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 ٩تا  ١٥فوريه

درس هفتم

هفت شيپور
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب  ٨آيات  ١تا ١٣؛ اعداد باب  ١٠آيات  ٨تا ١٠؛ حزقيال باب  ١٠آيه ٢؛
مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيات  ١تا ١١؛ دانيال باب  ١٢آيات  ٦و ٧؛ مكاشفه يوحنا باب  ١١آيات  ١تا ١٣؛ ﻻويان باب
.١٦
آيه حفظي » :بلكه در آن روزهايي كه فرشته هفتم شيپور خود را به صدا در ميآورد نقشههاي
مخفي خدا انجام خواهد شد همان طور كه به بندگان خود يعني انبيا وعده داده بود » )مكاشفه
يوحنا باب  ١٠آيه .(٧
در صحنه مهر پنجم ،ديديم كه فرياد قوم مظلوم خدا ،فرياد ايمانداران تمام عصرها را منعكس ميكند .اينها به
عنوان جان هايي به تصوير كشيده شده بودند كهدر قربانگاه قرار گرفته اند كه براي عدالت و اثبات بي گناهي نزد
خدا فرياد بر مي آوردند ، ،كه ميگفتند » :تا به كي ،اي خداوند؟ « )مكاشفه يوحنا باب  ٦آيه  .(١٠نداي آسماني به
آنها اصرار مي كرد كه منتظر بمانند ،چرا كه روزي خواهد آمد كه خدا آناني كه به ايشان آسيب رسانده بودند را
داوري خواهد كرد .مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ١٥تا  ،١٧عيسي را به تصوير ميكشند كه به اين زمين باز ميگردد
و داوري را بر كساني كه نسبت به پيروان وفادارش شرارت ورزيدند ،ميآورد.
صحنه مهر پنجم ،معرف تجربه قوم رنج ديده خدا در طول تاريخ است ،از زمان هابيل تا زماني كه خدا در نهايت
داوري را آغازو انتقام»خون بندگانش« )مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيه  .(٢را بگيرد .قوم رنجديده خدا بايد استوار بماند
و باور داشته باشد كه خدا دعاهاي قومش را ميشنود.
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روياي هفت شيپور نشان ميدهد كه در طول تاريخ خدا پيش از اين بخاطر مردم مظلوم مداخله كرده است و كساني
را كه به ايشان آسيب رساندهاند ،داوري نموده است .هدف هفت شيپور اطمينان دادن به قوم خداست كه ملكوت
نسبت به رنجهاي ايشان بيتفاوت نيست.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ١٦فوريه آماده شويد.

 ١٠فوريه

يكشنبه

دعاهاي مقدسين
باب  ٨مكاشفه يوحنا با تصويري از هفت فرشته آغاز ميشود كه در برابر خدا ايستادهاند و آماده دميدن در
شيپورهايشان هستند .پيش از اينكه شيپورها به صدا در بيايند ،صحنه ديگري گنجانده شده است .هدف آن توضيح
معناي الهياتي شيپورها ميباشد.
مكاشفه يوحنا باب  ٨آيات  ٣و  ٤را همراه با توصيف مناسك و تشريفات روزانه در معبد اورشليم را بخوانيد :يك
تفسير يهودي از كتاب مقدس توضيح ميدهد كه شبها برّه قرباني بر روي قربانگاه قرار ميگرفت و خون از پايه
قربانگاه بيرون ميريخت .يك كاهن منتصب ،مجمر طﻼيي داخل معبد را برداشته و بخور خوشبو بر مذبح طﻼيي در
مكان مقدس پيشكش مي نمود .هنگامي كه كاهن خارج مي شد ،مجمر را بر روي كف زمين انداخت كه صداي
بلندي بوجود مي آورد .در اين زمان ،هفت كشيش در شيپورهاي خود دميدند و پايان مناسك معبد براي آن روز را
اعﻼم مي نمود.
ميتوان نحوه كاربرد زباني را كه در تشريفات شبانه بكار برده مي شد را در مكاشفه يوحنا باب  ٨آيات  ٣تا  ٥را
مﻼحظه نمود .قابل توجه است كه فرشته بخور را بر » مذبح زرين مقابل تخت « دريافت ميكند )مكاشفه يوحنا باب
 ٨آيه  .(٣بخور ،نشان دهنده دعاهاي قوم خدا ميباشد )مكاشفه يوحنا باب  ٥آيه  .(٨از اين رو ،دعاهايي كه فرشته
در مقابل خدا ارائه ميدهد ،دعاهاي قوم مورد آزار خدا هستند .دعاهاي ايشان اكنون توسط خدا شنيده شده است.
مكاشفه يوحنا باب  ٨آيات  ٣تا  ،٥اطﻼعات مهمي در مورد شيپورها در مكاشفه يوحنا ارائه ميدهند:
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الف( هفت شيپور ،داوري خدا بر بشر متمرد در پاسخ به دعاهاي قوم مظلومش را نشان ميدهند.
ب( شيپورها از مرگ عيسي به عنوان برّه خدا ادامه يافته و بطور پيوسته تا زمان آمدن دوباره مسيح در طول تاريخ
ادامه مي يابند )مكاشفه يوحنا باب  ١١آيات  ١٥تا .(١٨
مكاشفه يوحنا باب  ٨آيه  ٥را همراه با حزقيال باب  ١٠آيه  ٢بخوانيد .اخگرهاي آتشي كه بر
دشمنان قوم خدا ريخته ميشود ،چيست؟ رؤياي حزقيال در مورد آتش شديد بر اورشليم مرتد،
چگونه ماهيت شيپورها در مكاشفه يوحنا را توضيح ميدهد؟

فرشته مجمر بخور سوختني را از آتش قربانگاه پر ميكند و آن را بر زمين پراكنده مي سازد .به طور قابل توجهي
اين آتش از همان قربانگاهي ميآيد كه دعاهاي مقدسين پيشكش شد .اين نشان ميدهد كه داوريهاي هفت شيپور
در پاسخ به دعاهاي قوم خدا بر ساكنين زمين واقع شدند .قوم خدا فراموش نشدهاند و خدا از جانب ايشان در زمان
مقرر خود پادرمياني خواهد كرد.

 ١١فوريه

دوشنبه

معناي شيپورها
مكاشفه يوحنا در به تصوير كشيدن ميانجيگريهاي خدا از جانب قومش ،از تصوير شيپورهاي عهد قديم استفاده
ميكند .شيپورها بخش مهمي از زندگي روزانه اسرائيل باستان را تشكيل ميدادند )اعداد باب آيات  ٨تا  ١٠و دوم
تواريخ باب  ١٣آيات  ١٤و  ١٥را ببينيد( .صداي آنها مردم را براي عبادت به معبد يادآوري و دعوت مي كرد؛
شيپورها همچنين در نبردها و در زمان برداشت محصول و طي اعياد به صدا در ميآمدند.
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دميدن در شيپورها با دعا ،دست به دست ميشد .در حين عبادت در معبد يا در طول اعياد ،صداي نواختن شيپورها،
»يادآور« عهد خدا با قومش بود .همچنين به مردم يادآوري مي كردند كه براي »روز خداوند« )يوئيل باب  ٢آيه (١
آماده باشند .در طول نبرد ،صداي شيپور كليد راهنمايي بود و خدا را صدا مي زد تا قوم خويش را نجات دهد .اين
مفهوم پس زمينه اي براي شيپورها در مكاشفه مي باشد.
مكاشفه يوحنا باب  ٨آيه  ١٣و باب  ٩آيات  ٢٠ ،٤و  ٢١را بخوانيد .چه كساني هدف داوريهاي
هفت شيپور هستند؟

رويدادهاي ناشي از شيپورهاي مكاشفه يوحنا نشان دهنده ميانجيگري خدا در تاريخ در پاسخ به دعاهاي قومش
ميباشند .در حالي كه مهرها در اصل به كساني مربوط ميشود كه ادعا ميكنند قوم خدا هستند ،شيپورها از
داوريهاي عليه ساكنين زمين خبرميدهند )مكاشفه يوحنا باب  ٨آيه  .(١٣در عين حال ،براي مردم هشدارهايي
هستند كه پيش از اينكه دير بشود ،توبه كنند.
هفت شيپور دوره تاريخي از زمان يوحنا تا پايان تاريخ اين زمين را پوشش ميدهند )مكاشفه يوحنا باب  ١١آيات
 ١٥تا  .(١٨در حالي كه شفاعت در آسمان ادامه دارد )مكاشفه يوحنا باب  ٨آيات  ٣تا  (٦و انجيل بر روي زمين
موعظه ميشود )مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيه  ٨تا باب  ١١آيه  .(١٤داوريهاي شيپورها به يك بخش مربوط مي شود؛
و تنها بر يك سوم خلقت تأثير ميگذارند .شيپور هفتم اعﻼم ميكند كه زمان آن رسيده است كه خدا حاكميت
مشروع خود را بر عهده بگيرد .هفت شيپور تقريباً پوشش دهنده دوره زماني هفت كليسا و هفت مهر مي باشند:
)الف( دو شيپور اول از وقوع داوري بر ملتهايي خبر ميدهند كه مسيح را به صليب كشيدند و كليساي اوليه را
مورد جفا قرار دادند :اورشليم متمرد و امپراتوري روم.
)ب( سومين و چهارمين شيپور واكنش آسمان به ارتداد دورههاي قرون وسطي و و ارتداد كليساي مسيحي را به
تصوير ميكشند.
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)ج( پنجمين و ششمين شيپورها وضعيت جهان غير روحاني ناشي از عصر روشنگري را توصيف ميكنند كه با
فعاليت شيطاني وسيع كه جهان را به نبرد آرماگدون )جنگ نهايي بين خير و شر( هدايت ميكند ،مشخص ميشود.
شكي نيست كه تاريخ خونين و پر از درد و اندوه است .اين واقعيت غمانگيز چگونه بايد به ما
كمك كند تا درك كنيم كه آنچه از طريق عيسي به ما وعده داده شده است عالي و واقعي
است؟

 ١٢فوريه

سه شنبه

فرشته با كتاب باز
ششمين شيپور ما را به زمان انتها ميرساند .قوم خدا فرا خوانده شدهاند كه در اين دوره چه كاري انجام دهند؟ پيش
از صداي شيپور هفتم ،ميان پرده اي درج شده است كه وظيفه و تجربه قوم خدا در آخر زمان را توضيح ميدهد.
مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيات  ١تا  ٤را بخوانيد .در اينجا چه اتفاقي رخ ميدهد؟

» فرشته مقتدري كه يوحنا را راهنمايي كرده بود ويژگي ها و شاخص هايي كمتر از عيسي مسيح نداشت «  -نظرات
الن جي وايت ،كتاب مقدس تفسيري ،جلد  ،٧صفحه .٩٧١
او پاهاي خود را بر روي دريا و خشكي قرار ميدهد كه به معني حكم جهاني او ميباشد و اينكه آنچه ميخواهد
اعﻼم كند ،اهميتي جهاني دارد .او با صداي غرش شير فرياد ميزند .غرش شير نماد صداي خدا است )هوشع باب
 ١١آيه ١٠؛ مكاشفه  ٥آيه  ٥را ببينيد(.
يوحنا اجازه ندارد آنچه غرشها گفتهاند را يادداشت كند .چيزهايي در مورد آينده وجود دارد كه خدا از طريق
يوحنا آشكار نساخته است.
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مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيات  ٥تا  ٧را بخوانيد .اين آيات را با دانيال باب  ١٢آيات  ٦و  ٧مقايسه
كنيد .چه كلمات مشابهي دارند؟

هنگامي كه فرشته اعﻼم ميكند كه » ديگر تأخيري نخواهد شد « )مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيه  ،(٦واژه يوناني
 chronosنشان ميدهد كه او به دورهاي از زمان اشاره ميكند .اين اشاره به دانيال باب  ١٢آيات  ٦و  ٧دارد،
جايي كه يك فرشته اعﻼم ميكند آزار و اذيت مقدسين براي زماني و دو زمان و نصف زمان يا  ١٢٦٠سال ) ٥٣٨تا
 ١٧٩٨پس از ميﻼد مسيح( كه در طي آن كليسا توسط قدرت تحت فرمان پاپ تحت جفا قرار گرفته بود )با دانيال :٧
 ٢٥مقايسه كنيد( .از آنجا كه در دانيال و مكاشفه يك »روز« نبوتي برابر با  ٣٦٠سال است ،و سه و نيم زمان )يا سال(
برابر با » ١٢٦٠روز« يا سال است .زماني پس از اين دوره نبوتي ،پايان زمان فرا خواهد رسيد.
اين بيانيه كه مي گويد زماني بيش از آن نخواهد بود اشاره به زمان نبوتي دانسال دارد ،بويژه  ٢٣٠٠روز نبوتي در
دانيال باب  ٨آيه  ٤٥٧) ١٤پيش از ميﻼد مسيح تا  ١٨٤٤پس از ميﻼد مسيح( .پس از اين دوره ،دورههاي نبوتي
ديگري بيش از آن نخواهد بود .الن وايت ميگويد » :اين زمان كه فرشته با سوگندي رسمي اعﻼم
ميكند ،يك دوره پيشگويي شده است كه بايد مقدم از ظهور خداوندمان باشد .يعني ،مردم پيام
ديگري مبني بر زمان دقيق دريافت نخواهند كرد .پس از اين دوره زماني ،كه از  ١٨٤٢تا ١٨٤٤
ميرسد ،نميتواند هيچ تخمين دقيقي از زمان پيشگويي شده وجود داشته باشد .طوﻻني ترين
محاسبه به پاييز  ١٨٤٤ميرسد «  -الن جي .وايت،
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 971

اين بيانيه الن وايت در باره اينكه بايد از تعيين تاريخهايي براي آينده اجتناب كنيم ،چه مي
گويد؟
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 ١٣فوريه

چهارشنبه

خوردن طومار
مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيات  ٨تا  ١١را بخوانيد .خوردن در كتاب مقدس براي توصيف پذيرفتن پيام از جانب خدا
به منظور اعﻼم آن به مردم بكار برده شده است )حزقيال باب  ٢آيه  ٨تا باب  ٣آيه  ،١١ارميا باب  ١٥آيه  ١٦را
ببينيد( .پيام هنگامي كه دريافت شود ،خبر خوش است؛ اما هنگامي كه اعﻼم ميشود ،گاهي منجر به تلخكامي
ميشود زيرا توسط بسياري انكار شده و مورد مخالفت قرار ميگيرد.
تجربه تلخ و شيرين يوحنا از خوردن طومار )معرف كتاب دانيال است( كه با گشوده شدن مهر پيشگوييهاي آخر
زمان دانيال مربوط است .يوحنا در اينجا معرف بازماندگان كليساي آخرالزمان است كه ماموريت يافته تا انجيل
ابدي )مكاشفه  ٦ :١٤و  ٧را ببينيد( را در خاتمه زمان پيشگوئي دانيال )دانيال  (٢٥ :٧يا  ١٢٦٠روز/سال اعﻼم كند.
شرايط محيطي دﻻلت دارد كه روياي يوحنا به تجربه تلخ و شيرين ديگري اشاره مي كند كه در خاتمه دوره ٢٣٠٠
ساله بوقوع مي پيوندد .هنگامي كه بر اساس پيشگوييهاي دانيال ،وابستگان جنبش ميلريها فكر ميكردند كه مسيح
در سال  ١٨٤٤باز خواهد گشت ،آن پيام براي ايشان شيرين بود .با اين وجود ،وقتي اين اتفاق نيفتاد ،آنها تلخي
پيامي را كه اعﻼم كرده بودند تجربه كردند .هرچند كه مسيح طبق انتظار آنان ظهور نكرد ،آنان نوميدي تلخي را
تجربه و به پژوهش در كﻼم براي درك واضح تري پرداختند.
مأموريت يوحنا مبني بر »بازگو نمودن پيشگوييها« به جهان ،به ادونتيستها كه سبت را نگه ميدارند و مأمور اعﻼم
پيام آمدن دوباره مسيح در رابطه با پيشگوييهاي دانيال هستند اشاره دارد.
مكاشفه يوحنا باب  ١١آيات  ١و  ٢را بخوانيد .به يوحنا دستور داده شد چه كاري انجام بدهد؟
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اين سطر صحنه باب  ١٠مكاشفه يوحنا را ادامه ميدهد .به يوحنا فرمان داده شد كه معبد ،قربانگاه و عبادت كنندگان
را اندازه گيري كند .مفهوم اندازه گيري كردن در كتاب مقدس ظاهراً به داوري اشاره دارد )متي باب  ٧آيه  ٢را
ببينيد( .معبدي كه بايد اندازه گيري ميشد ،در آسمان است ،جايي كه عيسي براي ما خدمت ميكند.ارجاع به معبد،
قربانگاه و عبادت كنندگان به روز كفاره اشاره دارد )ﻻويان باب  ١٦آيات  ١٦تا  ١٩را ببينيد( .اين روز  ،روز »اندازه
گيري« بود زيرا كه خدا گناهان قومش را داوري ميكرد .بنابراين ،مكاشفه يوحنا باب  ١١آيه  ١به داوري اشاره
دارد كه پيش از آمدن دوباره مسيح اتفاق ميافتد .اين داوري ويژه قوم خدا  -عبادت كنندگان در معبد  -ميباشد.
مكاشفه يوحنا باب  ١١آيه  ١نشان ميدهد كه پيام معبد آسماني در كانون اعﻼم نهايي انجيل قرار دارد و به دفاع از
ماهيت خدا مي پردازد .به اين ترتيب ،ابعاد كامل پيام انجيل در مورد كار كفّارهاي مسيح و عدالتش به عنوان تنها
وسيله نجات انسانها را ارائه ميدهد.
در ذهن بسپاريد كه چگونه خون در مركزيت آيين روز كفاره قرار داشت )باب  ١٦ﻻويان را ببينيد(،
چگونه ميتوانيم هميشه اين واقعيت كه داوري خبري خوش است را پيش رويمان نگه داريم؟
چرا اين حقيقت بسيار مهم است؟

 ١٤فوريه

پنجشنبه

دو شاهد
مكاشفه يوحنا باب  ١١آيات  ٣تا  ٦را بخوانيد .دو شاهد به چه روشهايي انعكاس دهنده زروبابل
و يوشع در نقشهاي سلطنتي و كهانت آنان هستند؟ زكريا باب  ٤آيات  ٣ ،٢و  ١١تا  ١٤را ببينيد.
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ايده دو شاهد از نظام قانوني يهودي ميآيد كه براي تعيين درستي چيزي ،به دست كم دو شاهد نياز است )يوحنا
باب  ٨آيه  .(١٧دو شاهد نماد كتاب مقدس هستند؛ اما آنها همچنين نشان دهنده قوم خدا ميباشند ،چنانچه از
كتاب مقدس شهادت ميدهند .اين دو نمي توانند جدا شوند زيرا قوم خدا فراخوانده شدهاند كه كتاب مقدس را در
جهان انتشار دهند – » براي به كمال رساندن اراده خدا « )اعمال رسوﻻن .(٢٧ :٢٠
شاهدان چنين به تصوير كشيده شدهاند كه در در طول دوران  ١٢٦٠روز/سال ) ٥٣٨تا  ١٧٩٨پس از ميﻼد مسيح( ،در
پﻼس نبوت مي كردند .اين به مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيه  ١١اشاره دارد ،جايي كه به يوحنا گفته شد گه بايد
پيشگويي كند .اين نشان ميدهد كه فراخوانده شدن براي پيشگويي به كليسا تعميم داده ميشود كه بايد به انتشار
حقيقت خدا به جهان ادامه دهد .پﻼس لباس ماتم و غزا بود )پيدايش باب  ٣٧آيه (٣٤؛ و به زمان دشواري اشاره مي
كند كه حقايق كتاب مقدس دفن شده اند و روي آن با سنت ها و رسوم بشري پوشيده شده است.
مكاشفه يوحنا باب  ١١آيات  ٧تا  ١٣را بخوانيد .به زبان خودتان آنچه براي دو شاهد در پايان
دوره پيشگويي شده  ١٢٦٠روز /سال اتفاق افتاد را توصيف نماييد.

حيواني كه دو شاهد را ميكشد از سكونتگاه شيطان ميآيد .كشتن دو شاهد ،از نظر تاريخي در مورد حمله متعصبانه
به كتاب مقدس و منسوخ شدن مذهب در رابط با رويدادهاي انقﻼب فرانسه مربوط ميشود .نظام ضد مذهبي شامل
تنزل اخﻼقي سدوم ،تكبر بيخدايانه مصر و ارتداد اورشليم بود .آنچه در اورشليم براي عيسي اتفاق افتاد اكنون
توسط اين نظام ضد مذهب براي كتاب مقدس اتفاق ميافتد.
رستاخيز شاهدان به احياي عظيم عﻼقه به كتاب مقدس ،به دوران پس از انقﻼب فرانسه اشاره دارد كه به ظهور
جنبش ظهور ثاني با احيا و بازسازي حقيقت كتاب مقدس ،ايجاد جامعه هاي كتاب مقدس و توزيع جهاني كتاب
مقدس منجر شد..
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درست پيش از پايان ،دنيا شاهد موعظه جهاني كتاب مقدس خواهد بود به گونهاي كه هرگز در تاريخ نبوده است.
اين اعﻼم نهايي تأثيري تلخ و شيرين خواهد داشت ،زيرا مخالفاني را تحريك خوهد نمود كه از فعاليتهاي شيطاني
قدرت يافته و براي فريفتن جهان به نبرد نهايي عليه شاهدان وفادار خدا تﻼش ميكنند )مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيات
 ١٣تا  ،١٦مكاشفه  ١٢ :١٤را ببينيد(.

جمعه

تفكري فراتر:

 ١٥فوريه
شيپور هفتم )مكاشفه يوحنا باب  ١١آيات  ١٥تا  (١٨فرجام تاريخ اين زمين را نشان ميدهد.

زمان آن رسيده است كه خدا قدرت و حاكميت خود را آشكار كند .اين سياره سركش كه براي هزاران سال تحت
حاكميت شيطان بوده است ،در شرف بازگشت تحت حاكميت و سلطه خدا ميباشد .پس از مرگ مسيح بر روي
صليب و صعودش به آسمان بود كه كه مسيح اعﻼم نمود كه حاكم مشروع زمين است )مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه
 ١٠و  .(١١حتي اگر شيطان با آگاهي از اينكه زمانش كوتاه است ،به انتقام گرفتن و ويران نمودن ادامه ميداد
)مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  .(١٢شيپور هفتم خبر خوش را اعﻼم مي كند كه با قدرتهاي غاصب برخورد شده
است و اين كه اين جهان در نهايت تحت حاكميت مشروع خدا قرار گرفته است.
شيپور هفتم ،محتواي نيمه دوم كتاب را مشخص ميكند كه به رويدادهاي پاياني مربوط ميشود (١) :ملتها
خشمگين بودند :مكاشفه يوحنا بابهاي  ١٢تا  ١٤شيطان را پر از خشم توصيف ميكنند )مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه
 (١٧كه با دو متحدش  -اژدهاي دريا و اژدهاي زمين  -ملتهاي جهان را آماده نبرد با قوم خدا ميسازد (٢) .خشم
و غضب شما بروز كرده است :خدا خشم ملتها را با مصيبت هفتم پاسخ ميدهد كه غضب خدا ناميده شدهاند
)مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيه  ١را ببينيد( (٣) .زمان داوري و حكم برمردگان در مكاشفه يوحنا باب  ٢٠آيات  ١١تا ١٥
توصيف شده است (٤) .و پاداش گرفتن خدمتگزاران خدا در مكاشفه يوحنا بابهاي  ٢١و  ٢٢به تصوير كشيده شده
است (٥) .نابود كردن كساني كه زمين را نابود ميكنند :مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيه  ٢بيان ميكند كه بابل آخر زمان
داوري ميشود زيرا كه زمين را نابود كرد .نابودي شيطان ،ميزبانانش و دو متحدش عمل نهايي در روايت نبرد
بزرگ ميباشد )مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيه  ١١تا باب  ٢٠آيه .(١٥

77

Jan | Feb | Mar 2019

كليساي ادونتيست هاي روز هفتم  Farsi Quarterly Lessonsدروس سبت گروه بزرگساﻻن | سه ماهه اول سال ٢٠١٩

سواﻻتي براي بحث
 -١در زمانهايي متوجه ميشويم كه موعظه انجيل ميتواند تلخ باشد )مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيه
(١٠؛ سخنان ما انكار و استهزا ميشوند و خود ما ممكن است انكار شده و مورد تمسخر قرار بگيريم.
گاهي موعظه ميتواند حتي مخالفت برانگيزد .كدام يك از شخصيتهاي كتاب مقدس را
ميتوانيد نام ببريد كه با چنين سختيهايي روبرو شدند و ما از تجربه آنها چه چيزي ميتوانيم
بياموزيم؟
 -٢در مورد اين بيانيه بيانديشيد »:دوباره و دوباره به من در مورد تعيين زمان هشدار داده شده
است .ديگر هرگز براي قوم خدا پيامي نخواهد بود كه بر پايه زمان باشد .ما نبايد زمان دقيق
فرستاده شدن روحالقدس يا آمدن دوباره مسيح را بدانيم «  -الن جي .وايت،

Selected Messages,

 .book 1, p. 188شما در مورد طراحي نمودارهاي پيشگويي دقيق از رويدادهاي پاياني پس از
 ١٨٤٤چه مشكلي مييابيد؟ چگونه ميتوان در برابر اشتباهات غير قابل اجتناب كه اين نمودارها
بوجود ميآورند ،محفوظ ماند؟
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