  درس دوازدهم   

 ۲۸ – ۲۲شهریور

پیامی که ارزش مشارکت را دارد

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دوم پطـرس  ۱۶ ،۱۲ :۱تـا ۲۱؛ مکاشـفه  ۱۱ :۱۹تا ۱۸؛ مکاشـفه :۱۴
 ۱۴تـا ۲۰؛ جامعـه ۱۴ ،۱۳ :۱۲؛ مکاشـفه  ۶ :۱۴تـا .۱۲
آیـه حفظـی« :آنـگاه فرشـتهای دیگـر دیـدم کـه در دل آسمان پـرواز میکـرد و انجیـل
جـاودان بـا خـود داشـت تـا سـاکنان زمین را بشـارت دهد،از هر قـوم و طایفه و زبـان و ملت
کـه باشـند .هـم او بـه آواز بلنـد گفـت’:از خـدا برتسـید و او را جلال دهیـد ،زیـرا که سـاعت
داوری او فـرا رسـیده اسـت .او را بپرسـتید کـه آسمانها و زمیـن و دریـا و چشمهسـاران را او
آفریـد» (مکاشـفه .)۷ ،۶ :۱۴
مـرگ فدیـه گونـه مسـیح بـرای کل جهان بـود؛ یعنی بـرای همه انسـانهایی که تـا به حال
زندگـی کردهانـد ،رصف نظـر از زمـان و مـکان .بنابرایـن ،سـخن انجیـل بـا همـه انسـانها از هر
نـوع زبـان ،فرهنـگ ،و پیشـینه اسـت .انجیل پلی میان شـکافهای قومی اسـت .ایـن مژده فوق
العـاده خـوب اسـت کـه عیسـی ،بـا زندگـی ،مـرگ ،و قیـام خود بـر اصـول و قدرتهـای جهنمی
پیـروز شـده اسـت .متامـی پیـام انجیـل دربـاره مسـیح اسـت .او بـرای گناهان مـا ُمـرد و اکنون
بـه خاطـر مـا زندگـی مـی کنـد .او یکبـار بـه جهان آمد تـا برای همیشـه مـا را از مجـازات گناه
و قـدرت مـرگ رهایـی بخشـد و دوباره خواهـد آمد تا ما را از اسـارتگناه نجات دهـد .او مرگی
را کـه سـزاوار مـا بـود بـر خـود گرفت و ُمـرد تا ما در حیاتی که شایسـته اوسـت ،زندگـی کنیم.
در مسـیح ،مـا عادل و مقدس شـمرده شـده ایـم و روزی در جالل وی نیز رشیـک خواهیم بود.
کتـاب مقـدس بـر روی دو عملکـرد عیسـی متمرکز اسـت .او یکبار آمد تا مـا را نجات دهد
و دوبـاره بـاز خواهـد گشـت تـا آنچـه را بـا پرداخـت بهایـی گـزاف خریـداری کرده بـا خود به
خانـه ابـدی پـدر خویـش ببرد .مکاشـفه ،آخریـن کتـاب در کتاب مقدس ،بـه ویژه بـرای آماده
سـازی جهـان بـرای بازگشـت دوبـاره عیسـی مسـیح نوشـته شـده اسـت .این یـک پیـام حیاتی
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بـرای ایـن نسـل اسـت .در درس ایـن هفتـه ،مـا رابط مکاشـفه با جامعـه معارص قرن بیسـت و
یکـم را مـورد مطالعـه قـرار خواهیم داد .ما با هم ،درخواسـت عیسـی از کلیسـای روزهای آخر
را بـرای بـه اشتراک گذاشتن پیـام روزهای آخـر مورد بررسـی قـرار خواهیم داد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۹۲شهریور –  ۹۱سپتامرب آماده شوید.

     
     یکشنبه 

ِ
رض پطرس
پیام
حقیقت زمانِ حا ِ
ِ

 ۲۳شهریور

در رسارس تاریـخ رسـتگاری ،خداونـد همـواره پیـام ویژه ای را از طریق کالم نبوی فرسـتاد تا
مـردم را بـرای آنچـه قـرار بـود اتفـاق بیفتـد ،آماده سـازد .خداوند هرگز دسـت از اجـرای اراده
خویـش بـاز نخواهـد ایسـتاد (اشـعیا  .)۱۰ ،۹ :۴۶خـدا قـوم خـود را بـرای آینـده با ارسـال انبیا
آمـاده مـی کنـد ،انبیـا پیـام هـای او را پیش از فرا رسـیدن ویرانی هـای داوری بر ملا می کنند
(عامـوس  .)۷ :۳قبـل از وقـوع طوفـان نـوح ،خداونـد پیـام خـود را از طریـق نـوح بـه جهانیان
فرسـتاد و هشـدار داد کـه سـیل در حـال آمـدن اسـت .در مصر ،خدا یوسـف را منصـوب منود
تـا بـا هفـت سـال وفـور نعمـت بـرای هفت سـال قحطـی پـس از آن آماده شـود .انبیـای یهود
بـه رهبران ارساییـل هشـدار دادنـد کـه اورشـلیم بدسـت لشـکریان بابل ویـران خواهد شـد .و
پیـام توبـه و ندامـت یحیـی تعمیـد دهنـده ،ملتـی را برای نخسـتین آمدن مسـیح آمـاده کرد.
دوم پطـرس بـاب  ۱۲ :۱را بخوانیـد .پطـرس از چـه عباراتـی بـرای توصیـف پیـام خدا به نسـل
خـود اسـتفاده میکند؟




دوم پطـرس بـاب  ۱۶ :۱تـا  ۲۱را بخوانیـد .پیغـام «حقیقـت حـارض» کـه پطرس و شـاگردانش
اعلام کردنـد چـه بود؟

پیـام مهـم و برجسـته جاودانـه بـرای قـرن اول ،ایـن بـود کـه مسـیح آمـده اسـت .محبـت
پـدر بـه جهانیـان بـا قربانـی شـدن مسـیح بـرروی صلیب آشـکار شـد .اگرچـه «مزد گنـاه مرگ
اسـت» و «همـه گنـاه کردهانـد و از جلال خـدا محرومند .ا ّما بـا رحمت و فیض خـدا ،همه به
وسـاطت عیسـی مسـیح آزاد و بـه رایـگان نیک محسـوب میشـوند و حیات ابدی بـرای همگان
تضمیـن میشـود .تـا در ایـن زمـان ،عدالـت خـدا کاملاً بـه ثبـوت برسـد ،یعنـی ثابت شـود كه
خـدا عـادل اسـت و كسـی را كـه بـه عیسـی ایامن مـیآورد ،نیـک میشمارد» (رومیـان ۳۲ :۳؛
رومیـان ۳۲ :۶؛ افسسـیان  .)۸ :۲پیـام نجـات و رسـتگاری در مسـیح محـدود به زمان منیشـود.
ایـن حقیقـت موجـود بـرای همه نسـل ها میباشـد.
آخریـن کتـاب ،مکاشـفه ،عیسـی و نجـات ابـدی او را در چارچوب زمان آخـر را بیان میکند
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تـا مـردم را بـرای بازگشـت عنقریب او آماده میکند .مکاشـفه ،بطالت سـنت بشری و دینداری
خـود محـوری را بـر ملا می کند .مکاشـفه از ابتدا تاانتها ،عیسـی و کار او بـه نیابت از برشیت
را آشـکار میسازد.
عیسـی گواه واقعی شـخصیت پدرش اسـت .او «فرمانده پادشـاهان زمین» اسـت .او کسـی
اسـت کـه «مـا را دوسـت دارد و بـا خون خود مـا را از گناهامنان آزاد گردانید .ما را به سـلطنت
رسـانید تـا بـه عنـوان كاهنـان ،خـدا یعنـی پـدر او را خدمت كنیـم» (مکاشـفه  ۱ :۱تـا  .)۶متام
مکاشـفه در مـورد مسـیح و پیـام او بـرای آمـاده کردن قوم او برای بازگشـت اوسـت که بزودی
واقع می شـود.

هنگامیکــه در مــورد کتــاب مکاشــفه تامــل میکنیــد ،چــه چیــزی بــه ذهــن شــما
خطــور میکنــد؟ آیــا افــکار شــما بیشــتر متوجــه نمادهــای نبــوی و جانــوران اســت،
یــا دربــاره عیســی اســت؟ فکــر میکنیــد کــه چـرا عیســی نبــوت هایــی را در مکاشــفه
بــه مــا داده اســت؟ چگونــه آنهــا نقشــه هــای محبانــه او ب ـرای بشــریت را آشــکار
میکننــد؟

     دوشنبه     

 ۲۴شهریور

توجه زمان آخر مکاشفه
انجیـل هـا در درجـه نخسـت بـر آمـدن اول مسـیح مترکز دارنـد .آنها داسـتان تولـد ،زندگی
و خدمـت ،مـرگ و رسـتاخیز او را بیـان مـی کننـد .اگرچـه آنهـا از آمـدن دوبـاره او صحبـت
مـی کننـد ،امـا تاکیـد اصلـی آنان بر آن نیسـت .بـا اینحـال ،مترکز اصلـی مکاشـفه ،اوج مجادله
طوالنـی نسـلها در طـی قرنهاسـت .هـر یـک از ایـن نبوتهـای مهـم و اصلـی آن بـا بازگشـت بـا
شـکوه خداونـد مـا خامتـه مـی یابد.
مکاشـفه بـاب  ،۷ :۱مکاشـفه  ،۱۵ :۱۱مکاشـفه  ۱۴ :۱۴تـا  ،۲۰و مکاشـفه  ۱۱ :۱۹تـا  ۱۸را
بخوانیـد .نتایـج مشـابهی کـه در هریـک از ایـن آیـات مـی بینیـد ،چیسـتند؟

از اول تـا آخریـن فصـل کتـاب مکاشـفه ،اوج و نقطـه عطـف هـر نبـوت ،آمـدن مسـیح
اسـت« .بـ ّره قربانـی» (مکاشـفه  .)۱۲ :۵و او دوبـاره بـه عنـوان «پادشـاه پادشـاهان و خداوند
خداونـدان» خواهـد آمـد (مکاشـفه  .)۱۶ :۱۹و متـام دشـمنانی کـه ظلـم کردند و مـردم را آزار
و جفـا دادنـد ،از او شکسـت خواهنـد خـورد (مکاشـفه  .)۱۴ :۱۷او آنـان را از کابـوس گناهـان
رهایـی خواهـد بخشـید و آنـان بـا شـکوه و جلال بـا خـدا در خانـه او سـاکن خواهنـد شـد.
رش پایـان خواهـد یافـت .زمینـی نـو سـاخته خواهد شـد ،و نجات
مجادلـه بـزرگ میـان خیـر و ّ
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یافتـگان بـرای ابـد بـا پـروردگار خـود زندگـی خواهنـد کـرد (مکاشـفه  ۱ :۲۱تـا .)۴
در مکاشـفه ( ۷ :۲۲همچنیـن نـگاه کنیـد بـه آیات  ۱۷ ،۱۲و  ،)۲۰مسـیح مـی گوید« :اینک
بـهزودی میآیـم! خوشـا بـه حال کسـی کـه کالم نبـ ّوت این کتـاب را نـگاه مـیدارد» .بنابراین،
درخواسـت نهایـی مسـیح از متـام برشیـت اینسـت تـا بـه محبـت او پاسـخ دهنـد ،فیـض او
بپذیرنـد ،و بـرای آمادگـی در بازگشـت عنقریـب او از حقیقـت پیروی کنند .مکاشـفه با دعوت
مسـیح بپایـان میرسـد،روح و عـروس میگوینـد« :بیا!» هـر شـنوندهای باید بگویـد« :بیا!» ای
تشـنگان بیاییـد ،آب حیـات را بپذیریـد ایـن بخششـی اسـت رایگان بـرای هرکس كـه طالب آن
است» (مکاشـفه .)۱۷ :۲۲
خداونـد مـا از همـه کسـانی کـه در پی حیات ابدی هسـتند ،دعـوت میکند تا نـزد او آیند.
او سـپس از کسـانی کـه پیـام نجـات او را پذیرفتـه انـد ،میخواهـد تا مشـتاقانه در زمـان انتظار
بازگشـت او و پیوستن بـه او ،از دیگـران دعـوت کنند تا پیام محبـت او را بپذیرند .او ما را برای
انجـام رسـالتش و اشتراک گـذاری پیامـش ،بـه نـزد دیگـران میفرسـتد تـا جهـان برای بازگشـت
عنقریـب او آمـاده شـود .هیچـکاری بیـش از مشـارکت بـا مسـیح در ماموریـت او بـرای جهان
سـزاوار پـاداش نیسـت .در تحقـق نقشـه نجـات مسـیح در روزهای آخـر هیچ چیـزی موثرتر از
همکاری با مسـیح نیسـت.

مســیح بــزودی خواهــد آمــد؟ یوحنــا ایــن ســخنان را در حــدود  ۲۰۰۰ســال پیــش از
ایــن مــی نویســد .بهــر حــال ،بــا توجــه بــه درک مــا از وضعیــت پــس از مــرگ ،چـرا
بازگشــت دوبــاره مســیح بـرای هــر یــک از مــا در تجربــه شــخصی خودمــان ،هرگــز
بیــش از یــک لحظــه پــس از مــرگ مــا طــول نمــی کشــید؟ چگونــه ایــن حقیقــت بــه
مــا کمــک مــی کنــد تــا درک کنیــم کــه چقــدر آمــدن مســیح عنقریــب خواهــد بــود؟

     سه شنبه     

 ۲۵شهریور

پیام زمانِ آخ ِر مکاشفه
ِ
قلـب تپنـده مکاشـفه ،بـاب  ۱۴مـی باشـد .ایـن فصـل بـرای قـوم خدا کـه در روزهـای آخر
تاریـخ برشیـت زندگـی میکننـد از اهمیـت فـوق العـاده ای برخـوردار اسـت .ایـن بـاب پیـام
خداونـد بـرای روزهـای آخـر بـه بشر را آشـکار میکند .پیام روزهای آخر سـه فرشـته بـرای قوم
خداونـد و بـرای متـام برشیـت بسـیار مهـم و حیاتـی می باشـد.
مکاشـفه بـاب  ۱۴ :۱۴تـا  ۲۰را بخوانیـد .در اینجـا برای به تصویر کشـیدن بازگشـت پروردگار
از چه منادی اسـتفاده شـده اسـت؟
در کتـاب مقـدس از منـاد محصول[خرمـن] بـرای توصیـف بازگشـت مسـیح اسـتفاده شـده
اسـت (متی  ۳۷ :۱۳تا  ،۴۳مرقس  .)۲۹ :۴در مکاشـفه باب  ،۱۴برداشـت محصول رسـیده نشان
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دهنـده رسـتگاری صالحـان اسـت ،و برداشـت انگورهـای تُرشـیده ،نابـودی وهالکـت رشیران را
بـه تصویـر مـی کشـد .مکاشـفه  ۶ :۱۴تـا  ۱۲حـاوی پیـام نیـاز مبرم بـرای آمـاده سـازی زنان و
مـردان بـرای برداشـت نهایـی محصول زمین اسـت.
مکاشـفه بـاب  ۷ ،۶ :۱۴را بخوانیـد .ماهیـت پیـام موجود در این دو آیه چیسـت؟ چگونه آنها
بـه مـا کمـک مـی کننـد تـا بـه عنـوان اعضـای کلیسـای روز هفتـم درک کنیـم که چه کسـانی
هستیم ؟

پیام اولین فرشـته در مکاشـفه باب  ،۱۴خطاب به خواسـت نسـل قرن بیسـت و یکم برای
هـدف در زندگـی آنهاسـت .ایـن پیـام معـرف انجیلِ فیـض و رحمت خداوند اسـت ،کـه عفو و
بخشـش را بـرای همـه فراهـم مـی کنـد .ایـن پیـام مـا را از مجـازات گناه مبرا میسـازد و به ما
قـدرت مـی دهد تا بـر آن غلبـه کنیم.
ایـن پیـام ،عـزت نفـس و خود ارزشـمندی را در این واقعیـت بنیان می نهد که مسـیح ما را
خلـق منـود و رهایـی بخشـید .بـه عبارت دیگر[یعنـی ما آنقـدر ارزش آن را داشـته ایم که خلق
شـویم و بعـد از آن حتـی از مـرگ ابـدی نیـز رهایی یابیـم] .حاکی از که روزی متـام بی عدالتی
هـا بـا اجـرای داوری نهایـی خداونـد بـه پایان میرسـد .این مژده نیکـو فوق العاده اسـت ،زیرا
نشـان میدهد بی عدالتی برای همیشـه دوام نخواهد داشـت.

«بـه یـک مفهـوم خـاص ،ادونتیسـتهای کلیسـای روز هفتـم انتخـاب شـدهاند تـا در
دنیـا نگهبانـان و حاملان نور باشـند .وظیفـه آگاهـی دادن به جهانِ در حـال نابودی
بـه آنهـا واگذار شـده اسـت .نور شـگفت انگیـز کالم خـدا از آنان میدرخشـد .وظیفه
بسـیار مهـم اعلام پیامهای سـه فرشـته به آنان سـپرده شـده اسـت .هیـچ کار دیگری
بـا اهمیـت تـر از ایـن وجـود نـدارد .آنهـا نباید اجـازه دهند هیـچ چیز دیگـری توجه
آنـان را بـه خـود جلـب کنـد » (اِلـن جـی وایـت ،بشـارت  ،صفحـات  .)۱۲۰ ،۱۱۹بـه
عنـوان کلیسـا ،امـا حتـی بسـیار مهمتـر ،بـه عنـوان فـردی مسـتقل ،چگونـه میتوانیم
ایـن سـخنان را جـدی بگیریـم و اهمیـت ایـن موضـوع را درک کنیم؟
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درک کامل تری از پیام خداوند

پیـام روزهـای آخـر مکاشـفه ،نشـان میدهـد که مسـیحِ ،
ِ
نجاتبخـش خود را بـرای کل
فیـض
برشیـت میخواهـد (مکاشـفه  .)۶ :۱۴ایـن پیامـی جـدی و مهم اسـت کـه از مـا میخواهد تا در
هـر کاری کـه انجـام میدهیـم «تـرس» از خداوند یا احرتام و متجید او را در نظر داشـته باشـیم،
یعنـی احترام بـه دسـتورات و اطاعت از فرمامیـن او در پرتو نور داوری خداوند (مکاشـفه :۱۴
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«.)۷تـرس از خـدا» بـه نحـوه طـرز تفکـر مـا مربـوط میشـود .پیـام از مـا میخواهـد بـه نحـوی
زندگـی کنیـم کـه باعـث خرسـندی خداونـد باشـد ،و او را در جایـگاه نخسـت افـکار و مقاصد
خـود قـرار دهیـم .ایـن یک نگرش از اطاعت اسـت که ما را به سـمت داشتن یـک زندگی الهی
سـوق میدهـد (امثـال  ،۷ :۳اعمال  ،۳۱ :۹اول پطـرس  .)۱۷ :۲ایـن پیـام همچنیـن از مـا دعوت
میکنـد تـا خداونـد را«جلال دهیـم» .تکریـم و متجیـد خداونـد بـه نحـوه عملکـرد مـا در متـام
جنبـه هـای زندگیامن مربوط میشـود.
جامعـه بـاب  ۱۴ ،۱۳ :۱۲و اول قرنتیـان بـاب  ۲۰ ،۱۹ :۶را بخوانیـد .چگونـه ایـن آیـات بـه ما
کمـک میکننـد تـا مفهـوم آنچـه کـه هـم تـرس از خـدا و هـم متجیـد و احترام بـه خداسـت را
درک کنیم؟

در عصر بـی مسـئولیتیِ اخالقی ،که میلیونها انسـان احسـاس میکنند کـه در قبال هیچکس
پیـام زمـان داوری بـه مـا یـادآوری میکنـد که ما مسـئول
بجـز خودشـان مسـئول نیسـتند ،ایـن ِ
اعمال خویـش هسـتیم .بیـن رفتار احرتام آمیز نسـبت به خداوند ،تبعیـت از خداوند ،و داوری
ارتباطـی وجـود دارد .اطاعـت ،مثـرۀ یـک رابطه رسـتگار کننـده با عیسـی می باشـد .عدالت او
بـه تنهایـی بـه انـدازی ای نیکوسـت که کفایت می کند تـا رای داوری را صادر منایـد ،و در پرتو
عدالـت اوسـت کـه مـا ایمـن و مصـون هسـتیم .مـا از طریق عدالـت او زندگـی میکنیـم تا نام
او را در هـر کاری کـه انجـام میدهیم جلال دهیم.
مکاشـفه بـاب  ،۷ :۱۴مکاشـفه  ،۱۱ :۴پیدایـش  ۱ :۲تـا  ،۳و خـروج  ۸ :۲۰تـا  ۱۱را بخوانیـد.
اسـاس عبـادت راسـتین خداونـد چیسـت ،و چگونـه سـبت ایـن مفهـوم را بازتـاب مـی دهد؟

شـیطان به سـبت حمله کرده اسـت زیرا میداند که سـبت قلب تپنده پرسـتش اسـت .روز
سـبت ،مسـیح را بـه عنـوان خالـق تکریـم میکنـد و بـه همـه مـردان و زنـان در هرجـای جهان
مـی گویـد« ،او را بپرسـتید کـه آسمانها و زمیـن و دریـا و چشـمه سـاران را آفرید» (مکاشـفه
 .)۷ :۱۴روز سـبت مـا را فـرا میخوانـد تـا بـه پرسـتش مسـیح بـه عنوان کسـی که مـا را آفریده
بازگردیـم ،کسـیکه بـه مـا حسـی از عزت نفـس واقعی می بخشـد.

در مــورد اینکــه چقــدر روز ســبت بــه عنــوان یــادآور خداونــد بــه عنــوان خالــق
مــا مهــم اســت ،بیندیشــید ،بنابرایــن ،تنهــا اوســت کــه شایســته پرســتش اســت.
سـرانجام ،چــه فرمــان دیگــری از خداونــد مهمتــر از ایــن فرمــان اوســت ،کــه هفتمین
روز زندگــی خــود در هــر هفتــه را بــه منظــور یــادآوری او بــه عنــوان خالــق خــود
اختصــاص دهیــم؟
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آخرین درخواست خداوند

مکاشـفه  ،۸ :۱۴مکاشـفه  ۳ :۱۷تـا  ،۶و مکاشـفه  ۱ :۱۸تـا  ۴را بخوانیـد .در خصـوص بابـل
روحانـی از ایـن آیـات چـه مـی آموزیـم؟

در کتـاب مکاشـفه ،اصطلاح «بابـل» منادیک سیسـتم دروغین مذهبی اسـت که اسـاس آن
وظایـف انسـانی ،سـنت هـای سـاخت بشر ،و تعالیـم اشـتباه اسـت .این سیسـتم ،نـوع برش را
متجیـد و تکریـم میکنـد و خودپرسـتی و خویـش عادل پنداری را گرامی داشـته و خـود را باالتر
از مسـیح و زندگـی عـاری از گنـاه او میدانـد .ایـن سیسـتم مذهبی دسـتورات معلمان مذهب
انسـانی را باالتـر از فرامیـن و احـکام خداونـد قـرار میدهـد .بابـل ،مرکز بت پرسـتی ،خورشـید
پرسـتی ،و تعالیـم دروغیـن از جاودانگـی روح بـود .ایـن سیسـتم مذهبـی دروغین ،بسـیاری از
اعمال عبـادی بابـل را خیلـی ماهرانـه و ظریـف در مراسـم پرستشـی خـود ادغام کرده اسـت.
ایـام آخـ ِر خداونـد بـرای سـیاره در حـال نابودی مـا ،هامن پیام مسـیح و عدالت اوسـت.
پیـام ِ
ایـن طنیـن صـدای درخواسـت آسمانی اسـت «بابـل سـقوط کـرده اسـت! بابـل بزرگ سـقوط
کـرده اسـت!  ....ای قـوم مـن از این شـهر بیرون آییـد» (مکاشـفه  .)۴ ،۲ :۱۸خداوند ،کلیسـای
ادونتیسـت روز هفتـم را بنـا کـرده اسـت تـا پیـام مسـیح را بـا متـام وجـود متجیـد کنـد .بـرای
متجیـد مسـیح بایـد هـر آنچـه را کـه او تعلیـم داده جلال دهیـم .وظیفه کلیسـای ادونتیسـت
بایـد بشـارت او باشـد کـه «راه»  ،حقیقـت ،و حیات اسـت (یوحنا  .)۶ :۱۴کلیسـای ادونتیسـت
بایـد خطایـای بابـل را کـه بـر خالف حقایق مسـیح اسـت ،افشـا کند.
مکاشـفه بـاب  ۹ ،۷ :۱۴تـا  ۱۱را بخوانیـد .چـه نشـانه هـا و آیـات متضـاد پرستشـی در ایـن
آیات برجسـته شـده اسـت؟

مکاشفه باب  ۱۴دو عمل عبادی متفاوت را توصیف می کند ،پرستش خالق ،و پرستش
جانور[رشیر] .این دو عمل عبادی پیرامون روز عبادت خداوند ،سبت حقیقی ،و روز جایگزین
سبت و یا سبت دروغین است .روز سبت نشانگر آرامش ،اطمینان ،و امنیت است که ما در
مسیح ،خالق ،ناجی ،و پادشاه آینده خود داریم .روز جایگزین سبت هم نشانگر انسان و یک
روز جعلی دروغین استوار بر استدالل انسان و احکام ساخته دست برش است.

مکاشــفه  ۱۲ :۱۴را بخوانیــد .ایــن آیــه بــه مــا چــه میگویــد ،بــه ویــژه در قالــب
آنچــه کــه پیــش از آن آمــده بــود؟ چگونــه شــریعت و فیــض ،هــر دو در ایــن آیــه
بیــان میشــوند و ایــن مطلــب در بــاب شــریعت و فیــض کــه هــر دو از جنبههــای
جدانشــدنی انجیــل هســتند ،چــه مــی گویــد؟
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تفکـری فراتـر« :خـدا کلیسـای خـود را امـروز فراخوانـده اسـت ،تـا ماننـد چراغـی بـر
روی زمیـن بتابـد ،هامنطـور کـه او ارسائیل باسـتان را فراخواند .توسـط کنار زننـدۀ توانایِ پرده
حقیقـت ،پیامهـای فرشـته اول ،دوم و سـوم ،آنـان را از کلیسـاها و دنیـا جدا کرده اسـت تا آنان
را بـه جایـگاه مقـدس خـود نزدیـک کند .او آنـان را امانتدار رشیعت خود کـرده و در این زمان،
حقایـق بـزرگ نبـوی را بـه آنان سـپرده اسـت .هامننـد الهام های مقدسـی که بـه ارساییل کهن
سـپرده شـد ،اینهـا اعتقـاد و امانتـی مقدس هسـتند که باید بـه جهانیان اعالم شـود.
«سـه فرشـته باب  ۱۴مکاشـفه ،مناد مردمی هسـتند که نور و روشـنایی پیامهای خدا را می
پذیرنـد و بـه عنـوان مامـوران و عامالن او در چهارگوشـۀ زمین پیام هشـدار او را اعالم میکنند.
مسـیح بـه پیروانـش اعلام مـی کنـد« :شما نـور جهـان هسـتید» (متـی  .)۱۴ :۵صلیـب جلجتا
خطـاب بـه هـر جانـی که مسـیح را قبـول کنـد ،میگویـد:ارزش روح را ببین .به متـام نقاط دنیا
برویـد و ایـن مـژده را بـه متـام مـردم اعلام کنید» (مرقـس  .)۱۵ :۱۶هیـچ چیز نباید مانع شما
شـود .ایـن تنهـا کار مهـم زمـان ما اسـت؛ محبتی که مسـیح برای رسـتگاری روح انسـانها با نثار
جانـش آشـکار سـاخت ،همه پیروانـش را ترغیـب خواهد کرد.
« مسـیح همـه را مـی پذیـرد ،و بـا شـادمانی میپذیـرد! هر عامل انسـانی که خود را تسـلیم
و وقـف او کنـد را مـی پذیـرد .او انسـان را به اتحاد باالوهیت میرسـاند ،تا بتوانـد ارسار محبت
مسـی ِح جسـم پوشـیده را بـه جهـان اعلام کند .از او سـخن بگوئید ،دعـا کنیـد ،رسود بخوانید،
و دنیـا را بـا پیـام حقیقـت او پـر کنیـد ،و کماکان آن پیام را تا مناطق دوردسـت اعلام کنید»-.
الـن جـی وایت ،اندرزهایی برای کلیسـا ،صفحـات  ۵۸و .۵۹

سؤاالتی برای بحث
 .۱چگونــه پیامهــای ســه فرشــته در بــاب  ۱۴مکاشــفه ،ماهیــت کلیســای ادونتیســت را
مشــخص میکنــد؟
 .۲دربــاره روز ســبت و اهمیــت آنچــه را کــه معــرف آن اســت ،فکــر کنیــد .همانطــور کــه
در ایــن هفتــه دیدیــم ،پیــام حــاوی ســبت بســیار مهــم اســت بـرای اینکــه خداونــد فرمــان
میدهــد کــه مــا یــک هفتــم از زندگیمــان را بــه او بــه منظــور بــه یــاد آوردن او بــه عنــوان
خالــق و ناجــی خــود اختصــاص دهیــم .همچنیــن غیرمتشــابه بــا یــک کــوه مقــدس یا شــهر
مقــدس ،مجبــور نیســتیم تــا بــه آنجــا بـرای عبــادت برویــم .هــر هفتــه ،ســبت بــه ســرعت
فـرا میرســد .چگونــه ایــن حقیقــت همچنیــن بــه مــا کمــک میکنــد تــا اهمیــت ایــن روز
و آنچــه را کــه بــه آن اشــاره دارد ،درک کنیــم؟
 .۳چگونــه میتوانیــم عقیــده ســقوط بابــل یــا مفهــوم جانــور را بــه شــیوه ای جــذاب
توضیــح دهیــم؟ یعنــی ،چگونــه میتوانیــم ایــن حقایــق را بــه شــیوه ای کــه توهیــن آمیــز
نباشــد بیــان کنیــم؟ حتــی بایــد درک کنیــم کــه بــا وجــود تالشهــای مــا برخــی از اف ـراد
رنجیــده خاطــر خواهنــد شــد.
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