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  مارس ١٥تا  ٩    درس يازدهم

  هفت مصيبت آخر

                            

  روز سبت بعد از ظهر

تا  ١ اتيآ ١٦، باب ١٠و  ٩ اتيآ ١٤، باب ٣تا  ١ اتيآ ٧، باب ١ هيآ ١٥باب  وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 .١٢تا  ٩ اتيآ ٢باب  انيكيتسالوندوم ؛ ١٦ هيآ ١٦باب  وحناي؛ مكاشفه ٥باب  الي؛ دان١ هيآ ١٧، باب ١٢

 رايكه تو را جالل ندهد؟ ز ستيف نداشته باشد و كخداوند كه از تو خو يا ستيك« : آيه حفظي

عادالنه  يكارها رايتو پرستش خواهند نمود ز شگاهيهمه ملل خواهند آمد و در پ ،يتو تنها مقدس

  ).٤ه آي ١٥ باب مكاشفه يوحنا( «   ستين دهيكس پوش چيتو بر ه

 نيا )نبرد نهايي بين خير و شر(آرماگدون وقايع روي زمين را درست پيش از جنگ ، ١٨ هيآ ١١باب  وحنايمكاشفه 

و با غضب ) ٢٥: ٢١لوقا (اين وضعيت امور بر روي زمين با شرح ايام آخر عيسي تطبيق دارد : كند يخالصه م نيچن

: ١٥مكاشفه (خدا ادامه خواهد يافت، كه داوري او به شكل آخرين هفت باليا بر توبه ناكنندگان فرود خواهد آمد 

١ .(  

 شدن ختهياما قبل از ر. شود يآغاز م ياله غضبپر از  جاماز هفت فرشته با هفت  يريبا تصو ١٥باب  حناويمكاشفه 

آنان بعنوان  ).٤تا  ١ اتيآ ١٥باب  وحنايمكاشفه (نگاهي اجمالي به آينده مردم وفادار خواهيم انداخت  ،غضب

، )٢: ١٥مكاشفه ( شده بودند روزيدد اسمش پاو و ع كرةيو پ يوحش وانيكه بر حفاتحاني به تصوير كشيده شده اند 

همه تصاوير  –در حالي كه بر روي چيزي شبيه يك درياي شيشه اي ايستاده و سرود موسي و بره را مي خواندند 

ايستاده و پيروزي خدا بر مصريان را جشن گرفته ) بحر احمر(يادآور عبرانياني است كه در كنار ساحل درياي سرخ 

   ).١٥خروج (بودند 
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اشاره  نفر ١٤٤٠٠٠با عنوان  ٥تا ١ت اآي ١٤باب  وحنايهستند كه در مكاشفه  يهمان كسان روز،ين پسيمقد نيا

 شانيا يزود اجسام فان يليخ. در امان هستند بتيهفت مص مخرب راتينشان وحش، از تأث رفتنيها با نپذ آن. اند شده

 نيبه مقدس آيد، يدر قدرت و جالل م يسيكه ع يو زمان )٥٤تا  ٥١ اتيآ ١٥باب  انيقرنتاول ( افتيخواهد  رييتغ

  ).١٧آيه  ٤باب  انيكيتسالوناول ( وستيكرده خواهد پ اميق

  .شويد آماده مارس ١٦ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  مارس ١٠                    يكشنبه

  معناي هفت مصيبت آخر

به هر حال پيش از اينكه مسيح بيايد، بادهاي . واه براي خدا يا براي بابلمردم هم اكنون انتخاب خود را كرده اند خ

  . رها مي شوند، كه هفت بال را در پي خواهد داشت) ٣-١: ٧مكاشفه (مخرب شرزه شيطان كه مهار شده بودند 

بالهاي مصر كه پيش درآمد هفت . بخوانيد ١١تا  ٧را بهمراه خروج  ١ هيآ ١٥باب  وحنايمكاشفه 

آخر در نظر گرفته شده اند در رابطه با هدف و معني چگونه آموزنده در نظر گرفته شده بالي 

  اند؟ 

                            

                           

 

در . قلمداد شده اند كه درست در انتهاي تاريخ زمين خواهند بود» آخر« بعنوان ليدل نيآخر به ا بتيهفت مص

در  قلمرو خود  مي دهد كه كل دوران مسيحيت را در بر گرفته و مقايسه، بالياي هفت شيپور دوره زماني را پوشش 

و شفاعت ) ١٤: ١١-٨: ١٠مكاشفه (آن باليا فرو ريختند در حالي كه انجيل همچنان موعظه مي شد . محدود بوده اند

به  آنان اين است تا دشمنان امت خود را و هدف ختهيآمدر ها با رحمت  آن). ٥-٢: ٨مكاشفه (در حال وقوع است 

  . توبه رهنمون سازند
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ريخت، درست پيش از بازگشت خواهند  فرواز آمدن دوباره  شيآخر درست پ بتيهفت مص ، گريد ياز سو

آن باليا بر كساني مانند فرعون كه قلب خود را بر ضد محبت رهايي بخش خدا سخت نموده و نخواست تا توبه .ثاني

داوري عادالنه خدا بر انتخاب هاي آنان  ياله غضب). ١١ هيآ ١٦باب  وحنايمكاشفه ( كند فرو ريخته خواهد شد

خود را درو  يها از دست رفتگان عواقب انتخابدر آن زمان و ) دينيرا بب ٢٨تا  ٢٦ اتيآ ١باب  انيروم( است

  .كنند يم

 ١١و  ١٠ اتيآ ٨پادشاهان باب  اول و ٣٤ هيآ ٤٠و خروج باب  ٨تا  ٥ اتيآ ١٥باب  وحنايمكاشفه 

آن هفت فرشته تمام نشده بود  يكه هفت بال يكس نتوانست تا وقت چيكه ه هيانيب نيا. ديانرا بخو

آخر  بتيهفت مص يدر مورد زمانبندچه پيشنهادي ) ٨ هيآ ١٥باب  وحناي همكاشف(  شودب وارد معبد

  ؟مي كند

                            

                            

  

 اشاره دارد شيدوره آزما انيبه پا) ٨ هيآ ١٥اب ب وحنايمكاشفه ( بشودقدس  واردكس نتوانست  چيعبارت ه

براي توبه  يفرصت برا بدر  برسد، انيدر آسمان به پا حيمس گرانه يانجيهمانطور كه خدمت م. )١١: ٢٢مكاشفه (

قلب  يشد، بلكه تنها سخت ندنخواه يآخر منجر به توبه كردن كس يها بتيمص بنابر اين،  .بسته خواهد شدهميشه 

  ).١١و  ٩: ١٦مكاشفه ( از خدا متنفر شوند شتريب شود يا نشان داده و باعث مربل را انتخاب كردند كه با يكسان

 ريبه تأخ ها بتيكه مص تيواقع نيا. كه در حال بدتر شدن استنگاه كنيد جهان اطراف به امروز 

  دهد؟ يم ميدرباره رحمت و صبر خدا به ما تعل يزياند چه چ افتاده
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  مارس ١١                    دوشنبه

 ها جاري شدن آخرين مصيبت

است  دهيزمان آن رس. شود يم نييتع شهيهم يسرنوشت هر فرد برا ،يدر معبد آسمان حيشفاعت مس افتني انيبا پا

  .تجربه كنند در پري آنخدا را  غضبرا رد كردند،  ليكه انج يكسان

 باليا بر كه  در حالي ). ١١تا  ٧ ياه بابخروج (وارد شده بر مصر هستند  يها بتياز مص يآخر انعكاس بتيهفت مص

بنابراين امت خدا در طي اين زمان مصيبت محافظت   در امان ماند، لياسرائ يبن عين حالدر  ضربت زد انيمصر

فرعون را  يدر مصر سخت دل ها بتيمص ).را ببينيد ٦٣٠و  ٦٢٩؛ جدال عظيم صفحات ١٠-٣: ٩١مزامير (خواهند شد 

 ها بتيمص نيآخر ب،يترت نيبه هم. دادها را نشان  آن از در محافظت انشانيخدا يناتوان انيصرآشكار نمودند و به م

در برابر  شانيبابل در محافظت از ا يپرستش كنندگان وحش را سخت نمود و ناتوان يها قلب يا ندهيبه طور فزا

  .ساخت انيرا نما ياله يداور

 ريو چگونه به تصو افتد يم يچه اتفاق نجايدر ا .ديرا بخوان ١١تا  ١ اتيآ ١٦باب  وحنايمكاشفه 

  شده است؟ دهيكش

                            

                           

 

 يزيانگ دردناك و نفرت يها زخم بتيمص نياول. زنند يضربه م يبه طور عموم نيزم تياول به جمع بتيچهار مص

 ريآب تأث يها چشمهو ها  رودخانهو  ايدوم و سوم بر در يها بتيمص. كند يكنندگان وحش وارد م شبر پرست ژهيبو

چهارم بر  بتيمص. زنده نخواهد ماند يدنيبشر شورش كرده بدون آب آشام. شوند يم ليكه به خون تبد گذارند يم

  .قابل تحمل بوجود آورد ريغ ياثر خواهد كرد تا مردم را بسوزاند و درد ديخورش

در عوض، . بدهند رييخود را تغ طغيانگرايانهد كرد تا رفتار قلب مردم را نرم نخواه باليااز  يقابل تحمل ناش ريدرد غ

  .كنند يتوبه نم زيها ن از آن چكداميه. كنند يو لعنت م نيرا بوجود آورد را نفر ها بتيمص نيها خدا كه ا آن
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 بتيه مصك مينيبب ميتوان يما م) دينيبب زيرا ن ٢٣تا  ٢١ اتيآ ١٠خروج باب ( ١١و  ١٠ اتيآ ١٦باب  وحنايدر مكاشفه 

باب  وحنايمكاشفه (بود كه تاج و تخت را به وحش سپرد  طانيش نيا. پنچم بر تاج و تخت وحش وارد خواهد آمد

 در حالي كه. مقاومت كند بتيمص نيا يروهايبرابر ن در تواند ينم طانيش قدرتمندانه گاهيجا ياكنون حت). ٢ هيآ ١٣

 هيعلبر خود را  يها وجود، ذهن نيبا ا. شوند يم شانيمحافظت از ا بابل در يمتوجه ناتوان كشند، يرنج مو دم درد رم

  .دهد رييرا تغ شانيها قلب تواند ينم زين ها بتيوحشت از مص ياند و حت كردهسخت خدا 

به  بت،يكه در صورت بروز مص ميبا خداوند حفظ كن خود را كيرابطه نزد ميتوان يچگونه م

 نانيها به او اطم رنج انيدر م بتوانيم يكه حت ميباش داشته ياز محبت خدا آگاه ياندازه كاف

  م؟يكن

  مارس ١٢                    سه شنبه  

  خشك شدن رود فرات

نماد فرات نشان دهنده . ديبخوان ١٥و  ١ اتيآ ١٧باب  را بهمراه ١٢ هيآ ١٦باب  وحنايمكاشفه 

  ست؟يآخر چ بتيهفت مص چارچوبفرات در  شدنخشك اهميت و برجستگي  ست؟يچ

                            

                           

 

داشت و به  انيبابل جر انيرود از م بابل و آشور بود  ل،يدشمنان اسرائ يبرا يبانيپشت ياتيفرات راه ح م،يدر عهد قد

 تياهم يشهر دارا يبرا نمود، يفراهم م آب مردم يو برا كرد يم ياريرا آب ياورزشكه محصوالت ك ليدل نيا

  .بقا داشته باشدبدون فرات  توانست ينمبابل . بود بسزائي

 است كه آب هاي فراواني دارد و شايد مرجع فرات باشدآخر زمان تشريح كننده بابل  ١ هيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه 

كه بابل آخر زمان بر  ييها كه آب دهد يم حيتوض ١٥ هيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه ). دينيرا بب ١٣ هيآ ٥١باب  ايارم(
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 كه ياسيو س يويدن ،يمدن يجهان يها قدرتو  كنند؛ يم تيحماهستند كه از آن  يها ساكن است نماد مردم آن

  .خود را قطع خواهند كرد تيحما تيها در نها قدرت نيوجود، ا نيبا ا. هستند نظام نيپشت ا

 به گفته). دينيرا بب اليدان ٥باب ( دكن يرا منعكس م پارسيتوسط كورش  كهنبابل  ريتسخ  ششم، باليصحنه 

 رييفرات را تغ ريها مس ارسپداشتند،  يكه پادشاه بلشصر و مقاماتش جشن يدر شب وت، مورخ دوره عهد كهن،هرود

  .كردند ريرا غافلگ ها بستر رودخانه وارد شهر شدند وآن قياز طر  و دادند

كه فرات  يياز آنجا. شود يمنجر به سقوط بابل در آخر زمان م ٢ هيآ ١٦فرات در مكاشفه باب  نيخشك شدن نماد

خشك شدن  كنند، يم تيكه از بابل حما باشد يجهان م ياسيو س يويدن ،يمدن يها نماد قدرت وحنايدر مكاشفه 

  .باشد يسقوط آن م جهيبابل و در نت هيها و حمله متعاقب آن عل آن تيرفتن حما نياز ب نماد ،فرات

 ي، برا)دينيرا بب ١١و  ١٠ اتيآ ١٦باب  اوحنيمكاشفه (هستند  عتيتحوالت در طب شاهد همانطور كه مردم جهان

ها  آن شود، يقدرت بابل وارد م گاهيپنجم بر جا بتيمص نكهيوجود، پس از ا نيبا ا. آورند يبه بابل م يمحافظت رو

شده و متحد بابل  هيعلبر  ،حس مي كنند فريب خورده اندها كه  آن. ننديب يرا م از بابل كمكدرخواست  يهودگيب

 شانيها قلب  م،يا دهيحال، همانطور كه د نيبا ا). دينيرا بب ١٦ هيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه ( شوند يم باعث سقوط آن

 كه شوند يم يينها بيفر يبرا يزيها مانند خاك حاصلخ آن ب،يترت نيبه ا. خدا و قومش سخت خواهد ماند هيعل

  . صفحه روزگار محو كندجهان را بر ضد امت خدا متحد ساخته تا آنان را از  طانيش به موجب آن

  خطرناك است؟ شانيها و نهادها كردن به انسان نانيكه اطم ديآموخت ييها شما به چه روش

 مارس ١٣                    شنبه  چهار

  آخرين فريب بزرگ شيطان

 است يپادشاهان ينمودن راه برا ايكه هدف از خشك كردن فرات مه ديگو يبه ما م ١٢ هيآ ١٦باب  وحنايمكاشفه 

قواي او بودند كه از شمال مي كوروش و  ند،يآ يكه از مشرق م يپادشاهان  م،يدر عهد قد. نديآ يمشرق م كه از

بازگشت قوم   شان،يتوسط ا بابلفتح كردن ). ٢٥ هيآ ٤١باب  اياشع(آمدند، سپس از شرق به بابل نزديك مي شدند 
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 نيخشك شدن نماد  ب،يترت نيبه هم). ٢٨ و ٢٧ اتيآ ٤٤باب  اياشع(را ممكن ساخت  شان يمادر نيخدا به سرزم

   .فراهم مي كند تا راه رهايي را براي امت آخرالزمان خدا مهيا سازند آمدن پادشاهان از مشرق يفرات راه را برا

در بازگشت . باشد يمفرشتگان آسماني وي و لشكر  حي، مس١٢ هيآ ١٦باب  وحنايدر مكاشفه  زمين پادشاهان مشرق

 (كه ملبس به لباس كتان پاك و درخشان خواهند بود  ،ظهور خواهد كرد يفرشتگان آسمان سپاه باثاني وي، عيسي 

مسيح كه در معيت سپاه آسماني ).  ٦: ١٥مكاشفه (كه لباس فرشتگان بي گناه است ) ١٤ هيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه 

متي (ستم مي كردند غلبه  مي يابند نشان مي دهد، بر قواي شيطاني كه به امت او  ١٤: ١٧بود، همانطور كه مكاشفه 

اين نبرد نهايي بر ضد مسيح و امت او به جنگ دوم مي انجامد كه به نام نبرد آرماگدون يا جنگ   ).٣١و  ٣٠: ٢٤

  . نهايي بين خير و شر مشهور است

روح ناپاك در تدارك براي نبرد نقش سه . دينيرا بب ١٤و  ١٣ اتيآ ١٦باب  وحنايمكاشفه 

اول (جعل شيطاني نمودند؟  ١٤ه بود؟ آنان چگونه پيام سه فرشته را در مكاشفه آرماگدون چ

   )را ببينيد ١: ٤تيموتائوس 

                            

                            

، هر بني بشري سوق داده مي شود تا جهتي را كه مي از طريق رويدادهاي نهايي كه به ختم آزمايش منتهي مي شود

بعنوان پيش در آمد براي اين نبرد روحاني، يوحنا سه روح اهريمني . انتخاب كند خواهد در نبرد آرماگدون بايستد

  . آخرين تالش شيطان براي فريب، روح هاي كذاب و اهريمني هستند. مي بيند كه شبيه وزغ هستند

تحت فرمان ) چروتستان مرتد(، و پيامبر كذاب )كاتوليك روم(، وحش دريا )بت پرستي و روح گرائي(اژدها 

شيطان وحش شبيه بره را قدرت مي بخشد تا نشانه هاي معجزاتي را ). ١٢و  ١١: ١٣مكاشفه (طان متحد مي شوند شي

اين عالمات بخشي از راهكار . كه شامل آشكارگري هاي روحگرايانه است) ١٧-١٣: ١٣مكاشفه (از خود بروز دهد 

  .را در عوض خداي واقعي پيروي كنند هاي فريبنده آخر الزماني شيطان است تا جهان را ترغيب كند تا او



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

 

      Jan | Feb | Mar   2019         119 
 

رهبران جهان كه با نفرت از خدا و حقيقت كور شده اند، به سادگي دروغهاي شيطان را باور مي كنند كه در زير 

نهايتاً  آنان براي نبرد نهايي كه به پايان اين جهان ). ١٢-٩: ٢دوم تسالونيكيان (رداي دلپذير ديني تغيير قيافه داده اند 

  .مي شود متحد مي شوندمنتهي 

  مارس ١٤                    شنبه  پنج

  )نبرد نهايي بين خير و شر(گرد هم آمدن براي نبرد آرماگدون 

در گرد هم آوردن مردم جهان  طانيش يينها بيفر. ديرا بخوان ١٦ هيآ ١٦باب  وحنايمكاشفه 

  نبرد آرماگدون تا چه حد موفق خواهد بود؟ يبرا

                            

                           

 

 ،تعاليم كتاب مقدسبرگرداندن از  يمردم با رو. كسب خواهند نمود يجهان تيموفق بندهيفر يطانيمعجزات ش

را  ١٢تا  ٩ اتيآ ٢باب  انيكيتسالوندوم (همراه خواهد بود  بندهيرا باور خواهند نمود كه با معجزات فر يدروغ

 يكه در زبان عبر نمادين شده،» مكاني«مائي آنان در از روي قصد با هم متحد خواهند شد، كه گرده ها آن). دينيبب

يا فالت ( ليزرعيدر دره  است كه يا قلعهمگيدو كوه نبود بلكهشهري. است دويمگ كوه يآرماگدون به معن

 عزدرئيلوندشت . شد يمحسوب م يمهم يكيمكان استراتژاين  .بودواقع كرمل  جبالسلسله  يدر پا )عزدرئيلون

، ٣٣ هيآ ٦و باب  ١٩ هيآ ٥داوران باب (شناخته شده بود  لياسرائ خيدر تار نهايي قاطع ينبردهااز  ياريبواسطه بس

  ).دينيرا بب ٣٩و  ٢٩ اتيآ ٢٣و باب  ٢٧ هيآ ٩ بپادشاهان بادوم 

استفاده مي كند تا يك نبرد نهايي بزرگ را ترسيم كند كه آرماگدون ناميده مي  يخيتار پيشينه نياز ا وحنايمكاشفه 

 ريبه تصو يطانياتحاد ش يمتحد تحت رهبر يمردم جهان به صورت لشكر . د، نبردي بين مسيح و قواي اهرمينشو

  .اند شده دهيكش
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است كه همچون باروهايي بر فراز دره اي است كه  به كوه كرملاشاره اي تلويحي  دويكوه مگكه  رسد يبه نظر م

كان يكي از عظيم ترين روياروئي در تاريخ اسرائيل، بين كوه كرمل م .شهر كهن مگيدو در آن واقع گرديده بود

چه « اين آزمايش قوا به اين سوال پاسخ داد كه  ).١٨اول پادشاهان (و انبياي جعلي بعل بود ) الياس(پيامبر واقعي خدا 

يد آتشي كه از آسمان آمد نشان داد كه چه كسي خداي واقعي بود و تنها كسي كه با. »كسي خداي واقعي است؟ 

آيا از خدا يا از انسان پيروي  –در حالي كه مسئله روحاني نبرد آرماگدون در اين باره است كه. پرستش مي شد

تصميم گرفته شده است قبل از فرو افتادن باليا، آناني كه طرف اژدها، وحش و پيامبر جعلي قرار  -خواهيم كرد؟ 

همانطور كه يهودا، مصلوب شدن عيسي (كنترل مي شوند ، آيا بطور كلي توسط اهريمن )١٣: ١٦مكاشفه (مي گيرند 

  ]). ٣: ٢٢لوقا [را رهبري مي كرد 

وقتي كه تصميم گرفتند تا مكان باخت را انتخاب كنند، آنان در ميان كساني خواهند بود كه به كوه ها فرياد مي زنند 

قبل از فرو افتادن باليا، به هر ).را بخوانيد ٨و  ٧: ١؛ همچنين دوم تسالونيكيان ١٦: ٦مكاشفه (تا آنها را پنهان كنند 

وحش را به تصوير مي كشد كه آتش از آسمان مي آورد تا جهان را فريب دهد كه فكر  ١٤و  ١٣: ١٣حال، مكاشفه 

  .كنند كه اين كار جعلي شيطان، كه شامل احياي جعلي است و با روح ديگري رهبري مي شود، كار خداست

 يروهايو ن حيمس انيم يروحان يباشد، بلكه نبرد انيدر جر انهيدر خاورم ييكه در جا تسين ينظام يآرماگدون نبرد

 يروزيپ -مانند نبرد در كرمل خواهد بود  يينبرد نها جهينت). دينيرا بب ٤ هيآ ١٠باب  انيقرنتدوم ( باشد يم يكيتار

  .يكيتار يروهايخدا بر ن يينها

 انياز پا يا به عنوان نشانه انهيدر خاورم يو نظام يسايس يمردم شاهد آشفتگ ار،يبس يها سال يبرا

آرماگدون آن چنان  خ،يتار شنهاديو پ ها ييشگوياز پ ياريبس رغم يعل. اند و آرماگدون بودهتاريخ 

مشابه  يباهخود را در برابر ارتكاب اشت ميتوان يما چگونه م. است امدهيها مد نظر داشتند، ن كه آن

  م؟يكن يريكتاب مقدس جلوگ ييشگويبه عنوان تحقق پ يمحل يدادهايرو نيا ريدر ارتباط با تفس

  مارس ١٥                      جمعه

هيچ كس بلكه كساني كه ذهن خود را با حقايق كتاب مقدس محفوظ داشته اند، مي «   :تفكري فراتر

از انسان اطاعت كنم؟ آيا در عوض خدا : هر جاني محك خواهد خورد كه. توانند در ميانه نبرد عظيم پايدار بمانند
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درست گوش نخواهند  ميبه تعل انيخواهد آمد كه آدم يزمان رايز: پولس رسول  با مشاهده آيام آخر اعالم نمود... 

توده ها حقيقت كتاب مقدس را نمي خواهند، بخاطر اينكه . آن زمان فرا رسيده است. ٣: ٤دوم تيموتائوس . داد

ي كند، آنان كه قلب هاي دنيا پرست دارند؛ و شيطان فريب هايي كه آنان خواهش هاي گناه آلود آنان را مختل م

  .دوست دارند را فراهم مي كند

ولي خداوند مردمي را بر اين زمين خواهد داشت تا كتاب مقدس را حفظ كنند، و فقط كتاب مقدس، كه معيار و 

قادات انسان تحصيل كرده، يافته هاي نظرات و اعت. استاندارد تمامي اصول اعتقادي و اصل تمامي اصالحات است

كيش ها يا شوراهاي كليسائي، كه بيشمار و ناموزون با كليساهايي هستند كه معرف آن مي باشند، صداي  علوم،

پيش از . نه يكي و نه همه اين ها نبايد بعنوان اثباتي براي يا بر عليه هر گونه نقطه نظرات ايمان مذهبي باشد –اكثريت 

را مطالبه » خداوند فرموده است « اعتقادي يا قاعده اخالقي، بايد براي تقويت و تحكيم مطلب،  پذيرش هر اصل

  ...  كنيم

. بعنوان عمل تاجگذاري در اين نمايش بزرگ فريب و اغوا، شيطان خودش شخصيت مسيح را جعل و تقليد مي كند

در قسمت هاي مختلف . اميد خود بوده است كليسا براي مدتهاي مديد چشم انتظار ظهور منجي  بعنوان اوج و كمال

زمين، شيطان خود را در ميان انسانها بعنوان موجودي شكوهمند با جلوه اي خيره كننده آشكار خواهد نمود، كه 

شكوه و جاللي . ١٥-١٣: ١مكاشفه . شباهتي با پسر خدا خواهد داشت كه توسط يوحنا در مكاشفه داده شده است

فرياد پيروزي در هوا . ست چنان بي حد و حصر است كه چشمان فاني بتواند مشاهده كندكه او را احاطه كرده ا

با لحني ... مردم خود را براي تمجيد او به زمين مي اندازند ! مسيح آمده است! مسيح آمده است: طنين مي اندازد

ائه مي كند؛ او بيماري هاي آرام و مهربان، او برخي از همان حقايق آسماني و فيض بخش را كه مسيح ادا نمود ار

مردم را شفا مي دهد، و بعد، با خصوصيات فرضي خود از مسيح، مطالبه مي كند تا روز سبت به يكشنبه تبديل شود، 

او اعالم مي دارد كه كساني كه بر نگهداري . و فرمان مي دهد تا همگان آن روزي را كه بركت داده مقدس بدارند

ند نام او را با عدم گوش سپاري به فرشتگان او كه با نور حقيقت نزد آنان فرستاده شده مقدسانه روز هفتم اصرار بورز

  .الن جي وايت» اين مطلب توهمي بيش از حد و قوي بيش نيست . اند، بي حرمت ساخته اند

Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 593–595, 624.  
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   بحث براي سواالتي

نبرد  يبرا يساز آماده فيمندرج در توص ١٥ هيآ ١٦باب  وحنايشفه در مكا يسيع هشدار -١

درخواست قبلي از كليساي الئوديكيه نوجه كنيد  در مسيح به كلمات مشابه. ديآرماگدون را بخوان

كالم مسيح چگونه اهميت پيام الئوديكيه را براي امت خدا كه در  .)١٨ هيآ ٣باب  وحنايمكاشفه (

 يبرا ييها به چه روش اميپ نيانهايي زندگي مي كنند نشان مي دهد؟  زمان آمادگي براي نبرد

 شما شخصاً كاربرد دارد؟

 اتيآ ٣باب  وحنايمكاشفه (هستند  حينماد عدالت مس وحنايدر مكاشفه  ديسف جامه هاي پاك و -٢

 قادر پوشانند، يم حيعدالت مس يكه خود را با ردا يتنها كسان). ٩تا  ٧ اتيآ ١٩؛ باب ٥و  ٤

 زيو تم ديخود را در خون برّه سف يافراد چگونه ردا. استوار بمانند ييخواهند بود در بحران نها

  ؟)١٤ هيآ ٧باب  وحنايمكاشفه ( كنند يم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


