  درس دهم  

آمریکا و بابل

 ۲تا  ۸ژوئن

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱۳آیات  ۱تـا  ،۱۲باب  ۱۴آیات  ۹تـا  ،۱۱باب
 ۱۶آیـه  ،۲بـاب  ۱۹آیـه  ،۲۰بـاب  ۲۰آیـه ۴؛ ارمیا بـاب  ۵۱آیات  ۵۳ ،۷ ،۶و ۵۷؛ مکاشـفه یوحنا
بـاب  ۱۸آیـات  ۱تا .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 بشر بـی سـابقه بـوده
اسـت ،امـا هـر کـه از قـوم تـو نامـش در کتاب خدا نوشـته شـده باشـد رسـتگار خواهد شـد»
(دانیـال بـاب  ۱۲آیـه .)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  ۱۳آیـات  ۱تـا  )۱۰بـه عنـوان
ترکیبـی از پلنـگ ،خـرس و شـیر (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۳آیـه  )۲توصیـف شـده اسـت —
تصویـری کـه مسـتقیامً از دانیـال بـاب  ۷آیـات  ۴تـا  ۶گرفتـه شـده اسـت .مـا در هفتـه ششـم
دیدیـم کـه در بـاب  ۷دانیـال — پـس از ظهور بابل (شـیر) ،مادهـا و پارس ها (خـرس) و یونان
(پلنگـ) — و آخریـن قـدرت زمینـی یعنـی روم بوجـود آمـد .ابتـدا به صـورت روم بت پرسـت
آغـاز شـد و سـپس بـه رم پـاپ یـا همان قدرت شـاخ کوچـک تبدیل شـد (دانیـال بـاب  ۷آیات
 ۷و  ۱۹ ،۸تـا  ۲۱و  ۲۳تـا  )۲۵؛ کـه مسـتقیامً از وحـش چهـارم برخاسـت .همچنیـن دیدیـم کـه
بسـیاری از ویژگـی هـای رم پـاپ آنگونـه کـه در ایـن آیـات بـاب  ۷دانیـال بـه تصویـر کشـیده
شـده انـد ،در وحـش دریـا در مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۳آیـات  ۱تـا  ۱۰نیـز دوبـاره ظاهـر مـی
شـوند .از ایـن رو ،محققـان کتـاب مقـدس رم را بـه عنـوان یکـی از دشـمنان کلیـدی در روایت
روزهـای پایانـی بـاب  ۱۳مکاشـفه یوحنـا دیـده اند.
بـا ایـن وجـود ،رم تنهـا نیسـت .قـدرت دیگـری نیـز رشح داده شـده اسـت .ایـن هفتـه مـا
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بیشتر بـه بـاب  ۱۳مکاشـفه 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  ۹ژوئن آماده شوید.

     یکشنبه     

 ۳ژوئن

شفا یافنت زخم کشنده
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۳آیـات  ۱تـا  ۱۰را 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  ۱۳آیـه  ۳را 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 ِهنری 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 انقلاب 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  ۱۷۹۸به اسـارت برده شـد و در سـال  ۱۷۹۹در تبعید درگذشت.
بـا ایـن وجـود ،بـاب  ۱۳مکاشـفه 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  ۲۰۱۵در
تاریـخ بـرای اولیـن بـار انجـام شـد) .با توجه بـه پیشـگویی ،این تأثیر حتی بیشتر خواهد شـد.
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چگونــه مــی توانیــم بــه ایــن پیــام کــه فراخوانــده شــده ایــم تــا موعظــه کنیــم،
وفــادار بمانیــم امــا آن را بــه روشــی انجــام دهیــم کــه کمتریــن اهانــت را بــه همـراه
داشــته باشــد؟ امــا چ ـرا مــا نبایــد دربرابــر «ســنجیده روی سیاســی» در زمانــی کــه
حقیقــت حاضــر را انتشــار مــی دهیــم ،تســلیم شــویم؟

     دوشنبه     

 ۴ژوئن

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  ۱۳مکاشـفه 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  ۱۳مکاشـفه یوحنـا یافـت می شـود.
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۳آیـات  ۱۱و  ۱۲را 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  ۱۳آیه  .)۵چهل و دو ماه مانند «زمانی و دو زمان و نصف زمان» در دانیال باب  ۷آیه ۲۵
یا سه سال و نیم (مکاشفه یوحنا باب  ۱۲آیه  )۱۴یا  ۱۲۶۰روز نبوی (مکاشفه یوحنا باب ۱۲
آیه  )۶می 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  ۵۳۸پس از میالد
مسیح آغاز شد و در سال  ،۱۷۹۸سالی 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» ( ،)۱۷۹۸قدرت دیگری ظهور می
کند (مکاشفه یوحنا باب  ۱۳آیه  ۱۱و آیه  ،)۱این بار برخاسته از خشکی که در تضاد با بسیاری
از قدرت های گذشته دارد که از آب (دانیال باب  ۷آیات  ۲و  ۳را 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  ۱۷آیه .)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  ۱۷۹۸بـه 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
ای�االت متح�ده آمری�کا اشاـره دارد — ».الـن جـی .وایـتThe Great Controversy, p. 440 ،
اگـر چـه در ابتـدا ایـن قـدرت بـا داشتن دو شـاخ ماننـد یـک بـره به منـاد نجابـت توصیف
شـده اسـت ،ولـی «ماننـد یـک اژدهـا» صحبـت خواهـد کـرد (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۳آیـه
 ،)۱۱کـه نشـان دهنـده زمـان جفـا بطـوری کـه در قـدرت پیشـین اتفاق افتـاد ،می باشـد .پس
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۳آیـات  ۱۱تـا  ۱۷بـه پرسـش دربـاره اینکـه رم چگونـه مـی توانسـت
قدرتـی کـه نبـوت پیشـگویی مـی کنـد را اعمال منایـد ،پاسـخ مـی دهـد .ایـن قـدرت ،ایـاالت
متحـده را در کنـار خـود خواهـد داشـت.

     سه شنبه     

 ۵ژوئن

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  ۴آیـات  ۸تـا  ۱۰را ببینیـد).در بحران
نهایـی آنگونـه کـه در بـاب  ۱۳مکاشـفه 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  ۲۴آیـه .)۱۵
در هفتـه دو در درس بـا عنـوان «دانیـال و پایـان زمـان» ،مـا در مـورد داسـتان سـه پسر
عربانـی کـه فرمـان یافتـه بودند «متثیل طالیی را پرسـتش کننـد» (دانیال باب  ۳آیـه  ،)۵مطالعه
کردیـم .همچنیـن دیدیـم کـه بـاب  ۱۳مکاشـفه 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  ۳دانیـال اتفاق افتـاد را به عنـوان ماده تشـکیل دهنده
آنچـه در روزهـای پایانـی آنگونـه کـه در زمینـه قـدرت های وحـش در باب  ۱۳مکاشـفه 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  ۱۳مکاشـفه یوحنـا« ،هر کس
تصویـر وحـش را پرسـتش نکنـد کشـته خواهد شـد» (مکاشـفه یوحنـا باب  ۱۳آیـه .)۱۵
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۴آیـات  ۹تـا  ،۱۱بـاب  ۱۶آیـه  ،۲بـاب  ۱۹آیـه  ،۲۰بـاب  ۲۰آیـه  ۴را
بخوانیـد .ایـن آیـات چـه چیـزی دربـاره اهمیـت یافتن 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  ۱۴آیـه  )۱۴و همچنین تالش
بـرای نجـات خودشـان در صـورت طوفـان جهانـی دیگـری میباشـد .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  ۹آیـات  ۸تا .)۱۱
امپراطوری جدید بابل نیز کار دست برش را متعال ساخت .نبوکدنرص «بابل بزرگ که من
ساخته ام» را ستایش منود (دانیال باب  ۴آیه  .)۳۰پس 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  ۵آیات  ۳و  .)۴توجه 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؟

     چهارشنبه     

 ۶ژوئن

«بابل بزرگ»
آیات زیر را بخوانید .این آیات چه چیزی در مورد بابل به ما می آموزند؟ ارمیا باب  ۵۱آیات
 ۵۳ ،۷ ،۶و ۵۷؛ زکریا باب  ۲آیه ۷؛ مکاشفه یوحنا باب  ۱۷آیات  ۵و  ،۶باب  ۱۸آیات  ۲و .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  ۱۲آیه ،۳
بـاب  ۱۳آیـات  ۱تـا  ،۳بـاب  ۱۷آیه  .)۳شـباهت 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 میباشـند .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  ۱۳آیـات  ۱۱تا  )۱۴می
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 عنصر اضافـی در بـاب  ۱۷مکاشـفه یوحنـا ،زنی اسـت که سـوار بر وحـش رسخ فام و
منـادی از اتحـاد نامشروع مذهبـی و سیاسـی قـدرت ها می باشـد .این زن به شـدت با زن پاک
بـاب  ۱۲مکاشـفه یوحنا در تضاد میباشـد:
		
فاحشه (مکاشفه یوحنا باب )۱۷
				
در آب ها
پوشیده از جامه ای بنفش و رسخگون
آراسته با طال ،جواهرات و مروارید ها
			
مورد حامیت اژدها
مادر فاحشه ها			

زن نجیب (مکاشفه یوحنا باب )۱۲
در آسامن
پوشیده از خورشید
دارای تاجی از دوازده ستاره
مورد حمله قرار گرفته توسط اژدها
مادر بازماندگان

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  ۱۴آیـه  ۸پیـش 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  ۱۴آیـات  ۹تا  .)۱۱این هشـدار بـا قدرتی بیشتر تکرار
خواهـد شـد و در آخریـن درخواسـت بـرای قـوم خـدا کـه در بابـل بـرای بیـرون آمـدن از آن و
پیوستن بـه بـاز مانـدگان کلیسـای خدا در روزهـای پایانی به اوج خود خواهد رسـید (مکاشـفه
یوحنـا بـاب  ۱۸آیـات  ۱تا .)۴

     پنجشنبه     

 ۷ژوئن

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 میرسـد به پایان جهـان مرتبط هسـتند .برای مثـال درباره
نقـش ایـاالت متحـده بیاندیشـید .در گذشـته در حـدود سـال  ،۱۸۵۱برخـی از ادونتیسـت هـا،
آمریـکا را بـه عنـوان قـدرت وحـش دوم (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۳آیـات  ۱۱تـا  )۱۵مشـخص
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میکردنـد کـه اشـاره ای قابـل توجـه بـا در نظـر گرفتن رشایـط ایـاالت متحـده در آن زمان می
باشـد .در اواسـط دهـه  ،۱۸۰۰قـدرت 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 نبرد واتر لـو ()۱۸۱۵
بودنـد .در سـال  ،۱۸۱۴تنهـا چهـل سـال پیش از آن ،بریتانیایی ها به واشـنگنت دی .سـی .حمله
کردنـد و آن را بـه آتـش کشـیدند .در سـال  ،۱۸۶۷جنگجویان رسخپوسـت بومـی آمریکایی بنام
گاو سـواران ،هنـگ سـواره نظـام هفتـم آمریـکای ژنرال کاستر را از بیـن بردنـد .بنابراین ،حتی
پـس از اینکـه برخـی از مفسران 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 همان گونـه که ما بـاور داریـم در حـال رخ دادن
هسـتند .امـا همچنـان چیزهـای بیشتری 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
میدارنـد یـا خیر.
عالوه بر این چیزهای بیشرتی باید آشکار شوند.
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۸آیـات  ۱تـا  ۴را 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 آسمان بـا جلال خود
جهـان را روشـن مـی سـازد .علاوه 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 ،تلاش کنند.

اینکــه خداونــد برخــی را کــه همچنــان در بابــل هســتند «قــوم خــود» مــی خوانــد،
چــه معنایــی بایــد بـرای مــا داشــته باشــد؟ چـرا ایــن بـرای مــا در ارتبــاط بــا دیگـران
نکتــه مهمــی اســت کــه بایــد بیــاد داشــته باشــیم؟
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     جمعه     

 ۸ژوئن

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  ۱۲آیـه  ۱۷و بـاب  ۱۴آیـه
 )۱۲را 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 .نبردی که او علیه خـدا مدت ها پیش در آسمان
برپـا منـود ،در اینجـا بـر روی زمیـن ادامـه خواهـد یافـت و درسـت هامنگونه که او در آسمان
شکسـت خـورد بـر روی زمیـن نیـز شکسـت خواهـد خـورد« .از همان ابتـدای نبرد بـزرگ در
آسمان ،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 آسمان اخراج شـد ،هامن جنگ
را بـر روی زمیـن ادامـه داده اسـت .فریـب دادن بشر و در نتیجـه منتهی منودن آنهـا به تجاوز
بـه احـکام خـدا ،هدفـی اسـت که او بـا ’پافشـاری‘ دنبال کرده اسـت .چـه این با کنار گذاشتن
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 ’مقصر همـه‘ می شـود .یعقـوب باب  ۲آیـه  ».۱۰الن
جـی .وایـتEllen G. White, The Great Controversy, p. 582 ،

سواالتی برای بحث
 .۱در 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
هوشــیار باشــیم در حالــی کــه از تعصــب ،تنظیــم تاریــخ و انجــام پیــش بینــی هــای
جســورانه در مــورد چیزهایــی کــه کتــاب مقــدس و نوشــته هــای الــن جــی .وایــت بــه
صراحــت تعلیــم نــداده انــد ،اجتنــاب کنیــم؟
 .۲بیشــتر در مــورد مســئله پرســتش تأمــل کنیــد .پرســتش نمــودن چیــزی بــه چــه
معناســت؟ مــا چگونــه عمــل هــر آنچــه کــه پرســتش مــی کنیــم را انجــام مــی دهیــم؟
 .۳بیشــتر 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)
درک مــی کنیــم؟ ایــن چــه چیــزی دربــاره تعهــد مــا بــه ادامــه موعظــه پیــام خــود بــه
دیگ ـران صــرف نظــر از باورهــای سیاســی و مذهبــی ایشــان ،تعلیــم مــی دهــد؟
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گروهـی از افـراد جوان ادونتیسـت روز هفتم تصمیـم گرفتند در یک عرص روز
سـبت ،نرشیـات  GLOWرا در اجتامعـی در ایالت هاوایـی آمریکا پخش کنند.
این جوانان با یکدیگر دعا کردند و از خانهای به خانه دیگر رفتند.
هنگامـی کـه اولیـن در باز شـد ،مرد جوانی گفت« :سلام! ما از طرف کلیسـای
ادونتیسـت روز هفتم هسـتیم و برای شما هدیهای داریم».
صاحبخانه شگفتزده گفت« ،برای من؟»
بازدی ــد کنن ــده چن ــد ت ــا از نرشی ــات کوچ ــک را ب ــه او داد و گف ــت« ،بل ــه،
بــرای ش ــا».
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 خانهای به خانه دیگر تکرار شد.
«سلام! مـا از طـرف کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم هسـتیم و بـرای شما
هدیـهای داریـم .چگونـه میتوانیـم برایتـان دعـا کنیـم؟»
در برخـی از خانههـا جوابـی داده منیشـد .در تعـداد کمـی ،صاحبخانـه از
بازدیدکننـدگان میخواسـت کـه آنجـا را تـرک کننـد.
سـپس دو مـرد جـوان بـه خانـهای نزدیک شـدند کـه دورش حصار داشـت .پس
از یافتن در ،آنهـا تلاش کردنـد آن را بـاز کنند که ناگهان صدای آژیر شـنیده شـد.
«گررررر ...ووووف! گررررر ...ووووف!»
آنه ــا از پش ــت حصاره ــا س ــگی خش ــمگین را دیدن ــد ک ــه ب ــه ایش ــان خی ــره
ش ــده ب ــود.
یکی پرسید« ،االن چه کار کنیم؟»
هیچ کدام منیخواستند 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 میکرد.
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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 میگویـد:
«خـدا از روشهـا و وسـیلههایی اسـتفاده خواهـد کـرد کـه دیـده خواهـد شـد که
افسـار را در دسـتان خـود میگیرد .خدمتگزاران از ابزار سـادهای کـه او برای انجام
و کامـل منـودن عمـل عدالتـش اسـتفاده خواهـد کـرد ،شـگفتزده خواهنـد شـد»
(.)Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 300
اگـر فرشـتهای میتوانـد یـک االغ را به حرف آورد ،چرا منیتواند سـگی عصبانی
را بـه یک مبلـغ در هاوایی تبدیل کند؟
و اگـر یـک سـگ میتوانـد نرشیات ادونتیسـت را به اشتراک بگذارد ،چرا شما
نتوانید؟
نلسـون ارنسـت یکی از بنیانگذاران و مدیر  ،GLOWیک مرکز پخش نرشیات
ادونتیسـت اسـت که در کالیفرنیا تأسـیس شـد و در رستارس جهان گسرتش یافت.
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