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 ١٢تا  ١٨ژانويه

درس سوم

پيامهاي عيسي به هفت كليسا
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب  ٢آيات  ٨تا  ،١١باب  ٢آيات  ١٢تا  ،١٧باب  ٢آيات  ١٨تا  ،٢٩باب ٣
آيات  ٧تا  ،١٣باب  ٣آيات ١تا  ،٦باب  ٣آيات  ١٤تا ٢٢؛ اشعيا باب  ٦١آيه .١٠
آيه حفظي » :به آن كسي كه پيروز گردد جايي در روي تخت خود خواهم بخشيد ،همان طور
كه من پيروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم « )مكاشفه يوحنا باب  ٣آيه .(٢١
عيسي از پاتموس از طريق يوحنا ،نامهاي با هفت پيام ،براي قوم خويش ميفرستد .در حالي كه آن پيامها در اصل به
كليساهاي آسيا در زمان يوحنا مربوط ميشدند ،همچنين به طور نبوي نمادهاي شرايط كليسا در طول تاريخ را به
تصوير ميكشند.
مقايسه پهلو به پهلوي اين پيامها نشان ميدهد كه آنان از همان ساختار ششگانه تبعيت ميكنند .هر كدام با خطاب
قرار داده شدن كليسا با نام توسط عيسي آغاز ميشوند .بخش دوم با عبارت مترادفي همچون » اين چنين بنويس «
آغاز ميشود كه در آن عيسي خود را به هر كدام از كليساها با استفاده از توصيفات و نمادهاي آمده در باب ١
معرفي ميكند .آن توصيفها از عيسي متناسب با نيازهاي خاص هر كليسا بودند .از اين رو ،عيسي به توانايي خود
در رسيدگي به چالشها و موقعيتهاي مختلف ايشان اشاره نمود .پس از آن ،عيسي يك ارزيابي از كليسا ارائه
ميدهد و سپس كليسا را اندرز ميدهد كه چگونه از مخمصه بيرون آيد .در نهايت هر پيام با تمنايي براي شنيدن پيام
روح و با وعده هايي براي فاتحان خاتمه مي يابد.
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همانطور كه در تحليل و بررسي پيام به كليساي اول در افسس در مطالعه هفته گذشته ديديم ،و اين هفته در
مطالعهمان از شش پيام باقي مانده خواهيم ديد ،در خواهيم يافت كه عيسي اميد ارائه ميكند و نيازهاي هر كليسا را
در شرايط مختلفشان برآورده مينمايد .بنابراين ،او مطمئناً ميتواند امروزه نيازهاي ما را نيز تأمين كند.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ١٩ژانويه آماده شويد.

 ١٣ژانويه

يكشنبه

پيام مسيح به اسميرنا و پرغاموس
اسميرنا يك شهر زيبا و ثروتمند بود و البته مركزي بود كه طي حكمي پرستش امپراتور را اجباري كرده بود .عواقب
نپذيرفتن اين حكم موجب از دست دادن شهروندي يا جفا ديدن و حتي به شهادت رسيدن منجر مي شد.
مكاشفه يوحنا باب  ٢آيات  ٨تا  ١١را بخوانيد .نحوهاي كه عيسي خود را به اين كليسا معرفي نمود
چه ارتباطي با وضعيت كليسا دارد؟ وضعيت كليسا چگونه بود؟ عيسي چه هشداري به كليسا در
رابطه با آنچه در شرف اتفاق بود ،ميدهد؟

پيام ارسالي به كليساي اسميرنا به طور نبوتي براي دوران كليساهاي پسا رسالتي كاربرد دارد ،هنگامي كه مسيحيان
بطور وحشيانه توسط امپراتوري روم مورد آزار و جفا قرار ميگرفتند ،به طور نبوتي مربوط ميشود » .ده روز « بيان
شده در مكاشفه يوحنا باب  ٢آيه  ١٠به ده سال آزار و اذيتي كه توسط ديوكلسين از سال  ٣٠٣پس از ميﻼد مسيح
تا سال  ٣١٣پس از ميﻼد مسيح ادامه يافت ،اشاره مي كند ،زماني كه كنستانتين بزرگ فرمان ميﻼن را صادر نمود كه
به مسيحيان آزادي مذهبي ميداد.
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پرغاموس ]پرغامه[ مركز فرقه هاي گوناگون بت پرستي بود ،از جمله فرقه اسقلپيوس ،بت شفاي يوناني بود كه
»منجي[ ناميده مي شد و نماد آن يك مار بود .مردم از همه جا به معبد اسقلپيوس مي آمدند تا شفا بگيرند .پرغاموس
نقشي راهبردي در ترويج فرقه پرستش پادشاه داشت ،كه همچون اسميرنا پرستش آن اجباري بود .جاي تعجب
نيست كه چرا عيسي گفت كه مسيحيان در پرغاموس در شهري زندگي مي كنند كه شيطان كرسي دارد و جايي
است كه سرير او در آنجا قرار دارد.
مكاشفه  ١٥-١٢ :٢را بخوانيد .عيسي خود را چگونه به اين كليسا معرفي مي كند؟ ارزيابي او از
وضعيت روحاني آن چه بود؟
مسيحيان در پرغاموس با وسوسه هايي از بيرون و هم از درون مواجه بودند .در حالي كه بسياري از آنان وفادار باقي
ماندند ،برخي ،همچون » نقوﻻويان « ،از ترس آزار و شكنجه ،با بت پرستي سر سازش فرود آوردند .همچون بلعام،
كه در مسير سرزمين موعود ،اسرائيل را با ارتداد فريفته و بر ضد خدا گناه ورزيد )اعداد  ،(١٦ :٣١اين اعضا مناسب
تر ديدند و حتي آنرا بعنوان پاداشي در نظر گرفتند كه ايمان خود را به خطر بيندازند .گرچه شوراي اورشليم »
پيشكش به بت ها « و » روابط شنيع غير اخﻼقي « را قدغن ساخته بود )اعمال رسوﻻن  ،(٢٩ :١٥اصول اعتقادي بلعام،
اعضاي كليسا را فريفته بود تا تصميم شورا را ناديده در نظر بگيرند .تنها راه حلي كه عيسي مي تواند به پرغاموس
ارائه كند » :توبه « است )مكاشفه .(١٦ :٢
كليساي پرغاموس تصويري نبوتي از كليسا طي سالهاي  ٣١٣تا  ٥٣٨ميﻼدي است .اگرچه برخي اعضا در كليسا
وفادار باقي ماندند ،زوال روحاني و ارتداد بسرعت افزايش يافت.
در )مكاشفه يوحنا باب  ٢آيه ١٣؛ باب  ١٤آيه  ١٢را نيز ببينيد( ،ايمان مرا انكار ننموديبه چه معني است؟
چگونه عدم انكار ايمان به ما كمك مي كند تا در برابر سازش مقاومت كنيم و »تا پاي مرگ
وفادار باشيم« باشيم؟ )مكاشفه .(١٠ :٢
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 ١٤ژانويه

دو شنبه

پيام مسيح به طياطيرا
در مقايسه با ساير شهرها ،طياطيرا هيچ اهميت سياسي يا فرهنگي نداشت .عﻼوه بر اين  ،كليسا ظلماني شده بود .به
منظور اداره كردن يك كسب و كار يا داشتن يك شغل ،در امپراتوري روم مردم بايد عضو يك صنف تجاري
ميبودند .طياطيرا باﻻخص براي اجرا و اعمال اين التزام مشهور بود .اعضاي صنف مجبور بودند تا در ضيافت ها
شركت جسته و در مراسم تشريفاتي معبد حضور بهم مي رساندند ،كه اغلب شامل اعمال ناپسند و شنيع بود .كساني
كه همراهي و پيروي نمي كردند با اخراج از صنف روبرو بوده و تحريم اقتصادي مي شدند .براي مسيحيان آن
زمان ،اين معني را مي داد كه بين سرسپردگي و سازش كامل يا محروم شدن كامل براي خاطر انجيل ،يكي را
انتخاب كنند.
مكاشفه يوحنا باب  ٢آيات  ١٨تا  ٢٩را بخوانيد .عيسي چگونه خود را به كليساي طياطيرا معرفي
ميكند )دانيال باب  ١٠آيه  ٦را نيز ببينيد(؟ عيسي فرمان داده بود تا كليسا از چه ويژگيهايي برخوردار
باشد و مشكﻼت پيش رو براي اجابت چنين خواسته اي چه بودند؟

مانند كليساي پرغاموس ،كليساي طياطيرا مجبور شده بود تا با با محيط كفر و بت پرستي سازش شد .نام ايزابل به
همسر پادشاه احاب اشاره دارد كه باعث ارتداد اسرائيل شد )اول پادشاهان باب  ١٦آيات  ٣١تا  .(٣٣عيسي او را به
عنوان فاحشهاي روحاني به تصوير ميكشد )مكاشفه  .(٢٠ :٢آن اعضاي كليسا كه حقيقت را زير پا گذاشت و ايده
هاي »ناپاك« بت پرستي و الحاد را پذيرفت ،مرتكب زناي روحاني شد.
كليساي طياطيرا نماد وضعيت مسيحيت بين سالهاي  ٥٣٨تا  ١٥٨٥بود .در خﻼل اين دوران ،خطري كه امت خدا را
تهديد مي كرد از بيرون كليسا نبود بلكه از درون بود .سنت ها و رسوم جاي كتاب مقدس را گرفت ،كهانت بشري
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و آثار مقدس جاي كهانت مسيح را گرفت و اعمال بعنوان وسيله اي براي رستگاري در نظر گرفته شد .كساني كه
تاثيرات فاسد كننده را نپذيرفتند ،شكنجه شده و حتي كشته شدند .براي قرن ها ،كليساي راستين مامن خود را در
بيابان ها يافت )مكاشفه  ١٤ ،١٣ ،٦ :١٢را ببينيد( .ولي عيسي كليساي طياطيرا را براي ايمان و محبتي كه داشتند
ستود ،كارها و خدمات – اشاره به اصﻼحات و شروع بازگشت به كتاب مقدس داشت.
درباره كﻼم مكاشفه باب  ٢آيه  ٢٥بيانديشيد » :آنچه داريد تا زماني كه من ميآيم محكم نگاه
داريد « .معناي اين كلمات براي ما به طور فردي و جمعي چيست؟ ما چه چيزي از عيسي داريم
كه بايد آنرا محكم نگاه داريم؟

 ١٥ژانويه

سه شنبه

پيام مسيح به كليساي سارد
سارد تاريخي باشكوه داشت .اما در دوران روم ،اين شهر اعتبار و منزلت خود را از دست داد .در حالي كه شهر
همچنان از تمول بهره مند بود ،شكوه و جﻼل آن ريشه در تاريخ گذشته آن داشت و نه در واقعيت حاضر آن .شهر
كهن بر باﻻي تپهاي با شيب تند ساخته شده بود و از اين رو ،تقريباً غير قابل رسوخ بود .شهروندان چنان احساس
امنيت ميكردند كه ازديوارهاي شهر با بي دقتي محافظت ميشد.
مكاشفه يوحنا باب  ٣آيات  ١تا  ٦و متي باب  ٢٤آيات  ٤٢تا  ٤٤و اول تسالونيكيان باب  ٥آيات  ١تا
 ٨را بخوانيد .آن سه چيزي كه عيسي از مسيحيان سارد ميخواهد به عنوان عﻼجي براي وضعيت
روحاني خود انجام دهند ،كدامند؟ هشدار عيسي به مراقب بودن چگونه با پيشينه تاريخي شهر
ارتباط دارد؟
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در حالي كه عيسي تنها چند مسيحي را در كليساي سارد وفادار ميداند ،اكثر آنها مرده روحاني بودند .كليسا به
هيچ گناه يا ارتداد علني متهم نميشود )مانند كليساهاي پرغامس و طياطيرا( ،بلكه متهم به رخوت روحاني است.
پيام به كليساي سارد به طور مؤثر بر وضعيت روحاني پروتستانها در دوران پس از اصﻼحات ،تقريباً بين سالهاي
 ١٥٦٥تا  ١٧٤٠منتسب مي گردد ،زماني كه كليسا به تشريفات مرده و خودباوري روحاني تنزل يافت .تحت تأثير
سيل فلسفه عقل گرائي و سكوﻻريزم ]دنياگرائي[ ،تمركز كليسا از فيض انجيل و تعهد به مسيح كاهش يافت و جاي
خود را به كيش و بحث هاي خشك فلسفي دادكليسا در اين دوره اگر چه زنده به نظر ميرسيد ،اما در واقع از نظر
روحاني مرده بود.
پيام مسيح به سارد براي تمامي نسل هاي مسيحي كاربرد دارد .مسيحياني وجود دارند كه هميشه با عبارات
شكوهمندانه از گذشته وفادارانه خود به مسيح سخن مي گويند .متأسفانه چنين مسيحياني چيز زيادي در خصوص
تجربه خود با مسيح براي گفتن ندارند .مذهب آنان اسمي است ،و فاقد مذهب راستينِ تعهد اصيل به انجيل است.
با همواره نگه داشتن حقيقت بزرگ نجات از طريق ايمان محض به مسيح ،به چه روشهايي
ميتوانيم بگوييم كه اعمالمان در مقابل خدا بي عيب نبودهاند؟ معناي آن چيست و چگونه
ميتوانيم اعمال خود را در برابر خدا بيعيب كنيم؟ متي باب  ٥آيات  ٤٤تا  ٤٨را ببينيد.

 ١٦ژانويه

چهارشنبه

پيام مسيح به كليساي فيﻼدلفيا
آخرين كليسايي كه توسط عيسي مورد خطاب قرار گرفت ،كليساي فيﻼدلفيا بود )يعني محبت برادرانه( .شهر در
شاهراه تجاري قرار داشت و بعنوان دروازي در نظر گرفته مي شد – دروازه اي گشوده به يك فﻼت وسيع
حاصلخيز .كاوش ها حاكي از اين است كه فيﻼدلفيا مركزي بود كه مردم براي سﻼمت و شفا به آنجا مي آمدند.
ساكنان شهر بخاطر زمين لرزه هاي مكرر به خارج از شهر نقل مكان كرده و در كلبه هاي محقر زندگي مي كردند.
مكاشفه يوحنا باب  ٣آيات  ٧تا  ٩را بخوانيد .روشي كه عيسي خود را در اين پيام معرفي ميكند،
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چگونه به وضعيت اين كليسا مرتبط است؟ بيانيه عيسي در باره » قدرت كمي داري« )مكاشفه
يوحنا باب  ٣آيه  ،(٨چه چيزي درباره وضعيت كليسا ميگويد؟
پيام به اين كليسا بطور نبوتي به احياي بزرگ مكتب پروتستان در خﻼل بيداري اول و دوم اطﻼق مي شود كه در
بريتانياي كبير و امريكا در بين سالهاي  ١٧٤٠تا  ١٨٤٤اتفاق افتاد .تاكيد رو به رشدي بر اطاعت از احكام خداوند و
زندگي پاك شده است» .درب گشوده« بظاهر راهي به سوي قدس آسماني است ،بخاطر اينكه در آن »معبد خداي
من« نيز اشاره شده است )مكاشفه  ،١٢ :٣را با مكاشفه  ١ :٤و  ٢مقايسه كنيد(.يك در بسته شد و در ديگري باز شد
اشاره به تغييري دارد كه در خدمت كهانت اعظمي مسيح در سال  ١٨٤٤بوقوع پيوست.
مكاشفه  ١٣-١٠ :٣را بخوانيد .چه نشانه هايي داده شده است مبني بر اينكه زمان كوتاه است و اينكه آمدن مسيح
نزديك شده است؟ اهميت و برجستگي نام خدا كه بر امت وي نوشته شده است چيست )دوم تيموتائوس (١٩ :٢؟
اگر نامي معرف شخصيت و ويژگي يك فرد باشد ،خروج  ٦ :٣٤در باره كساني كه نام خدا را حمل مي كنند چه
مي گويد؟
احياي بزرگ در كليساها در هر دو سوي اقيانوس اطلس اتفاق افتاد .در سال هايي كه به  ١٨٤٤ختم مي شد ،پيام
آمدن قريب الوقوع مسيح در بسياري از قسمت هاي جهان اعﻼن گرديد .وعده خدا براي نوشتن نام خود بر كساني
كه ظفر يافته اند ،حاكي است كه شخصيت و ويزگي هاي خدا در امت وي ديده خواهد شد .درست به همان اندازه
كه پيام آمدن قريب الوقوع مسيح صادق است ،پيامي كه مسيح وعده مي دهد كه گناهان آنان را بخشيده و احكام
آنان را بر وي قلبهاي آنان مي نويسد ،امت خود را براي واقعه اي عظيم آماده مي سازد )فيليپيان ٦ :١؛ عبرانيان :١٠
 ١٦و  ١٧را ببينيد(.
اميد بازگشت قريب الوقوع مسيح چه معنايي براي شما دارد؟ وعده به كمال رسانيدن كاري كه
مسيح شروع كرده ،چه تضميني به شما مي دهد؟
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 ١٧ژانويه

پنجشنبه
كليساي ﻻئوديكيه

آخرين كليساي مورد خطاب عيسي در ﻻئوديكيه بود ،شهري ثروتمند كه در مسير راه اصلي بازرگاني قرار داشت.
اين شهر براي صنعت توليد پشم ،بانكهايش )كه مقاديرزيادي طﻼ در آنها نگهداري ميشد( و مدرسه پزشكي –
دارويي ،كه داروي مرهم چشم توليد مي كرد .اين ثروت باعث خودكفايي شهروندان شده بود .در حدود سال ٦٠
پس از ميﻼد مسيح ،هنگامي كه يك زلزله شهر را ويران كرد ،شهروندان پيشنهاد كمك از روم را رد كردند و
مدعي شدند كه خود ميتوانند از پس موقعيت برآيند .از آنجايي كه شهر فاقد آب بود ،آب شهر از طريق قناتي
تأمين ميشد كه از چشمههاي گرم از هيراپوليس ميآمد .و از آنجايي كه اين مكان از ﻻئوديكيه دور بود ،آب در
زمان كه به شهر مي رسيد ولرم بود.
مكاشفه يوحنا باب  ٣آيات  ١٤تا  ١٧و هوشع باب  ١٢آيه  ٨را بخوانيد .روحيه خودكفايي شهر
چگونه به مسيحيان ﻻئوديكيه رسوخ نمود؟

عيسي ،مسيحيان ﻻئوديكيه را براي گناهي جدي ،همچون ارتداد يا كفر سرزنش نكرد .بلكه مشكل آنها »خشنودي
از خويشتن« يا »خود نيك پنداري« بود كه به رخوت روحاني سوق داده شده بود .آنها مانند آبي كه به شهر
ميرسيد ،نه سرد و با طراوت بودند و نه داغ ،بلكه ولرم بودند .آنها مدعي شدند كه ثروتمند هستند و به چيزي نياز
ندارند؛ با اين حال ،نسبت به وضعيت روحاني خود فقير ،عريان و نابينا بودند.
كليساي ﻻئوديكيه وضعيت روحاني كليسا كه در شُرُف خاتمه تاريخ زمين قرار دارد را نمادين مي سازد ،همانگونه
كه برخي ارتباط ها را در بخش هاي آخر زمان مكاشفه نشان مي دهد .يكي از اين پيوند ها ،همانگونه در هشدار
عيسي بصورت تاكيدي در مكاشفه  ١٥ :١٦داده شده ،به » جامه هاي سفيد « باز مي گردد چرا كه » كليساي
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ﻻئوديكيه كه از نظر روحاني عريان است نياز به عدالت مسيح دارد تا خود را بپوشاند « )مكاشفه  ١٨ :٣را بخوانيد(.
هشدار به كسي كه جامه هاي خود را نگاه دارد تا عريان راه نرود در اين وسط به نبرد روحاني آرماگدون ]جنگ
نهائي ميان خير و شر[ ارجاع مي شود .زمان گزيني عيسي ممكن است در ابتدا بنظر عجيب بيايد ،بخاطر اينكه بيش
از اين امكان دريافت اين جامه ها ممكن نيست .با اين وجود ،دوره آزمايش و سنجش براي همه تمام خواهد شد.
هشدار نگاه داشتن جامه در ارتباط با بﻼي هفتم و آرماگدون ]نبرد نهايي بين خير و شر[ پديدار مي گردد بدليل
اينكه عيسي مي خواهد تا به ﻻئوديكيه يادآوري كند پيشاپيش براي نبرد دهشتناك آماده باشد – قبل از اينكه خيلي
دير شده باشد .از اين رو ،مكاشفه  ١٥ :١٦اهالي كليساي ﻻئوديكيه را هشدار مي دهد تا كه چنانچه از گوشسپاري به
انرزهاي عيسي غفلت و قصور كنند و در عوض عرياني را انتخاب نمايند )مكاشفه  ١٧ :٣و  ،(١٨از دست خواهند
رفت ،و در زمان آمدن او خجل خواهد شد )اول يوحنا  ٢٨ :٢تا .(٣ :٣
عيسي به كليساي ﻻئوديكيه اطمينان ميدهد كه آنها را دوست دارد .او از آنان مي خواهد تا توبه كنند )مكاشفه
يوحنا باب  ٣آيه  .(١٩او درخواست خود را با به تصوير كشيدن خود به عنوان عاشق در غزل غزل هاي سليمان باب
 ٥آيات  ٢تا  ٦كه كنار در ايستاده ،در ميزند و تقاضا دارد كه وارد شود ،به پايان ميرساند )مكاشفه يوحنا باب ٣
آيه  .(٢٠او به تمام كساني كه در را باز كرده و به او اجازه ورود بدهند ،وعده داده است تا در سفره اي صميمي با
او غذا بخورند ،و در نهايت ،با او در عرش حكمراني كنند )مكاشفه .(٤ :٢٠
مكاشفه يوحنا باب  ٣آيات  ١٨تا  ٢٢را بخوانيد .عيسي چه اندرزي به كليساي ﻻئوديكيه ارائه
ميدهد؟ طﻼ ،جامه سفيد و مرهم چشم نماد چه چيزهايي هستند؟ )اول پطرس باب  ١آيه ٧؛ اشعيا
باب  ٦١آيه ١٠؛ افسسيان باب  ١آيات  ١٧و  ١٨را ببينيد(؟ همه اينها به ما به عنوان ادونتيستهاي
روز هفتم كه خود را كليساي ﻻئوديكيه ميدانيم ،چه ميگويد؟

جمعه

تفكري فراتر:

 ١٨ژانويه
مكاشفه ،صفحه  ٥٧٨تا  ٥٩٢را از كتاب اعمال رسوﻻن ،نوشه الن جي وايت بخوانيد.

هفت پيام به كليساها ،نشان دهنده زوال روحاني در اين هفت كليسا مي باشد .كليسا در افسس همچنان وفادار بود،
اگر چه عﻼقه اوليه خود را از دست داده بود .كليساها در اسميرنا و فيﻼدلفيا تا حد زيادي وفادار بودند .پرغاموس و
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طياطيرا بيشتر و بيشتر سازش كردند تا اينكه جمعيت كثيري از ايمانداران آن كليساها بطور كامل از ايمان خالص
شاگردي به ارتداد كشيده شدند .كليساي سارد در وضعيت بحران جدي بود .تعداد كثيري از مسيحيان اين كليسا با
انجيل توازن و هماهنگي نداشتند ،در حالي كه فيﻼدلفيا معرف تعداد قليلي از ايمانداران بود .كليساي ﻻئوديكيه در
چنان وضعيت رخوت روحاني و خود شيفتگي بود كه چيز خوبي نمي توان درباره آن كليسا گفت.
عيسي در خاتمه هر پيام ،به كليساهايي كه نصيحت وي را ميپذيرند وعدههايي ميدهد .با اين وجود ،ممكن است
چنين مشاهده شود كه همراه با شواهد مبني بر زوال در كليساها  ،افزايشي درخور توجهي در وعدههاي داده شده
وجود دارد .افسس كه عيسي به او اولين پيام را مي دهد ،تنها يك وعده دريافت ميكند .در حالي كه هر كليسا مسير
نزولي روحاني را دنبال مي كند ،هر يك نسبت به كليساي قبلي ،وعدههاي بيشتري دريافت ميكند .در نهايت،
كليساي ﻻئوديكيه در حالي كه تنها يك وعده دريافت نمود ،بزرگترين وعده را بدست آورد :سهيم شدن در بارگاه
عيسي )مكاشفه يوحنا باب  ٣آيه .(٢١

سواﻻتي براي بحث
 -١افزايش وعدهها به هر يك از كليساها در توالي ،همراه با زوال روحاني در كليساها ،بيانيه اي
را بازتاب مي دهد كه هنگامي كه گناه افزايش مي يابد ،فيض به وفور ارزاني مي شود )روميان
باب  ٥آيه (٢٠؟ به آن وعده در پرتو بيانيه اي بينديشيدكه مي گويد » كليسا هر چقدر هم كه
ضعيف و داراي عيب باشد ،تنها هدف بر روي زمين است كه مسيح اهم توجه خود را بر آن
معطوف مي دارد « .او دائماً آن را با اشتياق محافظت كرده و بوسيله روحالقدس تقويت ميسازد
« - .الن جي .وايت... ،
-Ellen G. White, Selected Messages, book 2, p. 396.

 -٢مسيحيان اغلب ميگويند كه در شهرهاي صنعتي ،تجاري و كﻼنشهر ها ،مسيحي بودن دشوار
است .از اين واقعيت كه در شهرهاي كامياب در آسيا مسيحياني بودند كه به انجيل وفادار ماندند
و در زير فشارهاي محيط كفر ضعيف نشدند ،چه چيزي ميتوان آموخت؟ به مسيحيان آسيا با
توجه به دعاي عيسي در يوحنا باب  ١٧آيات  ١٥تا  ١٩بيانديشيد .مفهوم در جهان بودن اما از
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جهان نبودن چگونه در مورد مسيحيان امروزي بويژه كساني كه در شهرهاي بزرگ زندگي
ميكنند ،اعمال ميشود؟
 -٣ما ادونتيستهاي روز هفتم چگونه ميتوانيم به كﻼم داده شده به خودمان در پيام ارسال
شده به ﻻئوديكيان بهتر اعتنا و توجه كنيم؟
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