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  ژانويه ١٨تا  ١٢              درس سوم

  هاي عيسي به هفت كليسا پيام

                            

  روز سبت بعد از ظهر

 ٣باب   ،٢٩تا  ١٨ اتيآ ٢، باب ١٧تا  ١٢ اتيآ ٢، باب ١١تا  ٨ اتيآ ٢باب  وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 .١٠ هيآ ٦١باب  اي؛ اشع٢٢تا  ١٤ اتيآ ٣، باب ٦تا ١ اتيآ ٣، باب ١٣تا  ٧ اتيآ

همان طور  د،يتخت خود خواهم بخش يدر رو ييگردد جا روزيكه پ يبه آن كس« : آيه حفظي

  ).٢١آيه  ٣ باب مكاشفه يوحنا( » شدم و با پدر بر تخت او نشستم روزيكه من پ

در اصل به  ها اميكه آن پ يدر حال. فرستد يش مخوي قوم براي ،اميبا هفت پ يا نامه ،وحناي قياز پاتموس از طر يسيع

به طور نبوي نمادهاي شرايط كليسا در طول تاريخ را به  نيهمچن شدند، يمربوط م وحنايدر زمان  ايآس يساهايكل

  .كشند تصوير مي

هر كدام با خطاب . كنند يمتبعيت گانه  ساختار شش همان آنان ازكه  دهد ينشان م ها اميپ نيا پهلو به پهلوي سهيمقا

 »اين چنين بنويس «  مترادفي همچونبخش دوم با عبارت . شوند يآغاز م يسيبا نام توسط ع سايقرار داده شدن كل

 ١استفاده از توصيفات و نمادهاي آمده در باب با  ساهايخود را به هر كدام از كل يسيكه در آن ع شود يآغاز م

خود  ييبه توانا يسيرو، ع نياز ا. بودند سايخاص هر كل يازهايناسب با نتم يسياز ع ها فيآن توص. كند رفي ميمع

ارائه  ساياز كل يابيارز كي يسيع پس از آن،. اشاره نمود شانيمختلف ا يها تيها و موقع به چالش يدگيدر رس

تمنايي براي شنيدن پيام با  اميهر پ تيدر نها. ديآ ونريكه چگونه از مخمصه ب دهد يرا اندرز م سايو سپس كل دهد يم

   .روح و با وعده هايي براي فاتحان خاتمه مي يابد
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و اين هفته در   ،همانطور كه در تحليل و بررسي پيام به كليساي اول در افسس در مطالعه هفته گذشته ديديم

را  سايهر كل يازهاين كند و اميد ارائه مي يسيكه ع ، در خواهيم يافتديد ميخواهمان از شش پيام باقي مانده  مطالعه

 .كند نيتأم زيما را ن يازهايامروزه ن تواند ياو مطمئناً م ن،يبنابرا. نمايد ميبرآورده در شرايط مختلفشان 

  .شويد آماده ژانويه ١٩ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  ژانويه ١٣                    يكشنبه

  به اسميرنا و پرغاموس پيام مسيح

عواقب . بود را اجباري كردهپرستش امپراتور  ي بود كه طي حكميو ثروتمند بود و البته مركز بايشهر ز كي رناياسم

   .اين حكم موجب از دست دادن شهروندي يا جفا ديدن و حتي به شهادت رسيدن منجر مي شد رفتنينپذ

نمود  يمعرف سايكل نيخود را به ا يسيكه ع يا نحوه. ديرا بخوان ١١تا  ٨ اتيآ ٢باب  وحنايمكاشفه 

در  سايبه كل يچه هشدار يسيچگونه بود؟ ع سايكل تيدارد؟ وضع سايكل تيبا وضع يچه ارتباط

  دهد؟ يرابطه با آنچه در شرف اتفاق بود، م

                            

                            

  

 انيحيكه مس ي، هنگامي كاربرد داردرسالت پسا يساهايكلدوران  طور نبوتي براي به رناياسم يسايبه كلارسالي  اميپ

 بيان » ده روز« . دوش يمربوط م به طور نبوتي گرفتند، يقرار م جفاروم مورد آزار و  يتوسط امپراتور انهيوحش  بطور

 حيمس الدياز م پس ٣٠٣سال  از كلسينويكه توسط د يتيبه ده سال آزار و اذ ١٠ هيآ ٢باب  وحنايشده در مكاشفه 

را صادر نمود كه  النيبزرگ فرمان م نيكه كنستانت يزمان اشاره مي كند، افت،يادامه  حيمس الديپس از م ٣١٣تا سال 

  .داد يم يمذهب يآزاد انيحيبه مس
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فرقه هاي گوناگون بت پرستي بود، از جمله فرقه اسقلپيوس، بت شفاي يوناني بود كه مركز ] پرغامه[پرغاموس 

 پرغاموس. مردم از همه جا به معبد اسقلپيوس مي آمدند تا شفا بگيرند. و نماد آن يك مار بود ناميده مي شد] منجي«

جاي تعجب . نقشي راهبردي در ترويج فرقه پرستش پادشاه داشت، كه همچون اسميرنا پرستش آن اجباري بود

سي دارد و جايي نيست كه چرا عيسي گفت كه مسيحيان در پرغاموس در شهري زندگي مي كنند كه شيطان كر

  .است كه سرير او در آنجا قرار دارد

 از او يابيارزكند؟  يم يمعرف سايكل نيخود را چگونه به ا يسيع. ديرا بخوان ١٥-١٢: ٢ مكاشفه

  بود؟ چه آن يروحان تيوضع

ادار باقي در حالي كه بسياري از آنان وف. مسيحيان در پرغاموس با وسوسه هايي از بيرون و هم از درون مواجه بودند

همچون بلعام، . سر سازش فرود آوردند، از ترس آزار و شكنجه، با بت پرستي »نقوالويان « ماندند، برخي، همچون 

، اين اعضا مناسب )١٦: ٣١اعداد (كه در مسير سرزمين موعود، اسرائيل را با ارتداد فريفته و بر ضد خدا گناه ورزيد 

« گرچه شوراي اورشليم .  نظر گرفتند كه ايمان خود را به خطر بيندازندتر ديدند و حتي آنرا بعنوان پاداشي در 

، اصول اعتقادي بلعام، )٢٩: ١٥اعمال رسوالن (را قدغن ساخته بود » روابط شنيع غير اخالقي « و » پيشكش به بت ها 

ي مي تواند به پرغاموس تنها راه حلي كه عيس. اعضاي كليسا را فريفته بود تا تصميم شورا را ناديده در نظر بگيرند

  ).١٦: ٢مكاشفه (است » توبه « : ارائه كند

اگرچه برخي اعضا در كليسا . ميالدي است ٥٣٨تا  ٣١٣كليساي پرغاموس تصويري نبوتي از كليسا طي سالهاي 

 .وفادار باقي ماندند، زوال روحاني و ارتداد بسرعت افزايش يافت

است؟  يبه چه معن، ايمان مرا انكار ننمودي)دينيبب زيرا ن ١٢ هيآ ١٤؛ باب ١٣ هيآ ٢باب  وحنايمكاشفه ( در

تا پاي مرگ «چگونه عدم انكار ايمان به ما كمك مي كند تا در برابر سازش مقاومت كنيم و 

  ). ١٠: ٢مكاشفه (باشيم؟ » وفادار باشيم
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  ژانويه ٤١                    شنبه   دو

  پيام مسيح به طياطيرا

به . كليسا ظلماني شده بودعالوه بر اين ، . نداشت يفرهنگ اي ياسيس اهميت چيه راياطيط شهرها، ريبا سا سهيدر مقا

 يتجار صنف عضو يك ديمردم با در امپراتوري روم  شغل، كيداشتن  ايكسب و كار  كيمنظور اداره كردن 

ودند تا در ضيافت ها ي صنف مجبور باعضا. طياطيرا باالخص براي اجرا و اعمال اين التزام مشهور بود .بودند يم

 يكسان . شركت جسته و در مراسم تشريفاتي معبد حضور بهم مي رساندند، كه اغلب شامل اعمال ناپسند و شنيع بود

آن  انيحيمسبراي  .همراهي و پيروي نمي كردند با اخراج از صنف روبرو بوده و تحريم اقتصادي مي شدندكه 

ي و سازش كامل يا محروم شدن كامل براي خاطر انجيل، يكي را زمان، اين معني را مي داد كه بين سرسپردگ

   .انتخاب كنند

 يمعرف كليساي طياطيراچگونه خود را به  يسيع. ديرا بخوان ٢٩تا  ١٨ اتيآ ٢باب  وحنايمكاشفه 

عيسي فرمان داده بود تا كليسا از چه ويژگيهايي برخوردار  ؟)دينيبب زيرا ن ٦ هيآ ١٠باب  اليدان( كند يم

  چه بودند؟ مشكالت پيش رو براي اجابت چنين خواسته ايو اشد ب

                            

                           

 

به  زابلينام ا. سازش شدو بت پرستي كفر  طيبا مح ي طياطيرا مجبور شده بود تا باسايپرغاموس، كل يسايمانند كل

او را به  يسيع). ٣٣تا  ٣١ اتيآ ١٦باب پادشاهان اول (شد  ليهمسر پادشاه احاب اشاره دارد كه باعث ارتداد اسرائ

آن اعضاي كليسا كه حقيقت را زير پا گذاشت و ايده . )٢٠: ٢مكاشفه ( كشد يم ريبه تصو يروحان يا عنوان فاحشه

  . بت پرستي و الحاد را پذيرفت، مرتكب زناي روحاني شد» ناپاك«هاي 

در خالل اين دوران، خطري كه امت خدا را . بود ١٥٨٥تا  ٥٣٨كليساي طياطيرا نماد وضعيت مسيحيت بين سالهاي 

سنت ها و رسوم جاي كتاب مقدس را گرفت، كهانت بشري . تهديد مي كرد از بيرون كليسا نبود بلكه از درون بود



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

 

      Jan | Feb | Mar   2019         30 
 

كساني كه . و آثار مقدس جاي كهانت مسيح را گرفت و اعمال بعنوان وسيله اي براي رستگاري در نظر گرفته شد

براي قرن ها، كليساي راستين مامن خود را در . نده را نپذيرفتند، شكنجه شده و حتي كشته شدندتاثيرات فاسد كن

ولي عيسي كليساي طياطيرا را براي ايمان و محبتي كه داشتند ). را ببينيد ١٤، ١٣، ٦: ١٢مكاشفه (بيابان ها يافت 

  . س داشتاشاره به اصالحات و شروع بازگشت به كتاب مقد –ستود، كارها و خدمات 

محكم نگاه  ميآ يكه من م يتا زمان ديآنچه دار« : ديشيانديب ٢٥ هيآ ٢مكاشفه باب  كالمدرباره 

 ميدار يسياز ع يزيما چه چ ست؟يچ يو جمع يما به طور فرد يكلمات برا نيا يمعنا. »  ديدار

  ؟آنرا محكم نگاه داريم ديكه با

 ژانويه ١٥                      سه شنبه

  ساي ساردپيام مسيح به كلي

كه شهر  يدر حال. خود را از دست داد و منزلت شهر اعتبار نياما در دوران روم، ا. باشكوه داشت يخيسارد تار

شهر . حاضر آن تيگذشته آن داشت و نه در واقع خيدر تار شهير شكوه و جالل آن ،بهره مند بود تمولهمچنان از 

چنان احساس  دانشهرون. بود رسوخقابل  ريغتقريباً رو،  نياز اتند ساخته شده بود و  بيبا ش يا تپه يبر باالكهن 

  .شد يمحافظت م يدقت يشهر با ب يوارهايكه ازد كردند يم تيامن

تا  ١ اتيآ ٥باب  انيكيتسالوناول و  ٤٤تا  ٤٢ اتيآ ٢٤باب  يو مت ٦تا  ١ اتيآ ٣باب  وحنايمكاشفه 

 وضعيت يبرا عالجيبه عنوان  خواهد يم سارد انيحياز مس يسيكه ع يزيآن سه چ. ديرا بخوان ٨

 هرش يخيتار نهيشيمراقب بودن چگونه با پ هب يسيخود انجام دهند، كدامند؟ هشدار ع يروحان

  ارتباط دارد؟
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به  سايكل. روحاني بودندمرده ها  اكثر آن داند، يسارد وفادار م يسايدر كلرا  يحيتنها چند مس يسيكه ع يدر حال

  .است يروحان رخوت، بلكه متهم به )رايطايپرغامس و ط يساهايمانند كل( شود يمتهم نم يارتداد علن ايگناه  چيه

تقريباً بين سالهاي  ها در دوران پس از اصالحات، پروتستان يروحان وضعيتسارد به طور مؤثر بر  يسايبه كل اميپ

 ريتحت تأث. تشريفات مرده و خودباوري روحاني تنزل يافتبه  سايكه كل يزمان منتسب مي گردد،  ١٧٤٠تا  ١٥٦٥

، تمركز كليسا از فيض انجيل و تعهد به مسيح كاهش يافت و جاي ]دنياگرائي[سيل فلسفه عقل گرائي و سكوالريزم 

ما در واقع از نظر ا د،يرس يدوره اگر چه زنده به نظر م نيدر ا سايكلكيش و بحث هاي خشك فلسفي دادخود را به 

  .مرده بود يروحان

با عبارات  شهيوجود دارند كه هم يانيحيمس. پيام مسيح به سارد براي تمامي نسل هاي مسيحي كاربرد دارد

چنين مسيحياني چيز زيادي در خصوص متأسفانه . شكوهمندانه از گذشته وفادارانه خود به مسيح سخن مي گويند

  .مذهب آنان اسمي است، و فاقد مذهب راستينِ تعهد اصيل به انجيل است. دارندتجربه خود با مسيح براي گفتن ن

 ييها به چه روش ح،يبه مس محض مانيا قيبزرگ نجات از طر قتيبا همواره نگه داشتن حق

و چگونه  ستيآن چ ياند؟ معنا نبوده بيع يكه اعمالمان در مقابل خدا ب مييبگو ميتوان يم

  .دينيرا بب ٤٨تا  ٤٤ اتيآ ٥باب  يمت م؟يكن بيع يبرابر خدا ب اعمال خود را در ميتوان يم

  ژانويه ٦١                      چهارشنبه

  پيام مسيح به كليساي فيالدلفيا

شهر در ). يعني محبت برادرانه(آخرين كليسايي كه توسط عيسي مورد خطاب قرار گرفت، كليساي فيالدلفيا بود 

دروازه اي گشوده به يك فالت وسيع  –در نظر گرفته مي شد شاهراه تجاري قرار داشت و بعنوان دروازي 

. كاوش ها حاكي از اين است كه فيالدلفيا مركزي بود كه مردم براي سالمت و شفا به آنجا مي آمدند. حاصلخيز

. ساكنان شهر بخاطر زمين لرزه هاي مكرر به خارج از شهر نقل مكان كرده و در كلبه هاي محقر زندگي مي كردند

 كند، يم يمعرف اميپ نيخود را در ا يسيكه ع يروش. ديرا بخوان ٩تا  ٧ اتيآ ٣باب  وحنايفه مكاش



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

 

      Jan | Feb | Mar   2019         32 
 

مكاشفه ( »كمي داريقدرت «  در باره  يسيع هيانيمرتبط است؟ ب سايكل نيا تيچگونه به وضع

  د؟يگو يم سايكل تيدرباره وضع يزيچه چ ،)٨ هيآ ٣باب  وحناي

خالل بيداري اول و دوم اطالق مي شود كه در  بزرگ مكتب پروتستان در يايحا بطور نبوتي به سايكل نيبه ا اميپ

تاكيد رو به رشدي بر اطاعت از احكام خداوند و . اتفاق افتاد ١٨٤٤تا  ١٧٤٠بريتانياي كبير و امريكا در بين سالهاي 

معبد خداي «آن بظاهر راهي به سوي قدس آسماني است، بخاطر اينكه در » درب گشوده«. زندگي پاك شده است

يك در بسته شد و در ديگري باز شد ).مقايسه كنيد ٢و  ١: ٤، را با مكاشفه ١٢: ٣مكاشفه (نيز اشاره شده است » من

  . بوقوع پيوست ١٨٤٤اشاره به تغييري دارد كه در خدمت كهانت اعظمي مسيح در سال 

اينكه زمان كوتاه است و اينكه آمدن مسيح چه نشانه هايي داده شده است مبني بر . را بخوانيد ١٣-١٠: ٣مكاشفه 

؟ )١٩: ٢دوم تيموتائوس (اهميت و برجستگي نام خدا كه بر امت وي نوشته شده است چيست نزديك شده است؟ 

در باره كساني كه نام خدا را حمل مي كنند چه  ٦: ٣٤اگر نامي معرف شخصيت و ويژگي يك فرد باشد، خروج 

  مي گويد؟

ختم مي شد، پيام  ١٨٤٤در سال هايي كه به . ها در هر دو سوي اقيانوس اطلس اتفاق افتاداحياي بزرگ در كليسا

وعده خدا براي نوشتن نام خود بر كساني . آمدن قريب الوقوع مسيح در بسياري از قسمت هاي جهان اعالن گرديد

درست به همان اندازه  .كه ظفر يافته اند، حاكي است كه شخصيت و ويزگي هاي خدا در امت وي ديده خواهد شد

كه پيام آمدن قريب الوقوع مسيح صادق است، پيامي كه مسيح وعده مي دهد كه گناهان آنان را بخشيده و احكام 

: ١٠؛ عبرانيان ٦: ١فيليپيان (آنان را بر وي قلبهاي آنان مي نويسد، امت خود را براي واقعه اي عظيم آماده مي سازد 

  ).را ببينيد ١٧و  ١٦

 كه يكار دنيرسان كمال به وعده دارد؟ شما يبرا ييمعنا چه حيمس الوقوع بيقر زگشتبا ديام

  دهد؟ يم شما به ينيتضم چه كرده، شروع حيمس
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  ژانويه ٧١                      پنجشنبه

  وديكيهئكليساي ال

. ر داشتقرا بازرگاني ياصلراه  ريدر مس كهثروتمند  يشهر ،بود هيكيالئود در يسيمورد خطاب ع يسايكل نيآخر

 – يو مدرسه پزشك) شد يم يها نگهدار طال در آن ياديرزيكه مقاد( شيها پشم، بانك توليد صنعت يشهر برا نيا

 ٦٠در حدود سال . ودب شهروندان شده ييخودكفاباعث ثروت  نيا. توليد مي كردچشم مرهم   يدارو كه دارويي،

كمك از روم را رد كردند و  شنهاديد، شهروندان پكر رانيزلزله شهر را و كيكه  يهنگام ح،يمس الديپس از م

 يقنات قيكه شهر فاقد آب بود، آب شهر از طر يياز آنجا. نديبرآ تياز پس موقع توانند يشدند كه خود م يمدع

دور بود، آب در  هيكيمكان از الئود نيكه ا ييو از آنجا. آمد يم سيراپوليه ازگرم  يها كه از چشمه شد يم نيتأم

   . مي رسيد ولرم بودبه شهر  كهزمان 

شهر  ييخودكفا هيروح. ديرا بخوان ٨ هيآ ١٢و هوشع باب  ١٧تا  ١٤ اتيآ ٣باب  وحنايمكاشفه 

  ؟نمود رسوخ هيكيالئود انيحيچگونه به مس

                            

                           

 

خشنودي «ها  ه مشكل آنبلك. كفر سرزنش نكرد ايارتداد همچون  ،يجد يگناه يرا برا هيكيالئود انيحيمس ،يسيع

كه به شهر  يها مانند آب آن. ه بودشد سوق داده يروحان رخوتبود كه به  »خود نيك پنداري«يا » از خويشتن

 ازين يزيشدند كه ثروتمند هستند و به چ يها مدع آن. نه سرد و با طراوت بودند و نه داغ، بلكه ولرم بودند د،يرس يم

  .بودند نايو ناب عريان ر،يخود فق يروحان عيتوضحال، نسبت به  نيبا ا ندارند؛

وضعيت روحاني كليسا كه در شُرُف خاتمه تاريخ زمين قرار دارد را نمادين مي سازد، همانگونه  هيكيالئود يسايكل

يكي از اين پيوند ها، همانگونه در هشدار . كه برخي ارتباط ها را در بخش هاي آخر زمان مكاشفه نشان مي دهد

كليساي « باز مي گردد چرا كه » جامه هاي سفيد « داده شده، به  ١٥: ١٦تاكيدي در مكاشفه  عيسي بصورت
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).  را بخوانيد ١٨: ٣مكاشفه (» الئوديكيه كه از نظر روحاني عريان است نياز به عدالت مسيح دارد تا خود را بپوشاند 

جنگ [اين وسط به نبرد روحاني آرماگدون هشدار به كسي كه جامه هاي خود را نگاه دارد تا عريان راه نرود در 

زمان گزيني عيسي ممكن است در ابتدا بنظر عجيب بيايد، بخاطر اينكه بيش . ارجاع مي شود] نهائي ميان خير و شر

. با اين وجود، دوره آزمايش و سنجش براي همه تمام خواهد شد. از اين امكان دريافت اين جامه ها ممكن نيست

پديدار مي گردد بدليل ] نبرد نهايي بين خير و شر[امه در ارتباط با بالي هفتم و آرماگدون هشدار نگاه داشتن ج

قبل از اينكه خيلي  –اينكه عيسي مي خواهد تا به الئوديكيه يادآوري كند پيشاپيش براي نبرد دهشتناك آماده باشد 

شدار مي دهد تا كه چنانچه از گوشسپاري به اهالي كليساي الئوديكيه را ه ١٥: ١٦از اين رو، مكاشفه . دير شده باشد

، از دست خواهند )١٨و  ١٧: ٣مكاشفه (انرزهاي عيسي غفلت و قصور كنند و در عوض عرياني را انتخاب نمايند 

  ). ٣: ٣تا  ٢٨: ٢اول يوحنا (رفت، و در زمان آمدن او خجل خواهد شد 

مكاشفه (او از آنان مي خواهد تا توبه كنند  .ست داردها را دو كه آن دهد يم اطمينان هيكيالئود يسايبه كل يسيع

باب  غزل غزل هاي سليمانخود به عنوان عاشق در  دنيكش رياو درخواست خود را با به تصو). ١٩ هيآ ٣باب  وحناي

 ٣ باب وحنايمكاشفه ( رساند يم انيو تقاضا دارد كه وارد شود، به پا زند يدر م ستاده،يدر ا كناركه  ٦تا  ٢ اتيآ ٥

تا در سفره اي صميمي  با  وعده داده است  اجازه ورود بدهند،او كه در را باز كرده و به  يتمام كساناو به ). ٢٠ هيآ

  ).٤: ٢٠مكاشفه (عرش حكمراني كنند او غذا بخورند، و در نهايت، با او در 

ارائه  هيكيالئود يسايبه كل اندرزيچه  يسيع. ديرا بخوان ٢٢تا  ١٨ اتيآ ٣باب  وحنايمكاشفه 

 اي؛ اشع٧ هيآ ١پطرس باب اول ( ؟هستندچيزهايي چشم نماد چه  مرهمو  ديطال، جامه سف دهد؟ يم

 يها ستيبه ما به عنوان ادونت ها ني؟ همه ا)دينيرا بب ١٨و  ١٧ اتيآ ١باب  اني؛ افسس١٠ هيآ ٦١باب 

  د؟يگو يچه م م،يدان يم هيكيالئود يسايروز هفتم كه خود را كل

  ژانويه ١٨                      جمعه

   .ديبخوان تيوا يج الن نوشه رسوالن، اعمال كتاب از را ٥٩٢ تا ٥٧٨صفحه  مكاشفه، :تفكري فراتر

مچنان وفادار بود، هدر افسس  سايكل. مي باشد سايهفت كل نيدر ا ينشان دهنده زوال روحان ،ساهايبه كل اميهفت پ 

پرغاموس و . وفادار بودند تا حد زيادي ايالدلفيو ف رنايدر اسم ساهايكل. خود را از دست داده بود هياول عالقهاگر چه 
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طياطيرا بيشتر و بيشتر سازش كردند تا اينكه جمعيت كثيري از ايمانداران آن كليساها بطور كامل از ايمان خالص 

اين كليسا با تعداد كثيري از مسيحيان . در وضعيت بحران جدي بود كليساي سارد. شاگردي به ارتداد كشيده شدند

 در  هيكيالئود يسايكل. انجيل توازن و هماهنگي نداشتند، در حالي كه فيالدلفيا معرف تعداد قليلي از ايمانداران بود

  . چنان وضعيت رخوت روحاني و خود شيفتگي بود كه چيز خوبي نمي توان درباره آن كليسا گفت

وجود، ممكن است  نيبا ا. دهد يم ييها وعده رنديپذ يمرا  يو حتيكه نص كليساهاييبه  ام،يدر خاتمه هر پ يسيع

داده شده  يها در وعده يدرخور توجه يشيافزا ،همراه با شواهد مبني بر زوال در كليساها مشاهده شود كه  نيچن

در حالي كه هر كليسا مسير . كند يم افتيوعده در كيتنها عيسي به او اولين پيام را مي دهد، افسس كه . وجود دارد

 ت،يدر نها. كند يم افتيدر يشتريب يها وعده ،يقبل يسايكل نسبت به يكهر نزولي روحاني را دنبال مي كند، 

 بارگاهشدن در  ميسه: وعده را بدست آورد نينمود، بزرگتر افتيوعده در كيكه تنها  يدر حال هيكيالئود يسايكل

  ).٢١ هيآ ٣باب  وحنايمكاشفه ( يسيع

   بحث براي سواالتي

بيانيه اي  ساها،يدر كل يروحان زوالهمراه با به هر يك از كليساها در توالي، ها  وعده شيزااف -١

 انيروم( را بازتاب مي دهد كه هنگامي كه گناه افزايش مي يابد، فيض به وفور ارزاني مي شود

هر چقدر هم كه  سايكل« وعده در پرتو بيانيه اي بينديشيدكه مي گويد ؟ به آن )٢٠ هيآ ٥باب 

توجه خود را بر آن اهم  حياست كه مس نيزم يباشد، تنها هدف بر رو بيع يو دارا فيضع

 سازد يم تيالقدس تقو روح لهيوسبمحافظت كرده و  اقياو دائماً آن را با اشت. »معطوف مي دارد 

 ... ،وايت. يالن ج -. »

-Ellen G. White, Selected Messages, book 2, p. 396. 

بودن دشوار  يحيمس ،كالنشهر ها و  يتجار ،يصنعت يكه در شهرها نديگو يم اغلب انيحيمس -٢

وفادار ماندند  ليبودند كه به انج يانيحيمس ايدر آس ابيكام يكه در شهرها تيواقع نياز ا. است

با  ايآس انيحيآموخت؟ به مس توان يم يزيچه چ  نشدند، فيكفر ضع طيمح يفشارها زيرو در 

مفهوم در جهان بودن اما از . ديشيانديب ١٩تا  ١٥ اتيآ ١٧باب  وحناير د يسيع يعاتوجه به د
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 يبزرگ زندگ يكه در شهرها يكسان ژهيبو يامروز انيحيجهان نبودن چگونه در مورد مس

 شود؟ ياعمال م كنند، يم

ارسال  اميدر پ مانبه كالم داده شده به خود ميتوان يچگونه م ي روز هفتمها ستيما ادونت -٣

 م؟يتوجه كنبهتر اعتنا و  انيكيه الئودب شده 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


