنت 
دیـوار را بـه داخـل آوردنـد. امـا هامنطـور کـه بـرای رسپـا نگه داشـنت دیـوار تالش 
می کردنـد، چنـان فرو ریخت، که گویا فرشـته ای گفته بود، بفرمایید!» موسـکولنکو 

ایـن را گفـت و انگشـتش را در هـوا بـاال برد.
او گفـت کـه ایـن چیـزی اسـت که وقتی شـام تـالش می کنیـد و به خـدا اعتامد 

می کنیـد، اتفـاق می افتـد: او غیرممکـن را ممکن می سـازد. 
گالینا موسکولنکو، رهرب کلیسا در بوزکه، اوکراین.
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۲۸ آوریل تا ۴ مه   درس پنجم   

مسیح در ُقدس آسامنی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: رومیـان بـاب ۸ آیـه ۳؛ یوحنـا بـاب ۱ آیـه ۲۹؛ مکاشـفه یوحنا باب 
۵ آیـه ۱۲؛ عربانیـان بـاب ۷ آیـات ۱ تـا ۲۸، بـاب ۹ آیـات ۱۱ تـا ۱۵؛ الویـان بـاب ۱۶ آیـه ۱۳؛ 

عربانیـان بـاب ۹ آیـات ۲۰ تـا ۲۳.

آیـه حفظـی: «بـه همیـن جهـت خـدا او را بی نهایـت رسافراز کـرد و نامـی به او بخشـید که از 
هـر نـام دیگـری واالتـر اسـت تـا به نام عیسـی هـر آنچه در آسـامن و بر زمیـن و زیر زمین اسـت به 

زانـو در آیـد» (فیلیپیـان باب ۲ آیـات ۹ و ۱۰).

کتـاب عربانیـان در مـورد عیسـی کـه در قُـدس آسـامنی اسـت چنیـن مـی گویـد: «مسـیح 
جلوتـر از مـا وارد ایـن جایـگاه شـده تـا در مقـام کاهـن اعظـم؛ همپایـه ملـک صادق بـرای ما 

شـفاعت کنـد» (عربانیـان بـاب ۶ آیـه ۲۰).
کتـاب مقـدس بویـژه عهـد جدیـد، کامـًال در مـورد نقـش مسـیح به عنـوان کاهـن اعظم ما 
در معبـد آسـامنی روشـن اسـت — نقشـی کـه او پـس از امتام کارش بـه عنوان قربانـی برای ما 

در اینجـا روی زمیـن بدسـت آورد (عربانیـان بـاب ۱۰ آیه ۱۲).
ایـن هفتـه مـا بـه خدمت مسـیح در قدس آسـامنی خواهیـم پرداخت.کار شـفاعت او برای 
آمـاده سـازی قومـش بـرای پایـان زمـان بسـیار حیاتـی مـی باشـد. بنابرایـن، ایـن انـدرز بسـیار 
مهـم بـه مـا داده شـده اسـت: «موضوع قـدس و داوری تحقیقـی باید بطور واضح توسـط قوم 
خـدا درک شـود. همـه بـرای خود به دانشـی در مورد مقـام و کار کاهن اعظم خـود نیازمندند. 
در غیـر ایـن صـورت، حفـظ ایـامن کـه در ایـن زمـان حیاتـی اسـت و یا داشـنت مقامـی که خدا 
 بـرای ایشـان در نظـر گرفتـه اسـت، برایشـان غیـر ممکـن خواهـد بـود.» — الـن جـی. وایـت،

Ellen G. White, The Great Controversy, p. 488



۴۵

۲۸ آوریل تا ۴ مه   درس پنجم   

مسیح در ُقدس آسامنی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: رومیـان بـاب ۸ آیـه ۳؛ یوحنـا بـاب ۱ آیـه ۲۹؛ مکاشـفه یوحنا باب 
۵ آیـه ۱۲؛ عربانیـان بـاب ۷ آیـات ۱ تـا ۲۸، بـاب ۹ آیـات ۱۱ تـا ۱۵؛ الویـان بـاب ۱۶ آیـه ۱۳؛ 

عربانیـان بـاب ۹ آیـات ۲۰ تـا ۲۳.

آیـه حفظـی: «بـه همیـن جهـت خـدا او را بی نهایـت رسافراز کـرد و نامـی به او بخشـید که از 
هـر نـام دیگـری واالتـر اسـت تـا به نام عیسـی هـر آنچه در آسـامن و بر زمیـن و زیر زمین اسـت به 

زانـو در آیـد» (فیلیپیـان باب ۲ آیـات ۹ و ۱۰).

کتـاب عربانیـان در مـورد عیسـی کـه در قُـدس آسـامنی اسـت چنیـن مـی گویـد: «مسـیح 
جلوتـر از مـا وارد ایـن جایـگاه شـده تـا در مقـام کاهـن اعظـم؛ همپایـه ملـک صادق بـرای ما 

شـفاعت کنـد» (عربانیـان بـاب ۶ آیـه ۲۰).
کتـاب مقـدس بویـژه عهـد جدیـد، کامـالً در مـورد نقـش مسـیح به عنـوان کاهـن اعظم ما 
در معبـد آسـامنی روشـن اسـت — نقشـی کـه او پـس از امتام کارش بـه عنوان قربانـی برای ما 

در اینجـا روی زمیـن بدسـت آورد (عربانیـان بـاب ۱۰ آیه ۱۲).
ایـن هفتـه مـا بـه خدمت مسـیح در قدس آسـامنی خواهیـم پرداخت.کار شـفاعت او برای 
آمـاده سـازی قومـش بـرای پایـان زمـان بسـیار حیاتـی مـی باشـد. بنابرایـن، ایـن انـدرز بسـیار 
مهـم بـه مـا داده شـده اسـت: «موضوع قـدس و داوری تحقیقـی باید بطور واضح توسـط قوم 
خـدا درک شـود. همـه بـرای خود به دانشـی در مورد مقـام و کار کاهن اعظم خـود نیازمندند. 
در غیـر ایـن صـورت، حفـظ ایـامن کـه در ایـن زمـان حیاتـی اسـت و یا داشـنت مقامـی که خدا 
 بـرای ایشـان در نظـر گرفتـه اسـت، برایشـان غیـر ممکـن خواهـد بـود.» — الـن جـی. وایـت،

Ellen G. White, The Great Controversy, p. 488

مسـیح در قـدس آسـامنی چـه کاری بـرای مـا انجـام مـی دهـد و چـرا بـرای ما بسـیار مهم 
اسـت کـه آن را بویـژه در روزهـای پایانـی درک کنیـم؟

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۵ مه آماده شوید.

۲۹ آوریل      یکشنبه      
متعالی ترین قربانی

مطالعـه بزرگرتیـن متعالـی تریـن فدیه مسـیح به میـزان زیـادی ایامنداران را بـرای روزهای 
پایانـی آمـاده مـی سـازد. انسـان هـا اغلب به هـدف پیش رویشـان نگاه مـی کننـد و این قابل 
درک اسـت. امـا همچنیـن خـوب اسـت کـه درک کننـد هـدف پشـت رس ایشـان اسـت. مـا از 
جلجتـا سـخن مـی گوییـم. در اینجـا هـدف توسـط عیسـی تحقق یافـت و غیر قابل برگشـت و 

نهایـی اسـت و بـه هـدف پیـش رو نیـز یقین مـی دهد.

رومیـان بـاب ۸ آیـه ۳، اول تیموتائـوس بـاب ۱ آیه ۱۷، بـاب ۶ آیـه ۱۶ و اول قرنتیان باب ۱۵ 
آیـه ۵۳ را بخوانیـد. چـرا خـدا پرس خـود را به این جهان فرسـتاد؟

 
 

خـدا مسـیح را فرسـتاد کـه قربانـی گنـاه شـود تـا گنـاه را در جسـم محکـوم منایـد. مفهـوم 
ایـن چیسـت؟ مسـیح بـه عنـوان یک موجـود جاودانه، منی توانسـت مبیـرد. از ایـن رو، خداوند 

انسـان شـد و فانـی بـودن مـا را بـر خـود گرفـت تـا در حقیقـت بتواند بـه جای مـا مبیرد.
عیسـی اگـر چـه الهـی و در اصـل خـدا بود، «مانند انسـان» شـد و خـود را بـا «مطیع مرگ 
شـدن بـر روی صلیـب»، فروتـن منـود (فیلیپیـان بـاب ۲ آیـات ۶ تـا ۸). به روشـی که تنهـا برای 
خـدا آشـکار اسـت، بـا مـردن عیسـی بـر روی صلیـب، الوهیت مسـیح منرد. بـه روشـی فراتر از 
درک بـرش، الوهیـت عیسـی در طـول ۹ مـاه در رَِحـم و در روزهایـی که درون قرب قرار داشـت، 
خامـوش بـود و عیسـی هرگـز بـرای کمـک بـه انسـانیت خـود در طـول زندگـی و خدمتـش در 

اینجـا از آن کمـک نگرفت. 

لوقا باب ۹ آیه ۲۲ را بخوانید. این آیه چه چیزی در مورد تعمدی بودن مرگ مسیح به ما می گوید؟
 
 



۴۶

مسـیح متولـد شـد کـه مبیـرد. مـا مـی توانیـم تصـور کنیـم کـه هرگـز لحظـه ای در ابدیـت 
وجـود نداشـت کـه او از فکـر متسـخر، تازیانـه، رضب و شـتم و بـه صلیـب کشـیده شـدنی کـه 
قلـب را بـدرد مـی آورد و او قـرار بـود بـا آنهـا روبـرو شـود، رهـا باشـد. ایـن عشـقی بـی نظیر 

اسـت کـه هرگـز قبـالً مشـاهده نشـده اسـت و بطـور کامـل قابـل درک منی باشـد. 

مــا انســان هــا در رویاروئــی بــا ایــن نــوع محبــت، چــه کاری جــز بــه زانــو در آمــدن 
و عبــادت در ایمــان و اطاعــت مــی توانیــم انجــام بدهیــم؟ واقعیــت صلیــب چــه 

چیــزی در مــورد بــی ارزش بــودن شایســتگی انســان بــه مــا مــی گویــد؟

۳۰ آوریل      دوشنبه      
برة خدا

یوحنا باب ۱ آیه ۲۹، مکاشفه یوحنا باب ۵ آیه ۱۲ و باب ۱۳ آیه ۸ را بخوانید. این آیات چه 
تصویر مشابهی ارائه می دهند و اهمیت این تصویر در کمک به ما در درک نقشه نجات چیست؟

 

هنگامـی کـه یحیـی تعمیـد دهنده، عیسـی را «بـره خدا» خوانـد، بی تردید به قدس اشـاره 
داشـت. حتـی بطورمسـتقیم تر، او بـه مـرگ مسـیح بـرای گنـاه بـه عنـوان همـه بـره هایـی (و 
همـه حیوانـات قربانـی در مراسـم معبـد عربانـی) کـه بـرای گنـاه قربانـی شـده بودنـد، اشـاره 
داشـت. در واقـع، چهـار انجیـل در کنـار متـام چیزهایی که تعلیـم می دهنـد، در نهایت روایت 
آنچـه عیسـی در نقشـش بـه عنـوان بـره خدا کـه گناه جهـان را از بین مـی برد، بیان مـی کنند. 
امــا داســتان عیســی و کارش بــرای نجــات مــا حتــی بــا مــردن و رســتاخیزش، بــه انجیــل هــا 

ختــم منــی شــود. 
کتــاب عربانیــان از ابتــدا بــه موضــوع مســیح بــه عنــوان کاهــن اعظــم در قــدس آســامنی 
پــس از کارش بــه عنــوان بــره قربانــی می پــردازد. از نخســتین اشــاره بــه او در ایــن نقــش پــس 
از صلیــب (عربانیــان بــاب ۱ آیــه ۳)، بــاب هــای بعــدی کتــاب از عیســی بــه عنــوان کاهــن 
ــاب ۷  ــان ب ــات در عربانی ــا جزئی ــد آســامنی ب ــد. توصیــف کار او در معب ــام مــی برن اعظــم ن

آیــات ۱ تــا ۲۸ بیــان شــده اســت. 

ـــه  ـــی چ ـــورد عیس ـــا در م ـــنده در اینج ـــد. نویس ـــا ۲۸ را بخوانی ـــات ۱ ت ـــاب ۷ آی ـــان ب عربانی
ـــد؟ ـــی گوی ـــزی م چی

 



۴۷

اگـر چـه ایـن آیـات بسـیار عمیق و غنی مـی باشـند، جوهر آنچه کـه می گویند این اسـت 
کـه عیسـی مسـیح روحانیـت بهرتی نسـبت بـه کاهنان نسـل هـارون در خدمات قـدس زمینی 
دارد. امـا اکنـون، در عـوض کاهـن بـودن در یـک قـدس زمینـی، مـا یـک کاهـن اعظم آسـامنی 
داریـم کـه در قـدس آسـامنی بـرای مـا کار می کنـد. بنابراین، اکنـون که مترکز خـود را معطوف 

عیسـی مـی کنیـم، مـی توانیـم بـر او به عنـوان کاهـن اعظم در قدس آسـامنی مترکـز کنیم. 

۱ مه      سه شنبه      
کاهن اعظم ما

عربانیـان بـاب ۷ آیـات ۲۴ تـا ۲۷ و بـاب ۸ آیـه ۶ را بخوانیـد. در ایـن آیـات چـه امیـد بزرگـی 
بـه ما داده شـده اسـت؟

 

مسـیح قـادر اسـت کامـًال نجـات دهد زیـرا خصوصیاتـی دارد که هیـچ کاهن دیگـری هرگز 
نداشـته اسـت. او خداسـت کـه قـدرت آمرزیـدن گنـاه را دارد. او مقـام کاهنی دامئـی دارد. در 
طـول دوران مسـیحیت او همیشـه بـا هـامن دلسـوزی محبت آمیـز که بیـامران را شـفا می داد 
و بـه افـراد تنهـا دلـداری مـی داد، بـرای قومـش شـفاعت مـی کنـد. او همچنیـن انسـان اسـت 
امـا بی گنـاه متولـد شـد و هامنگونـه باقـی ماند. و بـه عنوان فـردی بیگنـاه، در زیر بـار مداوم 
متـام گناهـان بـرش مـرد. پـس تنهـا او بـه عنـوان مرد خـدا می توانـد بـرای گناهـکاران در معبد 

آسـامنی شـفاعت کند. 
آنچـه ایـن آیـات نیـز نشـان مـی دهنـد، این اسـت کـه قربانی مسـیح یکبـار برای همیشـه 
بـود. بایـد تنهـا یکبـار اتفـاق مـی افتـاد و بـرای نجـات متـام انسـان هایـی که همیشـه بـوده و 

هسـتند، کافـی بود. 
گذشـته از هـر چیـز، بـا در نظـر گرفنت کسـی که بـر روی صلیب ُمـرد، چگونه ممکن اسـت 

چنیـن قربانـی برای همه انسـان ها کافی نباشـد؟

عربانیـان بـاب ۹ آیـات ۱۱ تـا ۱۵ را بخوانید. مسـیح از طریق ُمردنـش و اکنون خدمت خویش 
در آسـامن، چه چیزی برای ما بدسـت آورد؟

 

عربانیـان بـاب ۹ آیـه ۱۲ مـی گویـد که مسـیح [کلیـد] «رهایـی ابـدی را دارد». واژہ ترجمه 
شـده «رهایـی» همچنیـن بـه معنـی «فدیـه»، «آزاد کـردن» و «خالصـی» نیـز مـی باشـد. ایـن 
هـامن واژہ ای اسـت کـه در لوقـا بـاب ۱ آیـه ۶۸ آمـده اسـت، زمانـی کـه زکریـا اعـالم منـود 



۴۸

کـه خـدا «قـوم خـود را مالقـات منـود و رهایـی بخشـید». اشـاره به خون مسـیح — خـون تنها 
قربانـی کـه کفایـت مـی کـرد — بدیـن معنـی اسـت که این مسـیح بـه عنـوان بـره قربانی بود 
کسـی کـه ایـن رهایـی و خالصـی را فراهـم سـاخت. و مـژده نیـک انجیل این اسـت که مسـیح 
ایـن را نـه بـرای خـود، بلکـه بـرای مـا بدسـت آورد و بـرای همـه کسـانی کـه قربانی مسـیح را 

بـرای خـود بپذیرنـد، مؤثـر واقع می شـود.

در بــاره ایــن ایــده تامــل کنیــد کــه مســیح رهایــی ابــدی را بــرای مــا فراهــم ســاخت 
و ایــن امــر زمانــی محقــق گردیــد کــه بــرای شــفاعت مــا وارد قــدس آســمانی شــد. 
ــا در قــدس آســمانی انجــام مــی  ــرای م ــن مطلــب در مــورد آنچــه کــه مســیح ب ای

دهــد، چــه امیــدی ارائــه مــی دهــد؟

۲ مه      چهارشنبه      
شفاعت کنندة ما

اگـر چـه گنـاه یـک جدایـی ترسـناک میـان بـرش و خـدا بوجـود آورد، از طریـق مـرگ فدیه 
گونه مسـیح، ما انسـان ها نزد خدا آورده شـدیم و می توانیم همچنان به او دسرتسـی داشـته 

باشـیم. افسسـیان بـاب ۲ آیـه ۱۸ و اول پطـرس بـاب ۳ آیـه ۱۸ را ببینید.

«آن امیدی که ما داریم مثل لنگری برای جان های ماست، آن امید، قوی و مطمنئ است که از 
پرده معبد گذشته و به مقدس ترین مکان وارد می شود. جایی که عیسی از جانب ما و قبل 
از ما وارد شده و در رتبه کهانت ملک  صادق تا به ابد کاهن اعظم شده است» (عربانیان باب 

۶ آیات ۱۹ و ۲۰). بر اساس این آیات، عیسی برای ما چه کاری انجام داده است؟
 

عربانیان باب ۹ آیه ۲۴ را بخوانید. این آیه می گوید که کار مسیح شامل چه چیزی است؟
 

عیسـی پیـرشو اسـت کـه بـه منایندگـی از طـرف مـا وارد قـدس آسـامنی گردیـد، حتـی در 
محـرض خـدا. یعنی، عیسـی در مقابل پدر ایسـتاده اسـت و برای شایسـتگی های کفـاره ای که 

داد خدمـت مـی کنـد، «نجـات ابـدی» کـه به جای مـا «بدسـت آورد».
آری، هنگامـی کـه مـا عیسـی را پذیرفتیـم، گناهـان مـا بخشـیده شـد و در مقابـل خـدا 
آمرزیـده شـده و مطهـر ایسـتاده ایـم. امـا ایـن واقعیت باقـی می ماند کـه حتی پـس از اینکه 
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مـا مسـیحی شـده ایـم، همچنان در زمان هایـی با وجود متام وعـده های فوق العـاده پیروزی، 
مرتکـب گنـاه مـی شـویم. در چنیـن مـواردی، عیسـی بـه عنـوان کاهـن اعظـم مـا در آسـامن 
شـفاعت می کنـد. او مناینـده گناهـکار توبـه کننـده اسـت کـه نـه بواسـطه شایسـتگی هـای ما 
(زیـرا مـا چیـزی نداریم) بلکه بواسـطه شایسـتگی های خودش بـه جای ما در برابر پدر اسـت. 
«بـه ایـن سـبب او قـادر اسـت همـه کسـانی را کـه بوسـیله او بـه حضـور خـدا می آینـد کامالً 
و بـرای همیشـه نجـات بخشـد، زیـرا او تـا بـه ابـد زنـده اسـت و برای آنان شـفاعت مـی کند» 

(عربانیـان بـاب ۷ آیه ۲۵).

کــدام مســیحی دوبــاره متولــد شــده، نیــاز خــود بــه رحمــت و فیــض مــداوم مســیح 
را احســاس نمــی کنــد؟ یعنــی، بــا وجــود زندگــی جدیــدی کــه در عیســی داریــم، بــا 
وجــود تغییــرات شــگفت انگیــز در وجودمــان، چــه کســی نیــاز مــداوم خــود بــه عفــو 
و بخشــیده شــدن را درک نمــی کنــد؟ پــس چــرا آگاهــی از مســیح بــه عنــوان کاهــن 

اعظــم مــا بســیار برایمــان بــا ارزش اســت؟

۳ مه      پنجشنبه      
روز کّفاره

کتـاب عربانیـان تعلیـم مـی دهد که مراسـم قـدس زمینـی عربانـی، الگویی از مراسـم قدس 
آسـامنی بـود کـه مسـیح بـه عنـوان کاهـن اعظـم مـا وارد آن شـد و آن را افتتـاح منـود. مراسـم 
زمینـی بـا دو تـاالر آن و سـنت هـای قربانـی کـردن و تطهیـر، «منونـه و سـایه ای از آن خدمت 
آسـامنی و واقعـی اسـت. وقتـی موسـی می خواسـت خیمه مقـدس را بسـازد، خدا بـا تأکید به 

او دسـتور داد» (عربانیـان بـاب ۸ آیه ۵). 
و درسـت هامنطـور کـه مراسـم معبـد زمینـی شـامل خدمت در دو قسـمت، مـکان مقدس 
[یـا قـدس] و مقـدس تریـن مـکان [یـا قـدس االقـداس] مـی باشـد، خدمـت مسـیح در معبـد 
آسـامنی نیـز چنیـن اسـت. در قـدس زمینـی، مفهـوم داوری در روز کفـاره نشـان داده می شـد 
کـه در نتیجـه آن هـامن گونه که در باب ۱۶ الویان به تصویر کشـیده شـده اسـت قدس تطهیر 
مـی شـد. ایـن یـک بـار در سـال بـود کـه کاهـن اعظـم وارد تـاالر یـا حجـره دوم مـی شـد، که 
مقـدس تریـن مـکان بـود (الویـان بـاب ۱۶ آیـات ۱۲ تا ۱۴) تـا بجای مـردم کار تطهیـر و کفاره 

را انجـام دهد.

عربانیـان بـاب ۹ آیـات ۲۰ تـا ۲۳ را بخوانیـد. چـه چیـزی الزم اسـت پـاک و تطهیر شـود و چرا 
ایـن یـک اشـاره واضـح بـه روز کفاره مأموریت مسـیح می باشـد؟
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محققـان از ایـن بیانیـه کـه قـدس آسـامنی خـود نیـاز به پاک شـدن و یـا «تطهیر» داشـت، 
شـگفت زده شـدند. بـا ایـن وجـود، زمانـی کـه ایـن به عنـوان اشـاره بـه روز کفاره درک شـود، 
مشـکل ناپدیـد مـی گـردد. عربانیـان بـاب ۹ آیـه ۲۳ نشـان مـی دهـد کـه کاری کـه مسـیح در 
قـدس آسـامنی انجـام مـی دهـد، بیانـی واقعـی از آن چیـزی اسـت که کاهـن اعظـم زمینی در 
مراسـم سـاالنه روز کفـاره در قـدس ارسائیلی انجام مـی داد. مأموریت کاهـن زمینی در تطهیر 
قـدس زمینـی، کاری کـه مسـیح روزی در قدس آسـامنی قرار بود انجام دهـد را از پیش حکایت 
مـی منـود. آیـه منـی گویـد کـه ایـن تطهیـر آسـامنی بالفاصلـه پـس از عـروج مسـیح انجـام می 
پذیـرد. بـا مطالعـه کتـاب دانیـال، مـی توانیـم ببینیم که ایـن مرحلـه از خدمت در سـال ۱۸۴۴ 
آغـاز شـد. بنابرایـن از آنجایـی کـه مسـیحیان در مواجهـه بـا روزهـای پایانـی هسـتند، مـا باید 
جدیـت زمانـی کـه در آن قـرار داریـم را درک کنیـم امـا بواسـطه آنچه مسـیح در گذشـته برای 
مـا انجـام داده اسـت و اکنـون در مقـدس تریـن مکان معبد آسـامنی بـرای ما انجـام می دهد، 

اطمینان داشـته باشـیم.

پیــام نخســتین فرشــته چنیــن اســت: «از خــدا بترســید و او را حمــد گوییــد زیــرا کــه 
ســاعت داوری او آمــده اســت» (مکاشــفه یوحنــا بــاب ۱۴ آیــه ۷). واقعیــت داوری 
بــه نزدیــک شــدن پایــان جهــان اشــاره دارد. ایــن واقعیــت چگونــه بایــد بــر نحــوه 

زندگــی مــا تأثیــر بگــذارد؟

۴ مه      جمعه      
تفکـری فراتـر: کتـاب عربانیـان بـه قـدس زمینـی بـه عنـوان مـدل و منونـه ای از آنچـه 
مسـیح بـر روی زمیـن بـه عنـوان قربانـی و در آسـامن بـه عنـوان کاهـن اعظـم بـرای مـا انجام 
خواهـد داد، اشـاره مـی کنـد. قـدس ارسائیلیـان همـواره قـرار بـود موضـوع درسـی از انجیـل 
باشـد. قـرار بـود بـه یهودیان نقشـه نجـات را که شـامل قربانی شـدن، شـفاعت، داوری و پایان 
نهایـی گنـاه بـود را تعلیـم دهـد. در عین حال کتـاب دانیال کمک بیشـرتی به خواننـدگان برای 
درک ابعـاد کار نهایـی مسـیح در معبـد آسـامنی در آخـر زمـان مـی کنـد. «دیـد آخـر الزمانـی 
دانیـال بـا تأکیـدش بـر تطهیـر، داوری و اثبـات بـی گناهـی، تصویـر روز کفـاره در پایانی ترین 
تاریـخ زمیـن را منعکـس مـی کنـد. تطهیـر بطـور مسـتقیم بـا قـدس آسـامنی و کار مسـیح بـه 
عنـوان پادشـاه و کاهـن مرتبـط اسـت. چشـم اندازهایـی کـه عنـرص زمـان را معرفی مـی کنند، 
تشـخیص لحظـه ای خـاص در تاریـخ نجـات زمانـی کـه مسـیح کار خود بـرای تطهیـر، داوری و 

اثبـات بـی گناهـی نهایـی در مسـکن آسـامنی خـدا را آغـاز مـی کنـد، ممکن می سـازد.»
 — Handbook of Seventh-day Adventist Theology (Hagerstown, Md.: Review and 
Herald® Publishing Association, 2000), p. 394
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سواالتی برای بحث
۱. بــه ایــن نقــل قــول از الــن جــی. وایــت توجــه کنیــد. « از آنجایــی کــه ســابقاً گناهــان 
مــردم بــا ایمــان، بــر قربانــی گذاشــته می شــد و از طریــق خــون آن، بــه صــورت نمادیــن 
ــده از  ــه کنن ــان توب ــد گناه ــد جدی ــن در عه ــد، بنابرای ــل می ش ــی منتق ــدس زمین ــه ق ب
ــال  ــمانی انتق ــدس آس ــه ق ــع ب ــوند و در واق ــی ش ــته م ــیح گذاش ــر مس ــان ب ــق ایم طری
ــردن گناهــان  ــن ب ــا از بی ــی ب ــدس زمین ــی ق ــر معمول ــه تطهی ــد. و همانطــور ک مــی یابن
ــر واقعــی آســمانی بایــد  ــود، انجــام مــی شــد پــس تطهی کــه باعــث آلودگــی آن شــده ب
بــا از بیــن بــردن یــا حــذف گناهــان کــه در آنجــا ثبــت شــده انــد، انجــام شــود. امــا قبــل 
ــا  ــاب هــای ثبــت گناهــان بررســی شــوند ت ــد کت ــد، بای ــد تحقــق یاب ــن بتوان از اینکــه ای
مشــخص شــود کــه چــه کســی از طریــق توبــه از گناهــان و ایمــان بــه مســیح مــی توانــد 
مزایــای کفــاره او را بدســت آورد.» — The Great Controversy, pp. 421, 422. او 
می گویــد کــه دو چیــزی کــه کســانی را کــه مســتحق مزایــای کفــاره مســیح مــی باشــند را 
نمایــان مــی ســازند، کدامنــد؟ چــرا درک آنهــا بــرای قــوم خــدا بویــژه در مشــکالت روزهــای 

پایانــی بســیار مهــم مــی باشــد؟
ــد. اهمیــت خــون چیســت؟ خــون نشــان  ــات ۱۵ و ۱۶ را بخوانی ــاب ۱۶ آی ــان ب ۲. الوی
ــود و  ــم ب ــیار مه ــان بس ــاره در آن زم ــم روز کف ــون در مراس ــرا خ ــود؟ چ ــه ب ــده چ دهن

ــی دارد؟ ــه مفهوم ــا چ ــرای م ــروزه ب ام
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داستانهای ایامنداران
۳ فوریه

دعای فرد ناتوان در یادگیری
توسط اندرو مک چزنی، تبلیغ دینی ادونتیست

ادسـون اسـمیت ۱۱ سـاله در حالی که با کتاب مقّدس در دسـتش زانو می زد، 
اشـک از چشـامنش جاری شد.

او چنیـن دعـا کـرد: «خداونـدا، اگـر بـه مـن کمـک کنـی کـه بخوانـم، مـن این 
کتـاب را هـر روز خواهـم خوانـد.»

اسـمیت بدلیـل ناتوانـی در خوانـدن، از کالس چهـارم مدرسـه ادونتیسـت روز 
هفتـم در کشـور کارائیـب ترینیـداد و توباگو بیـرون آمد. او دچار خوانش پریشـی 
شـدید بـود. اسـمیت مدتـی برای بدسـت آوردن پول، انبه می چیـد و می فروخت و 
خانه هـا را متیـز می کـرد. امـا وقتـی می دید که کـودکان دیگـر به مدرسـه می روند، 

می شـد. غمگین 
اسـمیت کـه اکنـون ۳۶ سـاله اسـت، گفـت: «سـپس روزی مـن بسـیار افـرسده 
بـودم. کتـاب مقـّدس را در دسـت گرفتـم، بـر روی زمیـن زانـو زدم در حالـی کـه 
اشـک در چشـامنم بـود، و گفتـم، خداونـدا، اگـر بـه مـن کمـک کنـی کـه بتوانـم 

بخوانـم، ایـن کتـاب را هـر روز خواهـم خوانـد.»
ایـن دعـای سـاده بـه رسعـت پاسـخ داده نشـد و اسـمیت سـبک زندگـی بـا 
فیلم هـای شـهوت انگیز و مهامنـی را در پیـش گرفـت. امـا آن دعـا اسـمیت را در 
مسـیر ایجـاد کسـب و کار محوطـه سـازی و مأموریـت خیابانـی ادونتیسـت روز 
هفتـم بـه نـام انجیـل بـرای اسـتخوان هـای خشـک قـرار داد کـه از شـهادت های 
فردی چهار رهربش برای تشـویق افراد جوان به پیروی از مسـیح اسـتفاده می کند. 
حـدود یـک سـال پس از دعای کودکانه اش، اسـمیت توسـط والدین ادونتیسـت 
خـود بـه گرنـادا، جزیـره ای واقـع در ۱۶۰ کیلومـرتی شـامل ترینیـداد فرسـتاده شـد 
تـا بـا مادربزرگـش زندگـی کنـد. مادربزرگـش او را بـه مدرسـه بازگردانـد. اگـر چـه 
اسـمیت بزرگرتیـن کـودک در کالس چهـارم بـود، متوجـه شـد کـه چنـد دانش آمـوز 
دیگـر نیـز بـه خوانـش پریشـی مبتـال هسـتند. او گفـت، «ایـن باعث شـد که حس 

بهرتی داشـته باشـم.»
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بزرگسـاالن مصمـم شـدند بـه وی کمـک کننـد. یکـی از معلامن تصمیـم گرفت 
آواشناسـی را بـه او آمـوزش دهـد. هر شـب، کتابـی را در خانه باز می کرد و سـعی 

می منـود آن را بخوانـد و کلـامت آن را هجـی کند. 
حدود سـه سـال گذشـت. سـپس، یک شـب وقتی که اسمیت ۱۵ سـاله در تالش 
بـرای خوانـدن بـود، ناگهـان متوجـه شـد کـه می توانـد بخوانـد. کلـامت معنـا پیدا 

کردنـد و اسـمیت گفـت، «مـن رشوع به خوانـدن کردم!»
بزرگـرت کـه شـد، توانایـی خوانـدن بـه او کمـک کـرد کـه کسـب و کار محوطـه 
سـازی خـود را بـاز کنـد کـه در کنـار مأموریـت انجیل برای اسـتخوان های خشـک 

او فعالیـت می کنـد. 
او گفـت، «مـن در کالس فـردی بودم که توانایی یادگیری نداشـتم. منی دانسـتم 
چگونـه خواهـم توانسـت از پـس آن برآیـم. و کاری کـه خـدا برای من انجـام داده 

اسـت را ببینید.»
درباره ادسون اسمیت (سمت چپ) هفته آینده بیشرت بخوانید.



۵۴

۵ تا ۱۱ مه   درس ششم   

«تغییر» احکام

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: رومیـان بـاب ۸ آیه ۱، بـاب ۷ آیات ۱۵ تـا ۲۵؛ رومیان بـاب ۷ آیات 
۱ تـا ۱۴؛ یوحنـا بـاب ۲۰ آیـات ۱۹ تـا ۲۳؛ اعـامل رسـوالن بـاب ۲۰ آیـات ۶ و ۷؛ دانیـال بـاب ۷ 

آیـات ۲۳ و ۲۵؛ مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۳ آیـات ۱ تا ۱۷.
آیـه حفظی: «و سـخنان به ضّد حرضت اعلی خواهد گفت و مقّدسـان حـرضت اعلی را ذلیل 
خواهـد سـاخت و قصـد تبدیـل منـودن زمانها و رشایـع خواهد منود و ایشـان تا زمانـی و دو زمان 

و نصف زمان به دسـت او تسـلیم خواهند شـد» (دانیال باب ۷ آیه ۲۵).
مسـئله احـکام خـدا در مرکزیـت درک مـا از وقایـع روزهـای پایانـی قـرار دارد. بطـور ویژه 
تـر، مسـئله فرمـان چهـارم، روز هفتـم سـبت مـی باشـد. اگـر چه مـا درک مـی کنیم کـه نجات 
تنهـا از طریـق ایـامن اسـت و اینکـه نگه داشـنت احـکام از جمله سـبت هرگز منـی تواند نجات 
را بـه همـراه داشـته باشـد، متوجه می شـویم کـه در روزهای پایانـی، اطاعت از احـکام خدا از 

جملـه روز هفتـم سـبت نشـانه ای ظاهـری از وفـاداری واقعی ما می باشـد. 
ایـن متایـز بویـژہ در میـان وقایـع پایان زمان آشـکار می شـود که در باب ۱۳ و ۱۴ مکاشـفه 
یوحنـا بـه تصویـر کشـیده شـده اند، زمانی کـه تـوده قدرمتنـدی از نیروهای مذهبی و سیاسـی 
متحـد خواهنـد شـد تـا نـوع نادرسـتی از عبـادت را بر سـاکنان این جهـان تحمیـل منایند. همه 
اینهـا در تضـاد بـا مکاشـفه یوحنا بـاب ۱۴ آیه ۷ می باشـد، جایی که قوم خدا فراخوانده شـده 
انـد تـا «او را کـه آسـامن و زمیـن و دریا و چشـمه ها را آفرید، پرسـتش منایند»؛ یعنی پرسـتش 

تنهـا خالـق و نه هیچ کـس دیگر.
این هفته ما به احکام خدا بویژه روز سبت خواهیم پرداخت و به موضوعات مربوط به 

تالش در تغییر آن فرمان و مفهومش برای ما که پایامنان نزدیک است، اشاره خواهیم منود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۲ مه آماده شوید.



۵۵

۶ مه      یکشنبه      
وعده

یکـی از بزرگرتیـن وعـده هـای کتـاب مقـدس در رومیـان بـاب ۸ آیـه ۱ یافـت مـی شـود: 
«پـس دیگـر بـرای کسـانی کـه در اتحـاد بـا مسـیح عیسـی بـه رس مـی برنـد هیـچ محکومیتـی 
وجـود نـدارد.» ایـن سـخنان به عنوان نوعی سـنگ کتیبـه هسـتند، نتیجه ای از سلسـله افکاری 
کـه درسـت پیـش از آن آمـد، بیـان مـی شـوند. تنها بـا مطالعـه آنچه پولـس در قبـل از این آیه 

می گویـد، بهـرت مـی توانیـم امیـد و وعـده موجـود در آن را درک کنیـم.

رومیـان بـاب ۷ آیـات ۱۵ تـا ۲۵ را بخوانیـد. اسـاس آنچـه کـه پولـس در ایـن آیات مـی گوید 
چیسـت کـه آنچـه در رومیـان بـاب ۸ آیـه ۱ مـی گویـد را بسـیار اطمینـان بخش مـی کند؟

 
 

اگـر چـه در عـامل مسـیحیت بحـث بزرگـی بـر رس اینکه آیـا پولس بویـژه درباره خـودش به 
عنـوان یـک ایامنـدار سـخن می گفـت، وجـود دارد، یـک چیـز واضـح اسـت: درواقـع پولس در 
مـورد واقعیـت گنـاه سـخن مـی گوید. همه حتی مسـیحیان مـی توانند به مبـارزه ای که پولس 
در اینجـا بـه آن اشـاره مـی کنـد، مربوط شـوند. چه کسـی تاکنون کشـش جسـم و «گناهی که 
در ایشـان سـاکن اسـت» را احسـاس نکـرده اسـت، کـه باعـث مـی شـود آنهـا کاری را کـه مـی 
داننـد نبایـد انجـام دهنـد، انجـام داده و آن کاری را کـه بایـد انجـام دهند، انجام نـداده؟ برای 

پولس مشـکل، احکام نیسـت بلکه مشـکل، جسـم ماسـت.
ـــه اســـت کـــه خواهـــان آنچـــه درســـت اســـت باشـــد  چـــه کســـی خـــود را در رشایطـــی نیافت
ـــاه  ـــری گن ـــر پولـــس در مـــورد ناگزی ـــی اگ ـــه نادرســـت اســـت را انجـــام دهـــد؟ حت ـــا آنچـــه ک ام
در زندگـــی مســـیحی دوبـــاره متولـــد شـــده در اینجـــا ســـخن منـــی گویـــد، او مطمئنـــاً بـــه 
ـــت از  ـــال اطاع ـــه دنب ـــه ب ـــانی ک ـــه کس ـــه هم ـــگی ک ـــارزه همیش ـــه مب ـــوی در زمین ـــوردی ق م

ـــاره دارد. ـــند، اش ـــی باش ـــرو م ـــا آن روب ـــتند ب ـــدا هس خ
بنابرایـن او بـه سـخنان مشـهورش مـی رسـد: «مـن چـه آدم بدبختی هسـتم! این بـدن، مرا 
بـه سـوی مـرگ می کشـاند. چه کسـی مـی تواند مرا از دسـت آن آزاد سـازد؟» (رومیـان باب ۷ 
آیـه ۲۴). پاسـخ او در عیسـی و وعـده بـزرگ «هیـچ محکومیتی» برای ایامنداران به عیسـی که 
بـا فیـض مطابـق بـا روح قدم بـر می دارنـد، یافت می شـود. آری، ایامنـداران در تقال هسـتند؛ 
آری، آنهـا بـا وسوسـه روبـرو هسـتند؛ آری، گنـاه واقعـی اسـت. اما با ایـامن به عیسـی، آنهایی 
کـه بـاور دارنـد دیگر توسـط احکام محکوم نیسـتند؛ در حقیقـت، آنها از آن اطاعـت می کنند. 

از ایـن رو، آنهـا مـی آموزنـد کـه مطابق با روح و نه جسـم قـدم بردارند.



۵۶

ــه  ــه ک ــه آنچ ــی ب ــه روش های ــه چ ــما ب ــد. ش ــر بخوانی ــار دیگ ــروز را یکب ــات ام آی
پولــس در آنجــا مــی گویــد مرتبــط مــی شــوید؟ پــس چــرا رومیــان بــاب ۸ آیــه ۱ 

ــاده ای مــی باشــد؟ ــوق الع ــن وعــده ف چنی

۷ مه      دوشنبه      
رشیعت و گناه

در مطالعه دیروز ما به آیاتی (رومیان باب ۷ آیات ۱۵ تا ۲۵) پرداختیم که درباره واقعیت 
گناه برای همه حتی مسیحیان صحبت می کردند. با این وجود، در آیات پیش از این ها، پولس 

به احکام اشاره می کند که نشان می دهد گناه تا چه حد شایع و مرگبار می باشد.

رومیـان بـاب ۷ آیـات ۱ تـا ۱۴ را بخوانیـد. رابطـه میـان احـکام و گنـاه چیسـت؟ ایـن آیـات 
چـه چیـز دیگـری در مـورد غیرممکـن بـودن نجـات یافنت بواسـطه رشیعـت به ما مـی گویند؟

 

دو نکتـه مهـم از آنچـه پولـس در اینجا تعلیم می دهد، بدسـت می آید. نخسـت، او نشـان 
مـی دهـد کـه مشـکل احـکام نیسـت. احـکام «مقـدس، عادالنـه و خـوب» می باشـند. مشـکل 
گنـاه اسـت کـه بـه مـرگ منتهـی می شـود. نکته دیگر این اسـت که احـکام قدرت نجـات ما از 
گنـاه و مـرگ را نـدارد. احـکام بـه مشـکل گناه و مرگ اشـاره می کنـد؛ در واقع، احکام مشـکل 

گنـاه و مـرگ را آشـکارتر مـی سـازد، اما بـرای حل مشـکل کمکی ارائـه منی دهد. 
تنهـا یـک خواننـده سـطحی مـی توانـد از ایـن آیـات (در حالـی که آیـات بسـیار دیگری را 
نادیـده مـی گیـرد) بـرای این اسـتدالل کـه احکام یا ده فرمان منسـوخ شـده اند، اسـتفاده کند. 
این مخالف نکته اشـاره شـده توسـط پولس اسـت. اگر رشیعت منسـوخ شـده بود، هیچ کدام 
از مـواردی کـه پولـس در اینجـا مـی نویسـد مفهـوم پیـدا منـی کننـد. اسـتدالل او بـر پایـه ایـن 
فـرض کـه احـکام همچنـان الـزام آور اسـت عمـل مـی کنـد، زیرا ایـن احکام اسـت کـه واقعیت 
گنـاه و در نتیجـه نیـاز بـه انجیـل را مشـخص می کند. «پس چـه بگوییم؟ آیا احـکام گناهکارند 
؟ بـه هیـچ وجـه! اگـر احـکام نبود، مـن گناه را منی شـناختم. مثالً اگـر احکام نگفتـه بود، طمع 

نکـن، مـن هرگـز منـی دانسـتم طمع کـردن چیسـت» (رومیان بـاب ۷ آیه ۷). 

رومیـان بـاب ۷ آیـه ۱۳ را بـا دقـت بخوانیـد. پولـس دربـاره احـکام و نیـز دلیل الزامـی بودن 
آن چـه چیـزی مـی گوید؟

 



۵۷

احـکام منجـر بـه مـرگ منـی شـود بلکه گنـاه، مـرگ را بـه همـراه دارد. احکام چیزی اسـت 
کـه نشـان مـی دهـد گنـاه تـا چه حـد مرگبار می باشـد. احـکام خوب هسـتند و به گناه اشـاره 
مـی کننـد. تنهـا پاسـخی بـرای آن ندارد. بلکه تنها انجیل دارای پاسـخ اسـت. منظـور پولس این 
اسـت مـا بـه عنوان مسـیحیان و کسـانی که در مسـیح نجات یافته ایـم، بایـد در «تازگی روح» 
خدمـت کنیـم (رومیـان بـاب ۷ آیـه ۶)؛ یعنـی، مـا در رابطه ایامنی با عیسـی زندگـی می کنیم، 
و بـه شایسـتگی هـا و عدالـت او بـرای نجـات خـود اطمینـان داریـم (موضوع بخـش هایی که 

قبـل از رومیان آمده اسـت).

ـــان  ـــدا را نش ـــض خ ـــه فی ـــان ب ـــه نیازت ـــکام چگون ـــت اح ـــما در رعای ـــود ش ـــه خ تجرب
ـــت؟ داده اس

۸ مه      سه شنبه      
از سبت تا یکشنبه؟

مـا بـه عنـوان ادونتیسـت هـای روز هفتـم اغلـب مـی شـنویم کـه بـرادر و خواهرهـای 
مسـیحی مان در فرقـه هـای دیگـر چنیـن اسـتدالل می کنند کـه احکام دیگـر الزام آور نیسـتند 
و یـا اینکـه مـا نـه تحـت رشیعـت بلکـه تحت فیـض می باشـیم. اگر چـه، آنچـه آنهـا واقعاً می 
گوینـد ایـن اسـت کـه تنهـا فرمـان چهـارم الزام آور منی باشـد. بـا این وجـود، بسـیاری حتی این 
را منی گوینـد. آنهـا در عـوض مـی گوینـد کـه روز هفتـم ثبت برای مفتخر شـمردن قیام عیسـی 

با یکشـنبه جایگزین شـده اسـت.
و آنها بر این باورند که آیاتی برای اثبات این را نیز دارند.

در زیـر برخـی از آیـات رایـج در عهـد جدیـد را مـی بینید که بسـیاری از مسـیحیان معتقد 
هسـتند که اشـاره به تغییر سـبت از روز هفتم در عهد قدیم به روز اول هفته در عهد جدید 
دارد. هامنطـور کـه آنهـا را مـی خوانیم، باید از خود بپرسـیم آیـا آنها حقیقتاً دربـاره تغییر روز 
سـخن مـی گوینـد یـا رصفـاً وقایعـی را توصیف مـی کنند کـه در آن روز اتفـاق افتـاد اما بدون 

رسـیدن به سـطحی بـرای مقرر منودن یـک تغییر؟

یوحنـا بـاب ۲۰ آیـات ۱۹ تـا ۲۳ را بخوانیـد. ایـن آیـات چـه دلیلـی بـرای گـرد هـم آمـدن 
حواریـون در آن اتـاق ارائـه مـی دهنـد؟ این آیـات چه چیزی دربـاره اینکه آیا مراسـم عبادت 

بـه افتخـار قیـام عیسـی بـود هامنطـور کـه برخـی ادعـا مـی کننـد، چـه مـی گویند؟
 
 



۵۸

اعـامل رسـوالن بـاب ۲۰ آیـات ۶ و ۷ را بخوانیـد. چـه چیزی در این آیات نشـان داد که سـبت 
بـه روز یکشـنبه اولیـن روز هفتـه تغییـر یافت؟ اعامل رسـوالن باب ۲ آیـه ۴۶ را نیز ببینید.

 

اول قرنتیـان بـاب ۱۶ آیـات ۱ تـا ۴ را بخوانیـد. خـارج از ایـن واقعیـت کـه آنهـا بایـد هدایا را 
در روز اول هفتـه در خانـه ذخیـره مـی کردنـد، چـه چیـزی دربـاره هـر گونـه تغییر سـبت به 

یکشـنبه تعلیـم مـی دهند؟
 

در اینجـا از خمیـره متنـی «گـواه» یا دلیل اسـتفاده گردیـده که برای ترویج اصـول تعالیمی  
اسـت کـه روز اول هفتـه را جایگزیـن روز هفتـم سـبت منـوده اسـت.  خـارج از چندیـن بـار 
توصیـف اینکـه ایامنـداران بـه دالیـل مختلـف دور هم جمع شـدند، حتی یکی از آیـات به این 
اشـاره نـدارد کـه ایـن تجمعات مراسـم عبـادت برگزار شـده در روز اول هفته بجـای روز هفتم 
سـبت بـوده انـد. ایـن اسـتدالل رصفـاً برداشـت منـودن از آیـات در مـورد رسـم مسـیحیان قرن 
هـا پیـش بـه نـگاه داشـنت یکشـنبه می باشـد. این یعنـی اضافـه منودن چیـزی به ایـن آیات که 

هرگـز از ابتدا وجود نداشـته اسـت.

۹ مه      چهارشنبه      
روز هفتم در عهد جدید

هامنطـور کـه دیـروز دیدیـم، این آیات معمـوالً برای ترویج اینکه یکشـنبه جایگزین سـبت 
شـده اسـت، اسـتفاده شـده انـد کـه در واقـع چنیـن نیسـت. در واقـع، هـر اشـاره ای بـه روز 
هفتـم سـبت در عهـد جدیـد نشـان مـی دهـد کـه همچنان بـه عنـوان یکـی از ده فرمـان خدا 

نگـه داشـته می شـد.

لوقـا بـاب ۴ آیـات ۱۴ تـا ۱۶ و بـاب ۲۳ آیات ۵۵ و ۵۶ را بخوانیـد. این آیات چه چیزی درباره 
روز هفتـم سـبت در قبل و بعد از مرگ مسـیح بـه ما می گویند؟

 

توجـه کنیـد کـه آن زن کـه بـا مسـیح بـوده اسـت چگونـه «در روز سـبت بـه حسـب حکم 
آرام گرفـت» (لوقـا بـاب ۲۳ آیـه ۵۶). بدیهـی اسـت کـه فرمـان چهـارم بـود کـه بـر روی کـوه 
سـینا بـر روی سـنگ نوشـته شـده بـود. پـس هـر آنچـه آنهـا در زمانشـان بـا عیسـی فـرا گرفته 
بودنـد، هیـچ نشـانه ای از اینکـه آنهـا چیـزی جـز نگـه داشـنت فرمان هـای خدا از جمله سـبت 
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را آموختنـد، وجـود نـدارد. در واقـع، مسـیح بـه حواریـون خود گفـت، «اگر مرا دوسـت دارید، 
احـکام مـرا نـگاه داریـد» (یوحنـا باب ۱۴ آیـه ۱۵). فرمان هـای او که خود نیز آنهـا را نگاه می 
داشـت شـامل روز هفتـم سـبت بودنـد. اگر قـرار بود یکشـنبه جایگزین سـبت شـود، این زنان 

چیـزی در مـورد آن منی دانسـتند.

اعـامل رسـوالن بـاب ۱۳ آیـات ۱۴، ۴۲ تـا ۴۴ و بـاب ۱۶ آیـات ۱۲ و ۱۳ را بخوانیـد. این آیات 
چـه مدارکـی بـرای نگـه داشـنت روز هفتـم سـبت ارائـه مـی دهنـد؟ چـه شـواهدی بـرای نگه 

داشـنت روز اول هفتـه ارائـه مـی دهند؟
 

مـا در ایـن آیـات هیـچ گواهـی بـر تغییر روز سـبت به یکشـنبه منـی یابیم. در عـوض، آنها 
بـه وضـوح بـه نگـه داشـنت روز هفتم سـبت توسـط ایامنـداران اولیه به عیسـی اشـاره دارند.

اعـامل رسـوالن بـاب ۱۶ آیـه ۱۳ بویژہ جالب توجه اسـت زیـرا خارج از چهار چوب کنیسـه 
رخ مـی دهـد. مؤمنـان در کنـار رودخانـه یکدیگـر را مالقـات مـی کردنـد، جایـی کـه بطـور 
«مرسـوم» بـه دعـا مـی پرداختنـد. و آنها سـال ها پـس از مرگ عیسـی نیز در روز هفتم سـبت 
ایـن کار را انجـام مـی دادنـد. اگـر تغییـری بـه روز یکشـنبه رخ داده بـود، هیـچ چیـز در ایـن 

آیـات بـه آن اشـاره ندارد. 

برخــی از روش هــای مالیــم و بــدون ســرزنش کــه مــی توانیــد بــرای کســانی کــه روز 
یکشــنبه را نگــه می دارنــد در مــورد روز ســبت شــهادت دهیــد، کدامنــد؟

۱۰ مه      پنجشنبه      
اقدام به تغییر سبت

احـکام خـدا یعنـی ده فرمـان همچنان الزام آور اسـت (یعقوب باب ۲ آیـات ۱۰ تا ۱۲ را نیز 
ببینید)، و آن احکام شـامل روز هفتم سـبت می شـود. پس چرا بسـیاری از مسـیحیان با وجود 

اینکـه هیـچ توجیهـی بـر پایه کتـاب مقدس برای آن وجود ندارد، یکشـنبه را نگـه می دارند؟
باب ۷ کتاب دانیال در مورد قیام چهار امپراتوری بزرگ می گوید: بابل، مادها و پارس ها، 
یونان و سپس روم، چهارمین و آخرین امپراتوری زمینی. در مرحله دوم امپراتوری روم، بیرون 
همچنان  این  است.  شده  کشیده  تصویر  به  امپراتوری  این  از  کوچک  شاخ  یک  قدرت  آمدن 
بخشی از امپراتوری روم اما در مرحله بعدی آن می باشد. این قدرت چه چیز دیگری غیر از 
از امپراتوری روم برخاست و امروزه همچنان بخشی از آن است، می  مقام پاپی که مستقیامً 
توانست باشد؟ توماس هابز (Thomas Hobbes) در دهه های ۱۶۰۰ چنین نوشت: «اگر فردی 



۶۰

اصل این سلطه کلیسایی بزرگ را در نظر بگیرد، براحتی درک خواهد کرد که قلمرو پاپ چیزی 
جز روح امپراتوری از بین رفته روم نیست که بر رس قرب با تاج نشسته است.» 

— Thomas Hobbes, Leviathan, (Oxford: Oxford University Press, 1996), p. 463
دانیـال بـاب ۷ آیـات ۲۳ تـا ۲۵ را بخوانیـد. ایـن آیات چـه چیزی می آموزند که بـه ما در درک 

ریشـه های نگه داشـنت یکشـنبه کمک می کند؟
 

زبـان اصلـی، زبـان آرامـی، در آیـه ۲۵ نشـان می دهـد که قدرت شـاخ کوچک «قـرار بود» 
احـکام را تغییـر دهـد. در واقـع، کـدام قـدرت زمینی مـی تواند احـکام خـدا را تغییر دهد؟

اگرچـه جزئیـات دقیـق در تاریـخ نامشـخص مـی باشـند، مـا مـی دانیـم که تحت سـلطنت 
روم پاپـی، روز سـبت بـا سـنت نگـه داشـنت روز یکشـنبه جایگزین شـد، سـنتی که چنـان بطور 
قطعـی تثبیـت شـد کـه اصالحـات پروتسـتان ایـن سـنت را حتـی در قـرن بیسـت و یکـم زنده 
نگـه داشـت. امـروزه بسـیاری از پروتسـتان هـا بجـای پیـروی از فرمـان کتـاب مقـدس مبنی بر 

نگـه داشـنت روز هفتـم، همچنـان روز اول هفتـه را نگـه مـی دارند.

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۳ آیـات ۱ تـا ۱۷ را بخوانیـد و آنها را با دانیال بـاب ۷ آیات ۱ تا ۸، ۲۱، 
۲۴ و ۲۵ مقایسـه کنیـد. چـه تصویرسـازی مشـابهی در ایـن آیات اسـتفاده شـده اسـت که به 

مـا در درک وقایـع پایـان زمان کمـک می کند؟
 

کتاب مکاشفه یوحنا با استفاده مستقیم از تصویرهای کتاب دانیال، از جمله تصویر مربوط 
به مرحله ثانویه (پاپی) روم، به جفاهای آخر زمان اعامل شده بر کسانی که از عبادت بر اساس 

دستورات قدرت های دیده شده در کتاب مکاشفه یوحنا دیده می شوند، اشاره دارد. 

مکاشــفه یوحنــا بــاب ۱۴ آیــات ۶ و ۷ — بویــژہ آیــه ۷، کــه زبــان برداشــت شــده از 
فرمــان چهــارم را منعکــس مــی کنــد (خــروج بــاب ۲۰ آیــه ۱۱) — چگونــه بــه نشــان 
دادن اینکــه ســبت در بحــران روزهــای پایانــی عبــادت کــردن بســیار حیاتــی خواهــد 

بــود، کمــک مــی کنــد؟

۱۱ مه      جمعه      
تفکـری فراتـر: هـامن اژدهـا، شـیطان کـه در آسـامن علیـه خـدا جنـگ بـراه انداخـت 
(مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۲ آیـه ۷) هامن کسـی اسـت کـه با قوم خدا بـر روی زمین، کسـانی که 
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«فرمـان هـای خـدا را نگـه مـی دارنـد» (مکاشـفه یوحنا بـاب ۱۲ آیـه ۱۷؛ باب ۱۳ آیـات ۲ و ۴ 
را نیـز ببینیـد) جنـگ بـراه مـی انـدازد. در واقـع، شـیطان خـود نیـز تبدیـل بـه یک معبـود می 
شـود (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۳ آیـه ۴). بنابرایـن مبـارزه علیـه خدا که شـیطان در آسـامن براه 
انداخـت، او بدنبـال ادامـه دادن آن بـر روی زمیـن مـی باشـد. و در مرکزیت حملـه او به خدا، 

حملـه بـه رشیعـت خدا می باشـد. 
«خدا در فرمان چهارم به عنوان خالق آسامن ها و زمین منایان می شود و در نتیجه از متام 
به  هفتم  روز  که  بود  خلقت  کار  از  یادبودی  عنوان  به  این  می باشد.  متامیز  دروغین  خدیان 
عنوان روز اسرتاحت برای برش تقدیس شد. این روز چنین طراحی شد که خدای زنده را برای 
همیشه در ذهن برش به عنوان منبعی از بودن و مقصود احرتام و عبادت نگه دارد. شیطان در 
تالش است که انسان ها را از وفاداریشان به خدا و مطیع احکام بودن دور کند؛ از این رو، او 
بخصوص تالش هایش را علیه آن فرمان می کند که به خدا به عنوان خالق اشاره دارد.» — الن 

Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 53, 54 ،جی. وایت
مـا خداونـد را عبـادت مـی کنیـم زیـرا او خالـق «آسـامن هـا و زمیـن» اسـت و روز هفتـم 
سـبت نشـانه بنیادین خلقتش می باشـد، نشـانه ای به خود هفته خلقت برمی گردد (پیدایش 
بـاب ۲ آیـات ۱ تـا ۳ را ببینیـد). جـای تعجب نیسـت که شـیطان در حمله خود بـه اقتدار خدا، 

بدنبـال نشـانه اصلی و اساسـی آن قـدرت می رود: روز هفتم سـبت.
خـدا در روزهـای پایانـی، بـر روی زمیـن مردمـی خواهـد داشـت کـه در وفاداریشـان به او 
محکـم و پـا برجـا خواهنـد بـود، وفـاداری کـه در اطاعتشـان از فرمان هـای او — همـه آنها از 
جملـه فرمانـی کـه بـه خداونـد بـه عنـوان خالق کـه تنهـا ارزش عبـادت را دارد، اشـاره دارد — 

آشـکار می شـود.

سواالتی برای بحث
ــن  ــال چنی ــن ح ــا ای ــد و ب ــی کنن ــت م ــاه صحب ــت گن ــورد واقعی ــه در م ــانی ک ــکل کس ۱. مش
ــی باشــد؟ چــه تناقــض  ــزام آور نیســت، چــه م ــر ال ــدا دیگ ــه احــکام خ ــد ک اســتدالل مــی کنن

ــد؟ ــد بیابی ــتدالل می توانی ــط اس ــن خ ــی  در ای بزرگ
۲. تجربــه شــما بــا کســانی کــه بــه جــای ســبت بــرای یکشــنبه اســتدالل مــی آورنــد، چــه بــوده 
اســت؟ شــما از چــه اســتدالل هایــی اســتفاده نمودیــد و تــا چــه حــد مؤثــر بودنــد؟ چگونــه مــی 
توانیــد بــا ایــن اســتدالل رایــج کــه نگــه داشــتن روز هفتــم ســبت تالشــی بــرای بدســت آوردن 

نجــات از طریــق اعمــال مــی باشــد، روبــرو مــی شــوید؟
۳. همانطــور کــه بــا دیگــران در مــورد ســبت صحبــت مــی کنیــم و بــرای وقایــع پایــان جهــان 
آمــاده می شــویم، چــرا مهــم اســت مشــخص کنیــم کــه چالــش هــای مربــوط بــه نشــانه وحــش 

هنــوز واقــع نشــده انــد؟
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داستانهای ایامنداران
۱۰ فوریه

از اشتیاق تا شفقت
توسط اندرو مک چزنی، تبلیغ دینی ادونتیست

والدینـی  توسـط  خانـواده،  پـرس  چهـار  میـان  کوچکرتیـن  اسـمیت،  ادسـون 
ادونتیسـت بـزرگ شـد که عالقه شـان بـرای بنیانگذار کلیسـا، الن جـی. وایت باعث 

شـد نـام او  را ماننـد پـرس الـن جـی. وایـت، ادسـون بگذارنـد.
اما اسمیت رابطه ای شخصی با عیسی برقرار نکرد.

او گفت، «گاهی شام در کلیسا رشد می کنید، اما در مسیح خیر.»
او بـه عنـوان یـک فـرد بالـغ جـوان در زادگاهـش در بنـدر اسـپانیا در کشـور 
کارائیـب ترینیـداد و توباگـو دارای اعتـامد بـه نفس پایینی بـود. او در مهامنی ها و 
خوشـگذرانی ها رشکـت مـی کـرد. به خودکشـی فکـر کرد. اما سـپس قـول کودکانه 

بـه خـدا مبنـی بـر خوانـدن روزانه کتـاب مقـدس را به یـاد آورد.
اسـمیت رشوع بـه حضـور یافـنت در کلیسـا بـه طور مرتـب منود و تعمیـد داده 
شـد. او بـا یـک ادونتیسـت جـوان کـه ماننـد خودش اشـتیاق داشـت که عیسـی را 
بـا جوانانـی کـه همچنان بـه پارتی رفـنت عالقه دارند، به مشـارکت بگذارد دوسـت 
شـد. آن هـا بـا هـم رشوع بـه درمیـان گذاشـنت داسـتان زندگـی خـود درخیابـان، 

ایسـتگاه اتوبـوس و حتـی اتوبوس هـای در حـال حرکـت منودنـد. 
اسـمیت کـه اکنون ۳۶ سـاله اسـت، گفـت: «من هرگز منی دانسـتم کـه خدا مرا 

بلنـد خواهد کرد تا بشـارت دهنده ای سـیار باشـم.»
از  دره ای  از  حزقیـال  رؤیـای  بـه  توجـه  بـا  را  نوپـا  مأموریـت  ایـن  اسـمیت 
اسـتخوان های خشـک در حزقیـال بـاب ۳۷ آیـات ۱ تـا ۱۴، انجیـل بـه اسـتخوان ها 
نامیـد. اسـمیت گفـت کـه خـدا او را پـس از مـردن در گنـاه بـه زندگی بـاز گرداند، 
درسـت هامنطـور کـه خـدا در حزقیال درباره زنده کردن اسـتخوان ها سـخن گفت.

اسـمیت گفـت کـه پـس از دوران جوانـی دشـوار، بـا چالـش غلبـه بـر گنـاه 
جنسـی روبـرو شـد. او سـاعت ها را رصف فریـاد بـرآوردن نـزد خـدا و مطالبـه 
و   ۸ بـاب  رومیـان  عالقـه،  مـورد  بخش هـای  منـود.  مقـّدس  کتـاب  وعده هـای 
۳۶ بودنـد، جایـی کـه عیسـی می گویـد،  ۳۴ تـا  ۸ آیـات  همچنیـن یوحنـا بـاب 
«یقیـن بدانیـد کـه هـر کسـی کـه گناه می کنـد بـردۀ گناه اسـت و برده همیشـه 
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در میـان اهـل خانـه منی مانـد ولـی پـرس همیشـه می ماند . پـس اگر پرس، شـام را 
آزاد سـازد واقعـاً آزاد خواهیـد بـود .»

اسـمیت گفـت، «خـدا در زندگـی مـن کاری انجـام داد و اگـر او می توانـد مـرا 
تغییـر دهـد، قـادر اسـت هـر کس دیگـری را نیـز تغییر دهد. شـام مجبور نیسـتید 
دزد، عضـو بانـدی خالفـکار، همجنس گـرا یـا خودارضا از دنیـا بروید. عیسـی نیامد 
تـا عـادالن را فراخوانـد. او آمـد تـا گناهـکاران کـه مـن پیـرشو ایشـان هسـتم را 

فراخوانـد. مـن خـدا را بـرای ایـن شـکر می کنـم.»
او گفـت کـه غریبه هـا معمـوالً بـا عالقـه بـه حرف هایـش گـوش می دهنـد، اگر 
چـه گاهـی بدلیـل موعظـه کـردن مـورد متسـخر قـرار گرفتـه و از اتوبـوس بیـرون 
کلیسـاها  و  دبیرسـتان ها  در  همچنیـن  همکارانـش  و  او  اسـت.  شـده  انداختـه 

می کننـد.  صحبـت 
او گفـت، «مـا سـال های خوشـگذرانی خـود را بـه یـاد می آوریـم. می خواهیـم 

شـاد باشـیم و از ترویـج انجیـل رشمگین نباشـیم.»
بـرای مطالعـه بیشـرت در مـورد ادسـون اسـمیت (در تصویـر بـا رهـربان انجیـل 

بـرای اسـتخوان ها) بـه مطلـب هفتـه قبـل مراجعـه کنیـد.
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۱۲ تا ۱۸ مه   درس هفتم   

متی باب های ۲۴ و ۲۵

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: متـی بـاب ۲۴ آیـات ۱ تـا ۲۵؛ مکاشـفه یوحنا بـاب ۱۳ آیـات ۱۱ تا 

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

بـاب ۲۴ آیـه ۲۴).
در بـاب هـای ۲۴ و ۲۵ متـی، عیسـی حقایـق مهمـی در مـورد پایـان زمـان و نحـوه آمـاده 
بـودن بـرای آن بیـان مـی کنـد. بـه یـک معنـا، این باب هـا آمـوزه های مسـیح در مـورد وقایع 
روزهـای پایانـی بودنـد. در عیـن حـال، او بـا نـگاه کـردن بـه آینـده نزدیک تـر، تخریـب قریب 

الوقـوع اورشـلیم، یـک تـراژدی از ابعـاد فاجعـه بـار قومـش را مـی بیند.
امـا مسـیح در سـخنان بـه حواریـون، همچنیـن بـا پیروانـش در نسـل هـای بعـد و بویـژه 
آخریـن آنهـا، کسـانی کـه در زمان بازگشـت او زنـده خواهند بـود نیز صحبت می کند. عیسـی 
همچنیـن یـک تصویـر زیبـا را ارائـه منـی دهد. جنگ ها، شـایعات جنـگ، طاعون، مسـیح های 
دروغیـن و جفاهـا — ایـن وضعیـت اکـرث دنیـا و کلیسـای او خواهـد بود. شـگفت انگیز اسـت 
کـه مـا بـا نـگاه کـردن بـه گذشـته، مـی توانیـم ببینیـم کـه پیشـگویی هایش تـا چه حـد دقیق 
بودنـد. بنابرایـن، مـی توانیـم برای پیشـگویی هایی که هنـوز در زندگی ما اتفاق نیفتاده اسـت 

نیـز بـه او اعتـامد کنیم. 
امـا عیسـی تنهـا نسـبت بـه آنچه قـرار بود اتفاق بیافتد، هشـدار نـداد. او در بـاب ۲۵ متی 
متثیـل هایـی را بیـان منـود کـه در صـورت مـورد توجـه قـرار گرفـنت، قومـش را بـرای زمانـی که 
«پـرس انسـان» بازمـی گـردد، آماده خواهد سـاخت. آری، زمان های سـخت خواهند آمـد، اما او 

مردمـی را آمـاده خواهـد سـاخت کـه در زمان بازگشـتش با او مالقـات کنند.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۹ مه آماده شوید.
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۱۳ مه      یکشنبه      
تأیید قدرمتند نبوت

در روزهـای آخـر قبـل از صلیـب، حواریـون بر کوه زیتون با عیسـی صحبـت کردند. تصویر 
کنیـد کـه مـی شـنوید کـه عیسـی می گوید معبـد نابود خواهد شـد. هیـچ کس منی دانـد دقیقاً 
در ذهـن هـای ایشـان چـه گذشـت، اما پرسشـی کـه پـس از آن مطـرح منودند نشـان می دهد 

کـه آنهـا نابـودی معبـد را بـه «پایان جهـان» ارتباط دادنـد (متی بـاب ۲۴ آیه ۳).

متـی بـاب ۲۴ آیـات ۱ تـا ۲۵ را بخوانیـد. عیسـی چـه پیـام کلـی در مـورد روزهـای پایانـی به 
پیروانـش داد؟

 
 

متـی بـاب ۲۴ آیـات ۱ تـا ۲۵ مشـخص مـی سـازند کـه مسـیح در میان سـایر چیزهـا، نگران 
فریبـی بـود کـه قومـش را در طـول قـرن هـا و در پایـان زمـان آشـفته خواهـد کـرد. در میـان 
آن فریـب هـا، انبیـاء و مسـیح هـای دروغیـن وجـود خواهند داشـت. برخـی با ادعـای مناینده 
مسـیح بودن (انبیا دروغین) و برخی با ادعای مسـیح بودن خواهند آمد. و مسـئله وحشـتناک 

ایـن اسـت که مـردم نیـز آنها را بـاور خواهنـد کرد. 
مـا تأییـدی ناراحـت کننـده امـا قدرمتنـد از کالم خـدا را دیـده ایـم. در متـام طـول تاریـخ و 
حتـی در زمـان مـا، فریـب دهنـدگان در واقـع آمده انـد و گفته اند، «من مسـیح هسـتم». چه 
پیشـگویی قابـل توجهـی! مـا کـه در ایـن زمـان زندگی مـی کنیم، مـی توانیم قرن هـای طوالنی 
تاریـخ را بررسـی مناییـم و ببینیـم (بـه شـیوه ای کـه افـراد زمـان مسـیح منـی توانسـتند) که آن 
پیشـگویی تـا چـه حـد دقیـق بـوده اسـت. مـا همچنیـن نبایـد تعجـب کنیم اگـر فریـب هایی 

ماننـد اینهـا بـا نزدیـک شـدمنان به بحـران نهایی بیشـرت می شـوند. 
همچنیـن، در زمینـه تأکیـد بـر ایامن، بـه این توجه کنید که عیسـی چگونـه وضعیت جهان 
را بـه تصویـر کشـید. مـردم در زمان هـای مختلفـی از تاریـخ زمیـن از زمـان مسـیح، امیـد خود 
را بـر چیزهایـی قـرار دادنـد کـه بـاور داشـتند رنج هـا و دردهای بـرشی را از بیـن خواهند برد 
یـا دسـت کـم آنهـا را کـم خواهنـد منـود. از جنبـش هـای سیاسـی یـا فنـاوری گرفتـه تـا علم و 
منطـق — مـردم در زمانـی امیـد داشـته و دارنـد کـه ایـن چیزهـا بـه بوجـود آمدن یـک مدینه 
فاضلـه بـر روی زمیـن منجر بشـوند. چنانکه شـاهد دردناک تاریخ بارها نشـان داده اسـت، این 
امیدهـا همـواره سسـت بنیـاد اثبـات شـده اند. جهان امـروز دقیقاً هامنگونه اسـت که عیسـی 
پیشـگویی منـود. سـخنان مسـیح کـه تقریبـاً دو هـزار سـال پیش بیان شـدند، نشـان مـی دهند 

کـه ایـن امیدهـا تا چـه میـزان گمراه بـوده اند. 
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متــی بــاب ۲۴ آیــه ۲۵ را بخوانیــد. مــا از ایــن آیــه چــه چیــزی مــی توانیــم برداشــت 
کنیــم کــه تصدیقــی بــر ایمــان مــا  داشــته باشــد؟ 

۱۴ مه      دوشنبه      
استقامت تا آخر

متـی بـاب ۲۴ آیـه ۹ و مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۳ آیات ۱۱ تـا ۱۷ را بخوانید. چه تشـابهی میان 
آنچه عیسـی در متی گفت و آنچه یوحنا را به نوشـتنش در مکاشـفه برانگیخت، وجود دارد؟

 

نگرانـی مسـیح بـرای قومـش در پایـان زمـان شـامل فریـب جهانـی اسـت کـه باعـث مـی 
شـود ملـت هـا بـا ایامن واقعـی مخالفت کننـد و عبادتی نادرسـت را بـه جهان تحمیـل منایند. 

کسـانی کـه مقاومـت کننـد بـا نفـرت، مصیبـت و حتـی مـرگ روبـرو خواهند شـد. 

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

 

ـــوی ســـاخته  ـــاب مقـــدس ق ـــق کت ـــا حقای ـــه ذهنشـــان را ب ـــه جـــز کســـانی ک ـــچ کـــس ب «هی
انـــد، نخواهنـــد توانســـت در جـــدال عظیـــم نهایـــی دوام بیاورنـــد.» — الـــن جـــی. وایـــت، 

 .Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 493, 494
ایـن بیـان بـه ایـن معنـی اسـت کـه متام کسـانی کـه ذهن خـود را بـا حقایق کتـاب مقدس 
قـوی مـی سـازند، دچـار هیچکـدام از فریب هـای پایان زمـان نخواهند شـد. آنها بایـد بر آنچه 
حقیقـت ایـن زمان اسـت اسـتوار باشـند؛ در غیر ایـن صورت فریب بـر آنها غلبـه خواهد منود.

متـی بـاب۷ آیـات ۲۴ تـا ۲۷ را بخوانیـد. چـه چیـز دیگری بـرای وفـادار ماندن به خـدا حیاتی 
می باشـد؟

 

اسـتوار بـودن از لحـاظ فکـری بـر پایـه کالم خـدا بـا وجود اینکـه بسـیار مهم اسـت، اما بر 
طبـق گفتـه عیسـی بـرای قـادر بـودن مـا بـه ایسـتادگی در میـان مشـکالتی کـه بـا آنهـا روبرو 
خواهیـم شـد، کافـی منـی باشـد. مـا بایـد کاری را کـه آموختیـم انجـام دهیـم؛ یعنـی، بایـد از 



۶۷

حقیقـت آنگونـه کـه در عیسـی اسـت اطاعـت کنیـم. در متثیـل بـاال، هـر دو سـازنده، سـخنان 
عیسـی را شـنیدند. تفـاوت میـان آنهـا، میـان پایـدار بـودن و نبـودن، اطاعـت از آنچـه عیسـی 

تعلیـم داد، بـود. 

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

ایمــان ایجــاد مــی کنــد؟

۱۵ مه      سه شنبه      
«مکروه ویرانی»

مسیح در مبحث بزرگ خویش در مورد پایان زمان، به «مکروه ویرانی» (متی باب ۲۴ آیه ۱۵)، 
تصویری از کتاب دانیال (دانیال باب ۹ آیه ۲۷، باب ۱۱ آیه ۳۱، باب ۱۲ آیه ۱۱) اشاره می کند. 

خـدا چیـزی را «مکـروه» اعـالم منـود کـه نقـض جـدی از احـکام او بـود. ماننـد بت پرسـتی 
(تثنیـه بـاب ۲۷ آیـه ۱۵) یـا اعـامل جنسـی غیـر اخالقـی (الویـان بـاب ۱۸ آیـه ۲۲). از این رو، 

ایـن «مکـروه ویرانـی» شـامل نوعـی ارتـداد مذهبی می شـد. 

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

 
 

ایـن دو آیـه مشـخص مـی کننـد کـه پیشـگویی عیسـی در مفهومـی بـی درنـگ تـر، شـامل 
نابـودی وحشـتناکی کـه در سـال ۷۰ پـس از میـالد مسـیح گریبـان اورشـلیم را خواهـد گرفـت، 

زمانـی کـه نـه تنهـا شـهر رم بلکـه معبـد مقـدس آن نیـز نابـود خواهـد شـد، می باشـد. 
هر چند، دومین تحقق از این پیشگویی نیز وجود دارد که در آن، وقایع نزدیک تر از جمله 
نابودی اورشلیم به عنوان منادی از آینده و وقایع پایان زمان بودند. «مسیح در اورشلیم منادی 
از جهان سخت دل شده در کفر و عصیان دید و شتافت تا پاسخگوی داوری کیفری خدا باشد.» 

Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 22, 23 ،الن جی. وایت —
در دانیـال بـاب ۱۲ آیـه ۱۱ و بـاب ۱۱ آیـه ۳۱، «مکـروه ویرانـی» در ارتباط بـا مرحله دوم 
روم، مرحلـه پـاپ منایـان مـی شـود کـه در آن یک نظـام جایگزیـن میانجیگری و نجـات بوجود 
آمـده اسـت، نظامـی کـه بـه دنبـال غصـب کـردن آنچـه مسـیح بـرای مـا انجـام داده اسـت و 

اکنـون در معبـد آسـامنی انجـام مـی دهد، می باشـد. 
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متـون دانیـال بـاب ۸ بویـژہ آیـات ۹ تـا ۱۲ کمـک مـی کننـد تـا پـازل ایـن وقایـع در بافـت 
تاریخـی، بـا قـدرت دو فـازه رومـی چیـده شـوند. فـاز اول دیـده شـده در گسـرتش افقی رسیع 
شـاخ کوچـک (دانیـال بـاب ۸ آیـه ۹)، امپراتـوری بت پرسـت عظیم روم را نشـان مـی دهد. در 
فـاز دوم (دانیـال بـاب ۸ آیـات ۱۰ تـا ۱۲)، شـاخ کوچـک بطـور عمـودی رشـد مـی کنـد، چنـد 
سـتاره را از بیـن مـی بـرد (جفـای قوم خدا) و خود را بـه عنوان «فرمانده قوای آسـامنی» یعنی 
عیسـی جـا مـی زند(دانیـال بـاب ۸ آیـه ۱۱). ایـن نشـان دهنـده فـاز پاپ اسـت که از سـقوط 
امپراتـوری بـت پرسـت روم بوجـود آمـد امـا همچنـان روم می باشـد. (بـه ایـن دلیـل اسـت که 
یـک منـاد، شـاخ کوچـک مناینـده هـر دو فـاز یـک قـدرت مـی باشـد.) داوری در دانیـال باب ۷ 
آیـات ۹ و ۱۰، تطهیـر معبـد در دانیـال بـاب ۸ آیـه ۱۴ و نشـانه ها در آسـامن هـا در متی باب 

۲۴ آیـه ۲۹ همگـی اشـاره بـه پـا در میانـی خـدا برای قومـش در روزهـای پایانـی دارند.

۱۶ مه      چهارشنبه      
ده باکره

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

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

 

عیسـی ایـن مرحلـه از سـخنانش را بـا صحبـت کـردن در مـورد ده باکـره آغـاز مـی کنـد. 
«باکـره» نامیـده شـدن اشـاره بـه ایـن داشـت کـه آنها نشـان دهنـده کسـانی بودند کـه ادعای 
مسـیحی بـودن مـی کردنـد. آنهـا در نـربد بـزرگ، در طـرف شـیطان نبودنـد. آنهـا بـه ملکـوت 
آسـامن تشـبیه شـده انـد (متـی بـاب ۲۵ آیه ۱). امـا در پایـان زمان، آنهـا همه خـواب خواهند 
بـود (متـی بـاب ۲۵ آیـه ۵). مسـیح پیـش از آن در مـورد نگـه داشـنت زمـان (متی بـاب ۲۴ آیه 

۴۲) یـا هوشـیار بـودن کـه در زمـان بازگشـت او آمـاده باشـند، هشـدار داده بـود.
هـر ده باکـره مشـعل داشـتند و همگـی بـرای اسـتقبال از دامـاد بیـرون رفتنـد، کـه بدیـن 
معنـی اسـت کـه همـه منتظر آمـدن او بودند. تأخیری وجود داشـت و همه ایـن ایامنداران در 
انتظـار آمـدن او بـه خـواب رفتند. ناگهان، در تاریکی شـب، همگی بیدار شـدند: داماد داشـت 

مـی آمـد (متی بـاب ۲۵ آیـات ۱ تا ۶).
باکـره هـای نـادان مهبـوت و آمـاده نبودنـد. چـرا؟ یک نسـخه می گویـد، «مشـعل های ما 
خامـوش شـده انـد» (متـی بـاب ۲۵ آیـه ۸). نسـخه هـای دیگـر، درسـت در مقایسـه بـا اصـل 
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یونانـی، مـی گوینـد کـه مشـعل هـا «در حـال خامـوش شـدن» هسـتند. همچنـان شـعله کمی 
سوسـو مـی کـرد. آنهـا همچنـان کمـی روغـن داشـتند امـا بـرای آمـاده شـدن بـرای مالقـات بـا 

مسـیح کافـی نبود. 
پس مشکل چیست؟

ایـن باکـره ها نشـان دهنده مسـیحیانی هسـتند که منتظر بازگشـت مسـیح می باشـند اما 
تجربـه ای سـطحی بـا او دارند. آنها مقـداری روغن دارند، کمی کار روح القدس در زندگیشـان، 

امـا رصفـاً سوسـو مـی زنـد؛ آنها زمانـی که به بیشـرت نیاز داشـتند، به کم راضـی بودند. 
«روح القـدس مطابـق بـا متایـل و رضایـت انسـان بر قلـب او کار می کنـد و طبیعتی جدید 
در او بوجـود مـی آورد؛ امـا طبقـه نشـان داده شـده بوسـیله باکـره هـای نـادان با کار سـطحی 
راضـی بـوده انـد. آنهـا خـدا را منـی شناسـند. آنهـا شـخصیت او را مطالعـه نکـرده انـد؛ بـا او 
صمیمیـت و همدلـی برقـرار نکـرده انـد؛ بنابراین، منـی دانند چگونـه اطمینان، توجـه و زندگی 
 کننـد. خدمـت ایشـان بـرای خـدا بـه یـک گونـه انحطـاط یافتـه اسـت.»  — الـن جـی. وایـت،

Ellen G. White, Christ’s Object lessons, p. 411

ــن باشــیم همــان  ــم و مطمئ ــگاه کنی ــه خــود ن ــم ب ــی مــی توانی ــه چــه روش های ب
اشــتباهی کــه ایــن مــردم انجــام دادنــد را مرتکــب نمــی شــویم؟ اگــر خودمــان را در 

ایــن نقــش ببینیــم، چگونــه مــی توانیــم تغییــر کنیــم؟

۱۷ مه      پنجشنبه      
استفاده از استعدادهایتان

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

 

اگـر چـه عیسـی در اینجـا متثیلـی متفـاوت با آنچه قبـال گفته بـود، بیان منود امـا هر دو در 
مـورد آمـاده بـودن برای بازگشـت مسـیح صحبت مـی کنند. هر دو مربوط به کسـانی هسـتند 
آمـاده بودنـد و کسـانی کـه آماده نبودند. و هر دو رسنوشـت کسـانی که از طریـق بی توجهی 

روحانـی خـود، با نابـودی ابدی روبرو شـدند را نشـان می دهند.
درسـت هامنطـور کـه روغـن نشـان دهنـده روح القـدس بـرای ده باکره اسـت، «کیسـه» یا 
«کیسـه هـای طـال» (متـی بـاب ۲۵ آیه ۱۵) نشـان دهنده اسـتعداد ها می باشـند کـه در زبان 
اصلـی واژه یونانـی (talanta) اسـت. «اسـتعداد هـا نشـان دهنـده عطایـای ویـژه روح بـا متـام 

The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 510 — «.موهبـت هـای طبیعـی هسـتند
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متـام خدمتگـزاران در متثیـل از اربـاب هایشـان متاعـی دریافـت کـرده بودنـد. همچنیـن 
توجـه کنیـد آنهـا متـاع اربابـان بودنـد (متـی بـاب ۲۵ آیه ۱۴) کـه به آنهـا «هر کدام بر اسـاس 
توانایـی ایشـان» (متـی بـاب ۲۵ آیـه ۱۵) بـه ایشـان سـپرده شـده بودنـد. هدایـا در اعتـامد به 
آنهـا داده شـده بـود؛ در معنـای واقعـی، ایـن خدمت گـزاران مبارشیـن آنچه مالـک آن نبودند 
امـا مسـئولیت آن را داشـتند، بودنـد. بـه ایـن دلیـل اسـت کـه زمانـی کـه اربـاب بازگشـت «از 

ایشـان حسـاب خواسـت» (متی بـاب ۲۵ آیـه ۱۹). 
عطایـای روحانـی از طـرف روح القـدس مـی آیند (اول قرنتیان باب ۱۲ آیـات ۱ تا ۱۱، ۲۸ تا 
۳۱ و افسسـیان بـاب ۴ آیـه ۱۱ را ببینیـد). خربی خوبی برای کسـانی که فکر مـی کنند کمرتین 
عطایـا را دارنـد، وجـود دارد. عطایـا هرگـز بـدون عطا کننـده آن دریافـت منی شـوند. بنابراین، 

ایـن افـراد عطایـای خـود را با دریافـت بزرگرتین محبت بدسـت آورده اند یعنـی روح القدس.
عطایـا پیـش از ایـن در مسـیح بـه ما تعلق دارنـد اما مالکیـت کنونی ما بسـتگی به پذیرش 
روح القـدس و تسـلیم بـه او شـدن دارد. اینجـا جایـی اسـت کـه خدمـت گـزار بـی مثـر اشـتباه 
کـرد! بـه او موهبتـی داده شـده بـود امـا بـا آن کاری نکـرد. او موهبـت خـود را اصـالح نشـده 
باقـی گذاشـت. او بـرای گرفـنت آنچـه کـه بـا لطف به او داده شـده بود تالشـی نکـرد و کاری با 
آن انجـام نـداد. در نتیجـه عیسـی او را فـرد «بـدکار و کاهـل» نامید (متی بـاب ۲۵ آیه ۲۶) — 

یـک محکومیـت قدرمتند.

عیســی ایــن تمثیــل را در زمینــه روزهــای پایانــی و بازگشــتش بیــان نمــود. نحــوه 
ــی کــه بســیار  ــودن در روزهــای پایان ــاده ب ــرای آم اســتفاده از اســتعداد هایمــان ب

خطیــر مــی باشــد، چــه چیــزی بــه مــا تعلیــم مــی دهــد؟

۱۸ مه      جمعه      
تفکــری فراتــر: «امــا آنکــه یــک ســکه گرفتــه بــود، رفتــه زمیــن را کنــد و نقــد آقــای خــود 

را پنهــان منــود»
«او یکـی از افـراد بـا کوچکرتیـن موهبـت بـود کـه رسمایه خود را دسـت نخـورده باقی گذاشـت. 
در اینجـا هشـداری وجـود دارد برای متام کسـانی که احسـاس مـی کنند کوچکی موهبتشـان آنها را از 
خدمـت مسـیح بـاز مـی دارد. اگـر آنها می توانسـتند کار بزرگـی انجام دهند، بسـیار با خوشـحالی آن 
را بـر عهـده مـی گرفتنـد؛ امـا از آنجایـی کـه آنها فقـط می تواننـد در چیزهـای کوچک خدمـت کنند، 
فکـر مـی کننـد در انجـام نـدادن هیـچ کاری بهانه دارنـد. آنها در این بـاره گمراه هسـتند. خداوند در 
توزیـع عطایـا شـخصیت هـا را امتحـان مـی کند. مردی کـه از ارتقای اسـتعداد خود غفلـت منود، خود 
را بـه عنـوان یـک خدمتگـزار بـی وفـا اثبـات منـود. اگـر او پنـج اسـتعداد دریافـت منـوده بـود، ماننـد 
همیـن یکـی، همـه آنهـا را بـه خـاک سـپرده بـود. سـوء اسـتفاده او از یـک اسـتعداد نشـان داد که او 

موهبـت هـای آسـامنی را خوار می شـامرد.
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«‘کســـی کـــه در امـــور کوچـــک درســـتکار باشـــد، در کارهـــای بـــزرگ هـــم درســـتکار خواهـــد 
ـــرا  ـــود زی ـــی ش ـــه م ـــم گرفت ـــت ک ـــب دس ـــک اغل ـــور کوچ ـــت ام ـــه ۱۰. اهمی ـــاب ۱۶ آی ـــا ب ـــود.’ لوق ب
ـــد. در  ـــن مـــی کنن ـــا بخـــش بزرگـــی از ترتیـــب واقعـــی زندگـــی را تامی ـــا آنه کوچـــک هســـتند؛ ام
ـــور  ـــت ام ـــا اهمی ـــر م ـــدارد. اگ ـــود ن ـــیحی وج ـــی مس ـــررضوری در زندگ ـــز غی ـــچ چی ـــع هی واق
ـــن  ـــود.» — ال ـــد ب ـــر خواه ـــر از خط ـــا پ ـــازی م ـــخصیت س ـــم، ش ـــم بگیری ـــت ک ـــک را دس کوچ

Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 356 ،جـــی. وایـــت

سواالتی برای بحث 
۱. برخــی از ایدئولــوژی هــا و آرمــان هایــی کــه مــردم معتقــد بــوده انــد منجــر بــه ایجــاد 
ــتثنا  ــدون اس ــا ب ــه آنه ــرا هم ــد و چ ــد، کدامن ــد ش ــن خواه ــر روی زمی ــه ب ــه فاضل مدین

شکســت خــورده انــد؟
۲. چــه چیــزی در مــورد اطاعــت از آنچــه خــدا بــه مــا مــی خواهــد انجــام دهیــم وجــود 
دارد کــه ایمــان مــا را قــوی مــی کنــد؟ یعنــی، چــرا ایمــان بــدون اعمــال مربوطــه «مــرده» 
اســت (یعقــوب بــاب ۲ آیــه ۲۶)؟ بــا در نظــر گرفتــن نــوع ســختی هایــی کــه در انتظــار 
کســانی کــه «فرمــان هــای خــدا را نگــه مــی دارنــد» (مکاشــفه یوحنــا بــاب ۱۴ آیــه ۱۲) 
وجــود دارد، چــرا اکنــون بــرای مــا بســیار مهــم اســت کــه بــرای چیــزی کــه کمتــر انتظــارش 

را داریــم، آمــاده باشــیم؟
ــرای مــا  ــاره ده باکــره بیاندیشــید. چــرا داســتان ایشــان بایــد هشــداری ب ۳. بیشــتر درب
ــار  ــگاه و رفت ــم ن ــد ه ــا مانن ــه آنه ــیاری، هم ــای بس ــه روش ه ــطح و ب ــه در س ــد ک باش
کردنــد؟ مــا چگونــه مــی توانیــم اطمینــان یابیــم کــه ماننــد آن نــادان هــا خــود را فریــب 

نــداده باشــیم؟
ــد فریــب بخــورد،  ــز مــی توان ــده» نی ۴. مفهــوم اینکــه در صــورت امــکان حتــی «برگزی
چیســت؟ درک مــا از «برگزیــده» چــه مــی باشــد؟ (متــی بــاب ۲۴ آیــه ۳۱، رومیــان بــاب 
۸ آیــه ۳۳ و کولســیان بــاب ۳ آیــه ۱۲ را ببینیــد.) ایــن چــه چیــزی دربــاره بزرگــی فریــب 

هــا بــه مــا مــی گویــد؟
 
 
 
 
 
 
 



۷۲

داستانهای ایامنداران
۱۷ فوریه

یک بازدید، ۹ غسل تعمید
توسط یوالندا مارتینز سانتوس

شـوهر اریـکا از اینکـه همـرسش و مـن در خانـه ایشـان در ایالـت کالیفرنیـا 
کتـاب مقـّدس مطالعـه می کنیـم، خوشـحال بنظـر منـی رسـید.

شــوهرش کــه عضــو یــک فرقــه مذهبــی دیگــر بــود، وارد جلســه دوم 
ــن  ــت و م ــکل اس ــت هی ــرد درش ــک م ــد. او ی ــا ش ــّدس م ــاب مق ــه کت مطالع

ــردم.  ــرس ک ــاس ت احس
مـن دسـتم را دراز کـردم و گفتـم، «اسـم مـن یوالنـدا مارتینز سـانتوس اسـت و 

مـن عضـو کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم هسـتم.»
مـن اولیـن بـار دو هفتـه پیـش بـه عنـوان دانـش آمـوز سـولز وسـت، مدرسـه 
بشـارتی در آریزونـا زیـر نظر مجمع پسـیفیک کلیسـای ادونتیسـت، در اتـاق اریکا 
را زدم.  در سـال ۲۰۱۳، یـک بشـارت دهنـده جـوان در برنامـه تابسـتانی فـرشده 
جوانـان در اتـاق مـرا زد و باعـث شـد مـن به کلیسـای ادونتیسـت بپیونـدم، و من 
اکنـون تصمیـم داشـتم بـه درب منـازل رفتـه و به درخواسـت یک کلیسـای محلی، 

مطالبـی ارائـه دهم. 
بـا وجـود تعجـب مـن، شـوهر اریـکا از مـن نخواسـت کـه آن جـا را تـرک کنـم. 
امـا اریـکا بعدهـا بـه مـن گفت که شـوهرش ناراضـی بود. اریـکا و من دعـا کردیم 
کـه همـرسش اجـازه دهـد که کتـاب مقـّدس را مطالعه کنیـم — و اینکـه او نیز به 

مـا بپیوندد. 
در شـگفتی، همـرسش در جلسـه بعـدی ما رشکـت کرد. او همچنیـن اعالم منود 

کـه هـر هفته با مـا مطالعه خواهـد کرد.
مـدت کوتاهـی پـس از آن، اریـکا برادرش را به جلسـات مطالعـه کتابی مقّدس 
ما دعوت کرد و او مشـتاقانه پذیرفت. سـپس پرس ۱۳ سـاله اریکا درخواسـت منود 

کـه او نیز در جلسـات مطالعـه رشکت کند. 
چنانچـه جلسـات مطالعـه کتـاب مقـّدس ادامـه پیـدا می یافـت، اریـکا رشوع 
بـه در میـان گذاشـنت آنچـه آموختـه بـود بـا خواهرش کـه در شـهری دیگـر زندگی 
می کنـد، منـود. خواهـرش می خواسـت کـه بیشـرت بدانـد، بنابرایـن به یک کلیسـای 
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ادونتیسـت محلـی مراجعـه کـرد و مطالعـه کتـاب مقـّدس را بـا ایشـان آغـاز کـرد. 
شـوهر و مـادر شـوهرش نیـز بـه او پیوسـتند. 

ایـن متـام ماجـرا نیسـت. اریـکا مـن را بـه والدینـش معرفـی منـود و آن هـا بـه 
مـن گفتنـد کـه اریـکا فـرد متفاوتی شـده بـود. آن هـا گفتند آنچـه که او داشـت را 

می خواسـتند. مـن گفتـم، «چیـزی کـه شـام کـم داریـد، عیسـی اسـت.»
والدینش مطالعه کتاب مقّدس را با ما رشوع کردند.

دشـوار اسـت بـاور کنیم که تنهـا در زدن یک خادم کتاب مقـدس اکنون منتهی 
بـه نُه تعمید شـده اسـت: اریـکا، پرسش، بـرادرش، مادرش، پـدرش، خواهرش، برادر 

شـوهرش و مادر شـوهر خواهرش حتی همسـایه اریکا نیز تعمید داده شـد.
در مـورد همـرس اریـکا، او اکنـون در یـک کلیسـای ادونتیسـت محلـی به طور 

مرتـب حضـور می یابد. 
اریـکا بعدهـا بـه مـن گفـت کـه وقتـی در اتاقـش را بـرای اولیـن بـار زدم، یک 
مـاه بـود کـه دعـا می کـرد خـدا وجـودش را بـه وی اثبـات کنـد و کلیسـای حقیقی 

را برایش آشـکار سـازد.
اریـکا گفـت، «اگـر تـو هیـچ وقـت در اتـاق مـرا منـی زدی، هیـچ کـدام از ایـن 

اتفاق هـا منی افتـاد. خدایـا، تـو درخواسـت مـرا پاسـخ دادی!»
یوالندا مارتینز سانتوس خادم کتاب مقّدس در کالیفرنیا می باشد.



۷۴

۱۹ تا ۲۵ مه   درس هشتم   

پرستش خالق

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: مکاشفه یوحنا باب ۱۴ آیات ۶ و ۷؛ متی باب ۲۴ آیه ۱۴؛ غالطیان 
باب ۳ آیه ۲۲؛ لوقا باب ۲۳ آیات ۳۲ تا ۴۳؛ پیدایش باب ۲۲ آیه ۱۲؛ مکاشفه یوحنا باب ۱۴ 

آیات ۸ تا ۱۲.
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 یوحنا باب ۱۴ آیه ۶).
مـا بـه عنـوان مسـیحیان ادونتیسـت روز هفتـم، مفهـوم کتاب مقدسـی «حقیقـت حارض» 
(دوم پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱۲) را بـاور داریـم. در واقـع ایـن ایـده اسـت کـه خـدا در زمـان نیاز 
حقیقـت را بـرای بـرش آشـکار می سـازد کـه در طول قـرن ها، توسـط خداوند نور بیشـرتی می 
یابـد. اولیـن وعـده انجیـل در پیدایـش بـاب ۳ آیـه ۱۵ بر جفت سـقوط کرده ای منایان شـد که 
امیـد بـود از ذریـت زن بیایـد. وعـده بـه ابراهیـم که «نسـل او یک قـوم بزرگ و قـوی خواهد 
شـد و بـه وسـیله او همـه امـت ها برکـت خواهند یافت» (پیدایـش باب ۱۸ آیه ۱۸)، مکاشـفه 
ای کامـل تـر از وعـده انجیـل اسـت. آمـدن عیسـی، کسـی که اعـالم منود «پـرس انسـان نیامده 
اسـت تـا مخـدوم شـود بلکـه تـا بـه دیگـران خدمـت کنـد و جـان خـود را در راه بسـیاری فـدا 

سـازد» (مرقـس بـاب ۱۰ آیـه ۴۵) مطمئنـاً مکاشـفه ای بزرگـرت از حقیقت انجیل اسـت.
امـروزه مـا بـاور داریـم کـه پیـام سـه فرشـته در مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـات ۶ تـا ۱۲، 
«حقیقـت حـارض» بـرای کسـانی اسـت کـه در روزهـای پایانـی قبل از بازگشـت مسـیح زندگی 

مـی کننـد، و همچنیـن تحقـق متـام امیدهـای مـا مسـیحیان مـی باشـد. 
ایـن هفتـه بطـور ویـژه بـر پیـام فرشـته اول مترکز خواهیـم منود، زیرا شـامل حقایـق حیاتی 

بـرای کسـانی کـه بدنبـال وفـادار مانـدن در میان خطـرات پایان جهان هسـتند، می باشـد. 
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۶ مه آماده شوید.
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۲۰ مه      یکشنبه      
جهانشمولی انجیل

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۶، متـی بـاب ۲۴ آیه ۱۴ و بـاب ۲۸ آیـه ۱۹ را بخوانید. موضوع 
مشـابه در ایـن آیـات چیسـت؟ چگونه ایـن آیات با هم به مـا در درک میزان اهمیت بشـارت 

و شـهادت دادن در هدفـامن بـه عنوان کلیسـا کمـک می کنند؟
 

در یـک مفهـوم، مـی تـوان گفـت کـه پیـام فرشـته اول مأموریـت بـزرگ (متی بـاب ۲۸ آیه 
۱۹) اسـت کـه اکنـون در زمینـه روزهـای پایانـی داده شـده اسـت. ایـن در واقـع «حقیقـت 

حـارض» می باشـد.
توجـه کنیـد کـه هـر سـه آیـه بـر بشـارت دادن بـه همـه جهـان، «همـه ملـت هـا» و «هر 
ملـت، قبیلـه، زبـان و قـوم» تأکیـد دارنـد. بـه عبـارت دیگر، حـوزه این پیـام، جهانی می باشـد. 

همـه افـراد باید آن را بشـنوند.

غالطیـان بـاب ۳ آیـه ۲۲ را بخوانیـد. ایـن آیـه چـه چیـزی مـی گویـد که بـه مـا در درک اینکه 
چـرا متـام جهـان بایـد انجیـل را بشـنوند، کمک مـی کند؟

 

جهانشـمولی گنـاه، جهانشـمولی مأموریـت و فراخـوان مـا را توضیح می دهـد. «هر ملت، 
قبیلـه، زبـان و قـوم» اشـتباه کرده انـد، از رشیعت خدا تخلـف منوده اند و «تحـت گناه محدود 
شـده انـد». سـقوط آدم در عـدن بـر همـه انسـان هـا تأثیـر گذاشـته اسـت؛ هیچ ملـت، قبیله 
یـا قومـی از آن مصـون نبـوده اسـت. همـه مـا بـا عواقب بـی درنگ گنـاه مواجه هسـتیم و در 
صورتـی کـه عالجـی فراهـم منـی شـد، همه ما بـا نتیجه نهایـی یعنی مـرگ ابدی روبـرو بودیم.

البته عالج فراهم شـده اسـت: زندگی، مرگ، رسـتاخیر و خدمت قدس آسـامنی عیسـی که 
تنهـا چـاره مشـکل گنـاه اسـت. همـه بایـد امیـد بـزرگ آنچه خدا در عیسـی مسـیح به ایشـان 
وعـده داده اسـت را بشناسـند. بـه ایـن دلیـل اسـت کـه ادونتیسـت های روز هفتـم بدنبـال 

رسـاندن پیـام عیسـی بـه کسـانی کـه هنـوز آن را نشـنیده انـد، بـه رستـارس جهان رفتـه اند.

چــرا رســاندن پیــام انجیــل بــه دیگــران، بــرای کســانی کــه آن را انجــام مــی دهنــد، از 
نظــر روحانــی بســیار مفیــد اســت؟ یعنــی، چــرا بشــارت دادن بــه دیگــران، یکــی از 

بهتریــن روش هــای آمــاده شــدن بــرای آمــدن عیســی مــی باشــد؟
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۲۱ مه      دوشنبه      
دزد بر روی صلیب و «انجیل جاودان»

در مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۶، پیامـی کـه بایـد بـه جهانیـان رسـانده شـود، «انجیـل 
جـاودان» اسـت. ایـن پیامـی از امیـد بـرای مردم جهانی اسـت که بـه خودی خود هیـچ امیدی 

ارائـه منـی دهد. 

لوقـا بـاب ۲۳ آیـات ۳۲ تـا ۴۳ را بخوانیـد. ایـن داسـتان چگونـه امید بـزرگ «انجیـل جاودان» 
را بـرای همـه گناهـکاران منایان می سـازد؟

 

الـن جـی. وایـت بـا نوشـنت در مـورد دزد، گفـت کـه اگـر چـه او مجرمـی سـخت دل نبـود، 
«بدنبـال فرونشـاندن عقیـده» در مـورد عیسـی بـود و در نتیجـه «عمیـق تر در گناه فـرو رفته 
بـود تـا دسـتگیر، بـه عنـوان مجـرم مجـازات و بـه مـرگ بـر روی صلیب محکـوم شـد.» — الن 

Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 749 ،جـی. وایـت
بـا ایـن وجـود، چه اتفاقـی برای او افتـاد؟ هامنطور که بـر روی صلیب آویخته بـود، رسیعاً 
عیسـی را شـناخت و در نتیجـه فریـاد بـرآورد: «ای خداونـد، مـرا بـه یـاد آور هنگامـی کـه بـه 

ملکـوت خـود آیی» (لوقـا بـاب ۲۳ آیه ۴۲). 
و عیسـی چگونـه پاسـخ داد؟ آیـا گفـت: خـوب دوسـت مـن، مـن مـی خواهم بـه تو کمک 
کنـم، امـا تـو نبایـد بـا فـرو رفنت هـر چه بیشـرت در گنـاه، اعتقـادات خـود را فرو می نشـاندی؟ 
عیسـی یکـی از موعظـه هـای قبلـی خـود را بیـان کـرد: «تـا عدالـت شـام بـر عدالـت کاتبان و 
فریسـیان افـزون نشـود، بـه ملکوت آسـامن هرگـز داخل نخواهید شـد» (متی بـاب ۵ آیه ۲۰)؟ 

آیـا عیسـی بـه نوعی اشـتباهات گذشـته دزد را بیـان منود؟
خیـر. در عـوض عیسـی با شـخصیتی مقرص کـه چیزی در زمینـه عدالت برای ارائه نداشـت 
و قبـالً او را لعـن مـی منـود، بـه ایـن مجـرم و دزد رو منـود (متـی ۲۷ آیـه ۴۴). عیسـی بـا نـگاه 
کـردن بـه او بـه عنـوان انسـانی جدیـد، (در واقـع) گفت: مـن اکنون بـه تو می گویم کـه به تو 
اطمینـان مـی دهـم کـه گناهـت، جرمت و خطاهایت بخشـیده شـدند، و از ایـن رو، «تو با من 

در بهشـت خواهـی بـود» (لوقا بـاب ۲۳ آیه ۴۳). 
ایـن «انجیـل جاودان»، اسـاس پیام فرشـته اول اسـت. بدون این حقیقت، هیـچ چیز دیگری 
کـه در مـورد رشیعـت تعلیـم می دهیـم، یعنی سـبت یـا وضعیـت مـردگان اهمیتی نـدارد. این 

تعلیـامت بـدون «انجیـل جاودان» در مرکزشـان چه سـودی دارند؟

شما از این روایت چه امیدی برای خود می توانید دریافت کنید؟



۷۷

۲۲ مه      سه شنبه      
از خدا برتسید و او را جالل دهید

پیام فرشته اول پس از صحبت کردن درباره انتشار «انجیل جاودان» به متام جهان، سپس 
حقایقی  باید  انتشار می دهیم،  که «انجیل جاودان» را  هامنطور  گسرتش می دهد. ما  آن را 
را که بخشی از این پیام انجیل برای این زمان هستند را نیز در آن بگنجانیم. به عبارت دیگر، 
«حقیقت حارض» برای روزهای پایانی همچنین شامل مکاشفه یوحنا باب ۱۴ آیه ۷ می شود. 

مکاشفه یوحنا باب ۱۴ آیه ۷ را بخوانید. ترسیدن از خدا و جالل دادن به او به چه معناست؟ 
ما چگونه باید این کار را انجام دهیم؟ این مفاهیم چگونه با انجیل متناسب می شوند؟

 
ترسـیدن از خـدا و جـالل دادن بـه او مفاهیمـی نـا مربـوط بـه هـم نیسـتند. اگـر مـا واقعاً 
در مفهـوم وابسـته بـه کتـاب مقـدس از خـدا برتسـیم، او را جـالل خواهیـم داد. هر کـدام باید 

مسـتقیامً بـه ختم شـود.

آیـات زیـر را بخوانیـد. آنهـا چگونه به ما در درک معنای «ترسـیدن از خـدا » و نحوه ارتباطش 
بـا جـالل دادن بـه او کمـک مـی کننـد؟ پیدایـش بـاب ۲۲ آیـه ۱۲، خـروج بـاب ۲۰ آیـه ۲۰، 

ایـوب بـاب ۱ آیـه ۹، جامعـه بـاب ۱۲ آیـه ۱۳، متی بـاب ۵ آیه ۱۶.
 

در آیات باال، ایده ترسیدن از خدا با اطاعت کردن از او مرتبط بود و هنگامی که ما از خدا 
اطاعت کنیم، وقتی کاری که درست است را انجام دهیم، او را جالل داده ایم. اگر چه اغلب 
گفته می شود که ترسیدن از خدا باید در هیبت او و در احرتام به او باشد، اما باید از آن عمیق 
تر باشد. به ما گفته شده است از خدا برتسیم. ما سقوط کرده ایم. ما گناهکاریم. ما موجوداتی 
سزاوار مرگ می باشیم. چه کسی در زمان هایی با وحشت از درک رشارت اعاملشان و آنچه در 
دستان خدایی عادل و صالح برای آن اعامل سزاوارش هستند، روبرو نشده است؟ این ترس از 
خدا می باشد. و این ترسی است که ابتدا ما را برای بخشش به صلیب و دوم به مطالبه قدرت 
خدا برای پاک شدن از آن رشارت هدایت می کند، که اگر برای صلیب نبود، باعث میشد روح 

خود را از دست بدهیم (متی باب ۱۰ آیه ۲۸).

تجربــه شــما از ترســیدن از خــدا چــه بــوده اســت؟ چگونــه میــزان مناســبی از ایــن 
تــرس مــی توانــد از نظــر روحانــی بــرای مــا خــوب باشــد و بــه مــا بــرای جــدی تــر 

گرفتــن ایمانمــان و آنچــه خــدا از مــا مــی خواهــد، کمــک مــی کنــد؟



۷۸

۲۳ مه      چهارشنبه      
ساعت داوری او فرا رسیده است

در پیـام فرشـته اول، ایـده ترسـیدن از خـدا و جـالل دادن به او به داوری ارتباط داده شـده 
اسـت (مکاشـفه یوحنا باب ۱۴ آیه ۷). اگر کتاب مقدس درباره آموزه ای شـفاف باشـد، واضح 
اسـت کـه خـدا خـدای عدالـت و داوری اسـت. روزی در نهایـت داوری و عدالتـی کـه در ایـن 

جهـان وجود نـدارد، واقعـاً خواهد آمد. 
پس جای تعجب نیست که مردم باید از خدا برتسند. 

و بـه ایـن دلیـل اسـت کـه «انجیـل جـاودان» همچنیـن شـامل واقعیـت داوری نیـز مـی 
شـود. رابطـه میـان ایـن دو عنـرص چیسـت؟ اگـر انجیـل به معنـی «خرب خوش» اسـت، بـه این 
معناسـت کـه اگـر چـه مـا همـه گناهکاریم و رشیعـت خدا را شکسـته ایـم، وقتـی روز داوری 
بیایـد، مـا نیـز ماننـد دزد بـر روی صلیـب، با مجـازات و جریمه ای کـه بدلیل گنـاه و تخطی از 

احـکام سـزاورش هسـتیم، روبـرو نخواهیم شـد. 

آیـات زیـر را بخوانیـد و از خـود بپرسـید، مـن تـا چـه حـد بخوبـی در شایسـتگی هـای خـود 
خواهـم ایسـتاد؟ متـی بـاب ۱۲ آیـه ۳۶، جامعـه بـاب ۱۲ آیـه ۱۴، رومیـان باب ۲ آیـه ۶، اول 

قرنتیـان بـاب ۴ آیـه ۵.
 
 

خدایی که تعداد موهای رس ما را می داند، این جهان را داوری خواهد کرد. اما این دقیقاً 
به همین دلیل است که «انجیل جاودان» چنین خرب خوبی می باشد. داوری می آید، اما «هیچ 
محکومیتی» برای پیروان وفادار عیسی که در نام خداوند عیسی، کسانی که شسته، تقدیس 
و عادل شده اند وجود ندارد (اول قرنتیان باب ۶ آیه ۱۱ را ببینید)، زیرا عیسی مسیح عدالت 

آنهاست و عدالت او چیزی است که به آنها در آن داوری کمک می کند.
«انسـان منـی توانـد خـود با این اتهامـات روبرو شـود. او در جامه گناه آلـود خود و معرتف 
بـه گنـاه، در برابـر خـدا قـرار می گیرد. اما عیسـی وکیـل ما، دادخواسـتی مؤثر از طرف کسـانی 
کـه بـا توبـه و ایـامن روح خـود را تسـلیم او منـوده انـد، ارائـه می دهـد. او برای انگیزه ایشـان 
دادخواسـت مـی دهـد و مدعیـان آنهـا را بـا برهان قدرمتنـد جلجتـا مغلوب می سـازد. اطاعت 
کامـل او از رشیعـت خـدا حتـی تـا رس حـد مـرگ بـر روی صلیـب، متـام قـدرت آسـامن و زمین 
را بـه او داده اسـت و او از پـدرش رحمـت و مصالحـه بـرای بـرش خطـا کار می طلبـد.» — الن 

Testimonies for the Church, vol. 5, p. 471 ،جـی. وایـت



۷۹

واقعیــت داوری چــه چیــزی دربــاره نیــاز مطلــق مــا بــه بخشــش تعلیــم مــی دهــد؟ 
چگونــه مــی توانیــد بیاموزیــد کــه آن نــوع رحمــت و بخششــی کــه خــدا از طریــق 

عیســی بــه مــا ارائــه مــی دهــد را بــه دیگرانــی کــه اشــتباه کــرده انــد، بدهیــد؟

۲۴ مه      پنجشنبه      
کسی را پرستش کنید که آسامن ها و زمین را خلق منود

بـار دیگـر مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـات ۶ و ۷ را بخوانیـد. عنـارص خـاص موجـود در پیـام 
فرشـته اول چـه هسـتند و چگونـه بـه یکدیگـر مرتبـط مـی شـوند؟

 
 

همـراه بـا انجیـل، فراخـوان شـهادت دادن بـه جهـان و تـرس از خـدا و جـالل بخشـیدن به 
او، فراخوانـده شـدن بـه عبـادت خـدا بـه عنـوان خالـق مـی آیـد. و هیـچ تعجبـی نـدارد. متـام 
ایـن جنبـه هـای دیگـر ایـن «حقیقت حـارض» — انجیل جـاودان، فراخوانده شـدن به شـهادت 
دادن از داوری — بـه دور از خـدا بـه عنـوان خالـق مـا چـه معنایی دارند؟ ایـن حقایق و دیگر 
حقایـق از حقیقـت بنیادیـن خداونـد بـه عنوان کسـی که همه چیـز را آفریده اسـت، می آیند. 
مـا بـا پرسـتش خداونـد بـه عنـوان خالـق بـه اصول باز مـی گردیـم. ما به اسـاس مفهوم انسـان 
بـودن و زنـده بـودن و متفـاوت از سـایر مخلوقات زمینی بـودن و بوجود آمـده در تصویر خدا 
بـر مـی گردیـم. مـا با پرسـتش خداوند به عنوان خالق، وابسـتگی خـود به او بـرای وجودمان و 
امیدمـان بـه آینـده را تصدیـق مـی کنیـم. بـه ایـن دلیل اسـت که نگه داشـنت روز هفتم سـبت 
بسـیار مهـم مـی باشـد. ایـن یـک اذعـان خاص اسـت کـه خدا تنهـا خالق ماسـت و مـا فقط او 
را پرسـتش مـی کنیـم. یعنـی، همـراه بـا انجیل، همـراه بـا داوری، فراخوانده شـدن به پرسـتش 

خداونـد بـه عنوان خالق در اینجا برجسـته شـده اسـت.

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـات ۸ تـا ۱۱ را بخوانیـد. ایـن آیـات چـه چیـزی می گوینـد که می 
توانـد بـه مـا در درک اهمیـت پرسـتش خداونـد به عنـوان خالق کمـک کند؟

 
 

همچنـان کـه وقایع پایانی آشـکار می شـوند فشـار  و تحمیلربای عبـادت وحش و تصویر او 
بجـای خالـق رستـارس جهـان را خواهد گرفت. اگر ما هشـدار مهیب در مورد رسنوشـت کسـانی 



۸۰

کـه وحـش و تصویـر او را پرسـتش مـی کننـد، در نظـر بگیریـم، می توانیـم تأکیـد بـر پرسـتش 
خـدا بـه عنـوان خالـق و تنها کسـی کـه ارزش پرسـتش را دارد، بهرت درک کنیم. ایـن حقیقت در 

بحـران نهایـی از همیشـه حیاتی تر خواهد شـد. 

زمانــی بــه فکــر کــردن بــه شــگفتی هــای بــاور نکردنــی جهــان خلــق شــده اختصــاص 
دهیــد. آنهــا چــه چیــزی مــی تواننــد دربــاره کســی کــه تمــام آن را خلــق نمــود و 

اینکــه چــرا تنهــا او شایســته پرســتش اســت، بــه مــا بیاموزنــد؟

۲۵ مه      جمعه      
تفکـری فراتر: دانـش آموزان کتاب مقدس بـرای مدت طوالنی ارتباط میـان فراخوانده 
شـدن در مکاشـفه یوحنا باب ۱۴ آیه ۷ با «پرسـتش او که آسـامن و زمین دریا و چشـمه های 
آب را خلـق منـود» و فرمـان چهـارم در خـروج بـاب ۲۰ آیـه ۱۱ را یافتـه اند، وقتی که سـبت به 
ایـن واقعیـت اشـاره دارد کـه «در شـش روز خداونـد آسـامن و زمیـن و دریـا و آنچـه را کـه در 
آنهاسـت بسـاخت». بـا وجود ارتبـاط نزدیک زبانی، تغییـری وجود دارد که در آن آیه مکاشـفه 

یوحنـا بـه خداونـد به عنوان کسـی که «چشـمه هـای آب» را بوجود آورد، اشـاره دارد.
جـان بالدویـن، نویسـنده، (John Baldwin) چنیـن اسـتدالل مـی کنـد: «بـه فـرض اینکـه 
الوهیـت عمـداً در قفـای عبارت‘چشـمه هـای آب’ نهفتـه اسـت، چـرا عیسـی از پیـام آورنـده 
خواسـت کـه شـباهت مـوارد اشـاره شـده در خـروج بـاب ۲۰ آیه ۱۱ را بشـکند؟ چرا فرشـته به 
‘چشـمه های آب’ و نـه انـواع دیگـر خلقـت از جملـه درختان، پرنـدگان، ماهی ها یا کوهسـتان 

هـا اشـاره مـی کند؟ 
«شـاید اشـاره بـه ‘چشـمه هـای آب’ در زمینـه اعـالم الهـی رسـیدن یـک زمـان داوری الهی 
منحـرص بـه فـرد برای معطوف سـاخنت توجـه خواننـدگان به دوره پیشـین داوری الهی باشـد... 
شـاید خـدا در نظـر دارد کـه اشـاره ممکن به سـیل بـا کلامت ‘چشـمه های آب’، تأکیدی باشـد 
بـر ایـن حقیقـت کـه او در واقع خـدای داوری و همچنین خدای وفـاداری و رحمت ابدی (هر 
دو شـواهدی در روایت سـیل پیدایش بودند)، می باشـد. در این صورت، داللت های شـخصی 
و روحانـی بـر طوفـان بـر آمـده از عبـارت ‘چشـمه هـای آب’ شـاید بـرای تشـویق خواننده به 
جـدی گرفـنت رسـیدن خطیـر رونـد جدیـد پایـان جهـان از داوری الهـی فـردی که اکنون توسـط 

پیـام رسـان اول در بـاب ۱۴ مکاشـفه یوحنا اعالم شـد.» 
— John Baldwin, ed., Creation, Catastrophe and Calvary: Why a Global Flood Is 
Vital to the Doctrine of Atonement (Hagerstown, Md.: Review and Herald® Pub-
lishing Association, 2000), p. 27
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سواالتی برای بحث 
ــده  ــراه ش ــفندان گم ــل گوس ــا مث ــع م ــت: «جمی ــن اس ــه ۶ چنی ــاب ۵۳ آی ــعیا ب ۱. اش
بودیــم». واژه عبــری بــرای «جمیــع مــا» cullanu مــی باشــد. در همیــن آیــه اشــعیا مــی 
گویــد کــه خداونــد «گنــاه جمیــع مــا» را بــر عیســی نهــاد. واژه «جمیــع مــا» در اینجــا نیــز 
cullanu اســت. ایــن چگونــه بــه مــا نشــان مــی دهــد کــه بــا وجــود بــزرگ بــودن مشــکل 

گنــاه، چــاره آن بــرای حــل کــردن آن بســیار کافــی اســت؟
ــم؟  ــر روی صلیــب بیاموزی ــا چــه درس هــای دیگــری مــی توانیــم از روایــت دزد ب ۲. م
ــر  ــت. فک ــات یاف ــده و نج ــن آورده ش ــب پایی ــد و از صلی ــیده ش ــد دزد بخش ــرض کنی ف
مــی کنیــد زندگــی اش چگونــه متفــاوت مــی بــود؟ ایــن پاســخ چــه چیــزی دربــاره قــدرت 

مســیح در تغییــر زندگــی مــا مــی گویــد؟
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داستانهای ایامنداران
۲۴ فوریه

چرا من برای پناهندگان زندگی می کنم
توسط تری سائلی

چندیـن دانش آمـوز در پایـان سـومین سـال تدریـس انگلیسـی مـن در کمـپ 
۵۰۰۰۰ نفـری پناهنـدگان در تایلنـد آمـاده بـرای تعمیـد گرفـنت شـدند. 

امـا شـبان ادونتیسـت روز هفتـم بـه من گفت کـه دانش آمـوزان مـردد بودند. 
آن هـا می ترسـیدند کـه مسـیحی شـوند و مبلغان پیـش از اینکه آن ها مسـیحیت را 
بـه انـدازه کافی برای داشـنت زندگی مسـیحی واقعـی درک کنند، آنجـا را ترک کنند.

زمانـی کـه شـبان ایـن موضـوع را بـا مـن درمیـان گذاشـت، منی دانسـتم چـه 
کاری انجـام بدهـم. مـن تصمیـم داشـتم پـس از امتـام سـه سـال خدمت بـه عنوان 
دانش آمـوز مبلـغ بـه خانـه در ایالت نرباسـکا آمریکا برگـردم. مادرم منتظـر بود مرا 
ببینـد. امـا هـدف اصلی مـن نجات انسـان ها بود. پـس رشوع به دعا کـردن منودم، 

«خداونـدا مـن باید چـکار کنم؟»
ســـپس در حیـــن دعـــای صبحگاهـــی، چنیـــن چیـــزی را خوانـــدم: «هـــدف 
 خـــدا در اولویـــت قـــرار داشـــنت در برنامه هـــا و عواطـــف مـــا می باشـــد»

 (Counsels on Stewardship, p. 220)
مـن فکـر کـردم، «ایـن منت درسـت اشـاره به مـن دارد.» مـن می خواسـتم کالج 
را به پایان برسـانم، حرفه ای داشـته باشـم و تشـکیل خانواده بدهم. اما مانند این 
بـود کـه خـدا مـی گفت، «تـری، این راهنامیی اسـت کـه منتظرش بودی. خـدا باید 

در برنامه هـا و عواطفـت در اولویت باشـد.»
مـن تصمیـم گرفتـم که اولین مسـئولیتم در قبـال خانواده ام اسـت. اما خانواده 
مـن خـدا را می شـناختند. بنابرایـن، تصمیـم گرفتـم بـا مـادرم متـاس بگیـرم و از او 

مشـورت بخواهم. 
۳۵ کیلومـرت بـرای یافـنت نزدیک تریـن اداره پسـت دارای تلفـن عمومـی رفتـم. 
متـاس را بـه گونـه ای گرفتـم کـه مـادرم هزینـه اش را پرداخـت کند، زیـرا هیچ پولی 

نداشـتم. می دانسـتم گـران بود. 
از مـادرم پرسـیدم، «دربـاره اینکـه یک سـال بیشـرت  یا برای همیشـه اینجا مبانم 

چـه نظری داری؟»
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پاسـخش رسیـع بـود. او گفـت، «تـری، مـن هرگـز بـه تـو نخواهـم گفـت بـه 
خانـه برگـرد. اگـر بـه تـو بگویـم برگـردی و حتی یـک نفر شـانس شـنیدن انجیل را 
از دسـت بدهـد،  تـا ابدیـت پشـیامن خواهـم بـود. اما اگـر می گویی کـه می توانی 
حتـی بـه یـک نفـر کمـک کنی که خـدا را بشناسـد و در ملکوت باشـد، ارزشـش را 

خواهـد داشـت حتـی اگـر مـن  هرگـز نتوانم دیگـر تـو را ببینم.»
هامنطور که در اداره پسـت نشسـته بودم، اشـک از چشـامنم جاری شـد. خدا 
را بـرای داشـنت مـادری کـه پـر از محبـت بود، شـکر کـردم. مـادرم می خواسـت مرا 
ببینـد، امـا پیـش از آن در قلبـش فـداکاری کرده بـود. نجات انسـان ها چنان برایش 

مهـم بـود کـه حارض بـود پـرسش را هرگز دیگـر نبیند. 

تـری سـیلی مدیـر خدمـات ادونتیسـت پناهنـدگان و مهاجرین بخـش آمریکای 
شـاملی اسـت کـه بـا هدایای سـبت سـیزدهم سـال ۲۰۱۱ایجاد شـد. تحـت رهربی 
او، بیش از ۱۴۰ کلیسـای جدید متشـکل از پناهندگان در رستارس آمریکای شـاملی 

شـده است. تأسیس 
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۲۶ مه تا ۱ ژوئن   درس نهم   

فریب های پایان جهان

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: مکاشفه یوحنا باب ۲ آیات ۱۳ و ۲۴؛ دوم قرنتیان باب ۱۱ آیات ۱۳ تا 
۱۵؛ مزامیر باب ۱۴۶ آیه ۴؛ پیدایش باب ۱ تا باب ۲ آیه ۳؛ مکاشفه یوحنا باب ۱۳ آیات ۱ تا ۱۷. 

آیـه حفظـی: «ایـن اژدهای بزرگ یعنی آن مار قدیمی که اسـمش ابلیس یا شـیطان اسـت 
و هـامن کسـی اسـت کـه متـام مـردم دنیـا را فریب می دهـد با متـام دار و دسـته اش بر زمین 

افکنده شـد» (مکاشـفه یوحنا بـاب ۱۲ آیه ۹).

شـیطان حتـی در آسـامن پیـش از اخـراج، در تـالش بـرای فریـب فرشـتگان بـود. «لوسـیفر با ترک 
جایگاهـش در حضـور خداونـد، در تـالش بـرای انتشـار روح نارضایتـی در میـان فرشـتگان بـود. او که 
بـا پنهـان کاری مرمـوز کار مـی کـرد و برای زمانـی هدف واقعی خود را پشـت یـک ظاهر دارای 
احـرتام بـرای خـدا مخفـی منـود، تـالش منـود نارضایتـی در مـورد احکامـی کـه بـر موجـودات 
آسـامنی حاکـم بـود را برانگیـزد و اعـالم می منـود که آنها بـی جهت خودداری مـی کردند.» — 

Ellen G. White, The Great Controversy, p. 495 ،الـن جـی. وایـت
در عـدن، او بـا تغییـر قیافـه خـود را در جلـد یـک مـار مخفـی منود و بـر علیه حـوا نیرنگ 
منـود. در طـول تاریـخ تـا بـه امـروز، و حتی پس از هـزاره، او در تـالش برای رسـیدن به اهداف 

خـود، از فریـب اسـتفاده خواهـد کرد (مکاشـفه یوحنا بـاب ۲۰ آیه ۸). 
متأسـفانه، او از همـه مـا باهـوش تـر، قـوی تـر و ماهـر تـر مـی باشـد، کـه به همیـن دلیل 
اسـت کـه مـا بایـد بـه عیسـی و کالم او وفـادار باشـیم تـا خـود را در برابـر نیرنـگ او محفـوظ 
بداریـم. «امـا چـون شـام کـه بـه خداونـد خدای خـود، وفـادار بودیـد تا چطـور در بعـل فغور 
متـام کسـانی را کـه بـت بعـل را پرسـتش کردنـد، از بیـن بـرد» (تثنیـه بـاب ۴ آیـه ۴). اصلی که 

در اینجـا وجـود دارد، در واقـع همچنـان امـروزه نیـز معترب اسـت.
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۲۶ مه تا ۱ ژوئن   درس نهم   

فریب های پایان جهان

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: مکاشفه یوحنا باب ۲ آیات ۱۳ و ۲۴؛ دوم قرنتیان باب ۱۱ آیات ۱۳ تا 
۱۵؛ مزامیر باب ۱۴۶ آیه ۴؛ پیدایش باب ۱ تا باب ۲ آیه ۳؛ مکاشفه یوحنا باب ۱۳ آیات ۱ تا ۱۷. 

آیـه حفظـی: «ایـن اژدهای بزرگ یعنی آن مار قدیمی که اسـمش ابلیس یا شـیطان اسـت 
و هـامن کسـی اسـت کـه متـام مـردم دنیـا را فریب می دهـد با متـام دار و دسـته اش بر زمین 

افکنده شـد» (مکاشـفه یوحنا بـاب ۱۲ آیه ۹).

شـیطان حتـی در آسـامن پیـش از اخـراج، در تـالش بـرای فریـب فرشـتگان بـود. «لوسـیفر با ترک 
جایگاهـش در حضـور خداونـد، در تـالش بـرای انتشـار روح نارضایتـی در میـان فرشـتگان بـود. او که 
بـا پنهـان کاری مرمـوز کار مـی کـرد و برای زمانـی هدف واقعی خود را پشـت یـک ظاهر دارای 
احـرتام بـرای خـدا مخفـی منـود، تـالش منـود نارضایتـی در مـورد احکامـی کـه بـر موجـودات 
آسـامنی حاکـم بـود را برانگیـزد و اعـالم می منـود که آنها بـی جهت خودداری مـی کردند.» — 

Ellen G. White, The Great Controversy, p. 495 ،الـن جـی. وایـت
در عـدن، او بـا تغییـر قیافـه خـود را در جلـد یـک مـار مخفـی منود و بـر علیه حـوا نیرنگ 
منـود. در طـول تاریـخ تـا بـه امـروز، و حتی پس از هـزاره، او در تـالش برای رسـیدن به اهداف 

خـود، از فریـب اسـتفاده خواهـد کرد (مکاشـفه یوحنا بـاب ۲۰ آیه ۸). 
متأسـفانه، او از همـه مـا باهـوش تـر، قـوی تـر و ماهـر تـر مـی باشـد، کـه به همیـن دلیل 
اسـت کـه مـا بایـد بـه عیسـی و کالم او وفـادار باشـیم تـا خـود را در برابـر نیرنـگ او محفـوظ 
بداریـم. «امـا چـون شـام کـه بـه خداونـد خدای خـود، وفـادار بودیـد تا چطـور در بعـل فغور 
متـام کسـانی را کـه بـت بعـل را پرسـتش کردنـد، از بیـن بـرد» (تثنیـه بـاب ۴ آیـه ۴). اصلی که 

در اینجـا وجـود دارد، در واقـع همچنـان امـروزه نیـز معترب اسـت.

ایـن هفتـه، مـا نگاهـی خواهیـم انداخـت بـه برخـی از مؤثرتریـن فریـب هـای شـیطان و 
اینکـه چگونـه مـی توانیـم در برابـر آنهـا محافظـت شـویم.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲ ژوئن آماده شوید.

۲۷ مه      یکشنبه      
بزرگرتین فریب

اولیـن درس ایـن فصـل دربـاره «نربد کیهانـی» صحبت منود که متاسـفانه به فراتـر از کیهان 
و به زمین ما رسـیده اسـت.

اگـر چـه مشـکل ایـن اسـت کـه بسـیاری از مـردم از جملـه مسـیحیان، ایـن نـربد بـزرگ را 
بـاور ندارنـد زیـرا شـیطان را بـاور ندارنـد. بـرای آنها، آیـات کتاب مقـدس که درباره شـیطان یا 
اهریمـن صحبـت مـی کننـد، رصفـا بیانی از فرهنگ گذشـته در تـالش برای توضیح بـدی و رنج 
جهـان مـی باشـند. بـرای بسـیاری از مـردم ایـده یـک وجـود واقعـی مـاوراء طبیعـی که نقشـه 
هـای بـدی بـرای برشیـت دارد، مـاده علمـی تخیلـی و وابسـته بـه شـخصیت معـروف دارث 

ویدر«جنـگ سـتارگان»،و یـا ماننـد آن را دارد.

آیـات زیـر را کـه همگـی از مکاشـفه یوحنـا هسـتند بخوانیـد. ایـن آیـات چـه چیـزی دربـاره 
واقعیـت شـیطان و بویـژہ در مـورد نقـش او در وقایـع روزهـای پایانـی تعلیـم مـی دهنـد؟ 
مکاشـفه یوحنـا بـاب ۲ آیـات ۱۳ و ۲۴؛ بـاب ۱۲ آیـات ۳، ۷ تـا ۹، ۱۲ و ۱۷؛ بـاب ۱۳ آیـه ۲؛ 

بـاب ۲۰ آیـات ۲، ۷ و ۱۰.
 

مکاشـفه یوحنـا بـه ما نشـان مـی دهد که شـیطان تا چه حد بر سـاکنان جهـان در روزهای 
پایانـی قـدرت خواهـد داشـت و نـه تنهـا آنهـا را از نجات دور خواهـد منود بلکه بسـوی جفای 

کسـانی کـه به عیسـی وفـادار می ماننـد، رهنمـود خواهد منود. 
از همـه «وسـیله هـای» شـیطان (دوم قرنتیـان بـاب ۲ آیـه ۱۱) — ترجمـه ای از واژہ یونانـی 
«ذهـن» (noemata) — شـاید بزرگرتیـن فریـب ایـن اسـت کـه بـه مـردم تلقیـن کنـد کـه او وجـود 
نـدارد. گذشـته از هـر چیـز، چـه کسـی بـه دنبـال پناهگاه دشـمنی غالـب خواهد بـود اگر بـه واقعی 
بـودن آن معتقـد نباشـد؟ ایـن شـگفت انگیـز اسـت کـه بسـیاری ادعای مسـیحی بـودن می کننـد اما 
ایـده وجـود شـیطان واقعـی را جـدی منـی گیرنـد. اگـر چـه آنهـا چنیـن موقعیتـی را تنهـا بـا نادیـده 
گرفـنت تفسـیر اساسـی بسـیاری از آیـات کالم خـدا کـه کارهـا و اقدامـات شـیطان در این جهـان بویژہ 
بـا نزدیـک شـدن بـه پایـان زمـان را منایـان مـی سـازند، نگه مـی دارنـد. اینکه بسـیاری از مـردم وجود 
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واقعـی شـیطان حتـی در مواجهـه با شـواهد قدرمتند از کتاب مقـدس را انکار می کننـد باید یاد آوری 
قدرمتنـدی باشـد مبنـی بـر اینکـه آنچـه کـه کتـاب مقـدس می آمـوزد حائـز اهمیت اسـت. 

اگــر چــه مکاشــفه یوحنــا دربــاره دسیســه هــای شــیطان بویــژہ در روزهــای پایانــی 
ســخن مــی گویــد، مــا چــه امیــد بزرگــی مــی توانیــم از مکاشــفه یوحنــا بــاب ۱۲ آیــه 

۱۱ بدســت آوریــم؟ سرچشــمه قــدرت مــا علیــه شــیطان چیســت؟

۲۸ مه      دوشنبه      
دو خطای بزرگ

آیـات زیـر را بخوانیـد. آنهـا چـه چیـزی دربـاره قـدرت فریـب دهندگـی شـیطان بـه مـا مـی 
یند؟ گو

دوم قرنتیان باب ۱۱ آیات ۱۳ تا ۱۵  
 

دوم تسالونیکیان باب ۲ آیات ۹ و ۱۰  
 

مکاشفه یوحنا باب ۱۲ آیه ۹  
 

مکاشفه یوحنا باب ۲۰ آیه ۱۰  
 

هامنطـور کـه در یکـی از درس های قبل اشـاره کردیم، عیسـی به پیروانـش در مورد فریب 
هـای روزهـای پایانـی هشـدار داده بـود. در میـان آنهـا او بویـژہ در مـورد ظهـور مسـیحان و 
انبیـاء دروغیـن که «بسـیاری را فریب خواهند داد» هشـدار داده اسـت (متی بـاب ۲۴ آیه ۵). 
اگـر چـه مسـیحان و انبیـاء کذبـه تنهـا فریـب روزهـای پایانـی کـه مـا بایـد از آنهـا بـا خـرب 
باشـیم، نیسـتند. دشـمن ما در نربد بزرگ نقشـه های بسـیاری برای فریب همه کسـانی که در 
توانـش باشـد طراحـی منـود. ما مسـیحیان بایـد از آن نقشـه ها مطلع باشـیم و مـی توانیم این 

کار را تنهـا از طریـق شـناخت کتـاب مقـدس و اطاعـت از آمـوزه هایش انجـام دهیم.
الـن جـی. وایـت توضیـح می دهد که ایـن دو فریب بزرگ چه هسـتند: «شـیطان از طریق 
دو خطـای بـزرگ، جاودانگـی روح و تقدیـس یکشـنبه، مـردم را تحـت فریـب هـای خـود در 
خواهـد آورد. در حالـی کـه خطـای اول بـه اسـاس اعتقاد به عـامل ارواح مربوط می شـود، خطا 
دوم پیونـدی از همـدردی بـا روم ایجـاد مـی کنـد. پروتسـتان هـای ایـاالت متحـده آمریـکا در 
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منبسـط کـردن دسـت هایشـان در طول خلیـج برای گرفنت عـامل ارواح در رتبه نخسـت خواهند 
بـود؛ آنهـا بـرای قـالب کـردن دسـت هایشـان با قـدرت روم بـه پرتـگاه خواهند رسـید؛ و تحت 
تأثیـر ایـن اتحـاد سـه گانـه، این کشـور در پایـامل منودن حقـوق وجـدان، رد پـای روم را دنبال 

The Great Controversy, p. 588 — «.خواهـد منـود
چقـدر بـرای مـا بـاور نکردنـی اسـت کـه حتـی سـال هـای بسـیاری پـس از اینکـه او ایـن 
سـخنان را نوشـت، ببینیـم کـه ایـن «دو خطـای بزرگ» چگونه بطور شـایع در جهان مسـیحیت 

ادامـه مـی یابد.

ــد  ــق، قدرتمن ــه اطاعــت از آن حقای ــل ب ــاب مقــدس و تمای چــرا دانــش حقایــق کت
ــای  ــژہ در روزه ــیطان بوی ــای ش ــب ه ــر فری ــا در براب ــه م ــت ک ــالحی اس ــن س تری

ــم؟ ــی داری پایان

۲۹ مه      سه شنبه      
جاودانگی روح

آیـات زیـر چـه چیـزی دربـاره «وضعیـت مـردگان» بـه مـا تعلیـم مـی دهنـد؟ ایـن آیـات چه 
حفاظـت بزرگـی در برابـر یکـی از دو خطـای بـزرگ می توانند بـه ما ارائه دهنـد؟ جامعه باب 
۹ آیـات ۵، ۶ و ۱۰؛ مزامیـر بـاب ۱۱۵ آیـه ۱۷؛ مزامیـر بـاب ۱۴۶ آیـه ۴؛ اول قرنتیـان باب ۱۵ 

آیـات ۱۶ تـا ۱۸؛ دانیـال بـاب ۱۲ آیه ۲.
 

اند»شده  که «مرده  مردمی  به  مربوط  های  داستان  به  بیشرتی  توجه  اخیر  های  دهه  در 
است — که در آن قلب هایشان از تپیدن ایستاده و نفس نکشیده اند — تنها برای اینکه احیاء 
شده و هوشیاری خود را دوباره بدست بیاورند. در بسیاری از موارد، تعداد زیادی از این افراد، 
پس از به اصطالح «مرگ» خود تجربه های باور نکردنی از وجودی هوشیار را بیان کرده اند. 
برخی در مورد این صحبت کردند که چگونه در هوا معلق بودند و از باال جسم های خود را 
می دیدند. برخی دیگر چنین بیان منودند که از بدن های خود خارج شده و موجودات شگفت 
انگیز رسشار از نور و گرما و کسانی که حقایقی درباره مهربانی و محبت بیان می کردند را 

مالقات منودند. دیگران مالقات و صحبت کردن با اقوام مرده خود را بیان کردند. 
ایـن پدیـده چنـان رایـج شـده اسـت کـه حتـی نامی علمـی بـه عنـوان »تجربـه نزدیک به 
مـرگ« بـر خـود گرفتـه اسـت. اگـر چـه »تجربـه نزدیـک بـه مـرگ« بحـث برانگیـز باقی می 
مانـد، بسـیاری از مسـیحیان از آن بـه عنـوان گواهـی بـرای جاودانگـی روح و ایـن ایـده که در 

مـرگ، روح بـه قلمـرو دیگـری از ضمیـر خـودآگاه مـی رود، اسـتفاده کـرده اند.
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تجلی دیگری از یکی از «دو خطای بزرگ» می  اما »تجربه های نزدیک مرگ« مطمئناً 
باشند. تا زمانی که کسی بر این باور باشد که در مرگ، روح به نوعی به زندگی ادامه می دهد، 
آن فرد در برابر بسیاری از فریب های غیبی یا مربوط به عامل ارواح گشوده است، فریب هایی 
که می توانند به راحتی بصورت آزادانه یا با داللت این ایده را ترویج دهند که شام به عیسی 
نیازی ندارید. در واقع، اکرث افرادی که »تجربه نزدیک به مرگ« داشتند چنین گفته اند که 
موجودات روحانی یا حتی خویشاوندان مرده ای که مالقات منودند، سخنانی آرامش دهنده 
در مورد محبت، صلح و خوبی به ایشان گفته اند اما چیزی در مورد نجات در مسیح، گناه و 
داوری پیش رو نگفته اند که این موضوع اساسی ترین دیدگاه های کتاب مقدس است. ممکن 
است فردی فکر کند در حالی که ظاهراً طعم زندگی پس از مرگ مسیحی را تجربه می کند، 
تجربه اساسی ترین آموزه های مسیحیت را نیز باید دریافت کرده باشند. با این حال، اغلب 
آنچه به آنها گفته شده است صداهایی مانند عقاید کور جنبش عرص جدید می باشد که می 
تواند ترشیح کننده این مسئله باشد که چرا بسیاری از این مردم قبل از «مرگ» عالقه کمرتی 

نسبت به مسیحیت دارند. 

بعنــوان افــرادی مســیحی چــرا بایــد بــه کالم خــدا وفــادار باشــیم، حتــی زمانــی کــه 
ــد؟ ــه مــا می گوین احساســاتمان خــالف آن را ب

۳۰ مه      چهارشنبه      
سبت و نظریه تکامل

شــیطان بــه هــامن انــدازه کــه در فریــب جهــان در مــورد جاودانگــی روح موفــق بــوده 
اســت، بــه هــامن انــدازه نیــز در غصــب منــودن ســبت کتــاب مقــدس و تبدیــل آن بــه یکشــنبه 
موفــق بــوده اســت (هفتــه هــای شــش و هشــت را ببینیــد) و اینــکار را بــرای اکــرث مســیحیان 

تاریــخ انجــام داده اســت.
در سـال هـای اخیـر شـیطان فریـب دیگـری را بوجـود آورده اسـت کـه روز هفتم سـبت را 

در ذهـن هـای مـردم کمرنـگ می کنـد: نظریـه تکامل.

پیدایـش بـاب ۱-۲ آیـه ۳ را بخوانیـد. ایـن آیـات درباره چگونگـی خلق جهان توسـط خداوند 
و اینکـه چـه مـدت بـه طـول انجامید چه مـی آموزند؟
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حتـی مطالعـه بسـیار عمیـق ایـن آیـات، دو نکتـه در مـورد دلیـل موجـه کتاب مقدسـی از 
خلقـت را آشـکار مـی سـازد. نخسـت، همه چیز طبق برنامه و محاسـبه شـده بـود؛ هیچ چیزی 
تصادفـی، اختیـاری و از روی بخـت و اقبـال نبـود. کتـاب مقـدس هیـچ جایـی بـرای تصادفـی 

بـودن رونـد خلقـت باقی منی گـذارد.
دوم، ایــن آیــات بــه روشــنی منایــان مــی ســازند کــه هــر مخلــوق بــر اســاس نــوع خــود، 
آفریــده شــد؛ یعنــی هــر کــدام جداگانــه و متامیــز از یکدیگــر ســاخته شــدند. کتــاب مقــدس 
چیــزی دربــاره تبــار طبیعــی مشــرتک (از قبیــل یــک ســلول بــدوی ســاده) بــرای متــام حیــات 

روی زمیــن تعلیــم منــی دهــد.
حتـی از نقطـه نظـر تفسـیر فرامتنـی پیدایـش، ایـن دو نکته روشـن هسـتند: هیـچ چیز در 
عمـل خلقـت تصادفـی نبـود و هیـچ تبـار طبیعـی مشـرتکی بـرای متـام گونـه هـای موجـودات 

نداشـت. وجود 
اکنـون در کنـار ایـن مطلـب، نظریـه تکامـل تدریجـی دارویـن مـی آیـد کـه در اشـکال 
مختلفـش دو چیـز را آمـوزش مـی دهـد: تصادفـی بـودن و یـک اصل و نسـب طبیعی مشـرتک 

بـرای همـه گونـه هـای موجـودات.
پـس چـرا بسـیاری از مـردم، کتـاب پیدایـش را از طریـق ذره بیـن ایـن نظریـه تفسـیر مـی 
کننـد کـه در ابتدایـی تریـن سـطحش بـا پیدایـش در تضـاد اسـت؟ در واقـع، خطـای تکامـل 
تدریجـی نـه تنهـا میلیـون هـا فـرد غیـر روحانـی را در دام خـود گرفتـه اسـت بلکه بسـیاری از 
افـراد مدعـی مسـیحی بـودن نیـز بـر این باورنـد که مـی توانند آن را بـا ایامن مسـیحی خود با 

وجـود تناقضـات آشـکاری کـه هـم اینـک بیـان شـد، هامهنـگ کنند.
هرچنـد، داللـت هـا بـر تکامـل در زمینـه وقایـع پایانـی، خطـر ایـن فریـب را حتـی آشـکار 
تـر مـی سـازند. چـرا یـک روز، روز هفتـم سـبت را به عنـوان یک یادبـود — نه برای شـش روز 
خلقـت بلکـه بـرای خلقتـی کـه حدود سـه میلیارد سـال (آخریـن تاریخی کـه ظاهـراً زندگی بر 
روی زمیـن آغـاز شـد) بـه طـول انجامیـد، جـدی بگیریـم؟ تکامـل تدریجـی متـام اهمیـت های 
واقعـی روز هفتـم را از بیـن مـی بـرد زیـرا شـش روز خلقـت را بـه افسـانه ای شـبیه بـا آنچـه 
مـی گویـد رومولـوس و ریمـوس توسـط گـرگ هـا بـزرگ شـدند، تبدیل مـی کنـد. همچنین چه 
کسـی کـه اعتقـاد دارد خلقـت به جای شـش روز به میلیارد ها سـال زمان نیاز داشـته، در واقع 
خطرجفـا یـا مـرگ را با ایسـتادگی برای روز سـبت در مخالفت با یکشـنبه بر عهـده می گیرد؟.

۳۱ مه      پنجشنبه      
تثلیث جعلی

مفهـوم ماهیـت سـه گانـه خـدا در رستـارس کتـاب مقـدس یافـت می شـود. بـا ایـن وجود، 
کتـاب مکاشـفه یوحنـا در زمینـه فریب هـای و جفاهـای روزهـای پایانـی، یک «تثلیـث جعلی» 
متشـکل از اژدها، وحش دریا و وحش خشـکی را در باب ۱۳ مکاشـفه یوحنا آشـکار می سـازد.



۹۰

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۲ آیـه ۱۷ و بـاب ۱۳ آیـات ۱ و ۲ را بخوانیـد. چـه چیـزی در اینجـا 
توضیـح داده شـده اسـت؟

 

اژد ها در اینجا به عنوان بدلی از پدر دیده شده است که او کسی است که مشخصاً قدرت 
را بدست دارد. او همچنین به وحش دریا کسی که بدل مسیح است، قدرت و اقتدار و تاج و 

تخت می دهد. چرا این قدرت دوم به عنوان بدلی برای مسیح دیده می شود؟

مکاشفه یوحنا باب ۱۳ آیات ۲ تا ۵ را بخوانید. خصوصیات این وحش دریا چه هستند؟
 

ایـن وحـش دریـا عـالوه بـر دریافـت اقتـدارش از اژدهـا، یـاد آور آنچـه عیسـی در بـاره 
دریافـت اقتـدار خـود از پـدر گفـت (متـی بـاب ۲۸ آیـه ۱۸ را ببینیـد)، همچنین مانند عیسـی 
بـا مرگ و سـپس رسـتاخیز روبرو شـد (مکاشـفه یوحنا باب ۱۳ آیـه ۳ را ببینیـد). همچنین، این 
وحـش بـه عنـوان کسـی کـه اقتـدارش را بـرای «چهـل و دو ماه» یا سـه سـال و نیم بـه کار می 
بـرد توصیـف شـده اسـت، بدلـی نبـوی از خدمـت سـه سـال و نیـم مسـیح بـر اسـاس اصل هر 

روز برابـر بـا یک سـال.

مکاشفه یوحنا باب ۱۳ آیات ۱۱ تا ۱۷ را بخوانید. وحش زمین در اینجا چگونه توصیف شده است؟
 

ایـن وحـش خشـکی، منافـع وحـش دریـا را ترویـج مـی دهـد، درسـت هامنطـور کـه روح 
القـدس نـه خـود بلکـه عیسـی را جـالل می بخشـد (یوحنـا بـاب ۱۶ آیـات ۱۳ و ۱۴). همچنین 
هامنطـور کـه روح القـدس عمـل قدرمتند آوردن «آتش» از آسـامن را انجام داد (اعامل رسـوالن 
بـاب ۲ آیـه ۳)، وحـش خشـکی نیـز کار مشـابهی انجـام می دهد (مکاشـفه یوحنا بـاب ۱۳ آیه 

۱۳ را ببینیـد).
«در پایـان، وحـش خشـکی بدلـی بـرای پنطیکاسـت اجـرا مـی کنـد! بـا چـه هدفـی؟ تـا به 

جهـان ثابـت کنـد کـه تثلیـث جعلـی، خـدای حقیقـی می باشـد.»
 — Jon Paulien, What the Bible Says About the End-Time (Hagerstown, Md.: 
Review and Herald® Publishing Association, 1998), p. 111

ـــیم،  ـــا آگاه باش ـــد از آنه ـــا بای ـــه م ـــی ک ـــب هـــای روزهـــای پایان ـــر از فری برخـــی دیگ
ـــب  ـــوان فری ـــه عن ـــا ب ـــران در تشـــخیص آنه ـــه دیگ ـــم ب ـــی توانی ـــه م ـــد و چگون کدامن

ـــم؟ ـــز کمـــک کنی نی
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۱ ژوئن      جمعه      
تفکـری فراتـر: بیاییـد بیشـرت در مـورد داللـت هـای نظریـه تکامـل در زمینـه وقایـع 
روزهـای پایانـی بویـژه در ارتبـاط بـا نقش سـبت تأمل کنیم. یکـی از دالیلی که چارلـز داروین، 
مبتکـر ایـن نظریـه، تکامـل را ترویـج داد ایـن بـود کـه — درک نادرسـتی از جـدال عظیـم — 
درک رشارت و رنـج در کنـار ایـده خالقـی خیرخـواه و بـا محبـت برایـش دشـوار بـود. بدلیـل 
ایـن اشـتباه، او بـرای یافـنت پاسـخ بـه جهـات دیگر نـگاه کـرد. همچنین ایـن تصادفـی نبود که 
در طـول اواسـط تـا اواخـر دهـه ۱۸۰۰، چنانچـه دارویـن نظریه تکامـل تدریجی خـود را مورد 
تجدیدنظـر و بازنگـری قـرار مـی داد، خـدا از طریـق یـک جنبـش، یعنـی کلیسـای ادونتیسـت 
روز هفتـم، بـه نظریـه ای کـه دارویـن بـه آن اعتقاد داشـت پاسـخ داد. چقدر جالـب توجه که 
کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم که شـالوده های خلقتش در نامش آشـکار هسـتند، که درسـت 

در زمـان نظریـه دارویـن رشـد و گسـرتش یافت. 
کسی منی داند، اما اگر داروین این چند جمله کوتاه را از الن جی. وایت خوانده و باور می 
کرد، جهان ممکن بود از یکی از بزرگرتین اشتباهات فکری برشی از زمان نظریه ژئوسنرتیزم [مکتب 
مرکزیت زمین: نظریه ای که می گوید زمین مرکز جهان و کائنات است] و نظریه خودزائی در امان 
می ماند: «اگر چه زمین با لعنت ملوث گردیده بود، ولی طبیعت باید همچنان کتاب درس برش 
می بود. اکنون دیگر منی توانست تنها نشان دهنده خوبی باشد؛ زیرا رشارت در همه جا حارض بود 
و زمین، دریاها و هوا را با آلودگی خود معیوب ساخته بود. جایی که زمانی تنها شخصیت خدا و 
دانش خوبی در آن نوشته شده بود، اکنون شخصیت شیطان و دانش رشارت نیز در آن ثبت شده 
بود. از طبیعت که اکنون دانش خیر و رش را منایان می ساخت، برش باید همچنان در نتیجه گناه، 

Education, p. 26 — «.هشدارهایی را دریافت می منود
هامنطـور کـه بـود، دارویـن گامنـه زنی هـای تکامـل تدریجی خـود را تدبیر منـود که همه 
بـر پایـه درکـی نادرسـت از طبیعت و شـخصیت خدا و جهان سـقوط کرده که مـا در آن زندگی 
مـی کنیـم، بودنـد. متأسـفانه، مفاهیـم نظریـه او، مـردم را بـه طعمه هـای فریب های شـیطان 

بویـژه در بحـران نهایـی تبدیل می سـازد.

سواالتی برای بحث
چیزی  چه  دیدگاه  این  کنند؟  می  رد  را  واقعی  شیطان  ایده  مسیحیان  از  بسیاری  چرا   .۱

درباره میزان خطر رد کردن آموزه شفاف کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد؟
۲. ما به فردی که «تجربه نزدیک به مرگ» داشته است و ادعا می کند که این تجربه نشان 
می دهد که در واقع ما پس از مرگ به زندگی ادامه می دهیم، چه چیزی می توانیم بگوییم؟

۳. شــما در رابطــه بــا اینکــه چــرا افــرادی کــه نظریــه تکامــل را بــاور دارنــد، بســیار بیشــتر 
مســتعد درگیــر فریب هــای روزهــای پایانــی شــدن، هســتند بــه چــه دالیــل دیگــری مــی 

توانیــد بیاندیشــید؟
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داستانهای ایامنداران
۳ مارس

تراژدی، کوکائین و عیسی
توسط اندرو مک چزنی، تبلیغ دینی ادونتیست

مـروان جیـکاران، یـک متصـدی ماشـین آالت در یـک کارخانـه چوب در کشـور 
کارائیـب در ترینیـداد و توباگـو، پـس از تصادف رانندگی شـدید در سـن ۷ سـالگی 

بـه مـدت چهـار روز بی هـوش و بـرای مدت سـه ماه در بیامرسـتان بسـرتی شـد.
جیـکاران در حـال راه رفـنت در کنـار جاده بود کـه کامیونی بـه او اصابت کرده 
و او را حـدود ۴۵ مـرت بـا خـود بـر روی زمین کشـید، نصف صورتـش از بین رفت و 

دچـار جراحت های شـدید و عمیقی بر پشـتش شـد.
جیـکاران کـه اکنـون ۵۲ سـاله و نیمـی ار صورتـش دارای اثـر زخم بدی اسـت، 
گفـت، «مامـان می گویـد کـه من مـرده بودم و بـه زندگی بـاز گردانده شـدم.» من 
می گویـم، «مامـان مـن در گنـاه مـرده بـودم اما عیسـی مرا بـه زندگـی بازگرداند.»

جیـکاران، یکـی از نـه فرزنـد خانـواده، توسـط مـادر ادونتیسـت روز هفتمـی 
تنها، پس از اینکه پدرشـان خانواده را ترک کرد، بزرگ شـد. او در سـن ۱۱ سـالگی 
بدلیـل آسـیب مغـزی بوجـود آمـده در تصـادف کـه او را ناتـوان از یادگیـری کـرد، 
مدرسـه را تـرک منـود. او در سـن ۱۴ سـالگی رشوع بـه سـیگار کشـیدن و نوشـیدن 
مرشوبـات الکلـی منـود و در نهایت به ماری جوانا و کوکائین روی آورد. او در سـن 

۲۸ سـالگی ازدواج کـرد و پـدر چهـار فرزند شـد. 
امـا جیـکاران بـه مـرصف مـواد ادامـه داد و همـرسش در نهایـت بـا فرزندانش 

وی را تـرک منـود. 
جیـکاران گفـت کـه بـه شـدت خواهـان تغییـر کـردن بـود. یـک روز، او فریـاد 
زد: «عیسـی، مـن می خواهـم تغییـر کنـم. امـا کمک همـرسم را منی خواهـم. کمک 

مامانـم را منی خواهـم. کمـک تـو را می خواهـم.»
سـاعت ها بعـد، او متاسـی از مدیر یک مرکز توانبخشـی مـواد مخدر تحت نظر 
کلیسـای ادونتیسـت بـا نـام مرکـز محبت تـا زمـان آمادگـی، دریافت منـود. او بعداً 
متوجـه شـد کـه خواهـرش با یک شـبان ادونتیسـت بـرای کمک متاس گرفتـه بود و 

آن شـبان بـا مرکز توانبخشـی متـاس برقرار کـرده بود.
جیکاران مشتاقانه در آن جا حضور یافت. او ۴۶ سال سن داشت.  



۹۳

مطالبـه  را  مقـّدس  کتـاب  وعده هـای  روزانـه  او  امـا  بـود،  آهسـته  پیرشفـت 
می کـرد. سـه وعـده مـورد عالقـه اش این هـا بودنـد: «ای خداونـد، صلـح و آرامـش 
کامـل بـه آنهایـی کـه در اندیشـه های خـود راسـخ اند و بـه تـو تـوکّل دارنـد، عطـا 
فرمـا» (اشـعیا بـاب ۲۶ آیـه ۳)؛ «همیشـه همراه تـو خواهم بود و هرگـز تو را ترک 
نخواهـم کـرد» (یوشـع بـاب ۱ آیـه ۵)؛ «و شـام قبـل از هـر چیـز بـرای بـه دسـت 
آوردن پادشـاهی خـدا و انجام خواسـته های او بکوشـید، آن وقت همـه این چیزها 

نیـز بـه شـام داده خواهـد شـد»  (متی بـاب ۶ آیـه ۳۳). 
او همچنیـن نـزد خداونـد دعـا کـرد که خانـواده اش به هـم بپیونـدد و آن ها را 

بـه خـدا ونـد نزدیک تـر کند.
در پایـان برنامـه توانبخشـی، همـرس دلـرسد جیـکاران آمـد تـا او را بـه خانـه 
مـادرش بـربد. امـا وقتـی همرسش دید که او مرد جدیدی شـده اسـت، بـه طور غیر 

منتظـره ای او را بـه خانـه بـرد. در نهایـت هـر دو تعمیـد گرفتند. 
ایـن روزهـا جیـکاران بـه همه کسـانی کـه می بیند، دربـاره عالقه ای به عیسـی 
می گویـد. او روزانـه دعـا می کنـد، «خداونـدا، اطالعـات بیشـرتی بـه مـن بـده تـا 

بتوانـم دربـاره تـو صحبـت کنم.»
او گفـت، «مـن بـاور دارم کـه خداونـد مـرا به این جهان آورده اسـت تـا بتوانم 
شـاهدی بـرای او باشـم. هیـچ چیـز مربـوط بـه مـن نیسـت. همـه چیـز بـه خـدا 

اسـت.» مربوط 
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۲ تا ۸ ژوئن   درس دهم   

آمریکا و بابل

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: مکاشـفه یوحنا بـاب ۱۳ آیات ۱ تـا ۱۲، باب ۱۴ آیات ۹ تـا ۱۱، باب 
۱۶ آیـه ۲، بـاب ۱۹ آیـه ۲۰، بـاب ۲۰ آیـه ۴؛ ارمیا بـاب ۵۱ آیات ۶، ۷، ۵۳ و ۵۷؛ مکاشـفه یوحنا 

بـاب ۱۸ آیـات ۱ تا ۴.
آیـه حفظـی: «در آن زمـان فرشـته اعظـم، میکائیـل، بـه حامیـت از قـوم تـو بـر خواهـد 
خاسـت. سـپس چنـان دوران سـختی پیـش خواهـد آمـد کـه در تاریـخ بـرش بـی سـابقه بـوده 
اسـت، امـا هـر کـه از قـوم تـو نامـش در کتاب خدا نوشـته شـده باشـد رسـتگار خواهد شـد» 

(دانیـال بـاب ۱۲ آیـه ۱).
هفتـه گذشـته بـه «تثلیـث جعلـی» شـیطان (اژدها) و دو قـدرت زمینی که با هـم قوم خدا 

را جفـا خواهند داد، پرداختیم.
یکـی از ایـن دو قـدرت، وحـش دریـا (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۳ آیـات ۱ تـا ۱۰) بـه عنـوان  
ترکیبـی از پلنـگ، خـرس و شـیر (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۳ آیـه ۲) توصیـف شـده اسـت — 
تصویـری کـه مسـتقیامً از دانیـال بـاب ۷ آیـات ۴ تـا ۶ گرفتـه شـده اسـت. مـا در هفتـه ششـم 
دیدیـم کـه در بـاب ۷ دانیـال — پـس از ظهور بابل (شـیر)، مادهـا و پارس ها (خـرس) و یونان 
(پلنـگ) — و آخریـن قـدرت زمینـی یعنـی روم بوجـود آمـد. ابتـدا به صـورت روم بت پرسـت 
آغـاز شـد و سـپس بـه رم پـاپ یـا هـامن قدرت شـاخ کوچـک تبدیل شـد (دانیـال بـاب ۷ آیات 
۷ و ۸، ۱۹ تـا ۲۱ و ۲۳ تـا ۲۵) ؛ کـه مسـتقیامً از وحـش چهـارم برخاسـت. همچنیـن دیدیـم کـه 
بسـیاری از ویژگـی هـای رم پـاپ آنگونـه کـه در ایـن آیـات بـاب ۷ دانیـال بـه تصویـر کشـیده 
شـده انـد، در وحـش دریـا در مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۳ آیـات ۱ تـا ۱۰ نیـز دوبـاره ظاهـر مـی 
شـوند. از ایـن رو، محققـان کتـاب مقـدس رم را بـه عنـوان یکـی از دشـمنان کلیـدی در روایت 

روزهـای پایانـی بـاب ۱۳ مکاشـفه یوحنـا دیـده اند.
بـا ایـن وجـود، رم تنهـا نیسـت. قـدرت دیگـری نیـز رشح داده شـده اسـت. ایـن هفتـه مـا 
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بیشـرت بـه بـاب ۱۳ مکاشـفه یوحنـا و وقایـع و قـدرت هایـی که در آن به تصویر کشـیده شـده 
انـد، خواهیـم پرداخـت و مانند همیشـه این پرسـش ها را مطـرح خواهیم منود: ایـن وقایع چه 

معنایـی دارنـد و مـا چگونـه مـی توانیم بـرای آنها آماده شـویم؟
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۹ ژوئن آماده شوید.

۳ ژوئن      یکشنبه      
شفا یافنت زخم کشنده

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۳ آیـات ۱ تـا ۱۰ را بخوانید و دالیلـی بیابید که چرا ایـن آیات به مقام 
پـاپ، نقـش او در گذشـته و در آینـده اشـاره دارنـد؟ بویـژہ بـه ایـن مطلـب توجـه کنیـد کـه 
ایـن چـه نقـش برجسـته ای مـی باشـد. این از نظـر وقایـع روزهای پایانـی چه معنایـی دارد؟

 
اگـر چـه خـدا در همه کلیسـا ها افـرادی مؤمـن دارد، کتاب مقدس به نقشـی خاص اشـاره 

مـی کنـد کـه ایـن نهـاد در تاریخ ایفا کـرده و در وقایـع روزهـای پایانی ایفـا خواهد منود.
مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۳ آیـه ۳ را بخوانیـد. در اینجـا چـه اتفاقی می افتد و چـه چیزی درباره 

برجسـتگی رم بـه ما تعلیـم می دهد؟
 

کلیسـای روم بـرای قـرن هـا مرکـز مذهبـی و در بسـیاری جهات مرکز سیاسـی جهـان غرب 
بـود. منونـه بـارزی از قـدرت آن در داسـتان امپراطـور روم و از ِهـرنی چهـارم دیـده مـی شـود 
کـه پـاپ گرگـوری هفتـم را خشـمگین منـود، و بـه قلعـه پـاپ آمد تـا با او صلـح کنـد. در آنجا، 
امپراطـور روم بـه مـدت سـه روز در رسمـای زمسـتان در صحـن بیرونـی منتظـر مانـد تـا پـاپ 
اجـازه ورود او را بدهـد. گرگـوری هفتـم که از پیروزی اش به وجد آمده بود، چنان خودسـتایی 

منـود کـه وظیفـه اش از بیـن بردن غـرور پادشـاهان بود.
بـا ایـن وجـود، از طریـق تأثیـر اصالحـات، روشـنگری و انقـالب فرانسـه، تسـلط سیاسـی و 
مذهبـی رم در اواخـر قـرن هجدهـم از هـم پاشـید. یکـی از پـاپ هـا، پیـوس ششـم، در واقـع 
توسـط ارتش فرانسـه در سـال ۱۷۹۸ به اسـارت برده شـد و در سـال ۱۷۹۹ در تبعید درگذشت.

بـا ایـن وجـود، بـاب ۱۳ مکاشـفه یوحنـا از تجدیـد حیـات و شـفای زخم کشـنده آن سـخن 
مـی گویـد. و اگـر چـه رم امـروزه چنـان قـدرت سیاسـی کـه در زمان گرگـوری هفتم را داشـت، 
نـدارد بـا ایـن حـال بـه لطـف محبوبیت پاپ هـای اخیـر، نیرویی تأثیر گـذار از نظر سیاسـی و 
مذهبـی مـی باشـد (بـرای مثال، سـخرنانی پـاپ فرانسـیس در کنگـره آمریکا در سـال ۲۰۱۵ در 
تاریـخ بـرای اولیـن بـار انجـام شـد). با توجه بـه پیشـگویی، این تأثیر حتی بیشـرت خواهد شـد.
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ــم،  ــا موعظــه کنی ــم ت ــده شــده ای ــه فراخوان ــام ک ــن پی ــه ای ــم ب ــه مــی توانی چگون
وفــادار بمانیــم امــا آن را بــه روشــی انجــام دهیــم کــه کمتریــن اهانــت را بــه همــراه 
داشــته باشــد؟ امــا چــرا مــا نبایــد دربرابــر «ســنجیده روی سیاســی» در زمانــی کــه 

حقیقــت حاضــر را انتشــار مــی دهیــم، تســلیم شــویم؟

۴ ژوئن      دوشنبه      
ایاالت متحده آمریکا در پیشگویی

مـردم بـه گونـه قابـل درکـی چنیـن پرسـیده انـد: رم چگونـه مـی توانـد امـروزه و در آینده 
چنیـن تأثیـری کـه در بـاب ۱۳ مکاشـفه یوحنـا به تصویر کشـیده شـده اسـت را داشـته باشـد؟ 
روزهایـی کـه مـی توانسـت بـه ارتـش هـا ماننـد گذشـته فرمان دهـد دیگر گذشـته اند. پاسـخ 

نیـز در بـاب ۱۳ مکاشـفه یوحنـا یافـت می شـود.

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۳ آیـات ۱۱ و ۱۲ را بخوانیـد. چـه عالمئـی بـه مـا کمـک مـی کننـد کـه 
هویـت این قـدرت را بشناسـیم؟

 

وحشی که قبل از این یکی بود و برای مدتی توسط پروتستان ها به عنوان رم شناخته می 
شد، چنان توصیف شده است که قدرت چهل و دو ماه را دریافت کرده است (مکاشفه یوحنا 
باب ۱۳ آیه ۵). چهل و دو ماه مانند «زمانی و دو زمان و نصف زمان» در دانیال باب ۷ آیه ۲۵ 
یا سه سال و نیم (مکاشفه یوحنا باب ۱۲ آیه ۱۴) یا ۱۲۶۰ روز نبوی (مکاشفه یوحنا باب ۱۲ 
آیه ۶) می باشد — زمانی که در طی آن قدرت پاپ حریفان خود را مورد ظلم قرار می داد. 
این مدت زمان نبوی (استفاده از اصل روز-سال) با برتری نظام پاپ در سال ۵۳۸ پس از میالد 
مسیح آغاز شد و در سال ۱۷۹۸، سالی که پاپ به اسارت برده شد، خامته یافت. در این زمان 

قدرت پاپ، زخم کشنده خود را دریافت منود و پیشگویی تحقق یافت.
در این زمان از تاریخ، نزدیک به پایان «چهل و دو ماه» (۱۷۹۸)، قدرت دیگری ظهور می 
کند (مکاشفه یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۱ و آیه ۱)، این بار برخاسته از خشکی که در تضاد با بسیاری 
از قدرت های گذشته دارد که از آب (دانیال باب ۷ آیات ۲ و ۳ را ببینید) به عنوان منادی از 
توده های مردم برخاست. «آب هایی که دیدی، آنجایی که فاحشه نشسته است، قوم ها و 

جامعت ها و امت ها و زبان ها می باشد» (مکاشفه یوحنا باب ۱۷ آیه ۱۵).
بـه ایـن دالیـل و دالیـل دیگـر، ایـن قدرت بایـد ایاالت متحـده آمریکا باشـد که در بخشـی 
نسـبتاً خالـی از سـکنه جهـان بوجـود آمـد و نیـازی بـه رسنگونـی امپراطـوری های بـزرگ برای 

انجام آن را نداشـت.
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«چـه ملتـی از جهـان جدیـد در سـال ۱۷۹۸ بـه قـدرت رسـید و وعـده قـدرت و عظمـت 
ارائـه منـود و توجـه جهـان را بـه خـود جلـب منود؟ بـکار بردن ایـن مناد شـکی بجا منـی گذارد. 
یـک ملـت و تنهـا یـک ملت بـا ویژگی هـای این پیشـگویی همخوانـی دارد؛ آن بدون شـک به 

The Great Controversy, p. 440 ،ایـاالت متحـده آمریـکا اشـاره دارد.» — الـن جـی. وایـت
اگـر چـه در ابتـدا ایـن قـدرت بـا داشـنت دو شـاخ ماننـد یـک بـره به منـاد نجابـت توصیف 
شـده اسـت، ولـی «ماننـد یـک اژدهـا» صحبـت خواهـد کـرد (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۳ آیـه 
۱۱)، کـه نشـان دهنـده زمـان جفـا بطـوری کـه در قـدرت پیشـین اتفاق افتـاد، می باشـد. پس 
مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۳ آیـات ۱۱ تـا ۱۷ بـه پرسـش دربـاره اینکـه رم چگونـه مـی توانسـت 
قدرتـی کـه نبـوت پیشـگویی مـی کنـد را اعـامل منایـد، پاسـخ مـی دهـد. ایـن قـدرت، ایـاالت 

متحـده را در کنـار خـود خواهـد داشـت. 

۵ ژوئن      سه شنبه      
قضیه عبادت

در طـول تاریـخ مقـدس، خداونـد دامئـاً بـا کسـانی رس و کار داشـت کـه گرفتار بت پرسـتی 
و دیگـر اشـکال عبـادت نادرسـت مـی شـدند (متی بـاب ۴ آیـات ۸ تـا ۱۰ را ببینیـد).در بحران 
نهایـی آنگونـه کـه در بـاب ۱۳ مکاشـفه یوحنـا بـه تصویر کشـیده شـده اسـت، مسـئله عبادت 
بـار دیگـر اشـاره مـی شـود. در اینجـا نیـز قـوم خـدا بایـد دربـاره کسـی که مـی خواهنـد او را 

پرسـتش و خدمـت کننـد، تصمیـم بگیرنـد (یوشـع باب ۲۴ آیـه ۱۵).
در هفتـه دو در درس بـا عنـوان «دانیـال و پایـان زمـان»، مـا در مـورد داسـتان سـه پـرس 
عربانـی کـه فرمـان یافتـه بودند «متثیل طالیی را پرسـتش کننـد» (دانیال باب ۳ آیـه ۵)، مطالعه 
کردیـم. همچنیـن دیدیـم کـه بـاب ۱۳ مکاشـفه یوحنـا چگونـه بـا اسـتفاده از زبـان آن بـاب، 
جفائـی کـه قـوم خـدا در روزهـای پایانـی بـا آن روبـرو خواهنـد شـد، را بـه تصویـر می کشـد. 
یعنـی، مـا ممکـن اسـت آنچـه در باب ۳ دانیـال اتفاق افتـاد را به عنـوان ماده تشـکیل دهنده 
آنچـه در روزهـای پایانـی آنگونـه کـه در زمینـه قـدرت های وحـش در باب ۱۳ مکاشـفه یوحنا 
بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت، ببینیـم. بـه همه فرمـان داده شـده بود که یـا متثـال طالیی را 
پرسـتش کننـد و یـا در کـوره آتـش مبیرنـد. بطور مشـابه، در باب ۱۳ مکاشـفه یوحنـا، «هر کس 

تصویـر وحـش را پرسـتش نکنـد کشـته خواهد شـد» (مکاشـفه یوحنـا باب ۱۳ آیـه ۱۵). 

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـات ۹ تـا ۱۱، بـاب ۱۶ آیـه ۲، بـاب ۱۹ آیـه ۲۰، بـاب ۲۰ آیـه ۴ را 
بخوانیـد. ایـن آیـات چـه چیـزی دربـاره اهمیـت یافـنت مسـئله پرسـتش بـه ما مـی گویند؟
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بابـل همـواره پایتخت عبادت دروغین بوده اسـت. برج بابل شـهادتی از متایل سـازندگانش 
ماننـد لوسـیفر بـر «صعـود بـر باال بلندهـای ابرها» (اشـعیا بـاب ۱۴ آیـه ۱۴) و همچنین تالش 
بـرای نجـات خودشـان در صـورت طوفـان جهانـی دیگـری می باشـد. از ایـن رو، آنهـا از بـاور 
منـودن ایـن وعـده خـدا که هرگز دیگـر طوفانی بـر روی زمین واقـع نخواهد شـد، رس باز زدند 

(پیدایـش بـاب ۹ آیـات ۸ تا ۱۱).
امپراطوری جدید بابل نیز کار دست برش را متعال ساخت. نبوکدنرص «بابل بزرگ که من 
ساخته ام» را ستایش منود (دانیال باب ۴ آیه ۳۰). پس از آن، پادشاه بلشرص فنجان های طالیی 
معبد سلیامن را برای ضیافت خود برداشت «و در آنها رشاب نوشید و خدایان طال و نقره و 
برنج و آهن و چوب و سنگ را تسبیح خواند» (دانیال باب ۵ آیات ۳ و ۴). توجه داشته باشید 
که ظروف واقعی معبد با رشاب بدون الکل پر می شدند و حساسیت همه کسانی که از آن می 
نوشیدند را بی اثر می کردند. در نتیجه، بسیاری در شهر وقتی بابل سقوط کرد، از بین رفتند. 
ظاهر بیرونی حقیقت می تواند ما را با پنهان کردن کشنده بودن «رشاب بابل»، فریب دهد. 

پرستش و عقاید نادرست در پادشاهی شیطان رایج هستند. 

چگونــه مــی توانیــم اطمینــان یابیــم کــه درگیــر هیــچ گونــه پرســتش نادرســتی در 
حــال حاضــر نمــی باشــیم؟

۶ ژوئن      چهارشنبه      
«بابل بزرگ»

آیات زیر را بخوانید. این آیات چه چیزی در مورد بابل به ما می آموزند؟ ارمیا باب ۵۱ آیات 
۶، ۷، ۵۳ و ۵۷؛ زکریا باب ۲ آیه ۷؛ مکاشفه یوحنا باب ۱۷ آیات ۵ و ۶، باب ۱۸ آیات ۲ و ۳.

 
هامنطـور کـه دیـروز دیدیـم، بابل سـابقه طوالنی به عنـوان پایتخت عبـادت دروغین دارد؛ 

بنابرایـن منـادی مناسـب از قـدرت روزهـای پایانـی که ملت هـا را فریب می دهد، می باشـد.

اژدهـا، وحـش دریـا و وحش رسخ را با یکدیگر مقایسـه کنید (مکاشـفه یوحنا بـاب ۱۲ آیه ۳، 
بـاب ۱۳ آیـات ۱ تـا ۳، بـاب ۱۷ آیه ۳). شـباهت ها و تفاوت ها چه هسـتند؟

 
هـر سـه وحـش هفـت رس و ده شـاخ دارنـد که نشـان دهنـده مجمـوع رسها و شـاخ های 
وحـش هـای بـاب هفـت دانیـال می باشـند. امپراطـوری ها بـر روی امپراطـوری هـای دیگر بنا 
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شـدند. بطـور مشـابه، وحـش رسخ فـام ترکیبی از عنارص اژدهـا و وحش دریـا (برتتیب منادی از 
بـت پرسـتان و رم پـاپ) و همچنیـن وحش خاکی (مکاشـفه یوحنا باب ۱۳ آیـات ۱۱ تا ۱۴) می 
باشـد کـه «متـام سـه قدرت — متام دشـمنان خـدا — را در پیوسـتگی واقعی» متحد می سـازد. 
—  Jacques B. Doukhan, Secrets of Revelation — The Apocalypse Through Hebrew 
Eyes (Hagerstown, Md.: Review and Herald® Publishing Association, 2002), p. 162. 

یـک عنـرص اضافـی در بـاب ۱۷ مکاشـفه یوحنـا، زنی اسـت که سـوار بر وحـش رسخ فام و 
منـادی از اتحـاد نامـرشوع مذهبـی و سیاسـی قـدرت ها می باشـد. این زن به شـدت با زن پاک 

بـاب ۱۲ مکاشـفه یوحنا در تضاد می باشـد:

زن نجیب (مکاشفه یوحنا باب ۱۲) فاحشه (مکاشفه یوحنا باب ۱۷)  
در آسامن در آب ها    

پوشیده از خورشید پوشیده از جامه ای بنفش و رسخگون 
دارای تاجی از دوازده ستاره آراسته با طال، جواهرات و مروارید ها 

مورد حمله قرار گرفته توسط اژدها مورد حامیت اژدها   
مادر بازماندگان مادر فاحشه ها   

بابـل بـه عنـوان «مـادر فاحشـه هـا» مشـغول بـه بـاز تولیـد خود بـوده اسـت. مـادر مرتد 
کلیسـا، دخرتان مرتد بسـیاری دارد. اما خدا مالکیت اشـتباهات انتشـار یافته و جنایات مرتکب 
شـده توسـط مسـیحیان مرتـد را منـی پذیـرد. قـوم واقعـی او اگـر چه مـورد حمله شـیطان قرار 

گرفـت، در طـول قـرن ها باقـی ماند.
مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۸ پیـش از ایـن بـه مـردم در مـورد سـقوط بابـل یـا ارتـداد از 
حقیقـت هشـدار داده اسـت کـه در نهایـت بـه فریـب نهایـی بوجـود آمـده در عالمـت وحش 
منجـر مـی شـود (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـات ۹ تا ۱۱). این هشـدار بـا قدرتی بیشـرت تکرار 
خواهـد شـد و در آخریـن درخواسـت بـرای قـوم خـدا کـه در بابـل بـرای بیـرون آمـدن از آن و 
پیوسـنت بـه بـاز مانـدگان کلیسـای خدا در روزهـای پایانی به اوج خود خواهد رسـید (مکاشـفه 

یوحنـا بـاب ۱۸ آیـات ۱ تا ۴).

۷ ژوئن      پنجشنبه      
قوم من، از آن بیرون بیایید

در طـول سـال هـا، دانـش پژوهـان پیشـگویی کتـاب مقدس، بـا عالقه زیـادی وقایـع جهان 
را دنبـال کردنـد؛ بویـژہ کـه بـه نظر می رسـد به پایان جهـان مرتبط هسـتند. برای مثـال درباره 
نقـش ایـاالت متحـده بیاندیشـید. در گذشـته در حـدود سـال ۱۸۵۱، برخـی از ادونتیسـت هـا، 
آمریـکا را بـه عنـوان قـدرت وحـش دوم (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۳ آیـات ۱۱ تـا ۱۵) مشـخص 
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می کردنـد کـه اشـاره ای قابـل توجـه بـا در نظـر گرفـنت رشایـط ایـاالت متحـده در آن زمان می 
باشـد. در اواسـط دهـه ۱۸۰۰، قـدرت هـای بـزرگ همچنـان قدرت هـای قدیمی جهـان بودند: 
پروشـا، فرانسـه، اتریـش — مجارسـتان و انگلسـتان. در آن زمـان آمریـکا ارتـش زمـان صلـح در 
حـدود بیسـت هـزار مـرد داشـت کـه تنها در حـدود یک دهـم رزمندگان نـربد واتر لـو (۱۸۱۵) 
بودنـد. در سـال ۱۸۱۴، تنهـا چهـل سـال پیش از آن، بریتانیایی ها به واشـنگنت دی. سـی. حمله 
کردنـد و آن را بـه آتـش کشـیدند. در سـال ۱۸۶۷، جنگجویان رسخپوسـت بومـی آمریکایی بنام 
گاو سـواران، هنـگ سـواره نظـام هفتـم آمریـکای ژنرال کاسـرت را از بیـن بردنـد. بنابراین، حتی 
پـس از اینکـه برخـی از مفـرسان ایـاالت متحده را به عنـوان قدرتی که روزی «نشـان وحش» را 
بـه جهـان تحمیـل خواهد منود، شناسـایی کردند، این کشـور همچنـان در خاک خـود با بومیان 

آمریـکا مـی جنگیـد و البته همیشـه پیروز منی شـد!
بـدون هیـچ تردیـدی رویدادهـای جهـان هـامن گونـه که ما بـاور داریـم در حـال رخ دادن 
هسـتند. امـا همچنـان چیزهـای بیشـرتی بایـد پیش از رسـیدن مـا به پایان آشـکار شـوند. برای 
مثـال بـه ایـن دلیـل اسـت کـه در صحبـت کـردن در مـورد «نشـان وحـش»، بسـیار مهم اسـت 
کـه تأکیـد کنیـم کـه اکنـون هیـچ کـس آن را نـدارد رصف نظـر از اینکـه فرمـان چهـارم را نگـه 

می دارنـد یـا خیر.
عالوه بر این چیزهای بیشرتی باید آشکار شوند. 

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۸ آیـات ۱ تـا ۴ را بخوانیـد. در اینجـا چـه اتفاقـی می افتد و چـرا برای 
مـا مهـم اسـت کـه اکنون آن را بیاد داشـته باشـیم؟ ایـن آیات چه چیـزی دربـاره مأموریت ما 

نسـبت بـه جهـان به مـا تعلیم مـی دهند؟
 
 

ایـن آیـات، تصویـر تیـره و تـاری از جهان سیاسـی، اخالقـی و معنـوی ارائه می دهنـد. آنها 
تأثیـر بدخواهانـه آمـوزه هـای دروغیـن مذهبـی را در جهـان نشـان مـی دهنـد. بـا ایـن وجود 
در عیـن حـال آنهـا امیـد بزرگـی ارائـه مـی کننـد زیـرا فرشـته دیگـری از آسـامن بـا جـالل خود 
جهـان را روشـن مـی سـازد. عـالوه بـر ایـن قـوم وفـادار خدا، کسـانی کـه هنـوز آنچه کـه باید 
را نشـناخته انـد، فراخوانـده شـده انـد کـه از بابـل بیـرون بیاینـد. پس ایـن بدین معناسـت که 
درسـت تـا پایـان، قـوم خـدا که پیـش از این از بابل خارج شـده انـد باید برای کمک به کسـانی 

کـه همچنـان در آن هسـتند، تـالش کنند.

اینکــه خداونــد برخــی را کــه همچنــان در بابــل هســتند «قــوم خــود» مــی خوانــد، 
چــه معنایــی بایــد بــرای مــا داشــته باشــد؟ چــرا ایــن بــرای مــا در ارتبــاط بــا دیگــران 

نکتــه مهمــی اســت کــه بایــد بیــاد داشــته باشــیم؟



۱۰۱

۸ ژوئن      جمعه      
تفکـری فراتـر: حملـه شـیطان بـه احـکام خـدا، حمله ای بـه خود خـدا، هم بـه اقتدار 
و هـم بـه حاکمیـت او مـی باشـد. بنابرایـن در روزهـای پایانـی، در اوج وقایـع بحـران نهایـی، 
شـیطان بـه کسـانی کـه «فرمـان هـای خـدا» (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۲ آیـه ۱۷ و بـاب ۱۴ آیـه 
۱۲) را نگـه مـی دارنـد حملـه مـی کنـد زیـرا تنهـا آنهـا بـر روی زمیـن از بیعـت بـا او از طریق 
منایندگانـش بـر روی زمیـن رس بـاز مـی زننـد. نـربدی که او علیه خـدا مدت ها پیش در آسـامن 
برپـا منـود، در اینجـا بـر روی زمیـن ادامـه خواهـد یافـت و درسـت هامنگونه که او در آسـامن 
شکسـت خـورد بـر روی زمیـن نیـز شکسـت خواهـد خـورد. «از هـامن ابتـدای نـربد بـزرگ در 
آسـامن، هـدف شـیطان رسنگونـی احـکام خـدا بوده اسـت. بـرای تحقق ایـن بوده اسـت که او 
بـر علیـه آفریـدگار، شـورش بـه راه انداخت و با وجود اینکه از آسـامن اخراج شـد، هامن جنگ 
را بـر روی زمیـن ادامـه داده اسـت. فریـب دادن بـرش و در نتیجـه منتهی منودن آنهـا به تجاوز 
بـه احـکام خـدا، هدفـی اسـت که او بـا ‘پافشـاری’ دنبال کرده اسـت. چـه این با کنار گذاشـنت 
رشیعـت بطـور کامـل یـا بـا انـکار منـودن یکی از جنبـه هـای آن تحقق یابـد، نتیجـه در نهایت 
یکسـان خواهـد بـود. او کـه در یـک مـورد تخطـی مـی کند، بـه متام اهانـت کرده اسـت؛ نفوذ 
و الگـوی او در سـمت خطـا هسـتند؛ او ‘مقـرص همـه’ می شـود. یعقـوب باب ۲ آیـه ۱۰.» الن 

Ellen G. White, The Great Controversy, p. 582 ،جـی. وایـت

سواالتی برای بحث
۱. در کالس دربــاره رویدادهــای جهــان و اینکــه بــه چــه روش هایــی بــه آنچــه مــا بــاور 
داریــم بایــد در روزهــای پایانــی اتفــاق بیافتــد، اشــاره دارنــد، صحبــت کنیــد. چــه وقایعــی 
همچنــان بایــد آشــکار شــوند؟ چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم دربــاره نشــانه هــای زمــان 
ــای  ــی ه ــش بین ــام پی ــخ و انج ــم تاری ــب، تنظی ــه از تعص ــی ک ــیم در حال ــیار باش هوش
ــه  ــن جــی. وایــت ب ــاب مقــدس و نوشــته هــای ال جســورانه در مــورد چیزهایــی کــه کت

صراحــت تعلیــم نــداده انــد، اجتنــاب کنیــم؟
۲. بیشــتر در مــورد مســئله پرســتش تأمــل کنیــد. پرســتش نمــودن چیــزی بــه چــه 
ــم؟ ــی دهی ــام م ــم را انج ــی کنی ــتش م ــه پرس ــه ک ــر آنچ ــل ه ــه عم ــا چگون ــت؟ م معناس

۳. بیشــتر در مــورد ایــن ایــده کــه خــدا همچنــان مردمــی در بابــل دارد، بیاندیشــید. مــا 
چــه چیــزی از مفهــوم واژه «بابــل» (کــه مشــخصاً یــک نمــاد اســت و واقعــی نمــی باشــد) 
ــه  ــام خــود ب ــه ادامــه موعظــه پی ــا ب ــاره تعهــد م ــم؟ ایــن چــه چیــزی درب درک مــی کنی

دیگــران صــرف نظــر از باورهــای سیاســی و مذهبــی ایشــان، تعلیــم مــی دهــد؟
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داستانهای ایامنداران
۱۰ مارس

سگ مبلغ
توسط نلسون ارنست

گروهـی از افـراد جوان ادونتیسـت روز هفتم تصمیـم گرفتند در یک عرص روز 
سـبت، نرشیـات GLOW را در اجتامعـی در ایالت هاوایـی آمریکا پخش کنند. 

این جوانان با یکدیگر دعا کردند و از خانه ای به خانه دیگر رفتند. 
هنگامـی کـه اولیـن در باز شـد، مرد جوانی گفت: «سـالم! ما از طرف کلیسـای 

ادونتیسـت روز هفتم هسـتیم و برای شـام هدیه ای داریم.» 
صاحبخانه شگفت زده گفت، «برای من؟»

ـــه،  ـــت، «بل ـــه او داد و گف ـــک را ب ـــات کوچ ـــا از نرشی ـــد ت ـــده چن ـــد کنن بازدی
ـــام.» ـــرای ش ب

وقتـی کـه صاحبخانـه نرشیـات را گرفـت، مرد جـوان پیشـنهاد داد که بـرای آن 
زن دعـا کند.

«آیا درخواست دعای خاصی دارید از خداوند خواسته شود؟»
و این روند از خانه ای به خانه دیگر تکرار شد. 

شـام  بـرای  و  هسـتیم  هفتـم  روز  ادونتیسـت  کلیسـای  طـرف  از  مـا  «سـالم! 
کنیـم؟» دعـا  برایتـان  می توانیـم  چگونـه  داریـم.  هدیـه ای 

در برخـی از خانه هـا جوابـی داده منی شـد. در تعـداد کمـی، صاحبخانـه از 
بازدیدکننـدگان می خواسـت کـه آنجـا را تـرک کننـد. 

سـپس دو مـرد جـوان بـه خانـه ای نزدیک شـدند کـه دورش حصار داشـت. پس 
از یافـنت در، آن هـا تـالش کردنـد آن را بـاز کنند که ناگهان صدای آژیر شـنیده شـد. 

«گررررر... ووووف! گررررر... ووووف!»
ـــره  ـــه ایشـــان خی ـــه ب ـــد ک ـــا ســـگی خشـــمگین را دیدن ـــا از پشـــت حصاره آن ه

ـــود.  شـــده ب
یکی پرسید، «االن چه کار کنیم؟»

هیچ کدام منی خواستند خطر کنند و برای در زدن از سگ عصبانی رد شوند.
مـرد جوانـی نرشیـه را گرفـت و آن را در آن طـرف حصار نگه داشـت. سـگ به 

دقـت نـگاه می کرد.
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سـپس مـرد جـوان نرشیـه را انداخـت. بـر روی زمیـن افتـاد. سـگ بـه سـمت 
آن دویـد و آن را بـو کشـید. سـپس کار عجیبـی کـرد. سـگ بـا دهانـش نرشیـه را 
برداشـت. بـا رسعـت به طرف در ورودی خانه دویـد و آن را در جلوی در قرار داد.

یکـی از بنیانگـذاران کلیسـای ادونتیسـت، الـن جـی. وایـت بـه مـا می گویـد: 
«خـدا از روش هـا و وسـیله هایی اسـتفاده خواهـد کـرد کـه دیـده خواهـد شـد که 
افسـار را در دسـتان خـود می گیرد. خدمتگزاران از ابزار سـاده ای کـه او برای انجام 
و کامـل منـودن عمـل عدالتـش اسـتفاده خواهـد کـرد، شـگفت زده خواهنـد شـد» 

.(Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 300)
اگـر فرشـته ای می توانـد یـک االغ را به حرف آورد، چرا منی تواند سـگی عصبانی 

را بـه یک مبلـغ در هاوایی تبدیل کند؟
و اگـر یـک سـگ می توانـد نرشیات ادونتیسـت را به اشـرتاک بگذارد، چرا شـام 

نتوانید؟
نلسـون ارنسـت یکی از بنیانگذاران و مدیر GLOW، یک مرکز پخش نرشیات 

ادونتیسـت اسـت که در کالیفرنیا تأسـیس شـد و در رستارس جهان گسرتش یافت.



۱۰۴

۹ تا ۱۵ ژوئن   درس یازدهم   

ُمهر خدا یا نشان وحش؟

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش باب ۱۷ آیات ۹ تا ۱۱؛ خروج باب ۳۱ آیات ۱۳ و ۱۷؛ مکاشفه 

یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۷؛ افسسیان باب ۱ آیات ۱۳ و ۱۴؛ عربانیان باب ۴ آیات ۹ و ۱۰.
و  عظیم  می گویند:  و  می خوانند  را  بره  رسود  و  خدا  بنده  موسی  «رسود  حفظی:  آیه 
عجیب است اعامل تو ای خداوند خدای قادر مطلق! عدل و حق است راه های تو ای پادشاه 

اّمت ها!» (مکاشفه یوحنا باب ۱۵ آیه ۳).

رسود موسـی و بـره بـا آیـه حفظـی این هفته ما آغاز می شـود. این توسـط «کسـانی که بر 
وحـش و تصویـر او و بـر نشـانه و تعـداد نـام هـای او پیروز شـده انـد خوانده می شـود زمانی 
کـه بـر دریـای شیشـه ای در آسـامن مـی ایسـتند» (مکاشـفه یوحنا بـاب ۱۵ آیه ۲). مـا چگونه 

مـی توانیم در میان این شـامر باشـیم؟
یکـی از بارزتریـن نشـانه هـای قـوم حقیقـی خـدا در روزهـای پایانـی، انتشـار پیام فرشـته 
سـوم توسـط ایشـان مـی باشـد کـه در برابـر دریافت نشـانه وحش هشـدار می دهـد. اگر چه، 
بـا وجـود اینکـه هشـداری جـدی تـر از ایـن در کتـاب مقـدس وجـود نـدارد، بسـیاری نظریات 
گیج کننده در مورد اینکه این نشـانه چه بوده اسـت، در طول سـال ها پیشـنهاد شـده اسـت: 

بارکـدی بـر روی پیشـانی، شـامره کارت اعتبـاری، یـا برخی عالئـم بیومرتیک.
مـا نبایـد از گسـرتش ایـده هـای گیـج کننـده در بابل متعجب بشـویم. گذشـته از هـر چیز، 
نـام آن بـه معنـی «رسدرگمـی» می باشـد. امـا قـوم باقـی مانـده خـدا بـه درکـی واضـح از ایـن 
موضـوع نیـاز دارنـد تا پیام فرشـته سـوم را با قدرت انتشـار دهنـد. این هفته ما تـالش خواهیم 

منـود منـاد وحـش و چگونگـی اجتنـاب از آن را — بـا دریافـت مهـر خدا — بهـرت درک کنیم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۶ ژوئن آماده شوید.



۱۰۵

۱۰ ژوئن      یکشنبه      
نشانه خدا برای شناسایی قومش

در زمان های عهد قدیم، دو نشان ظاهری برای شناسایی قوم حقیقی خدا وجود داشت. یکی 
از آنها ختنه بود. این نشانه اولین بار به چه کسی داده شد؟ پیدایش باب ۱۷ آیات ۹ تا ۱۱. 

 
خـدا بـه ابراهیـم و فرزنـدان او فرمـان داد کـه بـه عنـوان نشـانه ای از عهـد نجـات، ختنـه 
شـوند. فرزنـدان پـرس بایـد در روز هشـتم ختنـه مـی شـدند (الویـان بـاب ۱۲ آیـه ۳). بـا ایـن 
وجـود، ایـن رسـم معنـای عمیـق تری داشـت. قصد این بـود که نیاز بـه «ختنـه» و احیای قلب 
منـاد شـود (تثنیـه بـاب ۳۰ آیـه ۶). بـه ایـن دلیـل اسـت کـه پولس مـی نویسـد: «زیـرا آنکه در 
ظاهـر اسـت، یهـودی نیسـت و آنچه در ظاهر در جسـم اسـت، ختنـه نی. بلکه یهود آن اسـت 
کـه در باطـن باشـد و ختنـه آنکـه قلبـی باشـد، در روح نـه در حـرف که مـدح آن نه از انسـان 

بلکـه از خداسـت» (رومیـان بـاب ۲ آیـات ۲۸ و ۲۹). 
آیاتی از جمله اول قرنتیان باب ۷ آیه ۱۹، غالطیان باب ۵ آیه ۶ و باب ۶ آیه ۱۵ نشان می 
دهند که در عهد جدید، ختنه با غسل تعمید جایگزین شده است که منادی از تبدیل شدن، یک 
«خلقت جدید»، مرگ به گناه و برخاست در حیاتی نو می باشد (رومیان باب ۶ آیات ۳ و ۴ را 
ببینید). به این دلیل است که پولس می گوید ختنه دیگر اهمیت ندارد و این «ایامن از طریق 

محبت» و «نگه داشنت فرمان های خدا» می باشد که در اصل مهم هستند. 
نشـان ظاهـری دومـی کـه خدا بـرای شناسـایی قومـش داد، چه بود و چـرا داده شـد؟ (خروج 

بـاب ۳۱ آیـات ۱۳ و ۱۷، حزقیـال بـاب ۲۰ آیـات ۱۲ و ۲۰).
 

توجه کنید که سبت به عنوان یک نشانه به خلقت باز می گردد (پیدایش باب ۲ آیات ۲ و 
۳ را نیز ببینید)، در حالی که ختنه شدن تنها با ابراهیم رشوع شد. از این رو عیسی در اشاره 
به پیدایش فرمود، «سبت برای انسان بوجود آمد» (مرقس باب ۲ آیه ۲۷). این نشان می دهد 
که ما با خلقت به خدا تعلق داریم زیرا او ما را آفرید و با نجات نیز به او متعلق هستیم زیرا، 
او ما را عادل شمرده و تقدیس می کند. بنابراین، اگر چه پولس می گوید که ختنه شدن دیگر 
مهم نیست، اما چنین استدالل می کند که نگه داشنت فرمان های خدا (که شامل روز سبت نیز 

می شوند) همچنان اهمیت دارد (عربانیان باب ۴ آیه ۹ را ببینید).

افــکار و تمایــالت شــما چگونــه آشــکار مــی ســازد کــه آیــا شــما حقیقتــاً در قلبتــان 
ختنــه شــده ایــد یــا خیــر؟



۱۰۶

۱۱ ژوئن      دوشنبه      
وحش و پرستش دروغین

آیـات زیـر را بخوانیـد. آنهـا چـه چیـزی دربـاره اهمیـت اجتنـاب از نشـان وحش به مـا تعلیم 
مـی دهنـد؟ مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۳ آیـه ۱۷، بـاب ۱۴ آیـات ۹ و ۱۰، بـاب ۱۶ آیه ۲.

 
دریافت غضب شدید خدا، مجازات شدن توسط هفت بالی آخر و در نهایت انداخته شدن 
و  کنند  می  خودداری  وحش  نشان  پذیرفنت  از  که  کسانی  با  تضادی  چه  آتش.  دریاچه  درون 

پیروزمندانه بر دریای شیشه ای می ایستند و آواز ستایش برای خدا و بره رس می دهند!
ایـن نشـانه چیسـت کـه هیـچ کـس منی خواهـد دریافـت کند؟ واضح اسـت که آیـات فوق 
آن را بـا پرسـتش دروغیـن مرتبـط مـی کننـد. همچنیـن هامنطـور کـه در یـک درس پیشـین 
دیدیـم، قـدرت وحـش چهـارم بـاب ۷ دانیـال در مرحلـه دوم خـود (همچنین توصیف شـده به 
عنـوان وحـش دریـا در بـاب ۱۳ مکاشـفه یوحنـا)، «قصد تبدیل منـون زمان هـا و رشایع خواهد 
منـود» (دانیـال بـاب ۷ آیـه ۲۵). یکـی از احکامـی کـه قصـد تغییـرش را داشـت، سـبت فرمـان 
چهـارم بـود — تنهـا فرمـان از ده فرمـان کـه بـه زمـان رجـوع مـی کنـد و مسـتقیامً به خـدا به 
عنـوان کسـی کـه «آسـامن و زمیـن و دریـا و آنچـه را که در آنهاسـت بسـاخت و در روز هفتم 

آرام فرمـود» (خـروج بـاب ۲۰ آیـه ۱۱) اشـاره دارد. 
پیـام فرشـته اول بـه طـور قابـل مالحظـه ای، توجـه مـا را بـه این فرمـان جلب مـی کند که 
قـدرت وحـش در تـالش بـرای تغییـر آن بـود و مشـخص مـی سـازد کـه ما تنهـا بایـد خداوند را 
بـه عنـوان خالـق پرسـتش کنیـم. در واقـع، از هفت آیـه در باب هـای ۱۲ تا ۱۴ مکاشـفه یوحنا 
کـه بـه پرسـتش اشـاره دارنـد، ایـن آیـه (بـاب ۱۴ آیـه ۷) تنهـا مـورد دربـاره پرسـتش حقیقـی 
مـی باشـد؛ شـش آیـه دیگـر در برابـر پرسـتش نادرسـت وحـش و تصویر او هشـدار مـی دهند 
(مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۳ آیات ۴، ۸، ۱۲و ۱۵، باب ۱۴ آیـات ۹ و ۱۱). بالفاصله پس از توصیف 
فرشـته سـوم از رسنوشـت کسـانی کـه در ایـن پرسـتش نادرسـت درگیـر مـی شـوند، پرسـتش 
کننـدگان واقعـی خـدا توصیف شـده اند: «در اینجاسـت صرب مقدسـین که احکام خـدا و ایامن 

عیسـی را حفـظ می مناینـد» (مکاشـفه یوحنـا باب ۱۴ آیـه ۱۲). 
بـه عبـارت دیگـر، انتشـار ایـن سـه پیـام، همـه برشیـت را بـه دو گـروه تقسـیم مـی کنـد: 
کسـانی کـه بـا نگـه داشـنت فرمـان هـای خالـق از جمله فرمـان روز هفتم سـبت، او را پرسـتش 
مـی کننـد و کسـانی کـه وحـش و تصویـر او را پرسـتش مـی کننـد. بنابرایـن، شـکل نادرسـت 

پرسـتش، جایگزینـی بـرای پرسـتش خالـق بـا نگـه دتشـنت فرمـان سـبت ارائـه مـی دهد.
ــه هــای  ــاداری بیشــتر بیاندیشــید. چــه جنب ــان پرســتش و وف ــاط می ــورد ارتب در م

ــه خــدا ضــروری مــی باشــند؟ ــا ب ــاداری م ــرای نشــان دادن وف پرســتش ب



۱۰۷

۱۲ ژوئن      سه شنبه      
ُمهر خدا

یـک ُمهـر ماننـد یـک امضـاء، بـرای معترب سـاخنت یـک مدرک اسـتفاده مـی شـود. در زمان 
هـای باسـتان، یـک ُمهـر بـر روی مـوم نـرم یـا گل رس فـرشده مـی شـد تـا اعتبـار یـا مالکیت و 

داشـنت اجـازه اسـتفاده مالکـش را نشـان دهد.

ُمهر خدا چیست و چه زمانی و چگونه داده شده است؟ افسسیان باب ۱ آیات ۱۳ و ۱۴، باب 
۴ آیه ۳۰؛ دوم تیموتائوس باب ۲ آیه ۱۹؛ مکاشفه یوحنا باب ۷ آیا ۱ تا ۴، باب ۱۴ آیه ۱.

 

ُمهـر خـدا نشـانه ای از مالکیـت و حفاظـت او از قومـش مـی باشـد. پولـس یک ُمهـر را در 
ارتبـاط بـا ایـامن آوردن و دریافـت موهبـت روح القـدس توصیـف مـی کند. او ایـن موهبت را 
یـک «سـپرده» یـا «پرداخـت داده شـده» به متـام ایامنداران به عنـوان یک تضمین بـرای نجات 

کامـل و میـراث آینـده کـه در زمـان آمدن عیسـی دریافت خواهنـد منود، داده می شـود. 
کتـاب مکاشـفه یوحنـا، ُمهـر دیگـری را دقیقـاً قبـل از ظهور دوم بـه تصویر می کشـد. ُمهر 
نهایـی بـه ۱۴۴۰۰۰ نفـر در زمـان بـارش روح القـدس در بـاران دوم داده شـد. نـام خـدا (یـا 
امضـای او) بـر روی پیشـانی ایشـان نوشـته شـده اسـت. از طریـق کار روح القـدس در زندگـی 

ایشـان، آنهـا شـخصیت خـدا را انعـکاس خواهنـد داد.

ُمهـر خـدا را بـا نشـان وحش مقایسـه کنید. به چه تفاوت هایی میان آنها اشـاره شـده اسـت؟ 
مکاشـفه یوحنـا باب ۷ آیـه ۳، باب ۱۴ آیه ۹.

 
 

ُمهـر بـه پرسـتش کننـدگان حقیقـی خـدا داده مـی شـود، در حالـی کـه نشـان بـه پرسـتش 
کننـدگان وحـش داده مـی شـود. ُمهـر تنهـا بـر روی پیشـانی ثبـت مـی شـود که نشـان دهنده 
انتخـاب قطعـی ذهـن به پرسـتش خدا به روشـی که او فرمان داده اسـت، می باشـد. نشـان از 
سـوی دیگـر، هـم بـر پیشـانی و هـم بـر دسـت ثبـت می شـود. ایـن بدین معناسـت کـه مردم 
ممکن اسـت وحش را به یکی از دو دلیل پرسـتش کنند. یا در ذهمشـان با آن موافق هسـتند 
و فکـر مـی کننـد واقعـاً خـدا را پرسـتش می کنند یـا اینکه اصالً بـا آن موافق نیسـتند  اما به آن 
ادامـه مـی دهنـد زیرا نگـران عواقب جدی مطابق نبودن با آن هسـتند: ناتـوان بودن در خرید 

یـا فـروش و در نهایت کشـته شـدن (مکاشـفه یوحنـا باب ۱۳ آیـات ۱۷ و ۱۵).



۱۰۸

«کسـانی کـه بـا جهـان متحـد می شـوند، قالـب دنیوی پیـدا می کننـد و برای نشـان وحش 
آمـاده مـی شـوند. کسـانی کـه اعتـامد بـه خود را از دسـت مـی دهنـد و خـود را در برابر خدا 
فروتـن مـی کننـد و روح هـای خـود را بـا اطاعـت از حقیقـت پاک می سـازند — ایـن ها قالب 
آسـامنی را دریافت می کنند و برای ُمهر خدا بر روی پیشـانی هایشـان آماده می شـوند.» — 

Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 5, p. 216 ،الـن جی.وایـت

۱۳ ژوئن      چهارشنبه      
نشان وحش

ایـن نشـان چیسـت که مـا باید از دریافـت آن اجتناب کنیم؟ هامنطور کـه در یکی از درس 
هـای گذشـته دیدیـم، قـدرت وحـش چهـارم در بـاب ۷ دانیـال در مرحلـه دوم خـود (همچنین 
توصیـف شـده بـه صـورت وحش دریـا در باب ۱۳ مکاشـفه یوحنـا)، «قصد تبدیل منـودن زمان 
هـا و رشایـع» را خوهـد منـود (دانیـال بـاب ۷ آیـه ۲۵). یکـی از احکامـی کـه قصـد تغییـرش را 
داشـت، سـبت فرمـان چهـارم بـود — تنهـا فرمـان از ده فرمـان کـه بـه زمـان رجـوع مـی کنـد 
و مسـتقیامً بـه خـدا بـه عنـوان کسـی کـه «آسـامن و زمیـن و دریـا و آنچـه را کـه در آنهاسـت 

بسـاخت و در روز هفتـم آرام فرمـود» (خـروج بـاب ۲۰ آیـه ۱۱) اشـاره دارد.
در همیـن حـال، پیـام فرشـته اول — توجـه خواننـده را بـه هـامن فرمـان، هامن کـه قدرت 
وحـش در تـالش بـرای تغییـر آن بـود — مشـخص مـی سـازد کـه مـا بایـد تنهـا خداونـد را بـه 
عنوان خالق پرسـتش کنیم. بنابراین، پس از هشـداری در مورد رسنوشـت کسـانی که در عوض 
«وحـش و تصویـر او» را پرسـتش مـی کننـد (مکاشـفه یوحنـا باب ۱۴ آیـه ۹)، قوم وفـادار خدا 

در آیـه ۱۲ توصیـف شـده اند.

مکاشفه یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۲ را بخوانید. با توجه به زمینه بدیهی، این توصیف قوم وفادار خدا 
چگونه می تواند به ما در درک اینکه چرا سبت در مرکزیت رویدادهای پایانی قرار دارد، کمک کند؟

 

آیـه چنیـن اسـت: «در اینجاسـت صـرب مقدسـین کـه احـکام خـدا و ایـامن عیسـی را حفظ 
می مناینـد» (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۱۲). هامنطور کـه دیده ایم، فرمان چهارم، سـبت در 
در «فرمـان هـای خـدا» وجـود دارد کـه بـه خـدا به عنـوان خالق و تنها کسـی که باید پرسـتش 
شـود، اشـاره مـی کنـد. بنابرایـن جـای تعجـب نیسـت کـه بسـیاری مسـئله «نشـان وحـش» را 
مسـتقیامً گـره خـورده بـا مسـئله عبـادت یکشـنبه، بدلـی بـرای «سـبت» کـه در کتـاب مقدس 
فرمـان داده نشـده اسـت، مـی بیننـد، در مقابل نگه داشـنت فرمـان چهارم کـه در کتاب مقدس 

بیان شـده اسـت. 
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آیـا ایـن بدین معناسـت که مسـیحیانی که در روز یکشـنبه خدا را عبادت مـی کنند، اکنون 
نشـان وحش را دارند؟ خیر. بر طبق مکاشـفه یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۵، کسـانی که از پیوسـنت به 
ایـن پرسـتش دروغیـن وحـش اجتنـاب می کنند، کشـته خواهند شـد. ایـن در نهایت به مسـئه 
مـرگ و زندگـی تبدیـل خواهـد شـد. هـر چنـد بدیهی اسـت کـه رویدادهـا هنوز بـه آن مرحله 
نرسـیده انـد و نشـان وحـش تا زمانی که ایـن امتحان نهایی نیایـد، داده نخواهد شـد. بنابراین، 

هیـچ کس هنوز نشـان وحـش را دریافت نکرده اسـت. 

احــکام خــدا. ایمــان بــه عیســی. چــرا ایــن صفــات حتــی اکنــون، جنبــه هــای حیاتــی 
مفهــوم مســیحی واقعــی بــودن هســتند؟

۱۴ ژوئن      پنجشنبه      
سبت به عنوان ُمهر

هامنطـور کـه دیـده ایـم، روز هفتـم سـبت، نشـانه قـوم حقیقـی خـدا در در طـول تاریـخ 
بـوده اسـت کـه بـا آدم و حـوا رشوع شـد و در زمـان ارسائیـل ادامـه یافـت. ما همچنیـن آن را 
مـداوم در کلیسـای عهـد جدیـد بـا عمـل عیسـی و رسـوالن و به عنوان نشـانه متامیـزی از قوم 
خـدا در روزهـای پایانـی کـه «فرمـان های خـدا و ایامن به عیسـی را نگه می دارند» (مکاشـفه 

یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۱۲) دیـده می شـود. 

چـرا سـبت بسـیار مهـم اسـت و چـه اهمیـت ویـژہ ای بـرای مسـیحیان دارد؟ خـروج باب ۲۰ 
آیـات ۸ تـا ۱۱؛ عربانیـان بـاب ۴ آیـات ۹ و ۱۰.

 

سـبت در قلـب ده فرمـان منایـان مـی شـود. توسـط خالـق بـه عنـوان نشـان یـا مهـری از 
اقتدارش داده شـد. او را با نام، «خداوند خدای شـام» شناسـایی می کند. قلمرویی را مشـخص 
مـی سـازد کـه او بـر آن صالحیـت دارد، «آسـامن هـا و زمیـن، دریـا و همـه آنچـه در آنهـا مـی 
باشـد». همچنیـن اصـول اقتـدار او را مشـخص مـی سـازد، «زیرا که خداوند آسـامن هـا و زمین 

را در شـش روز آفریـد... و در روز هفتـم اسـرتاحت منـود.»
عهـد جدیـد عیسـی را به عنوان کسـی کـه خدا از طریـق او همه چیز را خلق منود، مشـخص 
مـی کنـد (یوحنـا بـاب ۱ آیـات ۱ تـا ۳، کولسـیان بـاب ۱ آیـه ۱۶، عربانیـان بـاب ۱ آیـات ۱ و ۲). 
ایـن عیسـی اسـت کـه جهان مـا را در شـش روز آفریـد و در روز هفتم اسـرتاحت منـود. بنابراین، 
بسـیار قابل توجه اسـت که عیسـی پس از آویزان شـدن بر صلیب در آن عرص روز جمعه، فریاد 
بـرآورد، «متـام شـد!» (یوحنـا بـاب ۱۹ آیه ۳۰). درسـت هامنطور که او در روز سـبت پـس از امتام 
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کار خلقـت اسـرتاحت منـود، عیسـی در روز سـبت پـس از امتـام کار قربانی خود با مـردن به جای 
مـا بـرای نجامتـان، در قـرب اسـرتاحت منود. از این رو، روز سـبت بطور مضاعف برکت یافته اسـت، 
نخسـت در خلقت و سـپس بر صلیب. به این دلیل اسـت که بر طبق کتاب عربانیان، مسـیحیان 
بـا اسـرتاحت در روز سـبت، نشـان مـی دهنـد کـه آنهـا نیـز، «از اعامل خـود بیارامیدنـد، چنانکه 
خـدا از اعـامل خویـش» (عربانیـان بـاب ۴ آیـه ۱۰). سـبت منـادی عالـی از این حقیقت اسـت که 
مـا منـی توانیـم خـود را نجـات دهیـم، اینکـه از ابتـدا تا انتها، این کار مسـیح اسـت کـه از طریق 

ایـامن ممکن شـد (بـا عربانیان بـاب ۱۲ آیه ۲ مقایسـه کنید).

اگــر روز ســبت نمــاد فراغــت از کارهایمــان مــی باشــد، نگــه داشــتن یکشــنبه نشــان 
دهنــده چیســت و ایــن چگونــه بــا اصــل ویژگــی بابــل متناســب مــی شــود؟

۹ ژوئن      جمعه      
تفکـری فراتـر: «درسـت پـس از اینکـه قـوم خدا بـر پیشـانی خود ُمهـر دریافـت کنند 
— ایـن هـر ُمهـر یـا نشـانی نیسـت کـه قابـل دیـدن باشـد، بلکـه اسـتقرار در حقیقـت از نظر 
ذهنـی و روحانـی و در نتیجـه قابـل جابجایـی نیسـتند — درسـت بـه محـض اینکـه قـوم خـدا 
ُمهـر دریافـت کـرده و بـرای اهتـزاز آمـاده شـوند، آن خواهد آمـد. در واقع، پیـش از این رشوع 
شـده اسـت؛ داوری هـای خـدا اکنـون بـر زمیـن قـرار دارنـد... تا مـا بدانیـم چه چیـزی خواهد 

Ellen G. White, The Faith I Live By, p. 285 ،آمـد.» — الـن جـی. وایـت
«سـبت بزرگرتیـن امتحـان وفـاداری خواهـد بـود، زیـرا هـدف حقیقـت بویـژه انـکار شـده 
مـی باشـد. زمانـی کـه امتحـان نهایـی بـرای بـرش آورده شـود، سـپس خـط متایـز میـان کسـانی 
کـه بـه خـدا خدمـت کردنـد و کسـانی کـه بـه او خدمـت نکردنـد، کشـیده خواهـد شـد. در 
حالـی کـه نگـه داشـنت سـبت دروغین در انطبـاق با قوانیـن دولـت و مخالف با فرمـان چهارم، 
اظهـاری آشـکار از وفـاداری بـه نیرویـی اسـت که در مخالفت با خدا اسـت، نگه داشـنت سـبت 
واقعـی در اطاعـت از رشیعـت خـدا، گواهـی بـر وفـاداری بـه خالـق اسـت. در حالـی کـه یک 
گـروه بـا پذیرفـنت نشـان تسـلیم قـدرت هـای زمینـی بودن شـدن، نشـان وحـش را دریافت می 
کننـد، سـایرین کـه نشـان وفـاداری بـه قـدرت الهـی را انتخاب مـی کننـد، ُمهر خـدا را دریافت 

Ellen G. White, The Great Controversy, p. 605 ،می کننـد.» — الـن جـی. وایـت

سواالتی برای بحث
۱. مــا بــه چــه روش هایــی مــی توانیــم حقیقــت مربــوط بــه نشــان وحــش و ُمهــر خــدا 
را بــرای دیگــران نمایــان ســازیم کــه جنجــال غیــر ضــروری ایجــاد نکنــد؟ بــرای مثــال، چــرا 
مــا بایــد بــر روی ایــن واقعیــت تأکیــد کنیــم کــه اکنــون هیچکــس نشــان وحــش را نــدارد؟
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۲. سبت و ُمهر روح القدس چگونه با هم مرتبط هستند؟
۳. در مــورد ایــده فــوق مربــوط بــه ُمهــر بــه عنــوان «اســتقرار در حقیقــت از نظــر ذهنــی 

و روحانــی بیاندیشــید.» معنای آن چیســت؟
۴. در مــورد مشــخصه هــای بابــل روحانــی، ارزش هــا و روش هــای آن بحــث کنیــد. آنهــا 
چگونــه بــا ارزش هــای ملکــوت خــدا متفــاوت هســتند؟ چگونــه ممکــن اســت برخــی از 
ارزش هــای بابــل در حــال حاضــر وارد کلیســای مــا بشــوند؟ چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم 
کــه آنهــا را تشــخیص دهیــم و بــه دنبــال مقابلــه بــا آنهــا باشــیم، امــا به شــیوه ای مســیحی 

کــه ارزش هــای ملکــوت خــدا را انعــکاس دهــد؟
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شکنجه ذهنی برای سبت
توسط اندرو مک چزنی، مبلغ دینی ادونتیست

مادرش پیش از مدرسه سبت، او را با آب خیس می کرد.
ـــاده مـــی رفـــت او را تعقیـــب مـــی کـــرد  ـــه ســـوی کلیســـا پی پـــدرش وقتـــی او ب

ـــد.  ـــه کلیســـا مـــی دوی — ولـــی او ب
هـر بـار کـه او صـدای تق تـق قفل جعبـه تفنگ پدرش را می شـنید، می ترسـید 

کـه پدرش بـرای کشـنت او می آمد.
مـارگارت ویلفـرد کـه سـال های پـس از تعمیـد گرفتنش درکلیسـای ادونتیسـت 
را تعریـف می کـرد، گفـت: «مـن واقعاً می ترسـیدم. به شـدت نگران بـودم. و حتی 

تـا امروز بـر من تأثیر گذاشـته اسـت.» 
ـــت در  ـــی ادونتیس ـــه راهنامی ـــته مدرس ـــم بازنشس ـــاله، معل ـــرد ۶۱ س ـــا ویلف ام
ـــن  ـــت، «م ـــت. او گف ـــیامنی نداش ـــچ پش ـــو هی ـــداد و توباگ ـــب ترینی ـــور کارائی کش
ــه می توانـــم  ــه آرامـــش کـ ــر آنچـ ــرم. هـ ــدا لـــذت می بـ ــا خـ ــدم زدنـــم بـ از قـ

داشـــته باشـــم را دریافـــت می کنـــم.»
ویلفـرد توسـط والدینـی کـه یکشـنبه را نگـه می داشـتند، نزدیـک بـه محوطـه 
دانشـگاه ادونتیسـت کارائیـب جنوبـی در دره مـاراکاس پـرورش یافتـه بـود. او از 
کودکـی، موسـیقی کـه در روز سـبت ازمحوطـه دانشـگاه بـه گـوش می رسـید را 
دوسـت داشـت. گروه هـای آواز سـبت گاهـی در صبـح روزهـای سـبت از ایـن در 
بازدیـد می کردنـد. ایـن موسـیقی بـود کـه ویلفرد را در سـن ۱۹ سـالگی جذب یک 

مجموعـه بشـارتی ادونتیسـت منـود و او پـس از جلسـات تعمیـد داده شـد. 
او گفت، «این زمانی بود که شکنجه  ذهنی آغاز شد.»

والدینـــش خشـــمگین بودنـــد. پـــدرش او را تهدیـــد منـــود و در خانـــه را بـــه روی 
او بســـت. صـــدای قفـــل جعبـــه تفنـــگ پـــدرش او را می ترســـاند. او می ترســـید 
ـــی از  ـــا نیم ـــدرش او را ت ـــار پ ـــد. یکب ـــری بیافت ـــاق بدت ـــا اتف ـــورد ی ـــک بخ ـــه کت ک

ـــود. ـــب من ـــا تعقی ـــیر کلیس مس
دهـد،  انجـام  بـود  ممکـن  آنچـه  از  زیـرا  دویـدم  را  مسـیر  «متـام  گفـت،  او 

 « می ترسـیدم.

داستانهای ایامنداران
۱۷ مارس



۱۱۳

مـادرش بعـد از اینکـه بـرای رفـنت بـه کلیسـا لبـاس می پوشـید، بـر رویـش آب 
می ریخـت. 

او گفت، «زندگی اصالً برایم خوب نبود.» 
امـا ویلفـرد هرگـز بـه دسـت برداشـنت از ایامنـش فکر نکـرد. او بـه مزامیر باب 
۳۴ آیـه ۷ متوسـل شـد کـه مـی گویـد، «فرشـته خداونـد حافـظ و رهاننـده کسـی 
اسـت کـه از خداونـد می ترسـد و بـه او احـرتام می گـذارد.» یکـی دیگـر از آیـات 
مـورد عالقـه، مزامیـر بـاب ۲۷ آی ۱۰ می باشـد: «حتّـی اگـر پـدر و مـادرم مـرا ترک 

کننـد، خداونـد مـرا تـرک نخواهـد کرد.»
درنهایـت، تنـش در خانـه کاهـش پیـدا کـرد. ویلفـرد یـک بورسـیه دانشـجویی 
بـرای ادامـه تحصیل بدسـت آورد و در دانشـگاه ادونتیسـت ثبت نام کـرد. بعد در 
مدرسـه ابتدایـی ادونتیسـت روز هفتم در مـاراکاس کاری را پذیرفـت، جایی که به 

مـدت ۳۵ سـال کالس اول و دوم را آمـوزش داد. 
او گفـت، «مـن می دانـم کـه در چشـم خدا عزیز هسـتم. او از پشـت هرچیزی 

مـی تواند مـرا ببیند.»
سـاخنت  بـرای   ۲۰۱۸ فصـل  اولیـن  در  سـبت  سـیزدهمین  هدایـای  از  بخشـی 
کلیسـایی جدیـد بـرای دانشـگاه کارائیـب جنوبـی کـه هرگـز سـاختامنی مخصوص 
کلیسـا نداشـته و در سـالن اجتامعـات مراسـم عبـادت برگـزار می شـد، فرسـتاده 

خواهـد شـد.



۱۱۴

۱۶ تا ۲۲ ژوئن   درس دوازدهم   

بابل و آرماگدون [نربد نهائی]

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: مکاشـفه یوحنا بـاب ۱۴ آیه ۸، باب ۱۶ آیه ۱۹؛ اشـعیا بـاب ۵۲ آیه 
۹؛ مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۸ آیـات ۱ تـا ۱۰، بـاب ۱۶ آیـات ۱۲ تـا ۱۶؛ اول پادشـاهان بـاب ۱۸ 

آیـات ۱ تـا ۴۰؛ اول قرنتیـان بـاب ۱۵ آیـات ۱ و ۲.
آیـه حفظـی: «بـر پیشـانی او ایـن اسـم مرموز نوشـته شـده بـود: بابل بـزرگ، مادر فاحشـه ها 

و فسـاد دنیـا» (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۷ آیه ۵).

کتـاب مکاشـفه یوحنـا هامنطـور کـه پیش از این اشـاره کـرده ایم، پـر از تصاویر و سـخنان 
مسـتقیامً گرفتـه شـده از عهـد قدیـم مـی باشـد. بـرای مثـال، نـام بابـل شـش بـار در مکاشـفه 
یوحنـا دیـده مـی شـود. امـا در مـورد پادشـاهی باسـتانی نبوکدنـرص کـه صدهـا سـال قبـل در 
تاریـخ جهـان وجـود داشـت، صحبـت منـی کنـد. در عـوض، یوحنـا از تصاویـر عهـد قدیـم برای 
بیـان یـک حقیقـت اسـتفاده مـی کـرد. در ایـن مـورد، بابـل — یـک قـدرت سیاسـی و مذهبی 
عظیـم کـه قـوم خـدا را مـورد ظلـم قـرار داده بـود — اکنـون قـدرت هـای سیاسـی و مذهبـی 
بـزرگ را کـه بدنبـال انجـام هـامن کار در روزهـای پایانـی جهـان هسـتند را توصیـف مـی کند.

مـورد مشـابهی در رابطـه بـا واژه آرماگـدون اتفـاق می افتد کـه تنها در مکاشـفه یوحنا رخ 
مـی دهـد امـا بـر اسـاس یک عبارت عربی اسـت که به نظر می رسـد بـه معنای «کـوه مگدو»، 
اشـاره بـه مکانـی در ارسائیـل کهـن باشـد. گامنـه زنی های بسـیاری در مـورد آرماگـدون وجود 
دارد، بسـیاری از مـردم بدنبـال نـربد نظامـی گسـرتده ای در آنجـا، در مگـدو نزدیـک بـه پایـان 

جهان می باشـند.
ایـن هفتـه مـا بـه بابـل و آرماگـدون خواهیـم پرداخـت و بدنبـال فراگیـری آنچـه کتـاب 

مقـدس در مـورد ایـن تصاویـر بـه مـا می گویـد، خواهیـم بـود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۳ ژوئن آماده شوید.



۱۱۵

۱۷ ژوئن      یکشنبه      
«رشاب غضب او»

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۸، بـاب ۱۶ آیـه ۱۹، بـاب ۱۷ آیـه ۵، بـاب ۱۸ آیـات ۲، ۱۰ و 
۲۱، شـش ارجـاع بـه بابـل در کتاب مکاشـفه یوحنـا را بخوانید. بـا در نظر داشـنت روایت بابل 
آنگونـه کـه در عهـد قدیـم آمده اسـت، این آیـات چه چیزی دربـاره بابل آنگونه کـه در زمینه 

رویدادهـای روزهـای پایانـی منایـان شـده اسـت، به مـا تعلیم مـی دهند؟
 

چنیـن گفتـه شـده اسـت کـه کتاب مقدس افسـانه دو شـهر، اورشـلیم و بابل می باشـد. در 
حالـی کـه اورشـلیم در رستـارس کتـاب مقـدس بـه عنـوان شـهر خـدا و قـوم عهـد بسـته او بود 
(مزامیـر بـاب ۱۰۲ آیـه ۲۱، اشـعیا بـاب ۵۲ آیـه ۹، بـاب ۶۵ آیه ۱۹، مکاشـفه یوحنا بـاب ۳ آیه 

۱۲)، بابـل نشـان ظلـم، خشـونت، مذهـب دروغیـن و شـورش آشـکارا علیه خدا بوده اسـت.
بـرای مثـال بـه بـرج بابـل بیاندیشـید (پیدایـش بـاب ۱۱ آیـه ۹). واژہ عـربی بـرای «بابـل» 
هـامن واژہ بـرای پادشـاهی «بابـل» می باشـد. پطرس در رسـاله اش، اول پطرس بـاب ۵ آیه ۱۳، 
از کلیسـای «بابـل» درود مـی فرسـتد کـه بطـور کلـی بـه ایـن معناسـت کـه نـه از خرابـه های 
پادشـاهی قدیمـی واقـع در عـراق امروزی بلکه از خود رم که قرار اسـت بزودی دشـمن کلیسـا 
شـود. ایـن یـک وجـه تسـمیه جالـب در پرتـو کتـاب مکاشـفه یوحنـا و نقـش رم آنگونـه که در 

آن ارائـه شـده اسـت، می باشـد.
مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۸ و بـاب ۱۸ آیـه ۳ را بخوانید. این آیات چه چیـزی درباره تأثیر 

بـد بابـل بر جهان و قـوم خدا منایان می سـازند؟
 

به  یوحنا  مکاشفه  کتاب  در  که  آنگونه  است،  آن  بیانگر  بابل  که  قدرتی  که  نیست  شکی 
تصویر کشیده شده است، تا حد زیادی با این تأثیر مخرب که در رستارس جهان به نوعی گسرتش 
یافته است، فاسد می باشد. عبارت «رشاب غضب زنای او» (مکاشفه یوحنا باب ۱۴ آیه ۸) به 
وضوح اشاره ای به آموزه نادرست، اصول نادرست و عادات فاسد و نتایجی که از آن بر می 
آید، می باشد. بابل نیرویی برای رشارت است که به «همه ملت ها» شیوع یافته است (مکاشفه 

یوحنا باب ۱۸ آیه ۳). از این رو، همه باید احتیاط کنند تا مبادا آنها نیز فاسد شوند.

بــه اطــراف و جهــان امــروز بنگریــد: فســاد، ســردرگمی، ظلــم و ســتم. ایــن بایــد چــه 
چیــزی در مــورد نیازمــان بــه متصــل شــده بــه عیســی و کالم او بــه مــا بیامــوزد؟
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۱۸ ژوئن      دوشنبه      
بابل سقوط کرده است

فسـاد و تأثیـر بابـل بـر جهـان هـر چقـدر هـم دور از دسـرتس بـوده اسـت کتاب مکاشـفه 
یوحنـا چنیـن تعلیـم مـی دهـد کـه روزی همـه این هـا پایـان خواهنـد یافت. 

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۸ آیـات ۱ تـا ۱۰ را بخوانیـد. این آیـات چه چیزی دربـاره «بابل بزرگ» 
بـه مـا می گویند؟

 

ـــا  ـــل در اینج ـــقوط باب ـــورد س ـــه ۸) در م ـــاب ۱۴ آی ـــا ب ـــفه یوحن ـــته دوم (مکاش ـــام فرش پی
ـــن  ـــاد ای ـــزان فس ـــی از می ـــن بیان ـــت. ای ـــده اس ـــرار ش ـــه ۲ تک ـــاب ۱۸ آی ـــا ب ـــفه یوحن در مکاش

ـــد. ـــی باش ـــاد م نه
«کتــاب مقــدس بیــان مــی کنــد کــه پیــش از آمــدن خداونــد، شــیطان ‘بــا انــواع آیــات و 
نشــانه هــا و معجــزات فریبنــده’ کار خواهــد کــرد و اینکــه کســانی کــه ‘عشــق بــه حقیقــت 
را کــه مــی توانــد آنــان را نجــات بخشــد قبــول نکردنــد’، رهــا خواهنــد شــد تــا گرفتــار ‘نیــروی 
گمــراه کننــده شــوند تــا آنچــه کــه دروغ اســت بــاور کننــد’. دوم تســالونیکیان بــاب ۲ آیــات 
۹ تــا ۱۱. تــا زمانــی کــه ایــن رشایــط بدســت نیایــد و اتحــاد کلیســا بــا جهــان از طریــق عــامل 
مســیحیت بطــور کامــل انجــام نشــود، ســقوط بابــل کامــل نخواهــد شــد. تغییــر مرتقــی بــوده 
و تحقــق کامــل مکاشــفه یوحنــا بــاب ۱۴ آیــه ۸ همچنــان در آیــده بایــد اتفــاق بیافتــد.» — 

Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 389, 390  ،ــت ــن جــی. وای ال
اینکـه آیـا «تحقـق کامـل» اینـک آمـده اسـت، تنهـا خـدا مـی دانـد. امـا چیـزی کـه مـا می 
دانیـم ایـن اسـت کـه مطابـق بـا ایـن آیـات، بابـل روحانـی روزی بـه دلیـل رشارت بزرگـش بـا 
داوری خـدا روبـرو خواهـد شـد. «زیـرا گناهانـش تـا بـه فلک رسـیده و خـدا ظلم هایـش را به 
یـاد آورده اسـت» (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۸ آیـه ۵). ایـن عبـارت کالم عهـد قدیـم دربـاره بابل 
را نیـز منعکـس مـی کنـد (ارمیـا بـاب ۵۱ آیـه ۹ را ببینیـد) و بدیـن معناسـت کـه زمـان داوری 

مطمئنـاً خواهـد آمد. 
مطمئنـاً ایـن داوری پیـش رو نبایـد تعجـب آور باشـد. گذشـته از هـر چیز، بابـل قدیمی با 
داوری روبـرو شـد (دانیـال بـاب ۵ را ببینیـد). کتاب مقـدس در موقعیت هـای متعددی در این 
بـاره بسـیار واضـح اسـت کـه روزی همـه از جملـه بابـل باید برای اعاملشـان پاسـخگو باشـند. 
چقـدر آرامـش بخـش اسـت کـه بدانیـم ما مسـیحیان شـفاعت کننـده ای در ایـن داوری داریم 
کـه بـرای مـا خواهـد ایسـتاد (اول یوحنـای بـاب ۲ آیـه ۱؛ دانیـال بـاب ۷ آیـه ۲۲). در غیر این 

صـورت، رسنوشـت مـا ممکـن بود بهـرت از بابل نباشـد.



۱۱۷

چگونــه مــی توانیــد در ایــن وعــده کــه همــه بــی عدالتــی هــا و شــرارت هــا کــه بــه 
نظــر اکنــون بــدون مجــازات مــی آینــد، روزی بــا کیفــر نهایــی توســط خــدا روبــرو 

خواهنــد شــد، آرامــش بدســت آوریــد؟

۱۹ ژوئن      سه شنبه      
آرماگدون

اگر چه بسیاری از مردم از جمله بسیاری از مسیحیان چیز زیادی در مورد کتاب مکاشفه 
یوحنا منی دانند، یک تصویر یا واژہ از آن به فرهنگ عامه رسیده است: آرماگدون (مکاشفه 
یوحنا باب ۱۶ آیه ۱۶ را ببینید). حتی در فرهنگ غیر روحانی، این واژہ برای نربد پایانی که در 
آن رسنوشت زمین تعیین خواهد شد بکار برده شده است. هالیوود فیلمی به نام آرماگدون 
تولید منوده است که درباره یک شهاب آسامنی بزرگ است که آماده برای از بین بردن زمین 

می باشد. به نوعی ایده پایان جهان در ذهن افراد غیر روحانی نیز وجود دارد.
نربد  دارند،  باور  را  آن  و  هستند  آشنا  یوحنا  مکاشفه  کتاب  با  که  مسیحیان  از  بسیاری 
آرماگدون را به عنوان یک نربد نظامی واقعی در خاورمیانه نزدیک به پایان جهان می بینند. 
یک نسخه، ارتش ۲۰۰ میلیون نفری از آسیا می باشد که شامل ارسائیل را با خاک یکسان می 
کند. دیگران بر نربدهای نظامی و سیاسی متعدد دیگر مترکز دارند که در آن بخش از دنیا که 

به نظر ایشان صحنه نربد نظامی نهایی آرماگدون در منطقه مگدو خواهد بود.
بـا ایـن حـال، کتاب مقـدس تصویری کامالً متفـاوت ارائه می دهد. کتـاب مقدس آرماگدون 
را بـه عنـوان نقطـه اوج نهایـی نـه میان سـتیز ملـت ها بلکه میـان دو طرف نربد کیهانی نشـان 
مـی دهـد. ایـن یـک نـربد مذهبی و نـه اقتصادی یا سیاسـی می باشـد، با این حال ممکن اسـت 

عوامل اقتصادی و سیاسـی زیادی در آن نقش داشـته باشـند.

مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۶ آیـات ۱۲ تـا ۱۶ را بخوانیـد. تنهـا از ایـن آیـات چـه چیـزی دربـاره 
آرماگـدون مـی توانیـم بیاموزیـم؟

 

نخسـت، بـه منادیـن بـودن زبـان در اینجـا توجه کنیـد. ارواحی ماننـد قورباغه کـه از دهان 
اژدهـا، دهـان نبـی دروغیـن و دهـان وحـش بیـرون مـی آینـد (اشـاره به قـدرت های بـاب ۱۳ 
مکاشـفه یوحنـا؛ «نبـی دروغیـن» در اینجـا باید اشـاره بـه وحش زمیـن در مکاشـفه یوحنا باب 
۱۳ آیـه ۱۱ داشـته باشـد). نـربد بـزرگ نیـز در اینجا دیده می شـود چنان چه «ارواح شـیاطین» 
(مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۶ آیـه ۱۴) در «روز بـزرگ خدای قادر مطلق» (مکاشـفه یوحنا باب ۱۶ 
آیـه ۱۴) بـه نـربد مـی رونـد. آرماگدون به هر نحوی آشـکار شـود، نربدی جهانی میـان نیروهای 
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مسـیح و شـیطان خواهـد بـود. ایـن نـه نـربدی محلـی در منطقـه مگـدو یـا بابـل در مکاشـفه 
یوحنـا کـه دربـاره رویدادهـای گوشـه ای از عـراق امروزی صحبـت می کند، منی باشـد.

ــد. چقــدر جالــب توجــه اســت کــه در  ــه ۱۵ را بخوانی ــاب ۱۶ آی ــا ب مکاشــفه یوحن
میــان ایــن رویدادهــا، عیســی بــا پیــام انجیــل، هــم وعــده آمدنــش و هــم نیــاز مــا 
بــه پوشــیده شــدن در عدالــت او، مــا را تشــویق مــی کنــد. ایــن چگونــه بــه مــا در 

درک ماهیــت روحانــی نبــردی کــه در آن هســتیم، کمــک مــی کنــد؟

۲۰ ژوئن      چهارشنبه      
آرماگدون و کوه کرمل: بخش اول

امـا نـربد بـزرگ آرماگدون چیسـت؟ نخسـت، به نظر می رسـد نامـش به معنی «کـوه مگدو» 
باشـد. بـا ایـن وجـود، هیـچ کوهـی در منطقـه مگـدو یـا مجـدو وجود نـدارد، امـا کـوه کرمل در 

مجـاورت آن واقـع شـده بـود و محققـان عبـارت کـوه مگدو را اشـاره به کـوه کرمل مـی دانند. 
مهم تر اینکه دانش آموزان کتاب مقدس، روایت ایلیا (الیاس) و انبیاء دروغین بعل بر کوه 
کرمل را به عنوان مناد و نوعی از آنچه در باب ۱۳ مکاشفه یوحنا قرار است آشکار شود، دیده اند.

هامنطـور کـه دیـروز دیـده شـد، مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۶ آیـه ۱۳ بـا اشـاره اش بـه اژدها، 
وحـش و نبـی دروغیـن، بـه رویدادهـای مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۳، تثلیـث تقلبـی کـه در هفته 

نهـم دیدیـم، اشـاره مـی کند. 
مسائل در باب ۱۳ مکاشفه یوحنا در آیات ۱۳ و ۱۴ رشوع به اوج رسیده می کنند، زمانی 
که وحش دوم کارهای فوق طبیعی انجام می دهد، حتی «در مقابل چشم همه از آسامن آتش 
بر زمین می باراند» (مکاشفه یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۳). سپس این رویدادها به رویارویی مستقیم 
میان خدا و شیطان و میان کسانی که خدای حقیقی را پرستش می کنند و کسانی که «تصویر 

وحش» (مکاشفه یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۴) را می پرستند، منتهی می شود. 

اول پادشـاهان بـاب ۱۸ آیـات ۱ تـا ۱۸ را بخوانیـد. در ایـن روایـت چـه اتفاقـی مـی افتـد که 
برخـی از مسـائلی کـه در رویدادهـای پایانـی آشـکار خواهنـد شـد، هامنطـور کـه در کتـاب 

مکاشـفه یوحنـا دیـده می شـود را انعـکاس مـی دهـد؟
 

از بسیاری جهات، چیزی که در اینجا می بینیم یک تصویر کامل از نربد بزرگ می باشد. ایلیا 
در آیه ۱۸ این مسئله را آشکارا بیان می کند: مردم رشیعت خدا را کنار گذاشته اند و خدایان 
دروغین را پرستش و عبادت می کنند. آیا این همواره رصف نظر از اشکال و شیوه های بی 
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پایانی که این رشارت در طول تاریخ منایان شده است، نبوده است؟ ما یا «او که آسامن و زمین، 
دریا و چشمه های آب را آفرید» (مکاشفه یوحنا باب ۱۴ آیه ۷)، پرستش می کنیم و یا چیز و 
یا کس دیگری را می پرستیم. در مورد مکاشفه یوحنا باب ۱۳ و اتفاقاتی که در آنجا آشکار می 
شوند، مردم بجای پرستش خداوند، وحش و تصویر او را می پرستند. هیچ حد وسطی وجود 
ندارد. ما یا در سمت خدا هستیم و یا در طرف شیطان. مسائل در معرض خطر تا این حد 
مهم می باشند، اکنون و بویژہ در نربد آرماگدون، جایی که هامنطور که در روایت کوه کرمل 

خواهیم دید، متایز بسیار واضح می شود.

۲۱ ژوئن      پنجشنبه      
آرماگدون و کوه کرمل: بخش دوم

اول پادشاهان باب ۱۸ آیات ۱۸ تا ۴۰ را بخوانید. چه اتفاقی می افتد، داستان چگونه پایان 
می یابد، و (بدون تعبیر نادرست از تشابه ها) این روایت، آنچه اتفاق خواهد افتاد — اما 

در مقیاس بزرگ — چنانچه نربد بزرگ در انتها به اوج می رسد، را چگونه منعکس می کند؟
 
 

نـربد بـر کـوه کرمـل میـان ایلیـا، نبـی خـدا و ۴۵۰ راهـب بعـل بـود. (توجـه کنیـد کـه تـا 
چـه حـد تعـداد رش از خوبـی بیشـرت بـود.) ایـن آزمونی بـرای نشـان دادن خدای حقیقـی بود، 
خدایـی کـه آسـامن هـا و زمیـن را خلـق منـود، و یـا بعـل، نشـان دیگـری از «اژدهـا» و شـیوه 

دیگـری کـه او بـا آن بدنبـال فریـب جهـان بـود (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۲ آیـه ۹).
کشیشـان بـه بعـل دعـا کردنـد تا آتـش بفرسـتد و گاو قربانی آنها را بسـوزاند. آنهـا از صبح 
تـا ظهـر فریـاد زدنـد. ایلیـا بـا طعنـه گفـت، «بلندتـر او را صدا کنیـد ... شـاید خوابیده باشـد» 
(اول پادشـاهان بـاب ۱۸ آیـه ۲۷). کشیشـان بـا آشـفتگی در تـالش بودنـد. آنهـا آنقـدر به خود 
شمشـیر زدنـد تـا خـون براه افتاد. آنها خسـته و فرسـوده در زمان قربانی شـب تسـلیم شـدند.

قربانـی ایلیـا سـه مرتبـه خیـس شـد و آب از گـودال بیـرون ریخـت. ایلیـا دعایـی سـاده به 
خـدا کـرد. خـدا بالفاصلـه همـه چیـز از جمله مذبح سـنگی و خـاک زیـر آن را سـوزاند. قدرت 

خـدای حقیقـی در مقابـل بعـل اکنـون بـی تردید مشـخص بود.
مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۶ آیـه ۱۳، بـاب ۱۹ آیـات ۲۰ و ۲۱ را بخوانیـد و ایـن آیـات را بـا 

رسنوشـت انبیـاء دروغیـن بعـل مقایسـه کنیـد. در اینجـا چـه چیـزی مـی بینیـم؟ 
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هـر چـه دسـت کـم اکنـون در مـورد حارمجـدون یـا آرماگـدون ناشـناخته باقـی مبانـد، مـا 
نتیجـه را مـی دانیـم: نابـودی دشـمنان خـدا و اثبـات حقانیـت خـدا و مقدسـین او.

اول قرنتیــان بــاب ۱۵ آیــات ۱ و ۲ را بخوانیــد. اگــر چــه زمینــه بــا آرماگــدون متفاوت 
اســت، پولــس بــه چــه نکتــه ای اشــاره مــی کنــد و چــرا مهــم اســت کــه مــا آن را 
بویــژہ در زمینــه رویدادهــای آینــده بــه یــاد داشــته باشــیم؟ مکاشــفه یوحنــا بــاب 
۱۶ آیــه ۱۵ را نیــز ببینیــد کــه در آن زمینــه قطعــاً آرماگــدون مــی باشــد. ایــن آیــات 

بــا هــم چــه چیــزی بــه مــا مــی گوینــد؟

۲۲ ژوئن      جمعه      
تفکـری فراتـر: «در مـکان هـای مختلفـی در روایـت نـربد آرماگـدون، موجـودات شـنیع و 
رویدادهـای زشـت بـرای لحظـه ای بـه پشـت صحنـه مـی رونـد و نگاهی بیشـرت به حقیقت شـخصی 
منایـان مـی شـود. هامنطـور کـه دیـده ایـم، یکـی از آنهـا مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۶ آیـه ۱۵ می باشـد: 
‘توجـه کنیـد، مـن مثـل یـک دزد می آیم. خوشـابحال کسـی کـه آماده باشـد و لباس خـود را نگه دارد 
تـا مجبـور نشـود عریـان و رشمنـده در جلـوی چشـم همـه راه بـرود!’ ایـن آیـه کـه دقیقـاً در وسـط 
مکانـی در کتـاب مقـدس کـه در واقـع نامـش آرماگـدون نـام دارد، مـی آیـد، بسـیاری از آیـات عهـد 

جدیـد دربـاره آمادگـی فـردی بـرای بازگشـت عیسـی و وقایـع پایانـی را منعکـس مـی کند. 
ـــره جنـــگ  ـــا ب ـــا ب ـــه ۱۴ مـــی باشـــد: ‘آنه ـــاب ۱۷ آی ـــا ب ـــه مشـــابه دیگـــر مکاشـــفه یوحن «آی
خواهنـــد کـــرد، امـــا بـــره پیـــروز خواهـــد شـــد، زیـــرا اوســـت خداونـــد خداونـــدان و شـــاه 
ـــک  ـــروزی او رشی ـــد در پی ـــده ان ـــده ش ـــادار خوان ـــده و وف ـــه برگزی ـــان او ک ـــاهان و همراه ش
ـــه  ـــی باشـــد ک ـــردم م ـــی از م ـــامل ارتش ـــان ش ـــزرگ در پای ـــربد ب ـــود.’ در اینجـــا ن خواهنـــد ب
هـــدف اصلـــی شـــان نابـــود کـــردن دیگـــران بـــا ســـالح منـــی باشـــد بلکـــه هـــدف ایشـــان وفـــادار 
ـــربد  ـــی از ن ـــًال متفاوت ـــوع کام ـــن ن ـــد. ای ـــی باش ـــی خـــود م ـــوان و انتخـــاب اله ـــه فراخ ـــودن ب ب
ـــد،  ـــی دهن ـــام م ـــان انج ـــروزه همچن ـــیان ام ـــا و شورش ـــت ه ـــه مل ـــی ک ـــه نربدهای ـــبت ب نس
ـــن  ـــرای ذه ـــارزه ای ب ـــدون، مب ـــربد آرماگ ـــه ام، ن ـــا گفت ـــن باره ـــه م ـــور ک ـــد. هامنط ـــی باش م
ـــی  ـــاداری قلب ـــه وف ـــدن ب ـــده ش ـــد — فراخوان ـــی باش ـــب م ـــرای قل ـــربدی ب ـــن ن ـــت. همچنی اس
ـــه  ـــاب ۱۳ آی ـــات ۹، ۱۰ و ۱۲ و ب ـــاب ۵ آی ـــا ب ـــفه یوحن ـــد (مکاش ـــی ش ـــه قربان ـــره ای ک ـــه ب ب
 Jon Paulien, Armageddon at the Door (Hagerstown, Md.: ،۸).» — جـــان پولیـــن
Autumn House Publishing, a division of Review and Herald Publishing Associ-

ation, 2008), p. 193
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سواالتی برای بحث
۱. چگونــه مــی توانیــد بــه کســی کــه معتقــد اســت بســیاری از رویدادهــای بــه تصویــر 
ــاق  ــده اتف ــاره ش ــی اش ــای واقع ــکان ه ــا در م ــفه یوحن ــاب مکاش ــده در کت ــیده ش کش
خواهنــد افتــاد، کمــک کنیــد؟ چــه روشــی می توانــد بــه ایشــان کمــک کنــد کــه ببیننــد 

چــرا ایــن روشــی نادرســت در تفســیر آیــات مــی باشــد؟
۲. همانطــور کــه دیــده ایــم، نفــوذ بابــل بــه تمــام جهــان مــی رســد. برخــی از آمــوزه 
هــای بابــل کدامنــد و مــا چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم کــه ایــن آمــوزه هــا را تشــخیص 

داده و از آنهــا اجتنــاب کنیــم؟
۳. در نوشــتن نوشــته الــن جــی. وایــت در روز دوشــنبه او گفــت، «تــا زمانــی کــه کلیســا 
بــا جهــان از طریــق عالــم مســیحیت متحــد نشــود، ســقوط بابــل کامــل نخواهــد شــد.» 
دربــاره عبــارت «اتحــاد کلیســا بــا جهــان» بیاندیشــید. چــه هشــدار قدرتمنــدی در اینجــا 

بــرای مــا وجــود دارد؟



۱۲۲

دخرت ولخرج
توسط اندرو مک چزنی، تبلیغ دینی ادونتیست

اسـتارلن پیـرتز کبـود و بـا لبـاس پـاره پـس از یـک شـب مهامنـی و در پـی آن 
تصـادف رانندگـی بـه دلیـل مسـتی، یـک صبـح روز سـبت وارد کلیسـا شـد. 

او کـه عضـو سـابق کلیسـای ادونتیسـت بـود، مطمـنئ نبـود اعضـای کلیسـا که 
بـرای مـدت هـا آن ها را نادیـده گرفته بود،  نسـبت به حضورش عکس العمل نشـان 
خواهنـد داد. امـا دوسـتش چنـد سـاعت پیش بر اثر تصادف کشـته شـده بود و او 

نیاز داشـت بـه دنبال خدا باشـد.
پیـرتز ۳۲ سـاله کـه اکنـون مبلـغ متـام وقـت اسـت، گفت، «مـن آن تصـادف را 
بـه عنـوان یـک زنـگ خطر دیـدم. متوجه شـدم که زندگی چقدر شـکننده اسـت.»

پیـرتز توسـط مادربزرگـی ادونتیسـت در بندر اسـپانیا،  پایتخت کشـور کارائیب 
ترینیـداد و توباگـو، بـزرگ شـد. او از سـن کـم بایـد در هـر روز سـبت در مراسـم 
کلیسـا رشکـت می کـرد. او پـس از تعمیـدش مقام هـای مختلـف کلیسـا را برعهـده 
داشـت، امـا گفـت کـه خدمتـش واقعـی نبـود. پیـرتز گفـت، «بخـش زیـادی از 

کودکـی ام، هیـچ ارتباطـی بـا خـدا احسـاس نکـردم.» 
او در ۱۸ سالگی خانه و کلیسا را ترک کرد تا زندگی خوشگذرانه را آغاز کند.

سـپس تصـادف رانندگـی اتفـاق افتـاد. پیـرتز و دو تـا از دوسـتانش بعـد از یک 
مهامنـی جمعـه شـب بـا ماشـین بـه خانـه بازمی گشـتند و راننـده کـه مسـت بود، 
تصـادف کـرد. پیـرتز و راننـده بـا خراش هایـی فـرار کردنـد امـا دوسـتش، زنـی ۲۶ 

سـاله کشـته شد. 
پیـرتز بـه رسعـت از صحنـه تصـادف بـرای بررسـی بـه بیامرسـتان انتقـال داده 
شـد. سـپس پلیـس از او در اداره پلیـس پـرس و جو منود. پس از آن، پیرتز مسـتقیم 

بـه کلیسـا رفت. 
آرایـش.  و  گوشـواره  کوتـاه،  پیراهنـی  داشـت:  تـن  بـه  مهامنـی  لبـاس  پیـرتز 
منی دانسـت چـه انتظـاری داشـته باشـد. او بـه مدت هفت سـال بود که در کلیسـا 

عبـادت نکـرده بـود. 
شـبان در حـال آمـاده شـدن بـرای رشوع موعظـه بود کـه پیرتز از در وارد شـد. 

داستانهای ایامنداران
۲۴ مارس



۱۲۳

متام چشـم ها به سـمت او چرخید. سـپس اعضای کلیسـا ناگهان رشوع به خواندن 
کردند. رسود 

آواز  خوانـدن  بـه  رشوع  و  کـرده  متوقـف  را  مراسـم  «آن هـا  گفـت،  پیـرتز 
منودنـد، زیـرا بسـیار خوشـحال بودنـد کـه مـن پس از سـال های بسـیار به کلیسـا 

رفتـه بـودم.» 
ایـن خوش آمـدی شایسـته پـرس ارسافـکار متثیـل عیسـی در لوقـا بـاب ۱۵ آیات 

۱۱ تـا ۳۲ بود. 
در آن لحظـه پیـرتز تصمیـم گرفـت زندگـی خـود را بـه عیسـی بدهـد و از نـو 

رشوع کنـد.
او گفـت، «مـن بـا خـدا قـرار گذاشـتم: همـه چیـز یـا هیـچ چیـز. مـن بـا دیگر 

تعمیـد داده شـدم و اینجـا بـود کـه زندگـی ام آغـاز شـد.»
درباره استارلن پیرتز (سمت چپ) هفته بعد بیشرت بخوانید.



۱۲۴

۲۳ تا ۲۹ ژوئن   درس سیزدهم   

بازگشت خداوندمان عیسی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: اشعیا باب ۱۳ آیات ۶ و ۹؛ متی باب ۲۴ آیات ۳۰ و ۳۱؛ دانیال باب 

۲ آیات ۳۴ و ۳۵؛ دوم تیموتائوس باب ۴ آیات ۶ تا ۸؛ اول تسالونیکیان باب ۱ آیات ۷ تا ۱۰.
آیـه حفظـی: «زیـرا همچنـان که برق از مرشق سـاطع شـده، تـا به مغرب ظاهر می شـود، 

ظهـور پـرس انسـان نیز چنین خواهد شـد» (متی بـاب ۲۴ آیه ۲۷).

تـی. اس. الیـوت (T. S. Eliot) شـاعر، شـعری را بـا این عبارت آغاز منـود: «رشوع من، پایان 
مـن اسـت.» هـر چند مخترص، سـخنان او حقیقتی قدرمتنـد را دربر دارد. در منشـاء انتها وجود 
دارد. مـا انعـکاس هایـی از ایـن واقعیـت را در نـام خـود، ادونتیسـت روز هفتـم مـی بینیم که 
دو آمـوزه اساسـی کتـاب مقـدس را بـه همـراه دارد: «روز هفتـم» بـرای سـبت از ده فرمـان، 
یادبـودی هفتگـی از خلقـت شـش روزه حیـات بـر زمیـن؛ و «ادونتیسـت»، که اشـاره بـه آمدن 
دوبـاره عیسـی دارد کـه در آن متـام امیدهـا و وعـده های کتـاب مقدس از جملـه وعده زندگی 

ابـدی تحقق خواهنـد یافت.
هـر چقـدر خلقـت جهـان (آغـاز مـا) از آمـدن دوبـاره عیسـی (پایـان مـا، دسـت کـم پایان 
ایـن وجـود گناهـکار) از نظـر زمانـی فاصلـه وجود داشـته باشـد، ایـن رویدادها به هـم مرتبط 
هسـتند. خدایـی کـه مـا را آفریـد (یوحنـا بـاب ۱ آیـات ۱ تـا ۳)، هـامن خدایـی اسـت کـه 
بازخواهـد گشـت و در یـک لحظـه، «بـا یـک چشـم بهـم زدن بـه محـض آنکـه صـدای شـیپور 
آخـر شـنیده شـود» (اول قرنتیـان بـاب ۱۵ آیـه ۵۲)، نجات نهایی مـا را به ارمغـان خواهد آورد. 

درواقـع مـا در آغازمـان، پایامنـان را می یابیـم. 
ایـن هفتـه مـا در مـورد انتهـا و متـام رویدادهـای پایانـی، دسـت کم تـا جایی که بـه جهان 

کنونـی مـا مربـوط مـی شـود، صحبت خواهیـم کرد: آمـدن دوبـاره خداوندمان عیسـی.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳۰ ژوئن آماده شوید.



۱۲۵

۲۴ ژوئن      یکشنبه      
روز خداوند

هــر چقــدر هــم کــه قصــد داشــته باشــیم فقــط در مــورد آمــدن دوبــاره عیســی بــه عنــوان 
ــدن  ــس از آم ــا پ ــه، تنه ــم. البت ــرده ای ــتی نک ــیم، کار درس ــد بیاندیش ــد جدی ــوزه ای از عه آم
نخســت عیســی، پــس از مــرگ، رســتاخیز و عــروج او، مــا مکاشــفه ای کامــل تــر و غنــی تــر از 
حقیقــت آمــدن دوبــاره بدســت آوردیــم. امــا، درســت ماننــد چیزهــای بســیار دیگــری در عهــد 
جدیــد، عهــد قدیــم نــکات و تاریکــی هایــی از ایــن حقیقــت حیاتــی را بســیار قبــل از اینکــه 
ــا اصــل آمــدن دوبــاره عیســی، نویســندگان عهــد قدیــم  اتفــاق بیافتــد، آشــکار مــی ســازد. ب
حقیقــت جدیــدی را منایــان نســاختند؛ در عــوض، آنهــا حقیقتــی را بیــان منودنــد کــه قبــالً در 
کتــاب مقــدس آشــکار شــده بــود. تنهــا اکنــون، در مــورد نجــات دهنــده مصلــوب و عــروج 

کــرده، وعــده آمــدن دوبــاره مــی توانــد کامــل تــر درک و قدردانــی شــود. 
آیـات زیـر را بخوانیـد. آنهـا چـه چیـزی دربـاره آمدن دوبـاره عیسـی تعلیم می دهند؟ اشـعیا 

بـاب ۱۳ آیـات ۶ و ۹، زکریـا بـاب ۱۴ آیـه ۹، دانیـال بـاب ۱۲ آیه ۱.
 

بـدون شـک، «روز خداونـد»، روز نابـودی و غـم و اندوه و آشـفتگی برای از دسـت رفتگان 
خواهـد. امـا همچنیـن روز رسـتگاری متـام قـوم خدا، کسـانی که نامشـان «در کتاب ثبت شـده 
اسـت» (فیلیپیـان بـاب ۴ آیـه ۳، مکاشـفه یوحنـا بـاب ۳ آیـه ۵ و بـاب ۱۳ آیه ۸ را نیـز ببینید)، 
مـی باشـد. ایـن موضـوع، کـه «روز خداونـد» هـم زمانـی بـرای داوری علیـه افراد رشیـر و هم 
زمانـی بـرای حفاظـت و پـاداش داده شـدن افـراد وفـادار بـه خـدا مـی باشـد، در عهـد قدیـم 
یافـت مـی شـود. بـرای مثـال، اگـر چـه برخی بـا «خشـم شـدید خداوند» روبـرو خواهند شـد، 
امـا کسـانی کـه بـه فراخوانده شـدن بـرای «بدنبال عدالـت و فروتنی» بـودن توجـه کنند، «در 

روز خشـم خداونـد مخفـی خواهنـد بـود» (صفنیا بـاب ۲ آیـات ۱ تا ۳). 

متـی بـاب ۲۴ آیـات ۳۰ و ۳۱ را بخوانیـد. ایـن آیـات بـه چـه روش هایـی ایـن دوگانگی بزرگ 
میـان از دسـت رفتـگان و نجـات یافتـگان در زمـان آمدن دوباره عیسـی را نشـان مـی دهند؟

 

همانطــور کــه رویدادهــای نهایــی آشــکار مــی شــوند، طرفــی کــه مــا در آن خواهیــم 
ــود، مشــخص تر خواهــد شــد. مــا چــه انتخــاب هــای مــی توانیــم و بایــد اکنــون  ب

بکنیــم کــه مطمئــن باشــیم در طــرف درســت قــرار داریــم؟



۱۲۶

۲۵ ژوئن      دوشنبه      
دانیال و آمدن دوباره عیسی

اگـر چـه بسـیاری از یهودیـان در زمـان عیسـی انتظـار داشـتند کـه مسـیح موعـود بیایـد و 
رومیـان را رسنگـون کنـد و ارسائیـل را بـه عنـوان قدرمتندتریـن ملـت برقـرار سـازد، امـا ظهـور 
عیسـی، چـه نخسـت یـا رجعـت ثانـی، در ایـن بـاره نبـود. در عـوض، خدا چیـزی بسـیار بزرگ 
تـر از تنهـا تغییـر جهـان قبلـی گناهـکار و سـقوط کـرده بـرای قـوم وفـادارش در نظـر داشـت.

شـاید آیـه دیگـری در عهـد قدیـم بـه انـدازه بـاب ۲ دانیـال، این حقیقـت که دنیـای جدید 
از جهـان قبلـی بیـرون منـی آیـد بلکـه در عـوض خلقتـی کامـالً جدیـد و متفـاوت می باشـد را 

چنیـن بوضـوح منایان نسـازد. 
بـاب ۲ دانیـال ظهـور و سـقوط ۴ امپراطـوری بـزرگ جهـان را نشـان مـی دهـد — بابـل، 
مادهـا و پـارس هـا، یونـان و در نهایـت روم کـه بعدها به ملـت های امروزی اروپا تقسـیم می 
شـود. بـا ایـن وجـود، متثالـی کـه نبوکدنـرص در خوابش دیـد (منـادی از توالی این چهـار قدرت 
بـزرگ جهـان) بـه شـیوه ای دیدنـی پایان می یابد که گسسـنت بـزرگ میان این جهـان و جهانی 

کـه پـس از بازگشـت خداوندمـان عیسـی مسـیح خواهد آمد را نشـان مـی دهد.

دانیـال بـاب ۲ آیـات ۳۴، ۳۵، ۴۴ و ۴۵ را بخوانیـد. ایـن آیات چه چیزی درباره رسنوشـت این 
جهـان و ماهیـت جهان جدید تعلیـم می دهند؟

 

ایـن آیـات ابهـام کمـی در مـورد آنچـه در زمـان بازگشـت عیسـی رخ مـی دهـد، باقـی می 
گذارنـد. در لوقـا بـاب ۲۰ آیـات ۱۷ و ۱۸، عیسـی خـود را بـا ایـن سـنگ کـه قدرتـی کـه از این 
جهـان باقـی مانـده بـود را نابـود منـود، توصیف می کنـد. دانیال بـاب ۲ آیه ۳۵ به زبـان آرامی 
مـی گویـد کـه پـس از طـال، نقـره، خـاک رس، آهـن و برنـز نابـود شـدند، «آنهـا ماننـد کاری از 
خرمـن تابسـتانی بـر روی زمیـن تبدیـل شـدند؛ و بـاد آنهـا را دور بـرد کـه جایی بـرای آنها پیدا 

نشـد.» یعنـی، پـس از بازگشـت عیسـی چیـزی از ایـن جهـان باقی منـی ماند.
در همیـن حـال، سـنگی کـه متـام اثرات این جهـان را نابود کـرد، «به کوه بزرگی تبدیل شـد 
و کل زمیـن را فـرا گرفـت». و ایـن پادشـاهی کـه در نتیجـه آمـدن دوم ظهـور مـی کنـد، هامن 
اسـت کـه «هرگـز نابـود منـی شـود» و «تا به ابـد باقی خواهـد ماند» (دانیـال بـاب ۲ آیه ۴۴).

تنهـا یکـی از دو پایـان در انتظـار انسـان هاسـت که بر روی این سـیاره زندگـی کردند. یا ما 
بـرای ابدیـت بـا عیسـی خواهیـم بود و یا با پوشـال این جهـان قدیمی به هیـچ ناپدید خواهیم 

شـد. بـه یکی از ایـن دو روش، ابدیت در انتظار همه ماسـت.



۱۲۷

۲۶ ژوئن      سه شنبه      
چشم اندازهای بلند مدت

تیطوس باب ۲ آیه ۱۳ را بخوانید. ما چه امید بزرگی داریم و چرا؟
 

یـک اسـتاد بـا توصیـف باورهایش درباره منشـاء جهان مـا، توضیح داد که ۱۳ میلیارد سـال 
پیـش، «تـوده انبـوه کوچکـی با چگالـی بی نهایت از هیـچ بوجود آمد و آن توده منفجر شـد و 
از آن انفجـار، جهـان مـا بوجـود آمـد.» اینکـه چگونـه این «جرم کوچـک با چگالی بـی نهایت» 

از هیـچ بوجـود آمـد را ایـن اسـتاد بیـان نکرد. تنها بـا باور فرض منـود که این اتفـاق افتاد.
اکنـون هامنطـور کـه در مقدمـه درس ایـن هفته اشـاره کردیم، ما در منشـاء خـود، پایامنان 
را مـی یابیـم. بـر طبـق گفتـه ایـن اسـتاد، بـه ایـن دلیـل اسـت که پایـان ما دسـت کـم در دراز 
مـدت چنـدان امیدوارانـه منی باشـد. جهان ایجاد شـده از «جـرم کوچک با چگالـی بی نهایت» 
بـا متـام چیزهـای درونـش کـه شـامل برشیت نیز می شـود، محکـوم به انقـراض احتاملـی بود.

در مقابـل، مفهـوم کتـاب مقـدس در مـورد منشـاء ما نه تنهـا منطقی تر از ایـن دیدگاه می 
باشـد بلکـه امیدوارانـه تـر نیـز هسـت. بـه لطـف خدای رسچشـمه هـا، چشـم اندازهـای بلند 
مـدت مـا بسـیار خـوب هسـتند. ما چیزهـای زیادی بـرای امیدوار بـودن به آینـده داریم و این 

امیـد متکـی بـر وعـده آمدن دوباره عیسـی می باشـد. 
دوم تیموتائـوس بـاب ۴ آیـات ۶ تـا ۸ را بخوانیـد. پولـس در اینجا درباره چه چیزی سـخن می 

گویـد و امیـد خـود را در چه چیزی قـرار می دهد؟
 

اگـر چـه پولـس قـرار اسـت بزودی اعدام شـود، بـا اطمینـان از نجات و امید به بازگشـت مسـیح، 
چیـزی کـه او «ظهـور مسـیح» (دوم تیموتائـوس بـاب ۴ آیـه ۸) مـی نامـد، زندگـی مـی کنـد. «تـاج 
عدالـت» در انتظـار اوسـت، مطمئنـاً نه عدالت خـودش (اول تیموتائوس باب ۱ آیـه ۱۵) بلکه عدالت 
عیسـی کـه پولـس مـی دانـد امیدش و وعـده آمدن دوم برپایـه آن قـرار دارد. رصف نظـر از موقعیت 
کنونـی او، کـه بـه بهرتیـن شـکل مـی تـوان گفـت بسـیار ماللـت انگیـز بـود (در زنـدان منتظـر اعدام 
شـدن)، پولـس مـی دانـد کـه چشـم اندازهـای بلند مدت او بسـیار خـوب هسـتند. و این بدیـن دلیل 

اسـت کـه او بـه تصویـر بـزرگ تـر نـگاه می کـرد و تنهـا بر موقعیـت کنونـی اش مترکز نداشـت.

صــرف نظــر از موقعیــت هــای کنونــی تــان، چگونــه مــی توانیــد امیــدی مشــابه بــه 
پولــس داشــته باشــید؟ چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم بــه تصویــر بــزرگ تــر و امیــدی 

کــه بــه مــا ارائــه مــی دهــد، توجــه کنیــم؟



۱۲۸

۲۷ ژوئن      چهارشنبه      
در ابرهای آسامن

بـا وجـود اینکـه آمـدن دوبـاره مسـیح بسـیار اصلـی و حیاتـی مـی باشـد، بـر طبـق کتـاب 
مقـدس همـه مسـیحیان ایـن رویداد بازگشـت عیسـی را واقعـی منی داننـد. برای مثـال، برخی 
چنیـن اسـتدالل مـی کننـد کـه آمـدن دوبـاره عیسـی زمانـی کـه خود مسـیح بـه زمین بـاز می 
گـردد، رخ منـی دهـد بلکـه هنگامی کـه روح او در کلیسـایش بر روی زمین ظاهر می شـود، او 
آمـده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، آمـدن دوباره مسـیح هنگامـی که اصـول اخالقی مسـیحیت در 

قومـش منایـان شـود، تحقق یافته اسـت. 
بـا ایـن وجـود مـا تـا چه حد مـی توانیم بپذیریم که این آموزه نادرسـت اسـت. اگر درسـت 

بـود، مـا چه امید بلند مدتی می توانسـتیم واقعاً داشـته باشـیم.

آیـات زیـر از عهـد جدیـد دربـاره آمـدن دوبـاره مسـیح را بخوانیـد. آنهـا چـه چیـزی دربـاره 
ماهیـت بازگشـت مسـیح منایـان مـی سـازند؟

متی باب ۲۴ آیه ۳۰  
اول تسالونیکیان باب ۴ آیه ۱۶  

متی باب ۲۶ آیه ۶۴  
مکاشفه یوحنا باب ۱ آیه ۷  

دوم تسالونیکیان باب ۱ آیات ۷ تا ۱۰  

«آسـامن بـه نظـر مـی رسـد کـه بـاز و بسـته می شـود. شـکوه تـاج و تخـت خـدا از طریق 
آن بـرق مـی زنـد. کـوه هـا ماننـد نی در بـاد می لرزند و سـنگ هـای تکه شـده در همه طرف 
پراکنـده شـده انـد. غرشـی از طوفـان پیـش رو وجـود دارد. دریـا از خشـم مـواج شـده اسـت. 
فریـاد دلخـراش طوفانـی ماننـد صـدای شـیاطین از مأموریـت تخریب بـه گوش می رسـد. متام 
زمیـن ماننـد امـواج دریـا در حال تکان خوردن اسـت. سـطح آن شکسـته می شـود. به نظر می 
رسـد کـه پایـه هـای آن در حـال از بیـن رفـنت هسـتند. رشـته کـوه هـا در حـال غرق شـدن می 
باشـند. جزایر مسـکونی ناپدید می شـوند. بنادر که مانند شـهر سـدوم رشور شـده اند توسـط 
آب هـای خشـمگین بلعیـده مـی شـوند. بابـل بـزرگ در مقابـل خـدا به یاد آورده شـده اسـت 
‘کـه جامـی را کـه از رشاب آتشـین خشـم و غضـب او پـر بـود، بنوشـد.’» — الـن جـی. وایـت،  

Ellen G. White, The Great Controversy, p. 637
می  که  جهانی  کلمه  واقعی  معنای  به  که  است  عظیمی  رویداد  چنان  عیسی  بازگشت 
شناسیم را به پایان خواهد رساند. وقتی این اتفاق بیافتد، همه از آن با خرب خواهند شد. آنچه 

عیسی در آمدن نخست خود برای ما انجام داد، در آمدن دوم بطور کامل ظاهر خواهد شد.



۱۲۹

زندگــی بــا واقعیــت آمــدن دوبــاره مســیح چگونــه بایــد بــر نحــوه زندگــی مــا هــم 
اکنــون تأثیــر بگــذارد؟ چگونــه بایــد بــه مــا کمــک کنــد کــه چیزهــای واقعــاً مهــم در 

زندگــی را بــه یــاد داشــته باشــیم؟

۲۸ ژوئن      پنجشنبه      
زندگان و مردگان

عیسـی پیـش از زنـده کردن دوسـتش ایلعـازر از قرب، این سـخنان را بیان منـود: «من قیامت 
و حیـات هسـتم. کسـی کـه بـه مـن ایـامن بیـاورد، حتـی اگـر مبیـرد، حیـات خواهـد داشـت» 
(یوحنـا بـاب ۱۱ آیـه ۲۵). هـر چنـد، او بـه جـای اینکـه فقـط از مـردم بخواهد که که سـخنش 
در مـورد ادعایـی باورنکردنـی را بپذیرنـد، سـپس ایلعـازر که آنقـدر قبل مرده بود که جسـدش 

می توانسـت رشوع بـه پوسـیدن کـرده باشـد را از مـرگ زنـده کـرد (یوحنـا بـاب ۱۱ آیه ۳۹). 
کسـانی کـه عیسـی را بـاور دارنـد، در واقـع مـی میرنـد. با این وجـود، هامنطور که عیسـی 
فرمـود، اگـر چـه ممکن اسـت مرده باشـند، اما بـار دیگر زندگـی خواهند کرد. ایـن مفهوم کلی 
رسـتاخیز از مـرگ مـی باشـد. و این چیزی اسـت کـه آمدن دوباره عیسـی را چنـان در مرکزیت 

امیدهـای ما قـرار می دهد. 

بـر اسـاس ایـن آیـات، در زمـان بازگشـت عیسـی، چه اتفاقـی برای مـردگان در مسـیح رخ می 
دهـد؟ رومیـان بـاب ۶ آیـه ۵، اول تسـالونیکیان بـاب ۴ آیـه ۱۶، اول قرنتیـان بـاب ۱۵ آیـات 

۴۲ تـا ۴۴ و ۵۳ تـا ۵۵.
 

امیـد بـزرگ آمـدن دوبـاره ایـن اسـت کـه رسـتاخیز از مـرگ کـه عیسـی خـود تجربـه منود، 
چیـزی خواهـد بـود کـه پیـروان وفـادارش از متـام عرصهـا نیـز تجربـه خواهنـد کـرد. آنهـا در 

رسـتاخیز او، امیـد و اطمینـان از رسـتاخیز خـود را دارنـد. 

چـه اتفاقـی برای کسـانی که در زمان بازگشـت عیسـی زنده هسـتند، می افتـد؟ فیلیپیان باب 
۳ آیـه ۲۱، اول تسـالونیکیان باب ۴ آیه ۱۷.

 

افـراد وفـادار زنـده در زمـان بازگشـت عیسـی، بدنـی جسـامنی خواهنـد داشـت کـه البته به 
وضعیـت کنونـی نخواهـد بـود. ایـن بدن بـه صورت فرا طبیعی به آن نوع جسـم فاسـد نشـدنی 



۱۳۰

کـه برخواسـتگان از مـرگ نیز خواهند داشـت، تبدیل خواهد شـد. «صالحان زنـده ‘در یک لحظه، 
در یـک چشـم بـه هـم زدن’ تغییـر مـی کنند. آنهـا در صدای خـدا جالل داده شـدند؛ اکنـون آنها 
جاودانـه شـده و همـراه بـا مقدسـین از مـرگ برخواسـته در پـی مالقـات خداوندشـان در فضـا 

Ellen G. White, The Great controversy, p. 645 ،خواهنـد بـود.» — الـن جـی. وایـت

فهرســتی از تمــام چیزهــای مربــوط بــه ایــن جهــان کــه برایتــان آنچنــان مهم هســتند 
کــه ترجیــح مــی دهیــد زندگــی ابــدی خــود را بــرای نگــه داشــتن آنهــا قربانــی کنیــد، 

تهیــه نماییــد. چــه چیــزی در ایــن فهرســت وجــود دارد؟

۲۹ ژوئن      جمعه      
ـــتان  ـــان داس ـــا پای ـــه ی ـــاب، ضمیم ـــر کت ـــش آخ ـــی بخ ـــاره عیس ـــدن دوب ـــر: آم ـــری فرات تفک
ـــی،  ـــاه و رنـــج بـــرش در ایـــن جهـــان ســـقوط کـــرده منـــی باشـــد. در عـــوض، رجعـــت ثان ـــز گن غـــم انگی
اوجـــی بـــزرگ و امیـــد عالـــی از ایـــامن مســـیحی مـــی باشـــد. بـــدون آن چـــه اتفاقـــی می افتـــد؟ 
ـــت  ـــه پش ـــی و فاجع ـــت بدبخت ـــی پش ـــد، بدبخت ـــی کن ـــدا م ـــت همچنـــان ادامـــه پی ـــتان برشی داس
ـــت  ـــه بازگش ـــدی ک ـــر از امی ـــه غی ـــد. ب ـــی یاب ـــه م ـــرگ خامت ـــا م ـــز ب ـــه چی ـــه هم ـــی ک ـــا زمان ـــه ت فاجع
ـــک داســـتان  ـــی ی ـــام شکســـپیر نوشـــت، «زندگ ـــه ویلی ـــه مـــی دهـــد، هامنطـــور ک ـــا ارائ ـــه م مســـیح ب
ـــر از هیاهـــو و خشـــم و بـــی مفهـــوم مـــی باشـــد.» و  ـــادان و پ طوالنـــی گفتـــه شـــده توســـط فـــردی ن
ـــد.  ـــی کن ـــد م ـــا تأیی ـــرای م ـــا آن را ب ـــدا باره ـــرا کالم خ ـــم زی ـــد را داری ـــن امی ـــا ای ـــود، م ـــن وج ـــا ای ب
ـــه ۴۵)  ـــاب ۱۰ آی ـــا زندگـــی خـــود آزاد منـــود (مرقـــس ب ـــا را ب ـــرا عیســـی م ـــم زی ـــد را داری ـــا ایـــن امی م
ـــرای مـــا از  ـــاز مـــی گـــردد. ســـتارگان آســـامن ب ـــرای دریافـــت آن چیـــزی کـــه ســـپرده ب و او در واقـــع ب
ـــد قاصـــد آن نیســـتند.  ـــان آواز مـــی خوانن ـــر روی درخت ـــه ب ـــی ک ـــد. پرندگان ـــاره منـــی گوین آمـــدن دوب
ـــت  ـــورد واقعی ـــه در م ـــوب و امیدواران ـــزی خ ـــه چی ـــت ب ـــن اس ـــود ممک ـــودی خ ـــه خ ـــا ب ـــن چیزه ای
اشـــاره داشـــته باشـــند. امـــا آنهـــا بـــه مـــا منـــی آموزنـــد کـــه روزی وقتـــی کـــه عیســـی بازگـــردد، 
ـــز  ـــا نی ـــوند و م ـــی ش ـــده م ـــر زن ـــات فناناپذی ـــرای حی ـــردگان ب ـــد و م ـــی آی ـــدا در م ـــه ص ـــیپور ب «ش
ـــه  ـــد ک ـــی دهن ـــم من ـــا تعلی ـــه م ـــا ب ـــه ۵۲). آنه ـــاب ۱۵ آی ـــان ب ـــت» (اول قرنتی ـــم یاف ـــر خواهی تغیی
ـــت  ـــت راس ـــه در دس ـــد ک ـــم دی ـــان را خواهی ـــرس انس ـــرد و «پ ـــم ک ـــگاه خواهی ـــاال ن ـــه ب ـــا ب روزی م
ـــر، مـــا ایـــن  ـــه ۶۲). خی ـــاب ۱۴ آی ـــد» (مرقـــس ب ـــر ابرهـــای آســـامن مـــی آی ـــادر نشســـته و ب خـــدای ق
ـــه کالم  ـــه آنچـــه ک ـــا ب ـــد و م ـــه شـــده ان ـــا گفت ـــه م ـــق کالم خـــدا ب ـــرا از طری ـــم زی چیزهـــا را مـــی دانی

ـــم. ـــان داری ـــد، اطمین ـــی ده ـــده م وع
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سواالتی برای بحث
ــاره عیســی واقعــاً چیــزی جــز آنچــه برخــی  ــه ایــن بیاندیشــید کــه اگــر آمــدن دوب ۱. ب
معتقدنــد نبــود، چــه مفهومــی داشــت: بیــان کامــل اصــول مســیحی در زندگــی پیــروان 
مســیح. ایــن تصویــر هــر چقــدر هــم فوق العــاده باشــد، در پایــان چــرا مــا را بــدون هیــچ 

امیــدی باقــی مــی گــذارد؟
ــه مــی  ــن احمقان ــد، چنی ــچ بوجــود آم ــان از هی ــه جه ــی ک ــوب کنون ــده محب ۲. چــرا ای
باشــد؟ چــرا مــردم چنیــن مفهومــی را ترویــج مــی دهنــد و چــرا برخــی آن را بــاور دارنــد؟ 
ــیار  ــی بس ــود، توضیح ــق نم ــز را خل ــه چی ــه هم ــدی ک ــی اب ــود خدای ــه وج ــاور ب ــرا ب چ

ــرای جهــان مــی باشــد؟ ــر ب ــر و عقالنــی ت منطقــی ت
۳. چیزهایــی کــه در ایــن زندگــی آنقــدر برایتــان مهــم هســتند کــه حاضریــد بــه منظــور 
نگــه داشــتن آنهــا اکنــون، امیــد ابدیــت را قربانــی کنیــد را در کالس مطــرح نماییــد. در 
مــورد آنچــه کــه در فهرســت هــا وجــود دارد، چــه چیــزی مــی توانیــد از یکدیگــر بیاموزید؟ 
ــه  ــم ک ــان یابی ــم اطمین ــه مــی توانی ــد، چگون ــزی در فهرســت خــود ندارن ــراد چی ــر اف اگ
چیــزی در زندگیمــان، واقعــاً مــا را از نجــات بــاز نمــی دارد، چیــزی کــه بــرای بســیاری از 

مــردم وجــود دارد؟
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به دنبال ۳ نشانه بودن
توسط اندرو مک چزنی، تبلیغ دینی ادونتیست 

ـــی  ـــوده آمریکای ـــغ کارآزم ـــه یـــک مبل ـــرتز پـــس از گـــوش دادن ب اســـتارلن پی
در مجمـــع جوانـــان در رسزمیـــن مـــادری او، ترینیـــداد و توباگـــو ســـخن 
ــوب  ــه جنـ ــه ای بـ ــی دو هفتـ ــفر تبلیغـ ــرای سـ ــه بـ ــد کـ ــاب شـ ــت، مجـ گفـ

آمریـــکا ثبـــت نـــام کنـــد. 
سـال  هفـت  از  پـس  تازگـی  بـه  او  کـرد.  رساسـیمه  را  او  خواسـته  ایـن  امـا 
خوشـگذرانی بـه کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم بازگشـته بـود و احسـاس منی کرد 

واجـد رشایـط خدمـت کـردن بـه عنـوان یـک مبلـغ باشـد.
پیـرتز کـه در آن زمـان ۲۵ سـاله بـود، گفـت، «بـه نظـرم مـن از جنـس مبلـغ 

نبـودم. پـس تصمیـم گرفتـم دعـا کنـم.»
او از خـدا نشـانه ای درخواسـت کـرد: اینکـه افـراد تصادفـی حـارض در مجمـع 
جوانـان بـه او بگوینـد کـه یک مبلغ بشـود. هیـچ کـس او را منی شـناخت، بنابراین 

فکـر می کـرد کسـی بـه او نزدیک نشـود. 
او گفـت، «امـا هـامن روز، چنـد نفـر نـزد مـن آمـده و به مـن گفتند، آیـا تا به 

حـال بـه اینک یـک مبلغ باشـی، فکر کـرده ای؟»
پیـرتز چنیـن اسـتدالل کـرد کـه مـردم پـس از سـخرنانی مبلـغ آمریکایـی بـه 
خدمـت تبلیـغ مسـیح فکـر مـی کردنـد. پس نشـانه دومی از خـدا خواسـت: اینکه 
پـدرش بـه او بگویـد کـه یک مبلغ بشـود. پیرتز گفـت، «پدرم آدم اهل کلیسـا رفنت 
نیسـت و مـن تنهـا دخـرت او هسـتم. از ایـن رو،  احتاملـش بسـیار کـم یا صفـر بود. 

فکـر کـردم خـدا را گیـر انداختم.»
روز بعـد، پـدرش بـه او زنگ زد و گفت،  «شـاید باید به جایـی که خدا هدایتت 

می کنـد، بـروی.» او گفـت که از تغییرات اخیـر زندگی وی راضی بود. 
پیرتز آن شـب با خشـم دعا منود. او منی خواسـت شـغلش را برای سـفر بشـارتی 
بـه گویـان بـه خطـر بی انـدازد. او خواهـان نشـانه سـوم شـد: اینکه خـدا ۴۵۰ دالر 

هزینـه الزم بـرای سـفر را فراهم کند.
روز بعـد، آخریـن روز مجمـع، غریبـه ای یک پاکت سـفید به پیـرتز داد و رفت. 

داستانهای ایامنداران
۳۱ مارس
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او گفـت، «وقتـی داخـل پاکـت را نـگاه کردم،  چکی بـه مبلـغ ۴۵۰ دالر در آن قرار 
داشـت، میـزان دقیقـی که من برای سـفر نیاز داشـتم.»

پیـرتز در نهایـت ۱ سـال و نیـم در گویـان مانـد و در یـک مدرسـه بشـارتی 
تدریـس منـود. از آن زمـان، پیـرتز بـی وقفـه بـه سـفرهای کوتـاه و طوالنـی مـدت 
بشـارتی رفتـه اسـت و تنهـا بـرای جمـع آوری پـول سـفر بعـدی توقف کرده اسـت. 
در سـال ۲۰۱۴، رئیـس کلیسـای ادونتیسـت، تـد نیلسـون بـه او بـرای فعالیتـش در 

راسـتای برنامـه بشـارتی یـک سـاله، هدیـه ای بـه وی اهـدا منـود. 
پیرتز که اکنون ۳۲ سال دارد گفت که هیچوقت برای به اشرتاک گذاشنت عیسی 

خیلی دیر — یا خیلی زود نیست.
او گفـت، «پیـش از اولیـن سـفر مأموریتـی ام، تـازه بـه کلیسـا بازگشـته بـودم، 
بنابرایـن بـه انـدازه کافـی احسـاس مسـیحی بـودن نداشـتم کـه بـه چنیـن سـفری 
خـدا متـام نیازهـای مـرا بـرآورده  همیشـه در حـال سـفر هسـتم.  بـروم. اکنـون 

می کنـد.» 
دربـاره اسـتارلن پیـرتز (در تصویـر در کنـار رئیس کلیسـای ادونتیسـت،  تد ان. 

سـی. ویلسـون) در مطلـب هفته گذشـته بیشـرت بخوانید.


