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 ٢تا  ٨مارس

درس دهم

انجيل ابدي خدا
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات  ٦تا ١٢؛ متي باب  ٢٤آيه ١٤؛ جامعه باب  ١٢آيات  ١٣و ١٤؛
خروج باب  ٢٠آيات  ٢تا ١١؛ اشعيا باب  ٢١آيه  ،٩باب  ٣٤آيات  ٨تا .١٠
آيه حفظي » :در اينجاست صبر مقدسين كه احكام خدا و ايمان عيسي را حفظ مينمايند «
)مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه .(١٢
مكاشفه يوحنا نشان ميدهد كه فريب آخر زمان شيطان چنان موفق خواهد بود كه جهان انتخاب خواهد نمود وحش
را عبادت كرده و نشان او را دريافت نمايد .با اين وجود ،مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات  ١تا  ٥به ما ميگويند كه خدا
بازماندگان خود را خواهد داشت ،كساني كه براي خداوند مي ايستند ،زماني كه اكثر جهانيان چنين نميكنند.
در انتها مردم بايدانتخاب كنند ،كه عبادت كنند يا نكنند )همه هميشه چيزي را عبادت ميكنند( ،چه كسي بايد
پرستش ميباشد .عبادت كنندگان وحش نشان را بر روي پيشاني يا دست راست خود به عنوان نماد از انتخاب خود
براي خدمت كردن به اين نظام مرتد با ذهن و اعمال خود ،دريافت خواهند كرد.
در عين حال ،جهان شاهد انتشار گسترده انجيل به گونهاي خواهد بود كه از زمان پنطيكاست مشاهده نشده است،
خواهد بود .پيش از آمدن داوريهاي خدا بر بشر متمرد ،خدا پيامهاي هشدار خود را خواهد فرستاد » و فرشتهاي
ديگر را ديدم كه در وسط آسمان پرواز ميكند و انجيل جاوداني را دارد تا ساكنان زمين را از هر امت و قبيله و زبان
و قوم بشارت دهد « )مكاشفه .(٦ :١٤
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خدا نميخواهد كسي نابود شود بلكه همه نجات يابند ،كه به همين دليل است كه مرگ مسيح براي تمام بشريت
بود .مسئل اين است كه چه كسي آن تمهيدات را خواهد پذيرفت و چه كسي خير.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ٩مارس آماده شويد.

 ٣مارس

يكشنبه

پيامهاي سه فرشته
درست پيش از پايان ،خدا پيامهاي هشدار خود را ميفرستد كه به طور نمادين در قالب سه فرشته سخنگو در حال
پرواز در آسمان به تصوير كشيده شدهاند .واژه يوناني معادل فرشته ) (angelosبه معني پيامرسان ميباشد .شواهد
متقن از مكاشفه يوحنا پيشنهاد مي كند كه سه فرشته براي قوم خدا ايستاده اندكه پيامهاي آخر زمان به ايشان سپرده
شده است تا آنها را با جهان به اشتراك بگذارند.
مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ٦به همراه متي باب  ٢٤آيه  ١٤را بخوانيد .پيام اولين فرشته با عنوان
انجيل جاوداني )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  (٦نام برده شده است .شرح اين اعﻼميه با عنوان »
انجيل ابدي « در باره محتوا و هدف پيام فرشته اول چه چيزي به ما ميگويد؟ چرا اين پيام
محور اعتقادات ماست؟

اين اولين پيام آخر الزمان اعﻼميه انجيل در چارچوب ساعت داوري خداست كه بر جهان واقع مي شود .انجيل
خبري خوش در باره خداست ،كه بشر را بر اساس ايمان به عيسي مسيح و كار او براي آنان نجات مي بخشد .انجيل
»ابدي و جاوداني« است بخاطر اينكه خدا هرگز تغيير نمي كند .نقشه او در جاي خود به پيش مي رود ،حتي قبل از
اينكه ما هستي داشته باشيم )دوم تيموتائوس  ،٩ :١تيطس  .(٢ :١پيام فرشته اول ،شامل رستگاري و داوري است.
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خبر خوش نجات براي كساني است كه آن را ميپذيرند اما همچنين هشدار داوري براي كساني است كه اميد ارائه
شده آن را نمي پذيرند.
سه فرشته در حال انتشار پيامها به »آواز بلند« توصيف شدهاند )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات  ٧و  .(٩اين پيام ها فوري
و مهم هستند؛ و همه بايد آنرا بشنوند زيرا به سرنوشت ابدي ايشان مربوط ميشود .همينطور ،اين پيامها بايد به تمام
ملتها ،قبايل ،زبانها و مردم اعﻼم شود .اين اعﻼميه بطور خاصي مهم و برجسته مي باشند زيرا در زمان آخر،
وحش اقتدار خود را بر همه قبايل ،زبانها و ملتها اعمال خواهد كرد )مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيه  .(٧فعاليت هاي
فريبكارانه شيطان ،كه جهان را هدف قرار داده با اعﻼميه جهاني انجيل در باره پايان زمان تقارن دارد.
پيامهاي سه فرشته توسط قوم خدا انتشار مييابد تا با شيطان و متحدان آخرالزماني خود مقابله كند كه اژدها ،نماد
بت پرستي /روحگرائي؛ وحش دريا كه كاتوليك روم را تداعي مي كند؛ و پيامبر كذاب ،يا وحش شبيه بره ،كه
معرف پروتستان مرتد مي باشد )مكاشفه  .(١٣آنان به كار خود ادامه مي دهند تا زمان بﻼي هفتم فرا برسد )مكاشفه
 ١٣ :١٦و  .(١٤از اين رو ،در آخر زمان ،دو نوع پيام رقيب و هماورد به جهان ارائه خواهد شد ،كه هر كدام قصد
دارند تا بيعت مردم روي زمين را بدست آورند.
بعنوان ادونتيستهاي روز هفتم فراخوانده شدهايم تا حقايق پايان زمان موجود در پيام هاي سه
فرشته را به همه جهان برسانيم .براي كمك به اين امر ،چه كاري انجام ميدهيد؟ همچنين چه
كارهاي بيشتري ميتوانيد انجام دهيد؟

 ٤مارس

دوشنبه

پيام فرشته اول :بخش ١
مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ٧را به همراه جامعه باب  ١٢آيات  ١٣و  ١٤بخوانيد .خداترسي به چه
معناست؟ مفهوم ترسيدن از خدا چگونه به انجيل مرتبط ميشود و انجيل چه ارتباطي با نگه
داشتن فرمانهاي خدا دارد؟ )روميان باب  ٧آيات  ٧تا  ١٣را نيز ببينيد (.ارتباط ميان خداترسي و جﻼل
دادن او چيست؟
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فراخوان » از خدا بترسيد و او را تمجيد نمائيد « )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ،(٧در چارچوب »انجيل ابدي« اعﻼم
گرديده است .درك آنچه مسيح براي نجات ما انجام داده است منجر به واكنش مثبت به وي ميشود.
در كتاب مقدس ،خداترسي و تمجيد او بطور نزديكي با هم مرتبط هستند )مزامير  ،٢٣ :٢٢مكاشفه  .(٤ :١٥هر دو
باهم تعين كننده رابطه درستي با خدا هستند )ايوب  (٨ :١و همچنين اطاعت و فرمانبرداري از او را ترغيب مي كند.
خداترسي به معني هراس داشتن از او نميباشد ،بلكه او را جدي بگيريم و اجازه بدهيم تا در زندگي ما حضور داشته
باشد .قوم آخرالزمان خدا كساني هستند كه خداترس مي باشند )مكاشفه يوحنا باب  ١١آيه  ١٨و باب  ١٩آيه  ٥را
ببينيد(.خدا از قوم خود مي خواهد تا او را دوست داشته باشند)تثنيه  ،١٣ :١١متي  ،(٣٧ :٢٢از او اطاعت كنند )تثنيه
باب  ٥آيه  ،٢٩جامعه باب  ١٢آيه  (١٣و خصوصيت هاي او را منعكس كنند )پيدايش باب  ٢٢آيه .(١٢
براي قوم خدا مهم است تا او را تمجيد نمايند بهاطر اينكه » ساعت داوري او آمده است « )مكاشفه يوحنا باب ١٤
آيه  .(٧داوري مورد نظر در اينجا ارزيابي داوري پيش از ظهور ميباشد كه قبل از آمدن دوباره مسيح اتفاق ميافتد.
هدف از داوري اين است كه آشكار شود كه آيا بدرستي خدا را خدمت كرده ايم يا نه ،انتخابي كه با اعمال ما
هويدا مي شود )دوم قرنتيان  ١٠ :٥را ببينيد( .در پايان اين داوري ،سرنوشت همه افراد مشخص ميشود )مكاشفه
يوحنا باب  ٢٢آيه  (١١و عيسي خواهد آمد تا اجر خود را براي همه انسانها بر اساس اعمالشان بياورد )مكاشفه
يوحنا باب  ٢٢آيه .(١٢
داوري در باب  ١٤مكاشفه يوحنا بخشي از انجيل است .براي كساني كه رابطه درستي با خدا دارند ،داوري خبر
خوش است؛ به معني تبرئه شدن ،نجات و آزادي است .با اين وجود ،براي افراد بيايمان خبر بد است .پيام داوري
پيش رو ،فراخواني براي آنها به منظور بازگشت به خدا و توبه است ،زيرا خدا نميخواهد هيچ كس نابود شود بلكه
همه توبه كنند )دوم پطرس باب  ٣آيه .(٩
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به تنهايي چگونه ميتوانيد براي داوري بايستيد؟ زندگيتان چه حكمي براي شما به همراه خواهند
داشت؟ پاسختان چه چيزي درباره نياز به انجيل مي گويد و اينكه چرا پيوند بسيار نزديكي با
داوري در پيام فرشته اول دارد؟

 ٥مارس

سه شنبه

پيام فرشته اول :بخش ٢
مكاشفه يوحنا نشان ميدهد كه مسائل محوري در بحران نهايي تاريخ زمين ،عبادت كردن و فرمانبرداري از خدا،
آنگونه كه در نگاه داشتن احكامش آشكار شده است )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ،(١٢خواهند بود .مردم جهان به
دو گروه تقسيم خواهند شد :كساني كه از خدا ترسيده و او را عبادت ميكنند و آنهايي كه از وحش ترسيده و او
را ميپرستند.
چهار فرمان نخست ده فرمان را بار ديگر بخوانيد )خروج باب  ٢٠آيات  ٢تا  .(١١سپس باب ١٣
مكاشفه يوحنا را بررسي كنيد .وحش چگونه طالب پرستش است )مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات  ٧و ،(٨
برپائي تمثال وحش تا پرستش شود )مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات  ١٤و  ،(١٥بي حرمتي عليه خدا و نام وي
)مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات  ٥و  ،(٦و دريافت نشان وحش )مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات  ١٦و  ،(١٧اشاره به
حمله شيطان به چهار فرمان نخست از ده فرمان در بحران نهايي اشاره دارند؟

مفهوم اصلي از چهار فرمان نخست از ده فرمان پرستش است .مكاشفه يوحنا نشان ميدهد كه اين فرمانها به معيار
وفاداري به خدادر بحران نهايي تبديل خواهند شد .نبرد نهايي ميان مسيح و شيطان به وضوح به پرستش و چهار
فرمان نخست مربوط ميشود.
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بر مسئله كليدي در بحران نهايي در دومين هشدار پيام فرشته اول تأكيد شده است .فراخوانده شدن به پرستش او را
كه آسمان و زمين و دريا و چشمهها را آفريد )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ،(٧اشارهاي لفظي به فرمان چهارم از ده
فرمان ميباشد )خروج باب  ٢٠آيه  .(١١اين واقعيت نشان ميدهد كه فراخوانده شدن به پرستش خدا و خالق در
چارچوب نگاه داشتن سبت داده شده است.
استراحت و عبادت در روز هفتم شنبه ،عﻼمت مخصوصي از رابطه ما با خداست )خروج باب  ٣١آيه ١٣؛ حزقيال
باب  ٢٠آيه  .(١٢پيام فرشته اول نشان ميدهد كه در آخر زمان مردم جهان فراخوانده خواهند شد كه به پرستش
خداي خالق حقيقي بازگردند و جايگاه مشروع وي در زندگيشان را به او بدهند .اين پيام ،پاسخي است به
فعاليتهاي فريبنده آخر زمان شيطان در كشاندن جهان به مذهبي دروغين و خدمت و پرستش خداي جعلي .در
مركزيت همه اينها فرمان چهارم ،روز هفتم سبت قرار خواهد داشت.
» در حالي كه نگه داشتن سبت دروغين براي پيروي از قانون دولت كه در تضاد با فرمان چهارم است ،اذعان به
تبعيت از قدرتي است كه در ضديت با خداست .نگه داشتن سبت حقيقي در فرمانبرداري از احكام خدا ،گواهي از
وفاداري به خالق ميباشد .در حالي كه يك گروه با پذيرفتن عﻼمت تسليم به قدرتهاي زميني ،نشان وحش را
دريافت ميكند ،گروه ديگر كه عﻼمت وفاداري به اقتدار الهي را انتخاب ميكنند ،مهر خدا را دريافت ميكنند- .
الن جي .وايت،
Ellen G. White, The Great Controversy, p. 605.

ديدگاه ما چگونه به آفرينش و رستگاري مرتبط است؟ چرا استراحت در روز سبت آنگونه كه خدا
انجام داد اهميت دارد؟

 ٦مارس

چهارشنبه

پيام فرشته دوم
فرشته دوم پيام سقوط يا ارتداد بابل را اعﻼم مي كند و آن را به عنوان سيستم مذهبي دروغين شناسائي مي كند .در
مكاشفه  ،٥ :١٧گفته شده كه بابل مادر فواحش است .دختران او نمادي از كليساهايي است كه با اصول اعتقادي و
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رسوم او متمسك شده اند و از الگوي او براي قرباني كردن حقيقت و تاييد خدا پيروي مي كنند ،بخاطر اينكه
اتحادي نامشروع را با جهان شكل دهند – .الن جي وايت.
—Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 382, 383.

مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ٨را بهمراه باب  ١٨آيه  ٢و اشعيا باب  ٢١آيه  ٩را بخوانيد .تكرار دوگانه
واژه سقوط كرده به قطعي بودن پايان بابل اشاره دارد .تشريح شده كه بابل هم اكنون سقوط
كرده است ،ولي سقوط او به آينده نيز منتسب گرديده است ،چگونه اينچنين است؟

بابل آخر زمان در مكاشفه اتحاد سيستمهاي دروغين مذهبي است كه شامل كاتوليك روم و پروتستان مرتد مي شود.
اينها دست در دست هم مي گذارند تا بر ضد امت خدا به شيطان خدمت كنند )مكاشفه  ،١٨-١١ :١٣مكاشفه :١٦
 ،١٣مكاشفه  ٥ :١٧را ببينيد( .اين اتحاد مذهبي مرتد ،كبر بابل كهن در رفعت دادن خويش فراتر از خدا را عيان مي
سازد تا جاي او را در اين جهان بگيرد .پيام فرشته دوم به قوم خدا هشدار مي دهد كه اين سيستم تبهكار بيشتر و
بيشتر از حقيقت جدا خواهد شد كه عاقبت نپذيرفتن نور آخر زمان پيام انجيل است .تنها زماني كه اتحاد كليسا با
جهان بطور كامل در تمامي مسيحيت بوقوع بپيوندد ،سقوط بابل كامل مي شود .الن جي وايت.
The Great Controversy, p. 390

بار ديگر مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ٨را بهمراه باب  ١٧آيه  ٢و باب  ١٨آيه  ٣را بخوانيد .بابل
چگونه دنيا را مجبور ميسازد شراب زناي او را بنوشد؟ اين شراب نماد چيست؟
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مكاشفه  ١٧بابل آخر زمان را بعنوان فاحشه اي به تصوير مي كشد كه مي خواهد مردم زمين را از شراب شناعت
خود مست كند )مكاشفه .(٢ :١٧
شراب بابل به تعاليم دروغين و انجيل دروغين كه توسط اين سيستم مرتد مذهبي ارائه مي شود اشاره مي كند.
امروزه ،بسياري از كليساهاي پروتستان ،در تكميل و تحقق نبوت كتاب مقدس ،بسرعت اختﻼفاتي را كه يك بار
آنان را از كليساي كاتوليك روم جدا كرده بود كنار مي گذارد و از حقيقت كتاب مقدسي روي بر مي گرداند و ما
شاهد تاثير فاسد كننده شراب بابل در ميان پيكره اقرار كرده به مسيح هستيم :تغيير و تكامل تدريجي مبتني بر
خداشناسي ،كه بطور ضمني در مقابله با مرجع آفرينش در پيام فرشته اول مي باشد؛ رسوم و سنت هاي وابسته به
علوم الهي كه خود را جايگزين »كﻼم محض « كرده؛ اصول اخﻼقي تجديد نظر شده كه تعاريف كتاب مقدسي از
جنسيت ،ازدواج و چيزهاي بيشتر را بدرود گفته است.
مردمي كه مست شده اند ديگر نمي توانند بطور واضح فكر كنند .هنگامي كه مردم با شراب بابل از نظر روحاني
سرخوش و مست مي شوند ،بايل آنان را فريب مي دهد تا وحش دريا را پرستش نموده و نشان وحش را دريافت
كنند.

 ٧مارس

پنجشنبه

پيام فرشته سوم
مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ١٢چگونه قوم وفادار خدا را مجسم مي كند؟

در تباين با امت وفادار خدا ،مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات  ٩و  ١٠درباره سرنوشت كساني كه با غضب خدا روبرو
ميشوند ،هشدار ميدهد .در عهد قديم ،فرود آمدن خشم خدا به طور نمادين به صورت نوشيدن شراب از جام
توصيف شده است )ارميا باب  ٢٥آيات  ١٥و  .(١٦شدت داوري بر پرستش كنندگان وحش به صورت نوشيدن
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شراب غضب خدا كه مخلوط نشده و رقيق نيست ]درآن هيچ تخفيف و استثنائي نيست[ ،بيان گرديده است )مكاشفه
 .(١٠ :١٤مردم باستان اغلب شراب را با آب مخلوط ميكردند تا قدرت مست كنندگي آن كاهش يابد .ولي شراب
غضب خدا به عنوان مخلوط نشده يا رقيق نشده تشريح شده است .شراب مخلوط نشده و رقيق نشده معرف ريختن
غضب خدا در قوت كامل آن و بدون ترحم است.
مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات  ١٠و  ١١را بهمراه باب  ٢٠آيات  ١٠تا  ١٥را بخوانيد .چگونه اشعيا باب
 ٣٤آيات  ٨تا  ١٠و يهودا آيه  ٧اين بيانيه را روشن ميكنند :دود آتشي كه آنها را عذاب ميدهد
تا به ابد بلند خواهد بود؟

بيان عذاب با آتش و گوگرد به نابودي كامل اشاره دارد .آتش و گوگرد وسيله داوري ميباشند )پيدايش باب ١٩
آيه ٢٤؛ اشعيا باب  ٣٤آيات  ٨تا  .(١٠دود بلند شده از نابودي ،تصويري شناخته شده در كتاب مقدس ميباشد .اشعيا
نابودي آينده ادوم با آتش و گوگرد را پيشگويي نمود :تبديل به زميني سوخته خواهد شد؛ روز و شب ميسوزد و
براي هميشه از آن دود بر ميخيزد )اشعيا باب  ٣٤آيه  .(١٠يهودا سرنوشت سدوم و غموره را به صورت رنج كشيدن
از مجازات آتش ابدي )يهودا آيه  (٧توصيف ميكند .اين آيات در مورد سوختن بيپايان سخن نميگويند زيرا
هيچ كدام از اين شهرها امروزه در حال سوختن نيستند .عواقب ابدي هستند و نه خود سوختن .آتش ابدي در
مكاشفه يوحنا به نابودي اشاره دارد؛ سوختن به اندازه كافي ادامه مي يابد تا زماني كه ديگر چيزي براي سوختن باقي
نماند.
اگر چه ميتوانيم براي اين حقيقت بزرگ كه آتشهاي جهنم تا ابد از دست رفتگان را شكنجه
نميدهند سپاسگزار باشيم ولي مجازات به اندازه كافي دهشتناك است .دائمي بودن و شدت
مجازات در بارع وظيفه مقدسي كه به ما داده شده است تا به ديگران هشدار بدهيم كه چه
چيزي در شُرُف وقوع است ،چه مي گويد؟
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جمعه

تفكري

 ٨مارس
فراتر :هشدار نهايي ،صفحات  ،٦١٢-٦٠٣از كتاب جدال عظيم ،نوشته الن جي وايت را بخوانيد.

مكاشفه يوحنا نشان ميدهد كه در انتهاي زمان ،قوم خدا مأموريت يافته اند تا انجيل آخر زمان رابه جهان اعﻼم
كنند .كار پيش رويمان دلهرهآور به نظر ميرسد اما غير ممكن نميباشد .با اين وجود ،وعده قدرت خدا به ما داده
شده است.
» كار بزرگ انجيل با آشكارسازي هاي كم قدرت خدا خاتمه نمي يابد ....
» پيام نه با مباحثه زياد بلكه با اعتقادي عمقي بواسطه روح خدا منتقل خواهد گرديد.استدﻻل ها رارئه شده اند .بذر ها
كاشته شده اند و حاﻻ جوانه زده و ثمره خواهند داد « الن جي وايت.
Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 611, 612.

پايان اعﻼن پيام نهايي خدا به جدايي بزرگي منتج خواهد گرديد كه مردم جهان را به دو اردو تقسيم مي كند :آناني
كه خدا را دوست داشته و از او تبعيت مي كنند و كساني كه از وحش پيروي كرده و از او اطاعت مي كنند .اين
جدائي با عبارت هايي از برداشت دو محصول به تصوير كشيده شده اند :جمع آوري گندم براي انبار )مكاشفه :١٤
 (١٦-١٤و انگورهايي كه در زير چرخشت له مي شوند )مكاشفه  .(٢٠-١٧ :١٤اين جدائي نهايي موضوع مكاشفه ١٧
و  ١٨مي باشد.

سواﻻتي براي بحث
 -١اين انديشه را بازتاب بدهيد :چه كساني بيش از ادونتيست هاي روز هفتم پيام هاي سه فرشته
را موعظه مي كنند؟ اين مطلب در باره اين كه چقدر كار ما مهم است و چقدر بايد آن را جدي
بگيريم ،چه چيزي به ما مي گويد؟
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 -٢چرا فكر مي كنيد كه مفهوم داوري در ميان مسيحيان محبوب نيست؟ مفهوم داوري پيش از
ظهور چه ارتباطي به مسيحيان امروزي دارد؟ چگونه مي توانيد به هم ايمانان خود براي درك
بهتر معني درست داوري پيش از ظهور كمك كنيد؟
 -٣به مسئله سبت در چارچوب وقايع نهايي بينديشيد .مسئله اين است :چه كسي را بايد پرستش
كنيم – خالق آسمان ها و زمين )مكاشفه  ،(٧ :١٤يا قدرت وحش را؟ كتاب مقدس تعليم مي دهد
كه سبت روز هفتم كهن ترين )پيدايش  ٢ :٢و  ،(٣بنيادي ترين نشانه آفرينندگي خدا از آسمان و
زمين است .آن حقيقت در باره اينكه چرا سبت ،بعنوان يكي از احكام خدا )مكاشفه  (١٢ :١٤نقش
چنان برجسته اي در بحران هاي نهايي ايفا مي كند چه مي گويد؟
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