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درس سيزدهم

 ٢٣تا  ٢٩مارس

»اكنون من همه چيز را نو ميسازم«
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيات  ٦تا ١٩؛ يوحنا باب  ١٤آيات  ١تا ٣؛ مكاشفه باب  ١٩آيات ١١
تا  ،١٦مكاشفه باب  ٢٠آيات  ١تا  ،٣ارميا باب  ٤آيات  ٢٣تا  ،٢٦مكاشفه باب  ٢٠آيات  ٤تا  ،٦مكاشفه باب ٢١
آيات  ٢تا .٨
آيه حفظي » :سپس آن تخت نشين گفت :اكنون من همه چيز را از نو ميسازم و به من گفت:
اين را بنويس زيرا اين سخنان راست است و ميتوان به آنها اعتماد كرد « )مكاشفه يوحنا باب  ٢١آيه
.(٥
نابودي بابل آخر زمان براي كساني كه با اين نظام مذهبي مرتد همكاري كردند ،خبر بدي محسوب ميشود .با اين
وجود ،اين براي قوم خدا خبر خوبي است )مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيات  ١تا  .(٧بابل مسئول تحريك قدرتهاي
سكوﻻر و سياسي به آزار و جفا و آسيب قوم خدا بود )مكاشفه يوحنا باب  ١٨آيه  .(٢٤نابود شدن اين دشمن بزرگ
به معني رهايي و رستگاري براي قوم وفادار خداست.
با نابودي بابل ،دعاي قوم خدا در رابطه با مهر پنجم در نهايت پاسخ داده ميشود .فرياد آنها » :تا به كي اي
خداوند؟« )مكاشفه  (١٠ :٦نشان دهنده فرياد قوم مظلوم و رنج ديده خدا از زمان هابيل تا زماني است كه خدا در
نهايت آنان را تبرئه كند) .مزامير باب  ٧٩آيه ٥؛ حبقوق باب  ١آيه ٢؛ دانيال باب  ١٢آيات  ٦و  .(٧كتاب مكاشفه
يوحنا به قوم خدا اطمينان ميدهد كه شرارت ،ظلم و رنج به پايان خواهد رسيد.
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اكنون زمان آن رسيده است كه مسيح پادشاهي جاودان خود را آغاز كند .ديگر بابهاي مكاشفه يوحنا نه تنها
نابودي بابل آخر زمان ،بلكه همچنين نابودي شيطان و تمام شرارتها را تشريح ميكنند .همچنين نظري اجمالي به
برپايي ملكوت جاودان خدا خواهيم داشت.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ٣٠مارس آماده شويد.

 ٢٤مارس

يكشنبه

شام عروسي برّه خدا
مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيات  ٦تا  ٩را بهمراه يوحنا باب  ١٤آيات  ١تا  ٣بخوانيد .شام عروسي بطور
مناسب انتظار طوﻻني مدت اتحاد ميان مسيح و قومش را به تصوير مي كشد؟

دوهزار سال پيش ،مسيح خانه آسماني خود را ترك كرد تا از پيروان خود دعوت كند تا به شام عروسي بيايند )متي
 (١٤-١ :٢٢كه پس از ازدواج او با عروسش خواهد بود » .ازدواج معرف پذيرفته شدن توسط مسيح از سوي ملكوت
اوست .شهر مقدس ،اورشليم جديد  ...عروس ناميده مي شود ،همسر بره .... ،در مكاشفه ،قوم خدا گفته شده اند كه
مهمانان در شام عروسي باشند .مكاشفه  .٩ :١٩اگر مهمانان ،نتوانند ....
» در تمثيل متي  ٢٢همان شكل از مراسم عروسي معرفي شده است ،و داوري رسيدگي بطور وضوح قبل از ازدواج
واقع خواهد شد .پيش از ازدواج ،پادشاه مي آيد تا مهمانان را ببيند ،كه آيا لباس عروسي پوشيده اند ،رداي بي لكه
شخصيت شسته و با خون بره سفيد شده است .متي ١١ :٢٢؛ مكاشفه  .« ١٤ :٧الن جي وايت.
—Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 426–428.

134

Jan | Feb | Mar 2019

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

پس از مرگ و قيام او ،داماد به خانه پدر خود باز مي گردد تا براي قوم خود ،مهمانان عروسي خود » مكاني را آماده
كند« )يوحنا  ٣-١ :١٤را ببنيد .آنان بر روي زمين مي مانند تا براي بازگشت او آماده شوند .در پايان جهان ،او
بازخواهد گشت و آنان را به خانه پدر خود خواهد برد.
مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيه  ٨بيان ميكند كه مسيح جامههاي لطيف و تميز به عروس داد .اين نشان ميدهد كه قوم
خدا براي اعمالشان هيچ گونه شايستگي مطالبه نميكنند .جامههاي قوم خدا نمايانگر »اعمال نيك مقدسين« هستند،
اعمالي كه در نتيجه زندگي متحدانه آنان با مسيح بود .از اين رو ،كتان هاي لطيف تميز و درخشان معرف اعمال
عادﻻنه مقدسين است .بدين جهت ،اين جامه ها نماد عدالت اوست و اين كه قوم او » احكام او را نگاه مي دارند و به
عيسي ايمان دارند )مكاشفه  .(١٢ :١٤عيسي در حالي كه بر روي زمين بود تمثيلي را در باره يك مراسم عروسي
گفت .هر چند ،يكي از مهمانان ترجيح داد تا لباس خودش را بجاي جامه عروسي كه توسط پادشاه تهيه شده بود
بپوشد ،و به همين خاطر از عروسي بيرون انداخته شد )متي .(١٤-١ :٢٢
مكاشفه يوحنا باب  ٣آيه  ١٨نشان ميدهد كه رداي عدالت مسيح ،طﻼي ايمان و محبت ،و مرهم چشم روح القدس
بزرگترين نياز امت خدا براي زندگي در آخر زمان است .خواسته عيسي از اهالي ﻻئوديكيه كه هدايا را از او بخرند،
نشان مي دهد كه او بخاطر چيزي كه عرضه مي دارد عوض مي خواهد .ما از خوداتكائي و اعتماد به خود صرفنظر
مي كنيم تا در عوض زندگي مطيعانه وفادار به مسيح و اعتماد به او به عنوان تنها اميد براي رستگاري را بيابيم.
ما بواسطه اعمالمان نجات نيافتهايم ،ولي كدام اعمال عادﻻنه را انجام مي دهيد كه نوع زيستن
شما را در زندگي تعريف مي كند؟

 ٢٥مارس

دوشنبه

آرماگدون پايان مي يابد
مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيات  ١١تا  ١٦را بخوانيد .نام سوار بر اسب سفيد چيست و معني شمشير
تيزي كه از دهانش بيرون مي آيد چيست؟ چگونه مي توانيم در جهت برنده جنگ قرار بگيريم؟
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آنچه در اينجا ميبينيم ،تصويري از آمدن دوباره مسيح است ،تحقق وعدهاي كه ايمانداران تمام اعصار منتظرش
بودهاند .همچون عيسي ،قوم او ايمان خويش را بر اساس كﻼم خدا بنيان نهاده اند .مكاشفه  ١٦-١١ :١٩اوج پيروزي
هاي كثير عيسي مي باشد :عيسي شيطان را در آسمان شكست داد؛ او در بيابان بر شيطان غلبه كرد؛ او شيطان را بر
روي صليب مغلوب ساخت؛ و پس از بازگشتش او را كامﻼً شكست خواهد داد.
”خيلي زود در شرق ابر كوچك سياهي به اندازه نصف دست انسان ظاهر خواهد شد .اين ابري است كه نجات
دهنده را احاطه ميكند و از دور به نظر ميرسد از تاريكي پوشيده شده است .قوم خدا اين را نشانه پسر انسان
ميدانند .آنها در سكوت محض به آن خيره ميشوند در حالي كه به زمين نزديكتر ،نورانيتر و باشكوهتر ميشود
تا زماني كه يك ابر سفيد بزرگ و با شكوه مانند آتش سوزان شده و رنگينكمان عهد بر باﻻي آن قرار ميگيرد.
عيسي به عنوان يك فاتح قدرتمند ميآيد .او اكنون نه به عنوان ’مرد غمها‘ براي نوشيدن جام تلخ شرم و اندوه ،بلكه
به عنوان فاتح آسمان و زمين براي داوري زندهها و مردگان ميآيد’ .امين و راست‘ بود ’او با عدالت داوري و جنگ
ميكند ‘.و ’لشكريان آسمان‘ )مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيات  ١١و  (١٤او را دنبال ميكنند .فرشتگان مقدس،
جمعيت كثيري با سرود آسماني با او همراه ميشوند .آسمان به نظر پر از پرتوهاي درخشان ميشود ’ -صدها هزار و
هزاران هزار ‘.هيچ قلم انساني قادر به تصوير كردن اين صحنه نيست؛ هيچ ذهن فاني توانايي درك شكوهش را
ندارد – “.الن جي .وايتThe Great Controversy, p. 641 ،

پولس در دوم تسالونيكيان باب  ١آيات  ٨تا  ١٠در واقع تصويري ديگر از پيروزي نهايي مسيح در آمدن دوبارهاش
ارائه ميدهد ،زماني كه قدرتهاي سكوﻻر و سياسي كه عليه وي توطئه كرده بودند نابود ميشوند و قومش براي
ابديت نجات مييابند.
مكاشفه يوحنا باب  ١٩دو شام را توصيف ميكند ،يكي در آيه  ٩و ديگري در آيات  ١٧و  .١٨در
يك شام شما ميخوريد و در ديگري خورده ميشويد .تصور تضاد كامل ميان آنچه براي تمام
بشر در خطر افتادهدشوار ميباشد .اين تصوير بايد چه چيزي درباره جدي گرفتن ايمانمان و
مأموريتي كه ما را به شركت در آن فرا ميخواند به ما تعليم ميدهد؟
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 ٢٦مارس

سه شنبه

هزاره
مكاشفه يوحنا باب  ٢٠آيات  ١تا  ٣و ارميا باب  ٤آيات  ٢٣تا  ٢٦را بخوانيد .در طي هزاره ،وضعيت
زمين چگونه است؟ شيطان به چه روشهايي به زنجير كشيده ميشود؟

 ١٠٠٠سال )يا هزاره( با بازگشت مسيح آغاز ميشود .در اين زمان ،شيطان و فرشتههاي سقوط كردهاش به زنجير
كشيده ميشوند .به زنجير كشيده شدن شيطان نمادين است زيرا موجودات روحاني نميتوانند از لحاظ جسمي
محدود شوند .شيطان با شرايط محدود شده است .مصيبتها جهان را تخريب و خالي از سكنه كردهاند و آن را در
وضعيتي بينظم مشابه قبل از خلقت قرار دادهاند )پيدايش باب  ١آيه  .(٢زمين در چنين وضعيتي به عنوان زندان
شيطان در طول هزاره عمل ميكند .از آنجايي كه هيچ انساني براي وسوسه كردن و آسيب رساندن وجود ندارد،
آنچه شيطان و همراهان شريرش ميتوانند انجام دهند ،انديشيدن به عواقب شورش خود عليه خداست.
مكاشفه يوحنا باب  ٢٠آيات  ٤تا  ١٥را بخوانيد .مقدسين در طول هزاره در كجا هستند؟

مكاشفه يوحنا نشان ميدهد كه قوم خدا هزاره را در مكانهاي آسماني كه مسيح براي ايشان آماده نموده سپري
خواهند نمود )يوحنا  .(٣-١ :١٤يوحنا ميبيند كه آنها مانند پادشاهان و كاهنان بر تختها نشستهاند و جهان را
داوري ميكنند .عيسي به حواريون وعده داد كه » بر دوازده تخت خواهند نشست و بر دوازده طايفه اسرائيل داوري
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خواهند نمود « )متي باب  ١٩آيه  .(٢٨پولس بيان نمود كه مقدسين جهان را داوري خواهند كرد ) اول قرنتيان باب ٦
آيات  ٢و .(٣
اين داوري به انصاف در اعمال خدا مربوط ميشود .شيطان در طول تاريخ ،در مورد شخصيت خدا و برخوردش با
موجوداتي كه خلق كرد شك و ترديد ايجاد نموده است .در طول هزاره ،خدا به نجات يافتهگان اجازه ميدهد به
سوابق تاريخ دسترسي داشته باشند تا پاسخ تمام پرسشهاي مربوط به انصاف و عدالت در تصميم هاي او در مورد
كساني كه از دست رفته بودند و همچنين پرسش هاي مربوط به دخالت او در زندگي ايشان را بيابند .در پايان هزاره،
تمام پرسشهاي مربوط به عدالت خدا براي هميشه حل ميشوند .قوم خدا قادر خواهند بود تا فراتر از سايه ترديد را
ببينند مبني بر اين كه اتهامات شيطان بياساس بوده اند .آنها اكنون آماده اند تا شاهد اجراي عدالت خدا در داوري
نهايي براي از دست رفتگان باشند.
چه كسي در ميان ما سؤاﻻتي ندارد ،سواﻻتي سخت ،كه اكنون بيجواب به نظر برسد؟ اين
مطلب درباره شخصيت خدا كه روزي پاسخها را به ما خواهد داد ،چه ميگويد؟

 ٢٧مارس

چهارشنبه

» آسماني تازه و زميني تازه «
پس از ريشهكني گناه ،زمين به خانه نجات يافتگان تبديل خواهد شد .زمين چگونه خواهد بود؟
در مكاشفه يوحنا باب  ٢١آيه  ،١يوحنا » آسماني تازه و زميني تازه « ديد .كتاب مقدس به سه آسمان ارجاع مي
كند :آسمان  ،كهكشان پر ستاره ،و مكاني كه خدا در آن ساكن است )دوم قرنتيان باب  ١٢آيه  ٢را ببينيد( .در
مكاشفه يوحنا باب  ٢١آيه  ،١جو زمين در ديد قرار دارد .زمين و آسمان آلوده نميتوانند حضور خدا را تحمل
كنند )مكاشفه يوحنا باب  ٢٠آيه  .(١١واژه تازه در يوناني ) (kainosبه كيفيت چيزي تازه اشاره دارد و نه به اصل و
زمان .اين سياره بوسيله آتش پاك خواهد شد و به حالت اوليه خود بازخواهد گشت )دوم پطرس باب  ٣آيات ١٠
تا .(١٣
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به ويژه جالب توجه است كه اولين چيزي كه يوحنا در زمين تازه مشاهده ميكند اين است كه هيچ دريايي وجود
ندارد .اين واقعيت كه يوحنا به » دريا « اشاره ميكند ،نشان ميدهد كه احتماﻻً دريايي كه در پاتموس او را احاطه
كرده بود را مد نظر داشت كه نماد جدايي از كساني بود كه آنان را دوست مي داشت.
مكاشفه يوحنا باب  ٢١آيات  ٢تا  ٨و باب  ٧آيات  ١٥تا  ١٧را بخوانيد .چه تشابهاتي در توصيف
زمين تازه و باغ عدن در پيدايش باب  ٢وجود دارد؟

زندگي بدون رنج و مرگ بر روي زمين احياء شده با حضور خدا درميان قومش تضمين شده است .اين حضور در
اورشليم جديد» ،خانه خدا« )مكاشه يوحنا باب  ٢١آيه  ،(٣جايي كه در ميان قومش سكونت خواهد داشت ،نشان
داده شده است .حضور خدا زندگي در زمين احياء شده را مانند زندگي در معبد ميكند.
حضور خدا آزادي از رنج را تضمين ميكند :هيچ گريه ،مرگ ،اندوه ،گريه يا درد كه نتيجه گناه هستند ،وجود
نخواهد داشت .با نابودي گناه » ،چيزهاي كهنه درگذشته است « )مكاشفه يوحنا باب  ٢١آيه .(٤
اين ايده به خوبي توسط مريم و مارتا در مرگ برادرشان ايلعازر ابراز شد» :خداوندا ،اگر تو اينجا ميبودي برادرم
نميمرد» )يوحنا باب  ١١آيه  .(٢١خواهران ميدانستند كه مرگ نميتوانست در حضور مسيح وجود داشته باشد .به
همين ترتيب ،حضور دائمي خدا بر زمين تازه ،رهايي از درد و رنج كه اكنون در زندگي تجربه ميكنيم را تضمين
خواهد نمود .اين اميد بزرگي است كه در مسيح به ما وعده داده شد است ،اميدي مهر شده در خون وي.
چرا اين وعده موجوديت جديد در جهاني جديد براي آنچه ما باور داريم مهم ميباشد؟ بدون
آن ايمان ما چه سودي خواهد داشت؟

139

Jan | Feb | Mar 2019

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

 ٢٨مارس

پنجشنبه

اورشليم جديد
يوحنا اكنون پايتخت زمين تازه ،اورشليم جديد را توصيف ميكند .در حالي كه يك مكان واقعي مسكن مردم
واقعي است ،اورشليم جديد و زندگي در آن فراتر از هر گونه توصيف زميني ميباشند )اول قرنتيان باب  ٢آيه  ٩را
ببينيد(.
مكاشفه يوحنا باب  ٢١آيات  ٩تا  ٢١را بخوانيد .ويژگيهاي پيراموني اورشليم جديد كدامند؟

از اورشليم جديد با عنوان عروس ،همسر برّه خدا نام برده شده است .در مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيات  ٧و  ،٨اين
استعاره در مورد قوم خدا بكار برده شده است .اورشليم جديد جايي است كه مسيح براي قوم قود تدارك مي بيند
)يوحنا .(٣-١ :١٤
شهر با ديوارهاي بلند و دوازده دروازه احاطه شده است كه سه دروازه در هر يك از چهار طرف آن قرار دارد كه
ورود از هر طرف را ممكن ميسازد .اين به دامنه جهاني شهر اشاره دارد .در اورشليم جديد ،همه دسترسي نامحدود
به حضور خدا را دارند.
كمي جلوتر شهر به عنوان يك مكعب كامل توصيف شده است؛ طول ،عرض و ارتفاع آن  ١٢٠٠٠فرﻻنگ )حدود
 ٢٤٠٠كيلومتر( ميباشد .مكعب شامل  ١٢لبه است .از اين رو ،مجموع شهر  ١٤٤٠٠٠فرﻻنگ )حدود ٢٩٠٠٠
كيلومتر( ميباشد .از اين رو ،شهري  ١٤٤٠٠٠نفره است كه منعكس كننده  ١٤٤٠٠٠نفري است كه در زمان
بازگشت ثاني عيسي بدون اينكه مرگ را ببينند متبدل شده اند .در معبد عهد قديم ،مقدسترين مكان يك مكعب
كامل بود )اول پادشاهان باب  ٦آيه  .(٢٠بنابراين اورشليم جديد نه تنها به عنوان معبد بلكه همچنين مقدسترين
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مكان عمل ميكند .در معبد زميني تنها كاهن اعظم ميتوانست وارد مقدسترين مكان بشود .در اورشليم جديد ،اين
حقّي است كه به تمام نجات يافتگان داده ميشود.
مكاشفه يوحنا باب  ٢١آيه  ٢١تا باب  ٢٢آيه  ٥را بخوانيد .كدامويژگيهاي دروني شهر ،باغ عدن
را براي شما ميكند؟ اهميت اين عبارت كه ديگر لعنتي در شهر وجود نخواهد داشت ،چيست
)مكاشفه يوحنا باب  ٢٢آيه (٣؟

برجستهترين ويژگي اورشليم جديد ،رودخانه آب حيات جاري شده از تخت خدا ميباشد )پيدايش باب  ٢آيه ١٠
را ببينيد( .در مقايسه با رودخانه بابل ،كه قوم خدا به عنوان اسيراني اشتياق براي اورشليم داشتند )مزامير باب ،(١٣٧
در كرانه هاي رودخانه حيات در اورشليم جديد ،قوم سرگردان خدا از تمامي اعصار ،خانه دارند.

در هر دو طرف رودخانه ،درخت حيات وجود دارد با برگهايي كه » درمان درد قومها « مي باشد )مكاشفه يوحنا
باب  ٢٢آيه . (٢درمان به بيماري اشاره ندارد ،زيرا كه بر روي زمين جديد هيچ بيماري وجود نخواهد داشت .بلكه به
بهبود تمام زخمهاي ايجاد شده از موانعي كه مردم را در طول تاريخ از هم جدا ساخته است ،اشاره دارد .نجات
يافتگان تمام اعصار و از تمام ملل به يك خانواده خدا تعلق دارند.

جمعه

تفكري فراتر:

 ٢٩مارس
از نوشته هاي الن جي وايت ،بخش بدون جامه عروسي ،صفحات  ٣٠٧تا  ،٣١٩از كتاب

دروس پندآموز مسيح؛ بخش جدال تمام شده است ،صفحات  ،٦٢٨-٦٢٦از جدال عظيم را بخوانيد.
كتاب مكاشفه يوحنا با آنچه در ابتدا معرفي شد ،خاتمه مييابد :آمدن دوباره مسيح در قدرت و جﻼل و برپايي
ملكوت جاودان خدا .بازگشت مسيح ،زماني كه در نهايت با عروس خود متحد شود ،نقطه اوج كتاب ميباشد.
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با اين وجود ،كتاب نميخواهد اين رويدادها را در زمينهاي غير واقعي قرار دهد .اينكه عيسي بزودي ميآيد ،اولين
واقعيت است .دومين واقعيت اين است كه ما همچنان در اينجا منتظر بازگشت وي هستيم .ما در حالي كه منتظريم
بايد درك روشني از پيامهاي مكاشفه داشته باشيم و ميتوانيم اين را با خواندن مداوم اين كتاب تا پايان زمان بدست
آوريم .پيامهاي كتاب مكاشفه يوحنا مرتباً به ما يادآوري ميكنند كه در حالي كه منتظريم ،چشم به مسائل دنيوي
نداشته باشيم ،بلكه چشمانمان را بر او كه تنها اميدمان است ،بدوزيم .مسيحِ مكاشفه  ،پاسخ تمام اميدها و اميال بشري
در ميان ابهامات و ترديدهاي زندگي ميباشد .او آينده اين جهان و آينده ما را در دستانش دارد.
اين كتاب همچنين به ما يادآوري ميكند كه پيش از پايان زمان ،وظيفه انتشار پيام آمدن عنقريب مسيح به جهان به
ما سپرده شده است .انتظار ما براي بازگشت وي نه انفعالي بلكه فعال ميباشد .روحالقدس و كليسا هر دو
فراميخوانند » :بيا! « )مكاشفه يوحنا باب  ٢٢آيه  .(١٧ما بايد به اين فراخوان بپيونديم .اين خبر خوش است و به اين
ترتيب ،بايد به مردم جهان اعﻼم شود.

سواﻻتي براي بحث
 -١به هزاره و داوري ناعادﻻن مرده كه تنها پس از هزاره اتفاق مي افتد بينديشيد .نجات يافتگان
هزار سال خواهند داشت تا پاسخ سواﻻت خود را بيابند .تنها بعد از آن خواهد بود كه خدا
مجازات را براي از دست رفتگان مي آورد .اين حقيقت در باره خدا ،چه چيزي را براي ما آشكار
مي كند؟
 -٢مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  ٣به كساني كه گوش ميدهند ،ميخوانند ،توجه ميكنند و كﻼم
نبوي مكاشفه را نگه ميدارند ،وعده بركت ميدهد .در حاليكه مطالعه اين كتاب را به پايان
ميرسانيم ،چه چيزهايي يافتيد كه ﻻزم است به آنها توجه و آنها را رعايت كنيد؟
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