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  مارس ١فوريه تا  ٢٣    نهم درس

  شيطان و دو متحدانش

                            

  روز سبت بعد از ظهر

 اتيآ ٢باب  انيكيتسالون دوم ؛٢٤ هيآ ٧باب  الي؛ دان٨ هيآ ١٧باب  مكاشفه؛ ١٣باب  مكاشفه: مطالعه اين هفته

 .٣٨ هيآ ١٨پادشاهان باب اول   ؛١٦تا  ١٤ اتيآ ١٢باب  مكاشفه؛ ١٢تا  ٢

فرزندان او كه  هيشد و رفت تا با بق نيرو اژدها نسبت به آن زن خشمگ نياز ا «: آيه حفظي

به  ايبجنگد و اژدها در كنار در دهند يشهادت م يسيو به ع دارند يخدا را نگاه م يها فرمان

  ).١٧ه آي ١٢ باب مكاشفه( «  ستاديانتظار ا

خدا حمله مي كند، شامل جفا بوسيله روم بت ، شيطان را به تصوير مي كشد كه به امت وفادار مكاشفه ١٢باب 

و  ١٤، ١٣، ٦: ١٢ميالدي؛ مكاشفه  ١٧٩٨-٥٣٨(سال /روز ١٢٦٠پرست و بعداً روم وابسته به سيستم پاپ در خالل 

 رياما با كمك دو متحدش به تصو يينبرد نها ياو را در حال آماده شدن برا ١٣باب  ). ، سه شنبه را ببينيد٧درس 

تحت هدايت شيطان، اژدها و اين دو حيوان . به تصوير كشيده شده اند يوحش يواناتيحبعنوان دو كه هر  كشد، يم

وحشي در پايان متحد مي شوند تا بر ضد فعاليت هاي رهايي بخش خدا عمل كرده و اتحاد با جهان را بدست 

  . آورند

ولي وقتي به نبوتهايي ميرسيم كه . استتعبير نبوتهاي  گذشته كه هم اكنون محقق شده اند ساده  .الزم است اطياحت

خداوند به ما نشان مي دهد كه . هنوز محقق نشده اند، مانند درس روز سه شنبه، بايد بيشتر دقت كنيم و مراقب باشيم

چه چيزي در پايان اتفاق خواهد افتاد تا غافلگير نشويم، ولي آنها به ما نمي گويند كه دقيقاً چطور وقايع نهايي 

بياييد . بنابر اين بايد مراقب باشيم تا فراتر از آنچه كه نبوت مي گويد فرض و گمان داشته باشيم. هند شدگشوده خوا
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تا به ما تعليم دهند كه چگونه امروز زندگي كنيم و براي : فراموش نكنيم كه نبوت هاي مكاشفه اهداف عملي دارند

   . آينده آماده باشيم

  .شويد آماده مارس ٢ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  فوريه ٢٤                    يكشنبه

  وحش دريا

 لوحش كدامند و مراح يها يژگيو. ديرا بخوان ٨ هيآ ١٧و باب  ٨و  ٤تا  ١ اتيآ ١٣باب  مكاشفه

  باشند؟ يش چه مآمدن وجودبه 

                            

                           

 

 فياست، توص ياسيقدرت س معرفكه وحش  يدر حال.مي آيداز آب بيرون  مي بيند كه جانوري غول پيكر وحناي

جمعيت زياد منطقه اروپاست كه جانور  نماد ايدر. است ياسيو هم س يدارد كه هم مذهب ياشاره به قدرت ايوحش در

   ).١٥: ١٧مكاشفه (دريايي پس از سقوط امپراتوري روم از آن بر مي خيزد 

 مكاشفه يهفت سر و ده شاخ مانند ازدها يدارا شوح. كند يم فيصآمدن از آب تو رونيوحش را در حال ب وحناي

و بر  زيكفرآم يوحش نام يبر سرها . دارد و رابطه نزديك آنرا با روم بت پرست نشان مي دهد ٤و  ٣ هيآ ١٢باب 

در  قوم خدا جفايآزار و  يبرا طانيكه ش دهستن ييها وحش قدرت يسرها. قرار دارد  يسلطنت يها ها تاج شاخ يرو

و شهرتي الهي اشاره مي كند كه وحش  به عنوان زينام كفرآم). ١١تا  ٩ اتيآ ١٧باب  مكاشفه(بكار برد  خيطول تار

هستند كه از پس از  ييها از ملت نمادهاييكه  كنند ياشاره م ٢٤ هيآ ٧باب  اليده شاخ به دان .آن را طلب مي كند

  .دهند يروم را نشان م يمرحله مربوط به پاپ امپراتور ها يژگيو نيا. آمدند ودروم بوج يامپراتور يفروپاش
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حيوان چهار  يها يژگيوحش و  ب،يترت نيبه هم. ي است كه پاهاي خرس  و دهان شير داردپلنگ هيشب ،درياوحش 

- بابل، مادها: تشريح شده اند٧تا  ٢ اتيآ ٧باب  اليدر دانكه ) جهان يها يامپراتور ينمادها( را بعنوان وحش

 ايكه وحش در دهد يو نشان م كند يمعكوس فهرست م بيها را با ترت آن وحنايوجود،  نيبا ا .و روم وناني  ا،ه پارس

  .روم مرتبط است يامپراتور ال،يدان ٧به چهار وحش در باب 

خود را  ميقدرت، تاج و تخت و اقتدار عظ ) امپراتوري روم بت پرست كه توسط شيطان توانمند شده است(اژدها 

پس  ،)٢٧ هيآ ٢باب  مكاشفه(داده است  حيدرست همانطور كه پدر تاج و تخت و اقتدار خود را به مس. ش دادبه وح

  .كند يم اعطا نيزم يخود بر رو ينيو جانش گيندينماشيطان نيز 

 » ماه«  ٤٢ در طي تاريخ مسيحيت وحش،جفاكارانه  يها تيكه دوره فعال كند يم انيب ٧ – ٥ هيآ ١٣باب  مكاشفه

« كه سه و نيم » زماني و زماني و نصف زمان طول كشيد « همانگونه كه ديديم، جفاي زن پاكدامن براي .باشد يم

نبوتي برابر » ماه « چهل و دو ). مقايسه كنيد ٢٥: ٧؛ را با دانيال ١٤و  ١٣: ١٢مكاشفه (نبوتي مي شود » سال « يا » زمان 

بنابر اين، زماني و زماني و نصف زمان، ). ٦: ١٢مكاشفه (شود  سال مي/روز ١٢٦٠ضرب شده و  ٤٢روز كه در  ٣٠با 

وحش به شدت  يكه سرها يمرحله زمان نيا .ساله معطوف مي شود ١٢٦٠روز، همگي به همان دوره  ١٢٦٠ماه و  ٤٢

دارد و را به همراه  انيجهان نيتحس نيا. گردد يباز م يها، وحش به زندگ با بهبود زخم. رديپذ يم انيپا ،مجروح شده 

  .كنند يها اژدها و وحش را پرستش م آن

  فوريه ٢٥                    دوشنبه

 هاي وحش دريا فعاليت

ماه  ٤٢. سخن گفت جفااز آزار و  يخاص يدرباره دوره زمان ٥ هيآ ١٣باب  مكاشفه م،يديد روزيهمانطور كه د

( . باشد يم ١٤ هيآ ١٢باب  شفهمكادر  سايكل/زن تيآزار و اذ سال/روز ١٢٦٠ يوحش همان دوره زمان يها تيفعال

سال . )مطالعه روز سه شنيه را ببينيد ٧در درس ]. ٦: ٤، حزقيال  ٣٤: ١٤اعداد [است سال  يك نماد نبوتيروز يك 

پاپ  يروم به رهبر يسايكه كل يزمان كند، يرا مشخص م ييشگويدوره پ نيآغاز ا باًيتقر حيسم الديپس از م ٥٣٨

انقالب  يدادهايرو. بر جهان غرب حاكم بود مقرر نمود يكه در طول قرون وسط ييسايخود به عنوان قدرت كل
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و مذهب  سايظالمانه كل كومترو، ح نيوارد نمود و از ا الديپس از م ١٧٩٨ لبر وحش در سا يفرانسه ضربه مرگبار

  .داد انيدر دولت را به طور موقت پا

 ١٢تا  ٢ اتيآ ٢باب  انيكيتسالوندوم و  ٢٤ هيآ ٧باب  اليرا با دان ٨تا  ٥ اتيآ ١٣باب  مكاشفه

 فاتيبازتاب دهنده توص ييها وهيبه چه ش ايوحش در يها تيفعال به چه روشهايي .ديكن سهيمقا

  است؟ متمردشاخ كوچك و مرد 

                            

                           

 

 ييكفرگو  د،ير عهد جدد. اند ه شد انيب يياز لحاظ كفرگو نبوتي سال/روز ١٢٦٠وحش در طول دوره  يها تيفعال

عمل غصب اقتدار او و ) ٦٥تا  ٦٣ اتيآ ٢٦باب  يمت  ،٣٣ هيآ ١٠باب  وحناي(با خدا  ينشان مطالبه برابر تواند يم

ست، تا نام و خيمه او و كساني كه در آسمان خدا ضد بر«  ايش درحو يها ييكفرگو). ٧ هيآ ٢باب  مرقس(

 حيكه مس ييجا  ساكن است، يخدا در معبد آسمان). ٦ هيآ ١٣باب  مكاشفه( »سكونت دارند  را بي حرمت سازد 

 نيگزيبا جا است تا حيمس يگر يانجيكار مبي اثر كردن در پي  ايوحش در. بخاطر رستگاري ما خدمت مي كند

  .را انجام دهد گناهان آمرزشنجات و ، يبشر يك كاهن نمودن

در زماني كه كاتوليك روم مقام و اقتدار خدا را  ه دارد كهاشار تيحيبه زمان ارتداد عمده در مس مكاشفه ١٣باب 

و شهادت روبرو  جفابا آزار و  شدندم نور ميكه تسل يكسان .توسط پاپ به عنوان راس آن مطالبه نمود، محقق شد

يخ زمان حاضر نمي تواند تار شوند، يمتعصبانه در نظر گرفته م يخشن و حت بيانيه هايي نياگر چه امروزه چن. شدند

   . را پاك كند، صرف نظر از اينكه چه تعدادي از مردم چنين چيزي را بخواهند

 نيكه ا يحال مادام نيو در ع ميوفادار بمان سايكل خيدرباره تار ييشگويبه پ ميتوان يما چگونه م

  م؟يمهربان و مراقب باش  م،يكن يارائه م گرانيرا به د قيحقا
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  فوريه ٢٦                    سه شنبه  

  خاسته از زمينوحش بر

 يدادهايبا رو. تشريح مي كندساله /روزه ١٢٦٠ فعال روم را در خالل دوره نبوتي  قدرت ،مكاشفه ١٣اول باب  مهين

 تيزخم كشنده در نها نيوجود، ا نيبا ا. نمود افتيكشنده در يزخم ،ياسيس -ينظام مذهب نيانقالب فرانسه، ا

زخم كشنده را  نيباب نحوه اتفاق افتادن ا نيدوم ا مهين. نمود اءيحا گرينظام را بار د نيو ا افتيبهبود خواهد 

  .كند يم فيتوص

 ١٢باب  مكاشفهوحش دوم كدامند؟ با توجه به  يها يژگيو. ديرا بخوان ١١ هيآ ١٣باب  مكاشفه

  ست؟يچ زد،يخ يبرم نيوحش از زم نيكه ا تيواقع نيا تي، اهم١٦تا  ١٤ اتيآ

                            

                           

 

 يوحش به عنوان قدرت مشابه با قبل نيبه دوم نيا. ديآ يم رونيب نيكه از زم كند يرا مشاهده م يگريوحش د وحناي

 نيا. دارد خطر يب يظاهر نيوحش زم  وحشتناك داشت، يرهوجود، در تضاد با وحش اول كه ظا نيبا ا. اشاره دارد

 نياز ا. باشد يم حينماد منحصر به مس مكاشفهبرّه در ). ١١ه يآ ١٣باب  مكاشفه(برّه دارد  يوحش دو شاخ مثل شاخها

  .دارد حيبه مس هيشب يقدرت آخر زمان ظاهر نيا  رو،

سال محافظت نمود كه نمادي از / روز ١٢٦٠از زني در برابر سيل جفا در ختم كه  در قلمروي ظهور كرد  قدرت، نيا

ميني بطور بديهي يك بازيگر تازه بر روي صحنه است، اين وحش ز). ١٦-١٤: ١٢مكاشفه (كليساي راستين خدا بود 

كه بعنوان قدرت جهاني پس از وحش دريا برخاسته و در وقايع انقالب فرانسه زخم كشنده اي دريافت نموده است، 

  .  كه بدين معني است كه وحش زميني بازيگر خاص آخر زمان است
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رد، كه وعده قدرت و عظمت مي دهد و توجه جهان را در قدرت ظهور ك ١٧٩٨كدام ملت از دنياي نوين در سال « 

يك ملت، تنها يكي، با مشخصات نبوت . به خود جلب مي كند؟ كاربرد سمبل به كسي اجازه سوال نمي دهد

  .الن جي وايت  –. مطابقت دارد؛ بدون اشتباه به اياالت متحده امريكا اشاره مي كند

Ellen G. White, The Great Controversy, p. 440.  

نشان مي دهد كه امريكا كه اكثريتي پروتستان دارد، سرانجام مانند اژدها شروع به سخن گفتن مي  ١١: ١٣مكاشفه 

اين قدرت آخر زماني سبب شد كه كل دنيا اولين . كند، همچون شيطان، با تاثيري جهاني مشابه با امپراتوري روم

با كالمي ديگر، اياالت متحده، كه يكبار مامن و ماوايي . وحش را پرستش كند، كه زخمي كشنده دريافت كرده بود

  .  براي كليسا فراهم ساخته بود، در زماني نقش جفاگر را در وقايع ايام آخر بازي خواهد كرد

به  رشيقدرت و تأث  شد، ييوحش شناسادومين بار به عنوان  نيمتحده نخست االتيكه ا يهنگام

متحده  االتيا ييشناسا دييچگونه به تأ تيواقع نيا. نبود به آنچه امروزه است، كيوجه نزد چيه

  كند؟ يكمك م ييشگويشده در پ دهيكش ريبه عنوان قدرت به تصو

  فوريه ٢٧                    شنبه  چهار

  تصوير وحش

 ٢و اعمال رسوالن باب  ٣٨ هيآ ١٨پادشاهان باب اول . ديا بخوانر ١٣و  ١٢ اتيآ ١٣باب  مكاشفه

ها آوردن  آن نيتر كه بزرگ -وحش  بندهيفر يها تيفعال تيدرك ماه چگونه به ما در ٣ هيآ

  كند؟ يكمك م  -آتش از آسمان است 

                            

                            

با انجام معجزات، وحش شبيه به بره بسياري را متقاعد خواهد كرد كه كالم آن درست است به رغم اينكه در 

طريق عامل روحگرائي، معجزات شكل خواهد گرفت، بيمار شفا خواهد  از« . هماهنگي و توازن كامل با كالم نيست

  .الن جي وايت» يافت و بسياري از شگفتي هاي غير قابل انكار صورت خواهد گرفت 
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Ellen G. White, The Great Controversy, p. 588  

 كنند ايدر وحش ريصوت ساخت به بيترغ را نيزم ساكنان تا كرد خواهد كمك بره به هيشب وحش به معجزات نيا

 .نمود افتيدر كشنده يزخم كه

 هيوحش شب . سياسي اشاره دارد _روم وابسته به پاپ، به عنوان قدرت مذهبي  اءيبه اح ايبهبود زخم كشنده وحش در

همچون اژدها شروع به سخن گفتن مي كند و قدرت وحش دريا را اعمال كرده و عدم تحمل خود را با اين  به برّه

   . به اقوام ديگر نشان مي دهدنماد ها 

چنين اعمالي با اصول اين حكومت مغايرت دارد، به نبوغ نهادهاي آزاد آن، با اظهار علني اعالميه استقالل، و با « 

اين وحش شبيه بره . ولي تناقض و ناسازگاري چنين حركتي با نمادي كه معرفي شده مطابقت دارد.... قانون اساسي 

  ....ولي شبيه يك اژدها صحبت مي كند –رار به پاكي، آرامي و بي خطر بودن دارد كه اق –شاخداري است 

در اينجا بطور واضح شكلي . به آنان مي گويد كه بر زمين ساكن شويد، تا آنان بتوانند تصويري شبيه وحش بسازند« 

ي قابل توجه مبني بر از يك حكومت ارائه شده كه به موجب آن قدرت قانونگذاري به مردم سپرده شده، يك گواه

  .اينكه اياالت متحده ملتي است كه در نبوت مشخص شده است

تصوير وحش كدام است؟ و چگونه شكل مي گيرد؟ تصويري كه توسط وحش دو شاخ شكل گرفته، امثناي ولي « 

  . كه تمثال وحش نيز نام دارد. تمثال و تصوير مربوط به خود وحش است

 يعنيچه شكلي است و چگونه شكل مي گيرد، بايد ويژگي هاي خود وحش سپس براي آموختن اينكه تصوير 

  .  سيستم حكومتي پاپ مطالعه شود

وقتي كه كليساي اوليه با جدايي از سادگي انجيل و پذيرش مناسك و رسوم بت پرستي فاسد گرديد، روح و « 

نتيجه . هاي دنيوي و غير ديني افتادقدرت خدا را از دست داد؛ و بخاطر كنترل ضمير مردم، در پي حمايت از قدرت 

آن سيستم حكومتي پاپ بود، كليسايي كه قدرت حومت را كنترل و آن را براي پيشرفت كارهاي خود بكار مي 

  ...»ارتداد«برد، خصوصاً براي مجازات 
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مي شود، بر  هنگامي كه كليساهاي پيشگام اياالت متحده، با چنين اصول اعتقادي كه با هم در اشتراك دارند متحد« 

حكومت تاثير گذارده و احكام خود را تحميل كرده و نهادهاي خود را ابقا مي نمايد، سپس امريكاي پروتستان 

تصوير سلسلسه مراتب روم را شكل داده، و تاوان مجازات هاي مدني نتيجتاً بطور اجتناب بر دگرانديشان خواهد 

  ... بود

ان است كه رشد خواهد كرد هنگامي كه كليساهاي پروتستان در تصوير وحش معرف شكلي از ارتداد پروتست« 

  .الن جي وايت. تحميل عقايد تعصب آميز  خود باشدجستجوي كمك از قدرت هاي مدني براي 

Ellen G. White, The Great 21 Controversy, pp. 442–44  

  فوريه ٢٨                    شنبه  پنج

  نشان وحش

 قدرتاين . خواهد نمود فايرا ا ينقش اصل ييبه برّه در بحران نها هيشب كه وحش دهد ينشان م مكاشفه ١٣باب 

 يبازتاب سيستم نيا . جهاني سيستمي سراسري ايجاد خواهد كرد كه به كنترل اعتقادات مردم مبادرت خواهد ورزيد

   .تحت كنترل پاپ مي باشد يقرون وسط تيحياز مس

 يرابطه زدن نشان بر رو. ديرا بخوان ٨تا  ٤ تايآ ٦باب  هيو تثن ١٧و  ١٦ اتيآ ١٣باب  مكاشفه

  ؟چه ارتباطي داردخدا  يها و دست راست با فرمان يشانيپ

                            

                           

 

خود  يشانيپ ايدست راست  يتحت فشار قرار خواهند گرفت كه نشان وحش را بر رو يمردم تمام طبقات اجتماع

 كند يم ييافراد متعلق به خدا را شناسا ،هردرست همانطور كه م. وحشبا  ونديپ يعنينشان  نيا افتيدر. بزنند

  .كند يوحش را مشخص م گانپرستش كنند زينشان وحش ن  ،)١ هيآ ١٤باب  مكاشفه؛ ٤و  ٣: ٧مكاشفه (
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بر اساس  يشانيپ ايقرار گرفتنش بر دست راست . باشد ينم يا نوع عالمت قابل مشاهده چينشان وحش ه

 هيتثن( ببندندخود  يشانيپ ايبر دست  يخدا را به عنوان نشان عتيداد تا شر لياسرائ يبه بن يت كه موساس يدستورالعمل

خدا و بر دست راست به  عتيقرار دادن ذهن با شر ريتأث تحتبه  يشانيكه نشان بر پ كند ياشاره م نيا). ٨ هيآ ٦باب 

  .اشاره دارد ،دهند يرفتار، آنچه مردم انجام م

 ١٤باب  مكاشفه(خواهد بود  شيها از خدا در نگه داشتن فرمان يعبادت و فرمانبردار ،ييدر بحران نها يمسئله اصل

همانگونه كه سبت عالمت . از خدا خواهد بود يو فرمانبردار يفرمان سبت به طور خاص آزمودن وفادار). ١٢ هيآ

و  عالمت اطاعت از وحش زي، نشان وحش ن)٢٠و  ١٢ هيآ ٢٠باب  اليحزق(قوم وفادار خدا است  يفرمانبردار زيمتما

  .باشد يم اتحاد با او 

 ت،يواقع نيگواه ا نيتر بزرگ. كند يخدا عمل م احكام يبه جا يبشر يها فرمان نيگزينشان وحش به عنوان جا

 نييتعروز هفتم سبت، روز  يبه عنوان روز عبادت به جا) دينيرا بب ٢٥ هيآ ٧باب  اليدان( كشنبهي ينهاد انسان جاديا

خلقت  يو روز هفتم سبت از ابتدا م؛يكن يما خداوند را به عنوان خالق عبادت م. باشد يشده در كتاب مقدس م

 يخدا به روز آفرينندگيعالمت  رييتغ يتالش برا. بوده است يو آفرينندگي يقيجهان ما به عنوان عالمت حق

هنگامي كه هرمان .... وحش سبت پاپي مي باشد  نشان« .باشد يغصب نمودن نقش و قدرت خدا م برايتالش  گر،يد

آنگاه ... سبت جعلي تحميل خواهد شد، و صداي بلند فرشته سوم بر عليه پرستش وحش و تمثال او هشدار مي دهد، 

  الن جي وايت. كساني كه همچنان به طغيانگري ادامه مي دهند، نشان وحش را دريافت خواهند نمود

Ellen G. White, Evangelism, pp. 234, 235.  

  نيا. كند  عدد جانور را محاسبه تواند يباشد م  باهوش  و هر كه  است  ييخود معما  نيا: مي گويد ١٨: ١٣مكاشفه 

مرد « اين مرد كيست؟ پولس او را به عنوان . » است  ٦٦٦او   نام  حروف  يو مقدار عدد  است  انسان  كي  عدد، اسم

اين چهره به قدرت پاپ اشاره مي كند  كه توسط وحش دريا نمادين ). ٣: ٢لونيكيان دوم تسا(تشريح مي كند » گناه 

شده است، كه نام كفرآميز آن بر روي سرهايش اشاره به عنوان الهي است كه براي خودش مدعي است، تا 

 . باصطالح جايگاه پسر خدا را بر روي زمين بگيرد
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  مارس ١                      جمعه

وجود، ما  نيبا ا. خواهد بود خيتار انياز اطاعت در پا يكه سبت عالمت دهد ينشان م مكاشفه :تفكري فراتر

تنها  كشنبهينگه داشتن . ستيداشتن نشان وحش ن ياكنون خود به معنا كشنبهيكه نگه داشتن  ميداشته باش اديبه  ديبا

اند و  عبادت  را درك كرده يروز برا كيموجود، مسائل مربوط به انتخاب  يها بيكه مردم با وجود فر يزمان

  .قرار دارد ندهين در آيآن زمان همچن حال، نيبا ا. مخالف با خدا باشد، نشان وحش خواهد شد ايانتخابشان موافق 

از جمله  ساهايدر همه كل. است امدهيزمان آزموده شدن هنوز ن. نكرده است افتيكس هنوز نشان وحش را در چيه« 

 نند،يكه نور را نداشته باشند و تعهد فرمان چهارم را نب يكدام تا زمان چيه. جود دارندو يواقع انيحيم مسور كيكاتول

عبادت  هيبلند فرشته سوم به بشر عل اديو فر  اجرا شود، يلبكه حكم نگه داشتن سبت تق ياما هنگام. شوند يمحكوم نم

كه همچنان  يسپس، كسان. شدخواهد  دهيدرست و اشتباه به وضوح كش انيخط م  هشدار بدهد، رشيوحش و تصو

  ،وايت. يالن ج -خواهند نمود  افتيبه تخلف ادامه دهند نشان وحش در

—Ellen G. White, Evangelism, pp. 234, 235  

 نيبا ا. باعث از دست رفتن يك فرد و يا نجات او نمي شود كشنبهينگه داشتن  امروزه كه ميداشته باش اديبه  دييايب

 يعبادت آزمون وفادار يبرا يخواهد شد و انتخاب روز يست كه نشان وحش مسئله اصلا هديوجود آن زمان رس

خود  يرا برا ينبو مكال راسخ يا هيكه كتاب مقدس را برداشته و با روح خواهد يم خدااز قوم  مكاشفه. خواهد بود

 .اند، برسانند نكرده افتيكه هنوز آن را در يرا به كسان حيمس ليش خود را بكنند كه انجمطالعه كنند و تمام تال

   بحث براي سواالتي

و  يمذهب يها در حوزه يشاتيچه گرا د،يكن يرا مشاهده م يجهان امروز تيوضع همچنانكه -١

 ؟به پيش مي روند ١٣باب  مكاشفه نبوت بسوي محقق شدن  رسد يبه نظر م كه ديابي يم ياسيس

باشد؟ به  ديها چگونه با فرقه ريدر سا انيحينگرش ما نسبت به مس م،يهست انيمنتظر پا همچنانكه -٢

ها  فرقه ريشدن به خدمتگزاران سا كيبه دنبال نزد ديخدمتگزاران ما با: ديفكر كن ريز اندرز

 يجد يتيها مسئول آن. ديدعا كن كند، يم يگر يانجيم شانيبرا حيافراد كه مس نيا يبرا. باشند



Farsi Quarterly Lessons                                       ٢٠١٩سه ماهه اول سال    |  سبت گروه بزرگساالندروس    كليساي ادونتيست هاي روز هفتم                             

 

      Jan | Feb | Mar   2019         100 
 

 -. ميها نشان ده به چوپانان گله قيو عم يجد يا عالقه ديبا ح،يما به عنوان رسوالن مس. دارند

  ... ،وايت. يالن ج

—Ellen G. White, Testimonies for the Church, 2 vol. 6, p. 78.  

 ريغ ياز نشان دادن روح ميتوان يها، چگونه م فرقه ريسا انيحيما در نگرش خود نسبت به مس 

 نكهيبدون ا ميقائل شو حتراما شان يشخص دهيها و عق آن يبرا ديچگونه با م؟ياجتناب كن يحيمس

 م؟ياندازيخود را به خطر ن يباورها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


