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 ١٩تا  ٢٥ژانويه

درس چهارم

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

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

 ٢٠ژانويه

يكشنبه

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

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

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

 ٢١ژانويه

دوشنبه

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

 ٢٢ژانويه

سه شنبه

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

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

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

 ٢٣ژانويه

چهارشنبه

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

پنجشنبه

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

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

عبرانيان باب  ٤آيه  ١٦و باب  ٨آيه  ١را بخوانيد .چه اميد و دلگرمي از اين واقعيت كه عيسي به
عنوان پادشاه و كاهن ما بدست مي آوريد ،كه قدرت آسمان و زمين به او داده شده است .باور
به اين حقيقت چگونه به شما كمك مي كند تا با موقعيت هاي هر روز زندگي خود و با چيزهاي
نامعلوم آينده سر و كار داشته باشيد؟

جمعه

مطالعه بيشتر:

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

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

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