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  مارس ٨تا  ٢    درس دهم

  انجيل ابدي خدا

                            

  روز سبت بعد از ظهر

؛ ١٤و  ١٣ اتيآ ١٢باب  جامعه؛ ١٤ هيآ ٢٤باب  ي؛ مت١٢تا  ٦ اتيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 .١٠تا  ٨ اتيآ ٣٤، باب ٩ هيآ ٢١باب  اي؛ اشع١١تا  ٢ اتيآ ٢٠اب خروج ب

 » ندينما يرا حفظ م يسيع مانيكه احكام خدا و ا نيسصبر مقد نجاستيدر ا« : آيه حفظي

  ).١٢ه آي ١٤ ابمكاشفه يوحنا ب(

اهد نمود وحش چنان موفق خواهد بود كه جهان انتخاب خو طانيآخر زمان ش بيكه فر دهد ينشان م وحنايمكاشفه 

كه خدا  نديگو يبه ما م ٥تا  ١ اتيآ ١٤باب  وحنايوجود، مكاشفه  نيبا ا. دينما افتيرا عبادت كرده و نشان او را در

  .كنند ينم نيچن انيكه اكثر جهان يزمان ،ستنديا يخداوند م يكه برا يماندگان خود را خواهد داشت، كسانزبا

بايد  ي، چه كس)كنند يرا عبادت م يزيچ شهيهمه هم(نكنند  ايادت كنند عب كهكنند،  دانتخابيدر انتها مردم با

 از انتخاب خودنماد  عنوان دست راست خود به اي يشانيپ يعبادت كنندگان وحش نشان را بر رو. باشد يم پرستش

  .خواهند كرد افتينظام مرتد با ذهن و اعمال خود، در نيخدمت كردن به ا براي

مشاهده نشده است،  كاستيكه از زمان پنطخواهد بود  يا گونه هب ليانتشار گسترده انج حال، جهان شاهد نيدر ع

 يا و فرشته«  هشدار خود را خواهد فرستاد يها اميمتمرد، خدا پ بشرخدا بر  يها ياز آمدن داور شيپ. خواهد بود

و زبان  لهيرا از هر امت و قب نين زمرا دارد تا ساكنا يجاودان ليو انج كند يكه در وسط آسمان پرواز م دميرا د گريد

 ).٦: ١٤مكاشفه (»  و قوم بشارت دهد
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 تيتمام بشر يبرا حياست كه مرگ مس ليدل نيكه به هم ابند،ينابود شود بلكه همه نجات  يكس خواهد يخدا نم

  .ريخ يو چه كس رفتيرا خواهد پذ آن تمهيدات ياست كه چه كس نيمسئل ا. بود

  .شويد آماده مارس ٩ در سبت روز براي تا كنيد العهمط را هفته اين درس* 

  مارس ٣                    يكشنبه

  هاي سه فرشته پيام

در قالب سه فرشته سخنگو در حال  نيكه به طور نماد فرستد يهشدار خود را م يها اميخدا پ ان،ياز پا شيدرست پ

 شواهد. باشد يم رسان اميپ يبه معن) angelos(معادل فرشته  يونانيواژه . اند شده دهيكش ريپرواز در آسمان به تصو

سپرده  شانيآخر زمان به ا يها اميكه پبراي قوم خدا ايستاده اند كه سه فرشته پيشنهاد مي كند وحنايمكاشفه  متقن از

  .ها را با جهان به اشتراك بگذارند شده است تا آن

فرشته با عنوان  نياول اميپ. دينرا بخوا ١٤ هيآ ٢٤باب  يمت به همراه  ٦ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه 

« شرح اين اعالميه با عنوان . نام برده شده است) ٦ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه ( يجاودان ليانج

 اميپ نيچرا ا د؟يگو يبه ما م چه چيزي فرشته اول مايمحتوا و هدف پدر باره » انجيل ابدي 

  ؟محور اعتقادات ماست

                            

                           

 

 ليانج .در چارچوب ساعت داوري خداست كه بر جهان واقع مي شود ليانج اعالميه  زمانالآخر  اميپ نيولا نيا

انجيل . آنان نجات مي بخشد يبرا و كار او حيمس يسيع اساس ايمان بهرا بر  بشركه  ،خداست بارهخوش در  يخبر

و در جاي خود به پيش مي رود، حتي قبل از نقشه ا. است بخاطر اينكه خدا هرگز تغيير نمي كند» ابدي و جاوداني«

. شامل رستگاري و داوري استفرشته اول،  اميپ).  ٢: ١، تيطس ٩: ١دوم تيموتائوس (اينكه ما هستي داشته باشيم 
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ارائه  دياست كه ام يكسان يبرا يهشدار داور نياما همچن رنديپذ ياست كه آن را م يكسان يخبر خوش نجات برا

   .يرندنمي پذشده آن را 

 يفورها  اميپاين ). ٩و  ٧ اتيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه (اند  شده فيتوص »آواز بلند«به  ها اميسه فرشته در حال انتشار پ

به تمام  ديباهمينطور، اين پيامها . شود يمربوط م شانيا يبه سرنوشت ابد رايزآنرا بشنوند  ديباو همه ؛ هستندو مهم 

اعالميه بطور خاصي مهم و برجسته مي باشند زيرا در زمان آخر،  نيا. اعالم شود مردمها و  زبان ل،يها، قبا ملت

فعاليت هاي ). ٧آيه  ١٣باب  وحنايمكاشفه (ها اعمال خواهد كرد  ها و ملت زبان ل،يرا بر همه قباوحش اقتدار خود 

  . يان زمان تقارن داردفريبكارانه شيطان، كه جهان را هدف قرار داده با اعالميه جهاني انجيل در  باره پا

با شيطان و متحدان آخرالزماني خود مقابله كند كه اژدها، نماد تا  ابدي يسه فرشته توسط قوم خدا انتشار م يها اميپ

روحگرائي؛ وحش دريا كه كاتوليك روم را تداعي مي كند؛ و پيامبر كذاب، يا وحش شبيه بره، كه /بت پرستي

مكاشفه (آنان به كار خود ادامه مي دهند تا زمان بالي هفتم فرا برسد ). ١٣شفه مكا(معرف پروتستان مرتد مي باشد 

قصد هر كدام  كه به جهان ارائه خواهد شد، رقيب و هماوردام يدر آخر زمان، دو نوع پ  رو، نياز ا). ١٤و  ١٣: ١٦

  .را بدست آورند نيزم يمردم رو بيعت دارند تا

تا حقايق پايان زمان موجود در پيام هاي سه  ميا نده شدهروز هفتم فراخوا يها ستيادونت بعنوان

چه  نيهمچن د؟يده يانجام م يامر، چه كار نيكمك به ا يبرا. ميرا به همه جهان برسان فرشته

  د؟يانجام ده ديتوان يم يشتريب يكارها

  مارس ٤                    دوشنبه

 ١بخش : پيام فرشته اول

به چه  خداترسي. ديبخوان ١٤و  ١٣ اتيآ ١٢باب  جامعه را به همراه  ٧ هيآ ١٤باب  ناحويمكاشفه 

با نگه  يچه ارتباط ليو انج شود يمرتبط م لياز خدا چگونه به انج دنيمعناست؟ مفهوم ترس

و جالل  خداترسي  انيارتباط م .)دينيبب زيرا ن ١٣تا  ٧ اتيآ ٧باب  انيروم(خدا دارد؟  يها داشتن فرمان

  ست؟يدادن او چ
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اعالم » انجيل ابدي«، در چارچوب )٧ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه (» از خدا بترسيد و او را تمجيد نمائيد « فراخوان 

  .شود يم يمثبت به و واكنشنجات ما انجام داده است منجر به  يبرا حيدرك آنچه مس .گرديده است

هر دو ). ٤: ١٥، مكاشفه ٢٣: ٢٢مزامير (هم مرتبط هستند  كتاب مقدس،  خداترسي و تمجيد او بطور نزديكي بادر 

  . و همچنين اطاعت و فرمانبرداري از او را ترغيب مي كند) ٨: ١ايوب (باهم تعين كننده رابطه درستي با خدا هستند 

ر داشته اجازه بدهيم تا در زندگي ما حضوو  بگيريم يبلكه او را جد باشد، يهراس داشتن از او نم يبه معن خداترسي

را  ٥ هيآ ١٩و باب  ١٨ هيآ ١١باب  وحنايمكاشفه ( باشند  يم ترسهستند كه خدا يخدا كسانآخرالزمان قوم . باشد

 هيتثن( ، از او اطاعت كنند)٣٧: ٢٢، متي ١٣: ١١تثنيه (خدا از قوم خود مي خواهد تا او را دوست داشته باشند).دينيبب

   .)١٢ هيآ ٢٢باب  شيدايپ( او را منعكس كنند خصوصيت هايو ) ١٣ هيآ ١٢باب  جامعه، ٢٩ هيآ ٥باب 

 ١٤باب  وحنايمكاشفه (  » او آمده است يساعت داور« براي قوم خدا مهم است تا او را تمجيد نمايند بهاطر اينكه 

. افتد يماتفاق  حيكه قبل از آمدن دوباره مس باشد ياز ظهور م شيپ ارزيابي داوري نجايمورد نظر در ا يداور). ٧ هيآ

اين است كه آشكار شود كه آيا بدرستي خدا را خدمت كرده ايم يا نه، انتخابي كه با اعمال ما  يهدف از داور

مكاشفه ( شود يسرنوشت همه افراد مشخص م ،يداور نيا انيدر پا). را ببينيد ١٠: ٥دوم قرنتيان (هويدا مي شود 

مكاشفه ( اورديب اعمالشانها بر اساس  همه انسان يرا برا داجر خوخواهد آمد تا  يسيو ع) ١١ هيآ ٢٢باب  وحناي

  ).١٢ هيآ ٢٢باب  وحناي

خبر  ي، داوردارندبا خدا  يكه رابطه درست يكسان يبرا. است لياز انج يبخش وحنايمكاشفه  ١٤در باب  يداور

 يداور اميپ. ر بد استخب مانيا يافراد ب يوجود، برا نيبا ا. است يشدن، نجات و آزاد تبرئه يخوش است؛ به معن

كس نابود شود بلكه  چيه خواهد يخدا نم رايها به منظور بازگشت به خدا و توبه است، ز آن يبرا يرو، فراخوان شيپ

  ).٩ هيآ ٣پطرس باب دوم (همه توبه كنند 
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شما به همراه خواهند  يبرا يچه حكم زندگيتان ؟بايستيد يداور براي ديتوان يچگونه م ييبه تنها

ي با كينزد اريبسپيوند چرا  نكهيو ا مي گويد ليبه انج ازيدرباره ن يزي؟ پاسختان چه چداشت

  ؟داردفرشته اول  اميدر پداوري 

  مارس ٥                    سه شنبه  

  ٢بخش :  پيام فرشته اول

دا، از خ يعبادت كردن و فرمانبردار ن،يزم خيتار ييدر بحران نها محوريكه مسائل  دهد ينشان م وحنايمكاشفه 

مردم جهان به . ، خواهند بود)١٢ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه (آشكار شده است  احكامشه داشتن اآنگونه كه در نگ

و او  دهيكه از وحش ترس ييها و آن كنند يعبادت م او او ر دهيكه از خدا ترس يكسان: خواهند شد ميدو گروه تقس

  .پرستند يرا م

 ١٣سپس باب . )١١تا  ٢ اتيآ ٢٠خروج باب ( ديبخوان گريچهار فرمان نخست ده فرمان را بار د

، )٨و  ٧آيات  ١٣باب  وحنايمكاشفه ( استپرستش وحش چگونه طالب . ديكن يرا بررس وحنايمكاشفه 

 وي و نام اخد هيعل بي حرمتي، )١٥و  ١٤ اتيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه (برپائي تمثال وحش تا پرستش شود 

به  اشاره، )١٧و  ١٦ اتيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه (نشان وحش  افتي، و در)٦و  ٥ اتيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه (

  اشاره دارند؟ ييبه چهار فرمان نخست از ده فرمان در بحران نها طانيحمله ش

                            

                           

 

 اريها به مع انفرم نيكه ا دهد ينشان م وحنايمكاشفه . پرستش استاز ده فرمان نخست چهار فرمان از  يمفهوم اصل

به وضوح به پرستش و چهار  طانيو ش حيمس انيم يينها نبرد. خواهند شد تبديل ييبه خدادر بحران نها يوفادار

  .شود يفرمان نخست مربوط م
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فراخوانده شدن به پرستش او را . شده است ديفرشته اول تأك اميپ هشدار نيدر دوم ييدر بحران نها يديبر مسئله كل

به فرمان چهارم از ده  يلفظ يا اشاره ، )٧ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه ( ديها را آفر و چشمه ايو در نيكه آسمان و زم

كه فراخوانده شدن به پرستش خدا و خالق در  دهد ينشان م واقعيت  نيا). ١١ هيآ ٢٠خروج باب ( باشد يفرمان م

  .ه داشتن سبت داده شده استانگ چارچوب

 الي؛ حزق١٣ هيآ ٣١خروج باب (م شنبه، عالمت مخصوصي از رابطه ما با خداست استراحت و عبادت در روز هفت

 رستشكه در آخر زمان مردم جهان فراخوانده خواهند شد كه به پ دهد يفرشته اول نشان م اميپ). ١٢ هيآ ٢٠باب 

است به  يپاسخ ،اميپ نيا. را به او بدهند شان يدر زندگ يمشروع و گاهيبازگردند و جا يقيخالق حق يخدا

در . جعلي يو خدمت و پرستش خدا نيدروغ يدر كشاندن جهان به مذهب طانيآخر زمان ش بندهيرف يها تيفعال

  .فرمان چهارم، روز هفتم سبت قرار خواهد داشت ها نيهمه ا تيمركز

ذعان به ا  ،است با فرمان چهارمكه در تضاد قانون دولت  پيروي از براي نيكه نگه داشتن سبت دروغ يدر حال« 

از  يخدا، گواه احكاماز  يدر فرمانبردار يقينگه داشتن سبت حق .با خداست ضديتاست كه در  ياز قدرت تبعيت

نشان وحش را  ،ينيزم يها قدرت به ميتسل المتع رفتنيبا پذ گروه كيكه  يدر حال. باشد يبه خالق م يوفادار

 - . كنند يم افتيمهر خدا را در كنند، يرا انتخاب م يالهبه اقتدار  يكه عالمت وفادار گريگروه د كند، يم افتيدر

  ،وايت. يالن ج

Ellen G. White, The Great Controversy, p. 605.  

ديدگاه ما چگونه به آفرينش و رستگاري مرتبط است؟ چرا استراحت در روز سبت آنگونه كه خدا 

  انجام داد اهميت دارد؟

 مارس ٦                    شنبه  چهار

  ه دومپيام فرشت

در . فرشته دوم پيام سقوط يا ارتداد بابل را اعالم مي كند و آن را به عنوان سيستم مذهبي دروغين شناسائي مي كند

دختران او نمادي از كليساهايي است كه با اصول اعتقادي و . ، گفته شده كه بابل مادر فواحش است٥: ١٧مكاشفه 
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باني كردن حقيقت و تاييد خدا پيروي مي كنند، بخاطر اينكه رسوم او متمسك شده اند و از الگوي او براي قر

  .الن جي وايت –. اتحادي نامشروع را با جهان شكل دهند

—Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 382, 383.  

تكرار دوگانه . ديرا بخوان ٩ هيآ ٢١باب  ايو اشع ٢ هيآ ١٨باب  را بهمراه ٨ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه 

تشريح شده كه بابل هم اكنون سقوط . بابل اشاره دارد انيپا قطعي بودناژه سقوط كرده به و

  كرده است، ولي سقوط او به آينده نيز منتسب گرديده است، چگونه اينچنين است؟ 

                            

                           

  

. روم و پروتستان مرتد مي شودبابل آخر زمان در مكاشفه اتحاد سيستمهاي دروغين مذهبي است كه شامل كاتوليك 

: ١٦، مكاشفه ١٨-١١: ١٣مكاشفه (اينها دست در دست هم مي گذارند تا بر ضد امت خدا به شيطان خدمت كنند 

اين اتحاد مذهبي مرتد، كبر بابل كهن در رفعت دادن خويش فراتر از خدا را عيان مي ). را ببينيد ٥: ١٧، مكاشفه ١٣

پيام فرشته دوم به قوم خدا هشدار مي دهد كه اين سيستم تبهكار بيشتر و . هان بگيردسازد تا جاي او را در اين ج

تنها زماني كه اتحاد كليسا با . بيشتر از حقيقت جدا خواهد شد كه عاقبت نپذيرفتن نور آخر زمان پيام انجيل است

  .ي وايتالن ج. جهان بطور كامل در تمامي مسيحيت بوقوع بپيوندد، سقوط بابل كامل مي شود

 The Great Controversy, p. 390  

بابل . ديرا بخوان ٣ هيآ ١٨و باب  ٢ هيآ ١٧باب  را بهمراه  ٨ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه  گريبار د

  ست؟يچ نمادشراب  نياو را بنوشد؟ ا زنايشراب  سازد يرا مجبور م ايچگونه دن

                            

                            

  



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

 

      Jan | Feb | Mar   2019         108 
 

بعنوان فاحشه اي به تصوير مي كشد كه مي خواهد مردم زمين را از شراب شناعت  بابل آخر زمان را ١٧مكاشفه 

  ).٢: ١٧مكاشفه (خود مست كند 

. شراب بابل به تعاليم دروغين و انجيل دروغين كه توسط اين سيستم مرتد مذهبي ارائه مي شود اشاره مي كند

كتاب مقدس، بسرعت اختالفاتي را كه يك بار امروزه، بسياري از كليساهاي پروتستان، در تكميل و تحقق نبوت 

آنان را از كليساي كاتوليك روم جدا كرده بود كنار مي گذارد و از حقيقت كتاب مقدسي روي بر مي گرداند و ما 

تغيير و تكامل تدريجي مبتني بر : شاهد تاثير فاسد كننده شراب بابل در ميان پيكره اقرار كرده به مسيح هستيم

بطور ضمني در مقابله با مرجع آفرينش در پيام فرشته اول مي باشد؛ رسوم و سنت هاي وابسته به خداشناسي، كه 

كرده؛ اصول اخالقي تجديد نظر شده كه تعاريف كتاب مقدسي از » كالم محض «علوم الهي كه خود را جايگزين 

  .جنسيت، ازدواج و چيزهاي بيشتر را بدرود گفته است

هنگامي كه مردم با شراب بابل از نظر روحاني . نمي توانند بطور واضح فكر كنند مردمي كه مست شده اند ديگر

سرخوش و مست مي شوند، بايل آنان را فريب مي دهد تا وحش دريا را پرستش نموده و نشان وحش را دريافت 

  .كنند

  مارس ٧                    شنبه  پنج

  پيام فرشته سوم

  ؟مجسم مي كندار خدا را قوم وفادچگونه  ١٢ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه 

                            

                           

 

خدا روبرو  غضبكه با  يدرباره سرنوشت كسان ١٠و  ٩ اتيآ ١٤باب  وحناي، مكاشفه در تباين با امت وفادار خدا

شراب از جام  دنيبه صورت نوش نيبه طور نماد فرود آمدن خشم خدا م،يدر عهد قد. دهد يهشدار م شوند، يم

 دنيبه صورت نوش حشبر پرستش كنندگان و يشدت داور). ١٦و  ١٥ اتيآ ٢٥باب  ايارم(است  شده فيتوص
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مكاشفه (، بيان گرديده است ]درآن هيچ تخفيف و استثنائي نيست[كه مخلوط نشده و رقيق نيست  خدا غضبشراب 

ولي شراب . ابدياهش آن ك قدرت مست كنندگيتا  كردند يمردم باستان اغلب شراب را با آب مخلوط م ). ١٠: ١٤

شراب مخلوط نشده و رقيق نشده معرف ريختن . غضب خدا به عنوان مخلوط نشده يا رقيق نشده تشريح شده است

   .غضب خدا در قوت كامل آن و بدون ترحم است

باب  اياشعچگونه . ديرا بخوان ١٥تا  ١٠ اتيآ ٢٠باب  را بهمراه ١١و  ١٠ اتيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه 

 دهد يكه آنها را عذاب م يدود آتش: كنند يرا روشن م هيانيب نيا ٧ هيآ هودايو  ١٠تا  ٨ اتيآ ٣٤

  تا به ابد بلند خواهد بود؟

                            

                            

  

 ١٩باب  شيدايپ( باشند يم يداور لهيآتش و گوگرد وس. كامل اشاره دارد يبا آتش و گوگرد به نابود عذاب انيب

 اياشع. باشد يشناخته شده در كتاب مقدس م يريتصو ،يدود بلند شده از نابود). ١٠تا  ٨ اتيآ ٣٤باب  اياشع  ؛٢٤ هيآ

و  سوزد يسوخته خواهد شد؛ روز و شب م ينيبه زم ليتبد: نمود ييشگويادوم با آتش و گوگرد را پ ندهيآ ينابود

 دنيسدوم و غموره را به صورت رنج كشسرنوشت  هوداي). ١٠ هيآ ٣٤باب  اياشع( زديخ ياز آن دود بر م شهيهم يبرا

 رايز نديگو يسخن نم انيپا يدر مورد سوختن ب اتيآ نيا. كند يم فيتوص) ٧ هيآ هوداي( ياز مجازات آتش ابد

در  يآتش ابد. هستند و نه خود سوختن يعواقب ابد. ستنديشهرها امروزه در حال سوختن ن نياز ا كدام چيه

 يسوختن باق يبرا يزيچ گريكه د يتا زمان ادامه مي يابد يه اندازه كافبدارد؛ سوختن اشاره  يبه نابود وحنايمكاشفه 

  .نماند

جهنم تا ابد از دست رفتگان را شكنجه  يها بزرگ كه آتش قتيحق نيا يبرا ميتوان ياگر چه م

دائمي بودن و شدت . استدهشتناك  يمجازات به اندازه كاف سپاسگزار باشيم ولي دهند ينم

در بارع وظيفه مقدسي كه به ما داده شده است تا به ديگران هشدار بدهيم كه چه مجازات 

  چيزي در شُرُف وقوع است، چه مي گويد؟ 
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  مارس ٨                      جمعه

  .، از كتاب جدال عظيم، نوشته الن جي وايت را بخوانيد٦١٢-٦٠٣هشدار نهايي، صفحات  :تفكري فراتر

اعالم به جهان را آخر زمان ليانج يت يافته اند تا قوم خدا مأمور  ،زمان يتهاان در كه دهد ينشان م وحناي مكاشفه

وعده قدرت خدا به ما داده   وجود، نيبا ا. باشد يممكن نم رياما غ رسد يآور به نظر م دلهره مانيرو شيكار پ. كنند

  .شده است

  ....كار بزرگ انجيل با آشكارسازي هاي كم قدرت خدا خاتمه نمي يابد « 

بذر ها . استدالل ها رارئه شده اند.نه با مباحثه زياد بلكه با اعتقادي عمقي بواسطه روح خدا منتقل خواهد گرديد پيام «

  .الن جي وايت» كاشته شده اند و حاال جوانه زده و ثمره خواهند داد 

Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 611, 612.  

آناني : ه جدايي بزرگي منتج خواهد گرديد كه مردم جهان را به دو اردو تقسيم مي كندپايان اعالن پيام نهايي خدا ب

اين . كه خدا را دوست داشته و از او تبعيت مي كنند و كساني كه از وحش پيروي كرده و از او اطاعت مي كنند

: ١٤مكاشفه (اي انبار جمع آوري گندم بر: برداشت دو محصول به تصوير كشيده شده اندجدائي با عبارت هايي از 

 ١٧اين جدائي نهايي موضوع مكاشفه ). ٢٠-١٧: ١٤مكاشفه (و انگورهايي كه در زير چرخشت له مي شوند ) ١٦-١٤

  .مي باشد ١٨و 

   بحث براي سواالتي

چه كساني بيش از ادونتيست هاي روز هفتم پيام هاي سه فرشته : اين انديشه را بازتاب بدهيد -١

اين مطلب در باره اين كه چقدر كار ما مهم است و چقدر بايد آن را جدي را موعظه مي كنند؟ 

 بگيريم، چه چيزي به ما مي گويد؟ 
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چرا فكر مي كنيد كه مفهوم داوري در ميان مسيحيان محبوب نيست؟ مفهوم داوري پيش از  -٢

ي درك ظهور چه ارتباطي به مسيحيان امروزي دارد؟ چگونه مي توانيد به هم ايمانان خود برا

 بهتر معني درست داوري پيش از ظهور كمك كنيد؟ 

چه كسي را بايد پرستش : مسئله اين است. مسئله سبت در چارچوب وقايع نهايي بينديشيدبه  -٣

، يا قدرت وحش را؟ كتاب مقدس تعليم مي دهد )٧: ١٤مكاشفه (خالق آسمان ها و زمين  –كنيم 

، بنيادي ترين نشانه آفرينندگي خدا از آسمان و )٣ و ٢: ٢پيدايش (كه سبت روز هفتم كهن ترين 

نقش ) ١٢: ١٤مكاشفه (آن حقيقت در باره اينكه چرا سبت، بعنوان يكي از احكام خدا . زمين است

  چنان برجسته اي در بحران هاي نهايي ايفا مي كند چه مي گويد؟ 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


