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

 ٥تا  ١١ژانويه

درس دوم

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

 ٦ژانويه

يكشنبه

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

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

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

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

 ٧ژانويه

دوشنبه

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

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

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

 ٨ژانويه

سه شنبه

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

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

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

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

 ٩ژانويه

چهارشنبه

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

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

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

 ١٠ژانويه

پنجشنبه

پيام به كليساي افسس

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

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

مطالعه بيشتر:

 ١١ژانويه

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

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

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