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  فوريه ٢٢تا  ١٦               درس هشتم

  شيطان، دشمن شكست خورده

                            

  روز سبت بعد از ظهر

 ٧باب  الي؛ دان١٥تا  ١٢ اتيآ ١٤باب  اي؛ اشع١٥ هيآ ٣باب  شيداي؛ پ١٢اب ب وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 .٢٠ هيآ ١٩، باب ١٤و  ١٣ اتيآ ١٣باب  وحناي؛ مكاشفه ١٢تا  ٨ اتيآ ٢باب  انيكيتسالوندوم ؛ ٣٥تا  ٢٣ اتيآ

د، ان شده رهيبر او چ آورند يكه به زبان م يبا خون بره و با شهادت ماندارانيا نيا« : آيه حفظي

  ).١١ه آي ١٢ باب مكاشفه يوحنا( «  رنديخود را فدا كرده بم يآنها حاضرند جانها رايز

 اول كتاب مهيكه ن يدر حال ).٢١: ٢٢-١: ١٥مكاشفه ( ما را براي وقايع روزهاي آخر آماده مي سازد ١٤-١٢ مكاشفه

 كند، يم فيتوص يحير مساعصادر طول متخاصم كشمكش هاي روحاني كليسا را در جهان  )١٩: ١١-١: ١مكاشفه (

   .باقيمانده بر وقايع كليدي كه به بازگشت ثاني و ملكوت خدا سوق داده مي شود تمركز دارد

و نشانگر اين است كه در . باشد يجهان م خيتار ييبحران نها صحنه پشتاز بزرگ  يريتصو ارائه ١٢هدف باب 

  . ه استسراسر تاريخ، جدال عظيم بين مسيح و شيطان افزايش يافت

است و او مسئول تمام شرارت  يوجود او واقع. مي باشددشمن بزرگ خدا و قومش  طانيش وحنا،يدر كتاب مكاشفه 

 ييشدن در نبرد نها روزيدر برابر خدا پ تيدر موفقاو  فرصت نيكه آخر داند ياو م. باشد يو شورش در جهان م

  .كرد دخواه داديآن رو يتمام تالش خود را بر آماده شدن برا  ن،يبنابرا. است
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شكست خورده  يدشمن طانيرا فراهم سازد كه ش نانياطم نيقوم خدا ا يقرار بود برا وحنايمكاشفه  ١٢باب  يايرؤ

. بر او غلبه خواهد كرد زيشكست داد، در آخر زمان ن اش ينيزم تيرا در طول مأمور طانيكه ش يحيهمان مس. است

  .شود يم افتي حير آخر زمان در مسقوم خدا د يبرا ديرو، تنها ام نياز ا

  .شويد آماده فوريه ٢٣ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  فوريه ١٧                    يكشنبه

  زن و اژدها

بزرگ مشاهده  )نماديا (دو عالمت  ايدر رؤ وحناي. ديرا بخوان ٥تا  ١ اتيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه 

  آموزند؟ يم يزيچه چ اتيآ نيو ا ستيآن زن ك .زن باردار است كي يكرد كه اول

                            

                           

 

زن پاكدامن  كي): ٢ هيآ ١١باب  انيقرنتدوم (زن به عنوان نماد قوم خدا بكار برده شده است  كيدر كتاب مقدس 

 ١٢زن در باب  ب،يلاز ص شيپ. باشد يفاحشه نماد معتقدان مرتد م كيكه  يوفادار است، در حال ماندارانينماد ا

 ١٢باب  وحنايمكاشفه (موعود به جهان آمد  حيآن مس قياست كه از طر ميعهد قد ليابتدا نماد اسرائ وحنايمكاشفه 

  . باقيماندگان را بدنيا مي آورد است يحيمس يساي، او نماد كل١٧تا  ١٣ اتي؛ در آ)٥تا  ١ اتيآ

 معرف ديخورش. است ستادهياست و بر ماه ا ديش از خورشا شده است كه جامه به تصوير كشيدهونه گنيزن ا نيا

و قوم او بايد نور محبت خدا را به ) ١٢: ٨يوحنا (» نور جهان است « او ). ٢: ٤مالكي ( و عدالت اوست حيجالل مس

يم ، اشاره به وعده هاي عهد قد)١٦: ١پيدايش (» نور كمتر است « ماه بعنوان ). ١٦-١٤:  ٥متي (جهان انعكاس دهند 

  . دارد كه كار مسيح را در عصر انجيل تحت الشعاع قرار مي دهد
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» كه هفت سر و ده شاخ داشت  بود ي سرخ رنگ آتشيناژدها كيمشاهده كرد،  ايدر رؤ وحنايچيز بعدي كه 

ت او بصور» دم «  ).٩ هيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه ( شناخته شد  طانياژدها به عنوان شاين بعد  يكم. )٣: ١٢مكاشفه (

كه يك سوم  )١٠ هيآ ٩باب  وحناي؛ مكاشفه ١٥و  ١٤ اتيآ ٩باب  اياشع( نمادين براي فريب و اغوا معني شده است

اين نمايش نشان مي دهد كه او از مقام متعالي خود در ). ٤: ١٢مكاشفه (از ستاره هاي آسمان را به زمين كشيد 

اين . شيطان توانسته بود يك سوم از فرستگان را فريب دهد  ،)١٥تا  ١٢ اتيآ ١٤باب  ايعاش(آسمان فرو افتاده است 

اول (فرشتگان سقوط كرده ديوهايي هستند كه به اهريمن براي معاضدت با خدا و كار رستگاري او كمك مي كنند 

، بعنوان سمبل و نمادي از »هفت سر و ده شاخ دارد « مكاشفه همچنين اژدها را بكار مي برد كه ). ١: ٤تيموتائوس 

بكار ) ١٣: ١٦مكاشفه (و  روحگرائي ) ٤: ١٢مكاشفه (بت پرست  -مايندگان و عواملي كه در دنيا براي روم شيطانن

ولي نماينده بزرگ شيطان در . او بود كه هيروديس را تحريك كرد تا منجي را به مرگ محكوم كند. برده شده اند

امپراتوري روم بود كه بت پرستي را در مذهب  ايجاد جنگ به مسيح و قوم او در طي قرون اول دوران مسيحيت،

از اين رو اژدها، در درجه نخست معرف شيطان است، و در مضمون ثانوي، نماد روم بت پرست . شايع ساخته بود

  . ٤٣٨الن جي وايت، جدال عظيم، صفحه  -» بود 

چه  . .استشناخته شده  يميبه عنوان مار قد شيطان. ديرا بخوان ٩آيه  ١٢باب  وحنايمكاشفه 

» به محض اينكه بدنيا بيايد « براي نابودي ذريت زن،  و ١٥ هيآ ٣باب  شيدايپ انيم يارتباط

   )٤: ١٢مكاشفه (داشت؟ 

                            

                            

  

وقتي كه مسيح موعود  .تا او را نابود سازد - بچه اي قرار بود بدنيا بيايد  -بود  موعود حياز ابتدا منتظر مس طانيش

نمادين شده  ٤: ١٢كه همچنين بعنوان اژدها در مكاشفه (رانجام بدنيا آمد، شيطان از روم بت پرست استفاده كرد س

»  او باال بردند  خدا و تخت  يسو  او را به« ولي ). را ببينيد ١٦-١٣: ٢متي (تا تالش كند او را نابود سازد ) است
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 ).٥: ١٢مكاشفه (

  فوريه ١٨                  دوشنبه

 به زمين افكنده شدشيطان 

آن  تيماه. ديكه در مورد جنگ در آسمان هستند را بخوان ٩تا  ٧ اتيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه 

  از آسمان شد؟ طانيجنگ چه بود كه منجر به اخراج ش

                            

                           

 

 خواست ياو م. ج شدخدا شورش كرد، از آسمان اخرا حاكميت هيكه بر عل ينبرد بزرگ، هنگام يدر ابتدا طانيش

او در شورش . باشد) ١٥تا  ١٢ اتيآ ١٤باب  اياشع(بارگاه ملكوت اعلي را غصب كند و همچون قادر متعال شود 

 ،يزوج بشر نيدادن نخست بيبا فر او هر چند .شد افكنده نياما شكست خورد و متعاقباً به زم ستاديخدا ا هيعل يعلن

 ١٢با ب وحناي(جهان  نيا خودخوانده به عنوان حاكم شيطان). ٦ هيآ ٤اب لوقا ب(جهان را غصب نمود  نيا تيحاكم

باب  وبيا( ابديحضور  يآسمان يدر شورا نيزم ندهيبه عنوان نما ستتوان يو م دسترسي داشت، به آسمان )٣١ هيآ

به عنوان زندان  نياش، بر زم از زمان اخراجش به همراه فرشتگان سفوط كرده طانيوجود، ش نيبا ا). ١٢تا  ٦ اتيآ ١

  ).٦ هيآ هوداي، ٤ هيآ ٢باب  سپطردوم (كنند  افتيكه مجازات خود را در ياند تا زمان محدود شده

در برابر جهان  طانيش يواقع تيبا مرگ خود  آنچه از دست رفته بود را بازگرداند و شخص يسيحال، ع نيدر هم

 يرشتگان سقوط نكرده و جهان آسمانف در برابر او دست. كه لباس مبدلش پاره شده است ديد طانيش. آشكار شد

 يموجودات آسمان يها يپسر خدا، همدرد نخو ختنياو با ر. قاتل آشكار ساخت كيخود را به عنوان  او. رو شد

 Ellen G. White, The Desire of ،وايت. يالن ج -. پس محدود شده بود نيكار او از ا. برد نينسبت به خود را از ب

Ages, p. 761.  
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اعالم شد  نيو او به عنوان حاكم مشروع زم افتيانتقال  يسيبه ع طانياز ش نيزم تيجهان، حاكم كلدر برابر 

  ).١١-٩: ٢فيليپيان ، ٢٢تا  ٢٠ اتيآ ١باب  انيافسس(

 رونيجهان ب نيجهان است و حكمران ا نيا ياكنون موقع داور« : كرده بود ييشگويپ نيرا چن داديرو نيا يسيع

  ).٣١ هيآ ١٢باب  وحناي(»   شود يرانده م

 » او قدرت را به دست گرفته است حِياست و مس دهيما رس ينجات و قدرت و سلطنت خدا طان،يبر ش يداور نيبا ا« 

 نيزم يصدمه زدن به قوم خدا بر رو يبرا يتا آن روز، او همچنان قدرت محدود). ١٠ هيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه (

كوتاه  قتياما اگر چه مهلت او در حق). ١٢ هيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه (ندارد  ياديت زكه مهل داند يدارد، اما م

  .گردد نيزم يبر رو يرانيرنج، درد و و جاديكه باعث ا كند ياست، او تمام تالش خود را م

 طانيمصون ماندن در برابر ش يدرباره تنها راه ما برا يزيچه چ ١١ هيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه 

  ).را ببينيد ١٨تا  ١٠: ٦همچنين افسسيان ( آموزد؟ يم

  فوريه ١٩                  سه شنبه  

  جنگ بر روي زمين

كه از آسمان اخراج شده است، به  طانيش. ديرا بخوان ١٤و  ١٣ اتيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه 

خدا چگونه در آن . دهد يشده ادامه م ييشگويپ سال/روز ١٢٦٠در دوران  سايكل هياش عل حمله

  همراه شد؟ سايدوره با كل

                            

                           

 

اخراج شيطان به عنوان اتهام زننده برادران در آسمان با كار عظيم مسيح تمام شد، زماني كه زندگي خود را فدا « 

شيطان كه مي دانست كه امپراتوري كه به زور .... با وجود معاضدت دائم شيطان، نقشه نجات ادامه يافت . نمود
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در آخر از او بازپس گرفته خواهد شد، مصمم شده بود تا از هر شيوه ممكن دريغ نكند تا موجوداتي  غصب كرده،

او از انسان نفرت داشت بخاطر اينكه مسيح چنان آمرزش . را كه به شباهت خدا آفريده شده بودند را نابود سازد

ده بود تا از هر نوع فريب و اغوايي را بر و حال شيطان آماده ش. محبانه و ترحمي را نسبت به بشر عيان ساخته بود

اسنان بكار ببرد تا او از دست برود؛ او شيوه خود را با انرژي بيشتري ادامه داد بخاطر اينكه وضعيت او عجز و 

  Ellen 3 G. White, The Spirit of Prophecy, vol. 3, pp. 194, 195—.الن جي وايت -» درماندگي بود 

فعاليت هاي خود ادامه خواهد داد تا خشم خود را بر علسه هدف عظيم محبت خدا براي  به طانيكه ش ستين يشك

بيابان  در  ،سال /روز ١٢٦٠شده  ييشگويدر طول دوره پ سايوجود، كل نيبا ا .كليسايش بر روي زمين، جاري كند

  .هاي متروك زمين مامن خود را خواهد يافت

مكاشفه ( سال اشاره شده است/روز ١٢٦٠ با مد نظر قرار دادن وحنايه مكاشف ١٢دو مرتبه در باب  طانيش جفايدوره 

هر دو به  ها نيا. آمده است) ١٤ هيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه (و دو زمان و نصف زمان  يو زمان) ٦ هيآ ١٢باب  وحناي

 ييشگويپ يدركتاب مقدس، روزها. اشاره دارند ٢٥تا  ٢٣ اتيآ ٧باب  اليشاخ كوچك در دان يها تيدوره فعال

 ٥٣٨ بين سالهاي شده مطابقت دارد، ييشگويدوره پ نيشكل با ا نيكه به بهتر يزمان خ،يدر تار. شده نماد سال هستند

 حكومتي قدرت كيعنوان  تحتروم كاتوليك  يسايكه در طول آن كل باشد يم حيمس الديپس از م ١٧٩٨تا 

بارتير، ژنرال سپاه ناپلئون قدرت ظالمانه روم، حداقل   كه يتا زمان بر جهان غرب حاكم بود، ١٧٩٨تا سال  يحيمس

   .براي مدت كوتاهي پايان داد

تا زن را نابود  اندازد يبه راه م آب ها ليو س ختهير رونياژدها از دهانش آب بخالل اين دوره طوالني جفا،  در 

توسط روم بر عليه امت وفادار  لشكريان و ملت هايي). ١٥: ١٧مكاشفه (معرف مردم و اقوام مي باشد  آب ها. سازد

در نزديكي خاتمه اين دوره نبوتي، زمين با دوستي آبها را بلعيده و زن را نجات . خدا در طي اين زمان فرستاده شدند

اين تمهيدات به مامني اشاره مي كند كه امريكاست، با آزادي مذهبي . مي بخشد، مكان امني براي او فراهم مي سازد

  ).١٦: ١٢مكاشفه (ت كه تامين كرده اس
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 يزيچه چ ديبامدت زياد   نيا. ديشيانديببطول انجاميد  سال  ١٢٦٠ جفايي كهآزار و  زانيبه م

 ديدر د مدست ك ح،يمسائل از جمله بازگشت مس نكهيمحدود بودن ما در درك ا زانيدر مورد م

 د؟يبه ما بگو د،يآ يم يما، به نظر طوالن

 

 

 

  

  يهفور ٢٠                    شنبه  چهار

  جنگ عليه بازماندگان

در آخر زمان شيطان عليه چه كساني جنگ خواهد . را بخوانيد ١٧آيه  ١٢مكاشفه يوحنا باب 

  كرد؟

                            

                           

 

مرتد هستند  تيكه اكثر يدر حال ،مانند يكه به خدا وفادار م كند يم فيرا توص يكسان »گانبازماند«با  »يباق«واژه 

ر دمردم جهان  تياكثر در حالي كهدر آخر زمان، ). ٢٤ هيآ ٢باب  وحناي، مكاشفه ١٨ هيآ ١٩ن باب پادشاهااول (

  .روبرو خواهند شد طانيو با خشم كامل ش ندوفادار خواهند ما حيخواهند بود كه به مس يهستند، مردم طانيطرف ش

 

 تواند يونه انسان مچگ باشند؟ يچه م ١٧ هيآ ١٢باب  وحنايبازماندگان در مكاشفه  يژگيدو و

  باشد؟ يمتقاعد شود كه جزء بازماندگان آخر زمان خدا م
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 يلوح ده فرمان برا نيكه اول دهد ينشان م وحنايمكاشفه  ١٣باب . دارند يخدا را نگه م احكامبازماندگان آخر زمان 

است  نيا ييدر بحران نها يمسئله اصل. باشد ياول عبادت مچهار فرمان  يمؤلفه اصل. نبرد آخر زمان مهم خواهد بود

وحش را عبادت كنند،  ريخواهند گرفت تصو ميتصم جهانكه مردم  يدر حال. پرستش شود ديبا يكه چه كس

به خدا به عنوان  ژهيو فرمان چهارم به و) ٧ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه ( ديخالق را خواهند پرست يبازماندگان خدا

 يمحور يدر آخر زمان، نقش ييفرمان در بحران نها نيا مياست كه ما معتقد يليدال از يكيشاره دارد كه خالق ما ا

  .داشت واهدخ

مكاشفه كه توضيح  دهند يشهادت م حيمس يسيها به ع است كه آن نيدوم بازماندگان آخر زمان ا يژگيو ن،يهمچن

يوحنا كساني » برادران«، مي بينيم كه ٩: ٢٢ين آيه با مكاشفه با مقايسه ا«  . »روح نبوت است«،  ١٠ هيآ ١٩باب  وحناي

اشاره به اين است كه عيسي از طريق انبياي خود » شهادت عيسي«هستند كه شهادت عيسي و انبيا را دارند، بنابر اين 

دهد مكاشفه نشان مي ). ٢: ١مكاشفه (به حقيقت شهادت مي دهد، درست همانگونه كه از طريق يوحنا چنين كرد 

خواهند داشت كه آنان را در ميانه سختي هاي زمان هدايت نمايد، در » روح نبوت«كه در خاتمه زمان، امت خدا 

بعنوان مسيحيان باورمند . حالي كه شيطان تمامي تالش هاي خود را بكار مي گيرد تا آنان را فريب داده و نابود سازد

  .   ه ما بصيرت نبوتي داده شده استادونتيست، براي كار بشارت از طريق الن جي وايت ب

به ما داده  »روح نبوت« قيكه از طر يباورنكردن يو بصيرت ها ها نشياز ب يبه نظر شما برخ

   ؟سايكل يا مجموعهو  يبه طور فرددارد، چه ما  بر الزاماتيا چه طع نياند، كدامند؟ ا شده

  فوريه ٢١                    شنبه  پنج

 استراتژي آخر زمان شيطان
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مردم جهان را تا  كند يكه تالش م حاليدر  نشان مي دهد،  طانيش راهكاردر  يرييتغ ١٧ هيآ ١٢باب  وحنايشفه مكا

شيطان با كار رستگار  ت،يحيمس خيدهددر طول تار بيرا فر حيوفادار مس روانيپ يبه سمت خود جذب كند و حت

كليسا و از طريق تهديد و فشار و جفا از كننده خدا ضديت نمود، در درجه اول با روش هاي موذيانه سازش با 

تاريخ نشان مي دهد كه، گرچه در حالي كه براي قرنها اين شيوه موفق بود، ولي اين راهكار اصالحات و . خارج

هرچند، شيطان به محض درك اينكه زمان . كشف مجدد حقايق كتاب مقدس توسط امت خدا، به تدريج خنثي شد

مكاشفه (اي خود شدت بخشيده و به جنگ بر ضد بازماندگان زمان آخر خدا مي رود او رو به تمام است، بر تالشه

معجزات از طريق ديو ها با . حمله هاي او بر عليه بازماندگان شامل فريب هاي عظيم خواهد بود). ١٧: ١٢

از تاريخ به اين تغيير استراتژي شيطان با گذار ). ١٤: ١٦مكاشفه (آشكارسازي هاي روحگرائي معرفي خواهند شد 

   ). را ببينيد ٢٤: ٢٤متي (تمركز آخر زمان مطابقت دارد 

براي تشريح فعاليت هاي آخرزمان شيطان بكار رفته  ٢٠-١٢بطور مرتب در مكاشفه » بيفر«قابل توجه است كه واژه 

ي آخر خاتمه مي يابد كه شرحي از فعاليت ها ١٠-٧: ٢٠شروع و در مكاشفه  ٩: ١٢واژه فريب در مكاشفه .است

   .زمان شيطان در كتاب مكاشفه مي باشد

را  ٢٠ هيآ ١٩و باب  ١٤و ١٣ اتيآ ١٣باب  وحنايو مكاشفه  ١٢تا  ٨ اتيآ ٢باب  انيكيتسالوندوم 

  ست؟يچ شيطان آخر زمان بيفر تيماه. ديبخوان

                            

                           

 

؛ ٩: ١٢مكاشفه (ه در تالش براي فريب جهان است به تصوير مي كشد ك را طانيش ٢٠تا  ١٢ يها باب وحنايمكاشفه 

عوض از قدرتهاي سياسي و مذهبي استفاده مي كند تا كار خود را او در ). را ببينيد ٨: ٢٠؛ ٢٠: ١٩؛ ٢٣: ١٨؛ ١٤: ١٣

؛ با قدرتي دنبال شد كه نماد جانور يا )٥و  ٤: ١٢مكاشفه (روم بت پرست، توسط اژدها نمادين شده : انجام دهد

؛ و نهايتاً قدرتي كه بعنوان وحش زميني نمايدن شده است )٨-١: ١٣؛ مكاشفه ١٥و  ٦: ١٢مكاشفه (ريا بود وحش د

روحگراي وابسته به شيطان بعنوان آزدها /در سراسر مابقي كتاب، اعضاي اين گروه بت پرست). ١١: ١٣مكاشفه (
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كه  –عنوان شبيه بره يا جانور زميني نمايدن شده نمايدن شده؛ كاتوليك روم، نماد جانور دريايي؛ و پروتستان مرتد، ب

آنان با هم كار مي كنند تا مردم را فريب داده .بطور جداناشدني بر عليه فعاليت هاي خدا در اين جهان متحد شده اند

ن اي). ١٤و  ١٣: ١٦مكاشفه (تا از خدا جدا شده و منحرف شوند و با شيطان براي جنگ بر عليه خدا متعال متفق شوند 

، در حالي كه اژدها، كه نماد اهريمن )٢٠: ١٩مكاشفه (ساختارهاي مذهبي در آمدن دوباره مسيح نابود خواهند شد 

مكاشفه (در خاتمه هزار سال نابود خواهد شد ) ٩: ١٢مكاشفه (است، و از طريق اين قدرتهاي زميني كار مي كند 

يم خواهد بود كه اكثر مردم راه ضاللت را انتخاب مكاشفه نشان مي دهد كه فريب آخر زمان چنان عظ). ١٠: ٢٠

   ). ١٣: ٧متي (خواهند كرد 

فراخوان داده شده تا بتوانيم بينش  يروحان بصيرتو  حكمت براي كسب وحنايدوبار در مكاشفه 

، ١٨: ١٣مكاشفه (كسب كرده و در مقابل ماهيت فعاليت هاي فريبكارانه شيطان ايستادگي كنيم 

، ما ٥ هيآ ١باب  عقوبيبا توجه به  باشد؟ يجا مد نظر م نيدر ا حكمتيه نوع چ). ٩: ١٧مكاشفه 

  م؟يرا بدست آور حكمت نيا ميتوان يمچگونه 

  فوريه ٢٢                      جمعه

، از كتاب جدال عظيم ، نوشته الن جي وايت را مطالعه ٥٣٠-٥١٨دام هاي شيطان، صفحات   :تفكري فراتر

  .كنيد

 يآخر زمان بخش يدادهايكه رو ديبه قوم خدا بگو اوالً است كه نيا زياز هر چ شيپ ناوحيمكاشفه  ١٢باب  هدف 

درباره آنچه امروزه با آن مواجه هستند و قرار است به  شانيكتاب به ا. است طانيو ش حيمس انياز نبرد بزرگ م

پولس در . دهد يار مهشد - نيدشمن با تجربه و خشمگ كي - دبا آن روبرو شون ندهيآ تردر يجد يحت يا گونه

و هر نوع   بندهيها و معجزات فر و نشانه اتيبا انواع آ...  دهد يبه ما هشدار م آخر زمان مظهر شرارت تيمورد فعال

 تواند يرا كه م قتياست همراه خواهد بود، چون آنها عشق به حق بندهيبه هالكت فر نيمحكوم يكه برا يشرارت

  ).١٠و  ٩ اتيآ ٢باب  انيكيتسالوندوم (  آنان را نجات بخشد قبول نكردند

 ياز سو. ميخود ساز تيبه خدا را اولو مان يو وابستگ ميريبگ يرا جد ندهيكه آ زديانگ يما را برم وحناي همكاشف

 يبرا يبه اندازه كافولي و باتجربه است،  يقو يدشمن طانياگر چه ش كه دهد يم نانيبه ما اطم وحنايمكاشفه   گر،يد
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 افتي يدر كس تواند يقوم خدا تنها م يبرا ديام). دينيببرا  ٨ هيآ ١٢باب  وحنايمكاشه ( ستيقدرتمند ن حيغلبه بر مس

 انيتا پا يحت شه،يو او وعده داده است هم. او را شكست داد ريشر يروهايو ن طانيشود كه در گذشته فاتحانه ش

 ).٢٠ هيآ ٢٨باب  يمت(وفادار خود باشد  رواني، با پزمان

 

 

  

   بحث براي التيسوا

چه . مينيب يبازماندگان آخر زمان م يها يژگيو يروز هفتم خود را دارا يها ستيما ادونت -١

 ميمراقب باش ديوجود، ما با نيچرا با ا.) دينيرا بب ٤٨ هيآ ١٢لوقا باب ( .يتيچه مسئول نيهمچن  !يازيامت

 كند؟ يم نيما را تضم ينقش، نجات شخص نيكه ا ميفكر نكنو 

 طانيدرست است كه ش نيا. مييگو يسخن م طانيدر مورد قدرت شا بطور كلي، خيلي زياد م -٢

را از  نطايتوانا كه ش يا نجات دهنده ياما من از خدا ممنونم برا باشد؛ يم يموجود قدرتمند

او فكر  به م،يكن يدرباره او دعا م م،يكن يما درباره دشمن خود صحبت م. راند رونيآسمان ب

سخن  يسياكنون چرا در مورد ع. شود ياو در تصورات ما بزرگتر و بزرگتر م و م؛يكن يم

ما قدرتش را بزرگ جلوه  نكهياز ا طانيش م؟يينگو يدر مورد قدرت و محبت و م؟چرايينگو

به  متشبه شدنو با  ديشيانديدر مورد او ب د،يرا در قلب خود نگه دار يسيع. شود يخشنود م م،يده

  ،وايت. يالن ج -. افتي ديخواه رييتغ يو ريتصو

Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, March 19, 1889.  

در انكار  گر،يد ياز سو دهند؟ يرا بزرگ جلوه م طانيقدرت ش ييها به چه روش انيحيمس...  

 وجود دارد؟ يچه خطرات زيوجودش ن تيبلكه واقع طانيقدرت ش قتينمودن نه تنها حق

 

 


