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  مارس ٢٢تا  ١٦    درس دوازدهم

  داوري  بر بابل

                            

  روز سبت بعد از ظهر

باب  وحنايمكاشفه ؛ ٣٨تا  ٣٦آيات  ٢٨خروج ؛ ١٣ هيآ ٥١باب  اي؛ ارم١٧باب  وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 . ١٢تا  ٢آيه  ١٦؛ مكاشفه ١٨آيه  ١٣مكاشفه ؛ ٨تا  ١ اتيآ ١٣

قوم من،  يا دييآ رونياز او ب: گفت يكه م دمياز آسمان شن يگريد يآنگاه صدا« : آيه حفظي

ناهان او تا به فلك انباشته گ رايز، ديگرد كيشر شيو در بالها ديشو ميمبادا در گناهان او سه

  ).٥و  ٤ات آي ١٨ باب مكاشفه يوحنا( » تنبرده اس اديرا از  شيهايشده و خدا تبهكار

بالي ششم مسبب خشك شدن نمادين فرات شد، در هنگامي كه مردم متوهمِ جهان، از حمايت خود از بابلِ آخر 

پاشيدن قدرت او با فعاليت هاي وسيع اهريمني،  همانطور كه در درس هفته پيش ديديم، از هم. زمان دست كشيدند

فعاليت اهريمني با اتحاد شريران در ندارك براي نبرد آرماگدون ). ١٤و  ١٣: ١٦مكاشفه (با جعل كار خدا همراه بود 

 .توفيق خواهد يافت

اتحاد بابل را در هم  زلزله. هفتم اتفاق خواهد افتاد بتياز مص يبه عنوان بخش عظيم يا زلزله ،يينبرد نها يدر ابتدا

بابل آخر زمان به ). ١٩و  ١٨ اتيآ ١٦باب  وحنايمكاشفه  (خواهد كرد  ميخواهد شكست و آن را به سه بخش تقس

در اتحادش  - نيو وحش زم اياژدها، وحش در - يطانيش يگگان نشان دهنده اتحاد كوتاه مدت سه  شهر، كيعنوان 

  .شده است دهيكش ريوم خدا به تصوجهان در مخالفت با ق يمذهب يها با قدرت

و  ١٧ يها باب. كند يم انيبابل آخر زمان را ب يتنها فروپاش ١٩ هيآ ١٦باب  وحنايكه مكاشفه  ميدر نظر داشته باش ديبا

 ليرفتن بابل و دل نياز ب فياز توص شيپ. چگونه اتفاق خواهد افتاد قتيدر حق يفروپاش نيكه ا نديگو يبه ما م ١٨
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مرتد آخر زمان را  ينظام مذهب نيمكاشفه ا ١٧، باب )٢٤ هيآ ١٨تا باب  ١٢ هيآ ١٧باب  وحنايفه مكاش(سقوطش 

 دهد يم بيخدا فر هيسوار بر وحش كه همراه با دخترانش جهان را عل يا بار از لحاظ فاحشه نيا كند، يم فيتوص

  ).١١تا  ١ اتيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه (

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

  مارس ١٧                    يكشنبه

  بابل فاحشه

كه  اريبس يها كه آب دهد ينشان م ١٣ هيآ ٥١باب  ايارم. ديرا بخوان ١ هيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه 

 هيآ ١٧باب  وحنايبا توجه به مكاشفه . باشد يها قرار گرفته است، رودخانه فرات م آن يبابل بر رو

  باشند؟ ينماد چه م اريبس يها آب، ١٥

                            

                           

 

پاكدامن به  يخدا به عنوان زن يقيحق يسايكل وحنا،يدر مكاشفه . باشد يزن نماد قوم خدا م كيدر كتاب مقدس 

مرتد  يرو، فاحشه نشان دهنده مردم نياز ا). ١٧ هيآ ٢٢، باب ١ هيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه (شده است  دهيكش ريتصو

درست . فاحشه به عنوان بابل بزرگ شناخته شده است ني، ا٥ هيآ ١٧باب  وحنايدر مكاشفه . باشد يم مانيا يو ب

 يانبوه مردم برا تيبه حما زيوجودش وابسته به رودخانه فرات بود، بابل آخر زمان ن يهمانطور كه بابل باستان برا

  .خواهد بود يمتك شيها برنامه ياجرا

كدام دو . ديبخوان ٣و  ٢ اتيآ ١٨باب  را بهمراه  ٨ هيآ ١٤و باب  ٢ هيآ ١٧باب  ناوحيمكاشفه 

  اند؟ رابطه نامشروع و اغوا شدن توسط بابل آخر زمان مشخص شده ريگروه از مردم درگ
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بابل فاحشه اند كه  شده دهيكش ريبه تصو نيها چن آن. باشند يحاكم م ياسيس يها قدرتو  نيپادشاهان زم ،گروه اول

آوردن به  ياز خدا و رو ليارتداد اسرائ زانيم فيتوص يزبان فساد اغلب برا م،يدر عهد قد. دارندنامشروع  يا رابطه

 نيپادشاهان زم انينامشروع م رابطه). ١٠تا  ١ اتيآ ٣باب  اي؛ ارم٢١ هيآ ١ باب اياشع(بكار برده شده است  يبت پرست

  .باشد يحاكم م ياسيس يها بابل آخر زمان و قدرت انياد اتحاد نامشروع مو فاحشه، نم

از  ياز نظر روحان ها نيا. باشند يتوده تحت حكومت م ن،يزم نيگروه دوم در رابطه نا مشروع با بابل فاحشه ساكن

 بندهيفر يها وهيو شها  حاكم، عامه مردم توسط آموزه ياسيس يها با قدرت سهيدر مقا. اند شراب فساد بابل مست شده

مردم مست هستند،  يوقت. ديمحافظت نما شانياز ا تواند يكه او م كنند ياند و به اشتباه فكر م شده مستبابل 

 يتمام جهان به استثنا). دينيرا بب ٧ هيآ ٢٨باب  اياشع( شوند يراحت اداره م يليو خ كنند يفكر نم ارانهيهوش

  .خواهند شدو ضاللت كشيده مراه گتوسط بابل به  دار مانيبازماندگان ا

. شوند يمنمتوجه  درستمردم  يها بوده است، توده شهيهمكه مانند امروز و آنگونه  ان،يدر پا

، بدون در نظر گرفتن اينكه چقدر دلپسند باشند درباره خطرات دنبال كردن احساسات مطلب نيا

   چه مي گويد؟

  مارس ١٨                    دوشنبه

  خ فامفاحشه سوار بر وحش سر

يكي از هفت فرشته اي كه هفت جام  پر از هفت بالي . ديرا بخوان ٣ هيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه 

آخر را در دست داشت، داوري بر ضد فاحشه اي كه بر روي آبهاي بسياري نشسته بود را به يوحنا 

يقي به چه طر. وقتي كه يوحنا او را مي بيند، او بر روي وحش سرخ فام سوار است. نشان داد

  نمادهاي آب و وحش بطور مناسب حاميان بابل را شرح مي دهند؟  
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كه فاحشه نماد  يدر حال .نديب يوحش قرمز م كيرا سوار بر  يزن ،برده مي شود ابانيبه ب ايدر رؤ وحنايهمانطور كه 

 و سكوالر سياسي يها بر قدرت ي كههبمذ ريتصو. مي باشد ياسيقدرت س يك وحش نماد ،است يمذهب نهاد كي

 كپارچهي استيكه مذهب و س يزمان مطرح نبود، كه در گذشته يزيبه دو نهاد جداگانه اشاره دارد، چ سوار است،

مفهوم سوار بر وحش . وستيدو در آخر زمان به هم خواهند پ نيكه ا دهد ينشان م ييشگويوجود، پ نيبا ا. بودند

و سكوالر غالب  ياسيس يها آخر زمان بر قدرت ينظام مذهب نيكه ا دهد ينشان م نيا ؛باشد يبودن نشانه سلطه م

  .خواهد بود

در مكاشفه  ديآ يم رونيب نيكه از زم يو وحش ايفاحشه به اژدها، وحش در يها يژگيكدام و

  اشاره دارند؟ ١٣و  ١٢ يها باب وحناي

 به تصوير كشيده ديگرانبها و مروار يها سنگ  از طال، يآالت وريبه ز نيو مزآتشين فاحشه به رنگ بنفش و قرمز 

قرمز به عنوان ). ٣٠ هيآ ٤باب  ايارم(بود  يبندگيباال بردن قدرت فر يبرا ايام كهنها در  فاحشه وهيش نيشده بود؛ ا

  .باشد يم ينظام مذهب نيظالم ا تيمطابق با شخص  رنگ خون،

بنفش، قرمز  يها كه شامل رنگ كند يم يادآوريرا  ميدر عهد قدكاهن اعظم  يها جامه تقليدي از زيلباس فاحشه ن

قدوس « فاحشه، جايگزين نوشته  يشانيپ يبر رو ة كفرآميزنوشتهمچنين ). ٦و  ٥ اتيآ ٢٨خروج باب (بود  ييو طال

 جامي كه او در دست داشت  يادآور). ٣٨تا  ٣٦ اتيآ ٢٨خروج باب ( بر روي دستار كاهن اعظم بود » پروردگار 

). ٤-٢: ٥دانيال (ظروف حرم مطهر يا قدس مي باشد كه بلشصر، پادشاه بابل و مهمانان او از آنها شراب نوشيدند 

جعلي بودن سيستم  –جامي كه در دست فاحشه بود، ظاهري از حقيقت را بكار مي برد تا شراب را مخفي كند 

  .دور كند بخاطر اينكه جهان را فريفته و از خدا –مذهبي آخر زمانِ شيطان 

مست شده است،  يسيع يو شهدا نياز خون مقدس كسي منتسب گرديده كهبابل فاحشه به عالوه بر اين، شرح حال 

 يمرتد قرون وسط تيحيبابل آخر زمان را به مس نيا. به شهادت رسيدند حيمس بهشهادت دادن  جهيكه در نت افرادي

  .بود ليوفادار به انج يحيمس ها ونيليو مسئول مرگ م شد يم يكه توسط پاپ رهبر مرتبط است يغرب يدر اروپا
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 ٢باب  وحنايمكاشفه ( كند يرا منعكس م رايطايط يسايدر كل زابليا ريبابل فاحشه، تصو فيتوص

  دهد؟ يبابل آخر زمان را شرح م يژگيدو زن چگونه و نيا انيشباهت م). دينيرا بب ٢٣تا  ٢٠ اتيآ

  مارس ١٩                    سه شنبه  

  يي وحش سرخ فامشناسا

شرح مي دهد كه با امت خدا جنگيد  ١٣، وحش سرخ فام را با عبارتي متشابه با وحش درياي مكاشفه ٣: ١٧مكاشفه 

 پاكدامن زنسبب شد تا كه  بود جفاآزار و در اوايل دوره ). ٧تا  ٥ اتيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه (و بر آنان پيروز شد 

باب  وحنايمكاشفه (فرار كند  ابانيبه ب ١٧٩٨تا  ٥٣٨از سال هاي  يرون وسطساله ق/ روز ١٢٦٠ نبوتي طول دوره در

آزار  يهمچنان به خوبها پروتستان  ،بسر مي بريم» اتحاد كليساهاي جهان« ايده اگر چه در قرن). ١٤و  ١٣ اتيآ ١٢

تر دوباره اتفاق خواهد مشابه اما بد يزيچ ،ييشگويبر اساس پ رايد آورد، زنخواه اديوحشتناك گذشته را به  جفايو 

  .افتاد

 سهيمقا ٨ هيآ ١٣باب  وحنايرا با مكاشفه  هيآ نيكلمات ا. ديرا بخوان ٨ هيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه 

را روشن  او  يها تيو فعالوحش چگونه سه مرحله وجود  ٣ هيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه . ديكن

  سازد؟ يم

                            

                            

 

، خواهد آمد، و به محكوميت ابدي خواهد رفت رونيب انتها يب چاهاز بود، و نيست، و  كسي كه وحش قرمز با عنوان

كه هست و بود و خواهد  يآن كس - هوهي ،ياز نام اله يبدل ،زياز هر چ شيمراحل سه گانه پ نيا. شناخته شده است
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به سه  عالوه بر اين،. اقتباس شده است) دينيبب زيرا ن ٨ هيآ ٤باب  وحناي؛ مكاشفه ٤ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه (آمد 

  :كند يوحش ، اشاره م از موجوديتمرحله 

دوران  ماهه، كه بعنوان ٤٢براي دوره اي  وحش ابتدائي يها تيفعال. در گذشته وجود داشت يعني، »بود«وحش ) ١(

  ).م روز يكشنبه را ببينيدو درس نه ٥ هيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه ( ، بطول انجاميداشاره دارد ساله/روزه ١٢٦٠ ينبو

دست كم به عنوان  »وجودعدم «به مرحله ) ٣ هيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه (اش  وحش با زخم كشنده. »ستين«) ٢(

  .زنده ماندحال  نيشد؛ با ا دياز صحنه جهان ناپد يمدت يبرا. ديرس ١٧٩٨دهنده، در سال  جفا

  .احيا خواهد شدكامل  يطانيبا بهبود زخم كشنده، وحش در غضب ش ت،يدر نها) ٣(

 فياش توص زخم كشنده يدر زمان بهبودرا   ٨تا  ١ اتيآ ١٣باب  وحنايوحش مكاشفه  وحنا،يمكاشفه  ١٧باب 

 است،يمذهب و س انيكوتاه مدت م ياتحاد گريبار د .احيا شده مي نشيند وحش روي اينبابل فاحشه بر . كند يم

  .روي خواهد داد هدوبار جفاد داشت و آزار و بود، وجود خواه يآنگونه كه در طول قرون وسط

آزار و  دياجازه ده د،يايب گريبار د يتعصب و نابردبار دياجازه ده د،يمخالفت بوجود آ ديبگذار

 يقيحق انيحيخواهند شد؛ اما مس مانيا ميمتزلزل و تسل اكاريشود و افراد دو دل و ر شتريب جفا

 خواهد تيموفق يتر از روزها روشن دشانيو ام تر يوق مانشانيمانند صخره محكم خواهند ماند، ا

جمالت باال در باره تجربه مسيحي كه بايد داشته باشيم، چه  .٦٠٢ جدال عظيم، صفحه ،وايت. يالن ج -. بود

  ؟االن و چه پيش از گشوده شدن رويدادهاي نهايي، چه هشداري به ما مي دهد؟

 مارس ٢٠                    شنبه  چهار

  هفت سر وحش

 يدرك هفت سر، ذهن الزمه. ديرابخوان ١٨ هيآ ١٣و باب  ١١تا  ٩ اتيآ ١٧باب  وحنايفه مكاش

را  يحكمت خداداد توان يمد نظر است؟ چگونه م يچه نوع حكمت نجايدر ا. باشد يم خردمند

  ؟)دينيرا بب ٥ هيآ ١باب  عقوبي(بدست آورد 
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كه  يا به هفت تپه ها نيباورند كه ا نياز مترجمان بر ا يبرخ. باشند ير، هفت كوه مكه هفت س دهد يم حيفرشته توض

را به صورت تپه ) ها كوه( oroi يونانياست كه واژه  ليدل نيها واقع شده است، اشاره دارند و به ا م بر آنوشهر ر

از پس هم مي ها  كوه نيو ا. دشون يهفت پادشاه وجود دارد كه با هفت كوه نشان داده م نيهمچن. كنند يترجمه م

   .به هم چسبيده نيستندو  آيند

با افراد به صورت تك سر و كار  وحنايمكاشفه  رايز ،نمادين نمي كنند يبه صورت فردرا ها پادشاهان  كوه نيا

هستند هان ج يها يامپراتور ايها  ها اغلب نماد قدرت در كتاب مقدس، كوه. ها سر و كار دارد ندارد بلكه با نظام

 ها يپادشاه يكتاب مقدس، پادشاهان به معن يها ييشگويدر پ). ٣و  ٢ اتيآ ٣٥باب  الي؛ حزق٢٥ هيآ ٥١باب  ايارم(

نشان دهنده هفت كه  رسد يهفت كوه به نظر م ،بدين جهت). ١٧ هيآ ٧و باب  ٣٩تا  ٣٧ اتيآ ٢باب  اليدان( باشد يم

ها با خدا  آن قياز طر طانيكه ش ميباشدهان حكومت كردند، بر ج خيكه در طول تار يقو يدر پ يپ يامپراتور

  .رساند بيقومش آسبه  ونمود  ضديت

پنج . است امدهيهنوز ن يگريآمده و د يكياند،  سقوط كرده ها يامپراتور نياز ا سلسلهپنج  وحنا،ي ديدگاه زمانياز 

به قوم خدا ) گاهاً(حاكم بودند و  ميد قدهستند كه در زمان عه يبزرگ يها ياند، پادشاه كه سقوط كرده سلسله اي

  .بود وحنايروم در زمان  يكه آمده، امپراتور يآن پادشاه. ونانيپارس و -مادمصر، آشور، بابل، . رساندند يم بيآس

 يبه رهبر يقرون وسط يسايكل - باشد يم وحنايمكاشفه  ١٣است، وحش باب  امدهيكه هنوز ن يپادشاه نيهفتم

 يو بعد از سقوط امپراتور وحنايپس از زمان  ديكه با - رساند يم بيآس شانيكرده و به ا غلبها قوم خدبر پاپ، كه 

 دادهايرو نياز اتفاق افتادن ا شيها پ كه قرن دهد يمنبوت شهادت  قتيحق نيبا قدرت از ا خيتار. آمد يروم م مرتد

  .نوشته شد

از قدرت هاي ( هفت سر زا يكيكه  گرچه ين قدرت جهاني است،گفت كه وحش قرمز هشتم وحنايبعد  يكم

به احتمال  نيهستند، هشتم يمتوال يسرها از نظر زمان كه يياز آن هفت سر؟ از آنجا كيكدام . باشد يم ) جهاني
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بابل فاحشه را  قرمزسر هشتم است كه وحش  نيدر زمان ا. كرد افتيكه زخم مرگبار در باشد يسر م نيهفتم اديز

خواهد آمد  انياز پا شيسر هشتم درست پ. ميكن يم يزخم مرگبار زندگ يا در زمان بهبودامروزه، م. كند يحمل م

  .و نابود خواهد شد

  مارس ٢١                    شنبه  پنج

  داوري بر بابل

در مورد ده پادشاه از . ديرا بخوان ١٦تا  ١٤آيات  ١٦و باب  ١٥تا  ١٢ اتيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه 

  د؟يآموز  يمتن چه م

                            

                            

 

ها چه  آن ديگو يبه ما نم وحنايوجود، مكاشفه  نيبا ا. ده پادشاه ارائه شده است تيدر مورد هو يمتفاوت ريتفاس

هستند كه  يكوتا مدت ياسيها اتحاد س است كه آن نيا مياز متن بدست آور ميتوان يكه م يزيتنها چ. هستند يكسان

كه با وحش  ،جهان يها تعدادشان مجموع قدرت. كنند يم تيو از فاحشه حما ظاهر شده جهان انياز پا شيدرست پ

  .دهد يمتحد خواهند شد را نشان م

 ١٦تا  ١٢ اتيآ١٦باب  وحنايكه در مكاشفه  رانبرد آرماگدون  بطور خالصه  ،١٤و  ١٣ اتيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه 

ريق كارهاي معجزه گونه قدرتهاي اهريمني در قدرت هاي جهاني هم پيمان كه از ط .، تشريح مي كنندشد يمعرف

با بالني ديگر، نبرد . رابطه با اژدها، وحش دريا، پيامبر كذاب  شيفته و مدهوش شده اند، بر عليه بره خواهند جنگيد

مي و قوم وفادارش  حيمس بر ضدو متحدانش  طانيبلكه نبرد ش ،نيست انهيخاورم رد يجنگ نظام كي آرماگدون

  .باشد
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 ١٢تا  ٢ اتيآ ١٦باب  وحناياز آنچه در مكاشفه . ديرا بخوان ١٨تا  ١٦ اتيآ ١٧باب  وحنايه مكاشف

مسئول آنچه در بابل اتفاق  يكس چه ست؟ينگرش ده پادشاه نسبت به بابل چ رييتغ ليدل م،يديد

  ؟باشد يم افتد، يم

                            

                            

ست، از خشم لبريز شده، ناگهان بر ضد بابل فاحشه بر مي خيزد ده شاخ كه جانشين قدرت هاي منقسم شده اروپا

، او را متروك و عريان مي سازد؛ بطور نمادين گوشت او را مي خورد و او را با آتش )آشكارسازي آخر زمان پاپ(

براي  نوشته هاي مربوط به آنچه كه بر سر بابل فاحشه خواهد آمد، يوحنا زبان مشابهي را بكار مي برد. مي سوزاند

سوختن با آتش مجازاتي براي يك دختر ). ٣٠: ٤ارميا (آنچه كه خدا گفت كه بر سر اورشليم زناكار خواهد آمد 

قدرت هاي فريب خورده سياسي متوهم شده ). ٩: ٢١الويان (كاهن بود كه مرتكب اعمال شنيع نامشروع شده است 

  . ناتوان استاند بخاطر اينكه بابل از محافظت از آنان در برابر باليا 

مرتد آخر زمان به همراه  ينظام مذهب نيا. كنند ياند و با خصومت به او حمله م خورده بيفر كنند يها احساس م آن

  .روبرو خواهند شد يكامل اله يكردند با داور تيكه از آن حما يتمام كسان

رو،  نياز ااند و  پاسخ مانده يزمان همچنان ب انيپا يدادهايدر مورد رو ياديز يها پرسش

چه وعده  ١٤ هيآ ١٧باب  وحنايدر مكاشفه . كننده به نظر برسند جيما گ ياكنون برا توانند يم

  داشته باشد؟ مي تواند يما چه مفهوم يبرا ديوعده با نيبه ما داده شده است و ا يخاص

  مارس ٢٢                      جمعه

 قوم خدا كه هنوز در آنجا هستند به اناز آسم ييبابل، صدا سقوط كامل اخالقيقبل از   :تفكري فراتر

از عبادت كنندگان خدا هستند  ياريبس). ٤ هيآ ١٨باب  وحنايمكاشفه ( » قوم من يا دييآ رونياز او ب « اصرار مي كند

ن مردم به خارج از يفراخواندن ا يآخر زمانش برا يسايخدا از كل. باشند يدر بابل م گوناگوني ليكه همچنان به دال

 رونياز آن ب ديفرار از سرنوشت بابل، با يها برا آن. كند ينشدن در گناهانش استفاده م ميمرتد و سه يبنظام مذه

كه مردم خدا  دهند ينشان م ١٠تا  ١ اتيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه . كس در بابل نابود شود چيه خواهد يخدا نم. نديآ
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كه بر دوش ما به عنوان  يميعظ تيرباره مسئولپس، د. پاسخ خواهند داد وانفراخ نيدر بابل به ا ياريترس بس

 د؟يگومي به ما  يبه قدرت خدا در زندگ ازمانيدرباره ن يزيچه چ مطلب نيا. ديشياندي، ب ستبازمانده خدا يسايكل

   بحث براي سواالتي

در بابل هستند  ياريمردم خدا ترس بس دهد، ينشان م ٤ هيآ ١٨باب  وحنايهمانطور كه مكاشفه  -١

 ديبا اميپ نيدر ا: مي خواند كه بازتاب دهنده بيانيه ذيل مي باشد» قوم خود  «آنان را  كه خدا

كه فاقد نوري هستند  يكه به كسان ميمراقب باش ديداده شود، ما با ديكه با يداده شود، اما درحال

كاتوليك ها با حمله ددمنشانه به  ديما نبا .يم حمله نكنيم و آنان را محكوم نكنيمبرخوردار ما از آن

و وجود دارند  ياريبس شناس فهيوظ انيحيمس ها كيكاتول انيدر م. از مسير محبت خارج شويم

كار خواهد  شانيا برايو خدا از  دارند يبر م گام  آنان مي تابد كه بر  ينور در زيركه  يكسان

 ،يجسم يروهايندر بهبود  يو كسان  اند، بوده عالي يها تيو موقع ازاتيامت يكه دارا يكسان. ردك

كه  يقرار دارند و نسبت به كسان يدر معرض خطر بزرگ... اند،  خود ناموفق بوده يو اخالق يذهن

 يدر زندگ گرانيكردن به د يمشكل دارند اما همچنان بدنبال خوب يدتيدر مورد نكات عق

چه  مطالب نيا...  ،وايت. يالن ج -. قرار دارند يشتريب تيدر برابر خدا در خطر محكوم ند،هست

  د؟يگومي به ما  گرانيدرباره نحوه رفتار با د يزيچ

كه  يدر حال. قرمز نشسته است  كه بر وحش كند يم فيرا توص يا فاحشه وحنايمكاشفه  ١٧باب  -٢

مرتد كه جهان را از خدا دور  يسايبه كل ١٧وفادار خداست، در باب  يساينماد كل ١٢زن در باب 

 ازما  نكهيتر ا مهم ست؟يها چ آن انيم يها ها و تفاوت اه شما، شباهتاز نگ. اشاره دارد سازد، يم

 د؟ياموزيب ديتوان يم يزيچه چ سهيمقا نيا

بازگشت  ييدر طول مراحل نها ياسيو س يجهان مذهب بارماللت  تيهفته وضع نيا اتيآ -٣

ما اكنون  نكهيا تياهم ليدرمورد دل يزيچه چ ديبا نيا. كشند يم ريرا به تصو حيمس روزمندانهيپ

 وحنايمكاشفه  د؟يبگو م،يو خالص باش نيكه به ما داده شده است وفادار، راست يامينسبت به پ ديبا

. است يجهان ارتداد بِيفر هانيمدر  يوفادار يبرا يدرخواستكه ، را بخوانيد ١٥ هيآ ١٦ ابب

 م؟يهشدار را اكنون در مورد خود بكار بر نيا ميتوان يچگونه م


