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

 ١٦تا  ٢٢فوريه

درس هشتم

شيطان ،دشمن شكست خورده
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب ١٢؛ پيدايش باب  ٣آيه ١٥؛ اشعيا باب  ١٤آيات  ١٢تا ١٥؛ دانيال باب ٧
آيات  ٢٣تا ٣٥؛ دوم تسالونيكيان باب  ٢آيات  ٨تا ١٢؛ مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات  ١٣و  ،١٤باب  ١٩آيه .٢٠
آيه حفظي » :اين ايمانداران با خون بره و با شهادتي كه به زبان ميآورند بر او چيره شدهاند،
زيرا آنها حاضرند جانهاي خود را فدا كرده بميرند » )مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه .(١١
مكاشفه  ١٤-١٢ما را براي وقايع روزهاي آخر آماده مي سازد )مكاشفه  .(٢١ :٢٢-١ :١٥در حالي كه نيمه اول كتاب
)مكاشفه  (١٩ :١١-١ :١كشمكش هاي روحاني كليسا را در جهان متخاصم در طول اعصار مسيحي توصيف ميكند،
باقيمانده بر وقايع كليدي كه به بازگشت ثاني و ملكوت خدا سوق داده مي شود تمركز دارد.
هدف باب  ١٢ارائه تصويري بزرگ از پشت صحنه بحران نهايي تاريخ جهان ميباشد .و نشانگر اين است كه در
سراسر تاريخ ،جدال عظيم بين مسيح و شيطان افزايش يافته است.
در كتاب مكاشفه يوحنا ،شيطان دشمن بزرگ خدا و قومش مي باشد .وجود او واقعي است و او مسئول تمام شرارت
و شورش در جهان ميباشد .او ميداند كه آخرين فرصت او در موفقيت در برابر خدا پيروز شدن در نبرد نهايي
است .بنابراين ،تمام تﻼش خود را بر آماده شدن براي آن رويداد خواهد كرد.
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رؤياي باب  ١٢مكاشفه يوحنا قرار بود براي قوم خدا اين اطمينان را فراهم سازد كه شيطان دشمني شكست خورده
است .همان مسيحي كه شيطان را در طول مأموريت زمينياش شكست داد ،در آخر زمان نيز بر او غلبه خواهد كرد.
از اين رو ،تنها اميد براي قوم خدا در آخر زمان در مسيح يافت ميشود.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ٢٣فوريه آماده شويد.

 ١٧فوريه

يكشنبه

زن و اژدها
مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيات  ١تا  ٥را بخوانيد .يوحنا در رؤيا دو عﻼمت )يا نماد( بزرگ مشاهده
كرد كه اولي يك زن باردار است .آن زن كيست و اين آيات چه چيزي ميآموزند؟

در كتاب مقدس يك زن به عنوان نماد قوم خدا بكار برده شده است )دوم قرنتيان باب  ١١آيه  :(٢يك زن پاكدامن
نماد ايمانداران وفادار است ،در حالي كه يك فاحشه نماد معتقدان مرتد ميباشد .پيش از صليب ،زن در باب ١٢
مكاشفه يوحنا ابتدا نماد اسرائيل عهد قديم است كه از طريق آن مسيح موعود به جهان آمد )مكاشفه يوحنا باب ١٢
آيات  ١تا (٥؛ در آيات  ١٣تا  ،١٧او نماد كليساي مسيحي است باقيماندگان را بدنيا مي آورد.
اين زن اينگونه به تصوير كشيده شده است كه جامهاش از خورشيد است و بر ماه ايستاده است .خورشيد معرف
جﻼل مسيح و عدالت اوست )مﻼكي  .(٢ :٤او » نور جهان است « )يوحنا  (١٢ :٨و قوم او بايد نور محبت خدا را به
جهان انعكاس دهند )متي  .(١٦-١٤ : ٥ماه بعنوان » نور كمتر است « )پيدايش  ،(١٦ :١اشاره به وعده هاي عهد قديم
دارد كه كار مسيح را در عصر انجيل تحت الشعاع قرار مي دهد.
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چيز بعدي كه يوحنا در رؤيا مشاهده كرد ،يك اژدهاي سرخ رنگ آتشين بود كه هفت سر و ده شاخ داشت «
)مكاشفه  .(٣ :١٢كمي بعد اين اژدها به عنوان شيطان شناخته شد )مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  » .(٩دم « او بصورت
نمادين براي فريب و اغوا معني شده است )اشعيا باب  ٩آيات  ١٤و ١٥؛ مكاشفه يوحنا باب  ٩آيه  (١٠كه يك سوم
از ستاره هاي آسمان را به زمين كشيد )مكاشفه  .(٤ :١٢اين نمايش نشان مي دهد كه او از مقام متعالي خود در
آسمان فرو افتاده است )اشعيا باب  ١٤آيات  ١٢تا  ،(١٥شيطان توانسته بود يك سوم از فرستگان را فريب دهد .اين
فرشتگان سقوط كرده ديوهايي هستند كه به اهريمن براي معاضدت با خدا و كار رستگاري او كمك مي كنند )اول
تيموتائوس  .(١ :٤مكاشفه همچنين اژدها را بكار مي برد كه » هفت سر و ده شاخ دارد « ،بعنوان سمبل و نمادي از
نمايندگان و عواملي كه در دنيا براي روم شيطان -بت پرست )مكاشفه  (٤ :١٢و روحگرائي )مكاشفه  (١٣ :١٦بكار
برده شده اند .او بود كه هيروديس را تحريك كرد تا منجي را به مرگ محكوم كند .ولي نماينده بزرگ شيطان در
ايجاد جنگ به مسيح و قوم او در طي قرون اول دوران مسيحيت ،امپراتوري روم بود كه بت پرستي را در مذهب
شايع ساخته بود .از اين رو اژدها ،در درجه نخست معرف شيطان است ،و در مضمون ثانوي ،نماد روم بت پرست
بود «  -الن جي وايت ،جدال عظيم ،صفحه .٤٣٨
مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  ٩را بخوانيد .شيطان به عنوان مار قديمي شناخته شده است . .چه
ارتباطي ميان پيدايش باب  ٣آيه  ١٥و براي نابودي ذريت زن » ،به محض اينكه بدنيا بيايد «
داشت؟ )مكاشفه (٤ :١٢

شيطان از ابتدا منتظر مسيح موعود بود  -بچه اي قرار بود بدنيا بيايد  -تا او را نابود سازد .وقتي كه مسيح موعود
سرانجام بدنيا آمد ،شيطان از روم بت پرست استفاده كرد )كه همچنين بعنوان اژدها در مكاشفه  ٤ :١٢نمادين شده
است( تا تﻼش كند او را نابود سازد )متي  ١٦-١٣ :٢را ببينيد( .ولي » او را به سوي خدا و تخت او باﻻ بردند «
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)مكاشفه .(٥ :١٢

 ١٨فوريه

دوشنبه

شيطان به زمين افكنده شد
مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيات  ٧تا  ٩كه در مورد جنگ در آسمان هستند را بخوانيد .ماهيت آن
جنگ چه بود كه منجر به اخراج شيطان از آسمان شد؟

شيطان در ابتداي نبرد بزرگ ،هنگامي كه بر عليه حاكميت خدا شورش كرد ،از آسمان اخراج شد .او ميخواست
بارگاه ملكوت اعلي را غصب كند و همچون قادر متعال شود )اشعيا باب  ١٤آيات  ١٢تا  (١٥باشد .او در شورش
علني عليه خدا ايستاد اما شكست خورد و متعاقباً به زمين افكنده شد .هر چند او با فريب دادن نخستين زوج بشري،
حاكميت اين جهان را غصب نمود )لوقا باب  ٤آيه  .(٦شيطان به عنوان حاكم خودخوانده اين جهان )يوحنا با ب١٢
آيه  ،(٣١به آسمان دسترسي داشت و ميتوانست به عنوان نماينده زمين در شوراي آسماني حضور يابد )ايوب باب
 ١آيات  ٦تا  .(١٢با اين وجود ،شيطان از زمان اخراجش به همراه فرشتگان سفوط كردهاش ،بر زمين به عنوان زندان
محدود شدهاند تا زماني كه مجازات خود را دريافت كنند )دوم پطرس باب  ٢آيه  ،٤يهودا آيه .(٦
در همين حال ،عيسي با مرگ خود آنچه از دست رفته بود را بازگرداند و شخصيت واقعي شيطان در برابر جهان
آشكار شد .شيطان ديد كه لباس مبدلش پاره شده است .دست او در برابر فرشتگان سقوط نكرده و جهان آسماني
رو شد .او خود را به عنوان يك قاتل آشكار ساخت .او با ريختن خون پسر خدا ،همدرديهاي موجودات آسماني
نسبت به خود را از بين برد .كار او از اين پس محدود شده بود - .الن جي .وايت،
Ages, p. 761.
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در برابر كل جهان ،حاكميت زمين از شيطان به عيسي انتقال يافت و او به عنوان حاكم مشروع زمين اعﻼم شد
)افسسيان باب  ١آيات  ٢٠تا  ،٢٢فيليپيان .(١١-٩ :٢
عيسي اين رويداد را چنين پيشگويي كرده بود » :اكنون موقع داوري اين جهان است و حكمران اين جهان بيرون
رانده ميشود « )يوحنا باب  ١٢آيه .(٣١
» با اين داوري بر شيطان ،نجات و قدرت و سلطنت خداي ما رسيده است و مسيحِ او قدرت را به دست گرفته است «
)مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  .(١٠تا آن روز ،او همچنان قدرت محدودي براي صدمه زدن به قوم خدا بر روي زمين
دارد ،اما ميداند كه مهلت زيادي ندارد )مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  .(١٢اما اگر چه مهلت او در حقيقت كوتاه
است ،او تمام تﻼش خود را ميكند كه باعث ايجاد رنج ،درد و ويراني بر روي زمين گردد.
مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  ١١چه چيزي درباره تنها راه ما براي مصون ماندن در برابر شيطان
ميآموزد؟ )همچنين افسسيان  ١٠ :٦تا  ١٨را ببينيد(.

 ١٩فوريه

سه شنبه

جنگ بر روي زمين
مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيات  ١٣و  ١٤را بخوانيد .شيطان كه از آسمان اخراج شده است ،به
حملهاش عليه كليسا در دوران  ١٢٦٠روز/سال پيشگويي شده ادامه ميدهد .خدا چگونه در آن
دوره با كليسا همراه شد؟

» اخراج شيطان به عنوان اتهام زننده برادران در آسمان با كار عظيم مسيح تمام شد ،زماني كه زندگي خود را فدا
نمود .با وجود معاضدت دائم شيطان ،نقشه نجات ادامه يافت  ....شيطان كه مي دانست كه امپراتوري كه به زور
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غصب كرده ،در آخر از او بازپس گرفته خواهد شد ،مصمم شده بود تا از هر شيوه ممكن دريغ نكند تا موجوداتي
را كه به شباهت خدا آفريده شده بودند را نابود سازد .او از انسان نفرت داشت بخاطر اينكه مسيح چنان آمرزش
محبانه و ترحمي را نسبت به بشر عيان ساخته بود .و حال شيطان آماده شده بود تا از هر نوع فريب و اغوايي را بر
اسنان بكار ببرد تا او از دست برود؛ او شيوه خود را با انرژي بيشتري ادامه داد بخاطر اينكه وضعيت او عجز و
درماندگي بود «  -الن جي وايت—Ellen 3 G. White, The Spirit of Prophecy, vol. 3, pp. 194, 195.

شكي نيست كه شيطان به فعاليت هاي خود ادامه خواهد داد تا خشم خود را بر علسه هدف عظيم محبت خدا براي
كليسايش بر روي زمين ،جاري كند .با اين وجود ،كليسا در طول دوره پيشگويي شده  ١٢٦٠روز/سال  ،در بيابان
هاي متروك زمين مامن خود را خواهد يافت.
دوره جفاي شيطان دو مرتبه در باب  ١٢مكاشفه يوحنا با مد نظر قرار دادن  ١٢٦٠روز/سال اشاره شده است )مكاشفه
يوحنا باب  ١٢آيه  (٦و زماني و دو زمان و نصف زمان )مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  (١٤آمده است .اينها هر دو به
دوره فعاليتهاي شاخ كوچك در دانيال باب  ٧آيات  ٢٣تا  ٢٥اشاره دارند .دركتاب مقدس ،روزهاي پيشگويي
شده نماد سال هستند .در تاريخ ،زماني كه به بهترين شكل با اين دوره پيشگويي شده مطابقت دارد ،بين سالهاي ٥٣٨
تا  ١٧٩٨پس از ميﻼد مسيح ميباشد كه در طول آن كليساي كاتوليك روم تحت عنوان يك قدرت حكومتي
مسيحي تا سال  ١٧٩٨بر جهان غرب حاكم بود ،تا زماني كه بارتير ،ژنرال سپاه ناپلئون قدرت ظالمانه روم ،حداقل
براي مدت كوتاهي پايان داد.
در خﻼل اين دوره طوﻻني جفا ،اژدها از دهانش آب بيرون ريخته و سيل آب ها به راه مياندازد تا زن را نابود
سازد .آب ها معرف مردم و اقوام مي باشد )مكاشفه  .(١٥ :١٧لشكريان و ملت هايي توسط روم بر عليه امت وفادار
خدا در طي اين زمان فرستاده شدند .در نزديكي خاتمه اين دوره نبوتي ،زمين با دوستي آبها را بلعيده و زن را نجات
مي بخشد ،مكان امني براي او فراهم مي سازد .اين تمهيدات به مامني اشاره مي كند كه امريكاست ،با آزادي مذهبي
كه تامين كرده است )مكاشفه .(١٦ :١٢
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به ميزان آزار و جفايي كه  ١٢٦٠سال بطول انجاميد بيانديشيد .اين مدت زياد بايد چه چيزي
در مورد ميزان محدود بودن ما در درك اينكه مسائل از جمله بازگشت مسيح ،دست كم در ديد
ما ،به نظر طوﻻني ميآيد ،به ما بگويد؟

 ٢٠فوريه

چهارشنبه

جنگ عليه بازماندگان
مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  ١٧را بخوانيد .در آخر زمان شيطان عليه چه كساني جنگ خواهد
كرد؟

واژه »باقي« با »بازماندگان« كساني را توصيف ميكند كه به خدا وفادار ميمانند ،در حالي كه اكثريت مرتد هستند
)اول پادشاهان باب  ١٩آيه  ،١٨مكاشفه يوحنا باب  ٢آيه  .(٢٤در آخر زمان ،در حالي كه اكثريت مردم جهان در
طرف شيطان هستند ،مردمي خواهند بود كه به مسيح وفادار خواهند ماند و با خشم كامل شيطان روبرو خواهند شد.

دو ويژگي بازماندگان در مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  ١٧چه ميباشند؟ چگونه انسان ميتواند
متقاعد شود كه جزء بازماندگان آخر زمان خدا ميباشد؟
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بازماندگان آخر زمان احكام خدا را نگه ميدارند .باب  ١٣مكاشفه يوحنا نشان ميدهد كه اولين لوح ده فرمان براي
نبرد آخر زمان مهم خواهد بود .مؤلفه اصلي چهار فرمان اول عبادت ميباشد .مسئله اصلي در بحران نهايي اين است
كه چه كسي بايد پرستش شود .در حالي كه مردم جهان تصميم خواهند گرفت تصوير وحش را عبادت كنند،
بازماندگان خداي خالق را خواهند پرستيد )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  (٧و فرمان چهارم به ويژه به خدا به عنوان
خالق ما اشاره دارد كه يكياز دﻻيلي است كه ما معتقديم اين فرمان در بحران نهايي در آخر زمان ،نقشي محوري
خواهد داشت.
همچنين ،ويژگي دوم بازماندگان آخر زمان اين است كه آنها به عيسي مسيح شهادت ميدهند كه توضيح مكاشفه
يوحنا باب  ١٩آيه » ،١٠روح نبوت است« » .با مقايسه اين آيه با مكاشفه  ،٩ :٢٢مي بينيم كه »برادران« يوحنا كساني
هستند كه شهادت عيسي و انبيا را دارند ،بنابر اين »شهادت عيسي« اشاره به اين است كه عيسي از طريق انبياي خود
به حقيقت شهادت مي دهد ،درست همانگونه كه از طريق يوحنا چنين كرد )مكاشفه  .(٢ :١مكاشفه نشان مي دهد
كه در خاتمه زمان ،امت خدا »روح نبوت« خواهند داشت كه آنان را در ميانه سختي هاي زمان هدايت نمايد ،در
حالي كه شيطان تمامي تﻼش هاي خود را بكار مي گيرد تا آنان را فريب داده و نابود سازد .بعنوان مسيحيان باورمند
ادونتيست ،براي كار بشارت از طريق الن جي وايت به ما بصيرت نبوتي داده شده است.
به نظر شما برخي از بينشها و بصيرت هاي باورنكردني كه از طريق »روح نبوت« به ما داده
شدهاند ،كدامند؟ اين عطا چه الزاماتي بر ما دارد ،چه به طور فردي و يا مجموعه كليسا؟

 ٢١فوريه

پنجشنبه

استراتژي آخر زمان شيطان
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مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  ١٧تغييري در راهكار شيطان نشان مي دهد ،در حالي كه تﻼش ميكند تا مردم جهان را
به سمت خود جذب كند و حتي پيروان وفادار مسيح را فريب دهددر طول تاريخ مسيحيت ،شيطان با كار رستگار
كننده خدا ضديت نمود ،در درجه اول با روش هاي موذيانه سازش با كليسا و از طريق تهديد و فشار و جفا از
خارج .تاريخ نشان مي دهد كه ،گرچه در حالي كه براي قرنها اين شيوه موفق بود ،ولي اين راهكار اصﻼحات و
كشف مجدد حقايق كتاب مقدس توسط امت خدا ،به تدريج خنثي شد .هرچند ،شيطان به محض درك اينكه زمان
او رو به تمام است ،بر تﻼشهاي خود شدت بخشيده و به جنگ بر ضد بازماندگان زمان آخر خدا مي رود )مكاشفه
 .(١٧ :١٢حمله هاي او بر عليه بازماندگان شامل فريب هاي عظيم خواهد بود .معجزات از طريق ديو ها با
آشكارسازي هاي روحگرائي معرفي خواهند شد )مكاشفه  .(١٤ :١٦اين تغيير استراتژي شيطان با گذار از تاريخ به
تمركز آخر زمان مطابقت دارد )متي  ٢٤ :٢٤را ببينيد(.
قابل توجه است كه واژه »فريب« بطور مرتب در مكاشفه  ٢٠-١٢براي تشريح فعاليت هاي آخرزمان شيطان بكار رفته
است.واژه فريب در مكاشفه  ٩ :١٢شروع و در مكاشفه  ١٠-٧ :٢٠خاتمه مي يابد كه شرحي از فعاليت هاي آخر
زمان شيطان در كتاب مكاشفه مي باشد.
دوم تسالونيكيان باب  ٢آيات  ٨تا  ١٢و مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات ١٣و  ١٤و باب  ١٩آيه  ٢٠را
بخوانيد .ماهيت فريب آخر زمان شيطان چيست؟

مكاشفه يوحنا بابهاي  ١٢تا  ٢٠شيطان را به تصوير مي كشد كه در تﻼش براي فريب جهان است )مكاشفه ٩ :١٢؛
١٤ :١٣؛ ٢٣ :١٨؛ ٢٠ :١٩؛  ٨ :٢٠را ببينيد( .او در عوض از قدرتهاي سياسي و مذهبي استفاده مي كند تا كار خود را
انجام دهد :روم بت پرست ،توسط اژدها نمادين شده )مكاشفه  ٤ :١٢و (٥؛ با قدرتي دنبال شد كه نماد جانور يا
وحش دريا بود )مكاشفه  ٦ :١٢و ١٥؛ مكاشفه (١-٨ :١٣؛ و نهايتاً قدرتي كه بعنوان وحش زميني نمايدن شده است
)مكاشفه  .(١١ :١٣در سراسر مابقي كتاب ،اعضاي اين گروه بت پرست/روحگراي وابسته به شيطان بعنوان آزدها
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نمايدن شده؛ كاتوليك روم ،نماد جانور دريايي؛ و پروتستان مرتد ،بعنوان شبيه بره يا جانور زميني نمايدن شده – كه
بطور جداناشدني بر عليه فعاليت هاي خدا در اين جهان متحد شده اند.آنان با هم كار مي كنند تا مردم را فريب داده
تا از خدا جدا شده و منحرف شوند و با شيطان براي جنگ بر عليه خدا متعال متفق شوند )مكاشفه  ١٣ :١٦و  .(١٤اين
ساختارهاي مذهبي در آمدن دوباره مسيح نابود خواهند شد )مكاشفه  ،(٢٠ :١٩در حالي كه اژدها ،كه نماد اهريمن
است ،و از طريق اين قدرتهاي زميني كار مي كند )مكاشفه  (٩ :١٢در خاتمه هزار سال نابود خواهد شد )مكاشفه
 .(١٠ :٢٠مكاشفه نشان مي دهد كه فريب آخر زمان چنان عظيم خواهد بود كه اكثر مردم راه ضﻼلت را انتخاب
خواهند كرد )متي .(١٣ :٧
دوبار در مكاشفه يوحنا براي كسب حكمت و بصيرت روحاني فراخوان داده شده تا بتوانيم بينش
كسب كرده و در مقابل ماهيت فعاليت هاي فريبكارانه شيطان ايستادگي كنيم )مكاشفه ،١٨ :١٣
مكاشفه  .(٩ :١٧چه نوع حكمتي در اين جا مد نظر ميباشد؟ با توجه به يعقوب باب  ١آيه  ،٥ما
چگونه ميتوانيم اين حكمت را بدست آوريم؟

جمعه

تفكري فراتر:

 ٢٢فوريه
دام هاي شيطان ،صفحات  ،٥١٨-٥٣٠از كتاب جدال عظيم  ،نوشته الن جي وايت را مطالعه

كنيد.
هدف باب  ١٢مكاشفه يوحنا پيش از هر چيز اين است كه اوﻻً به قوم خدا بگويد كه رويدادهاي آخر زمان بخشي
از نبرد بزرگ ميان مسيح و شيطان است .كتاب به ايشان درباره آنچه امروزه با آن مواجه هستند و قرار است به
گونهاي حتي جديتردر آينده با آن روبرو شوند  -يك دشمن با تجربه و خشمگين  -هشدار ميدهد .پولس در
مورد فعاليت آخر زمان مظهر شرارت به ما هشدار ميدهد  ...با انواع آيات و نشانهها و معجزات فريبنده و هر نوع
شرارتي كه براي محكومين به هﻼكت فريبنده است همراه خواهد بود ،چون آنها عشق به حقيقت را كه ميتواند
آنان را نجات بخشد قبول نكردند )دوم تسالونيكيان باب  ٢آيات  ٩و .(١٠
مكاشفه يوحنا ما را برميانگيزد كه آينده را جدي بگيريم و وابستگيمان به خدا را اولويت خود سازيم .از سوي
ديگر ،مكاشفه يوحنا به ما اطمينان ميدهد كه اگر چه شيطان دشمني قوي و باتجربه است ،ولي به اندازه كافي براي
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غلبه بر مسيح قدرتمند نيست )مكاشه يوحنا باب  ١٢آيه  ٨را ببينيد( .اميد براي قوم خدا تنها ميتواند در كسي يافت
شود كه در گذشته فاتحانه شيطان و نيروهاي شرير او را شكست داد .و او وعده داده است هميشه ،حتي تا پايان
زمان ،با پيروان وفادار خود باشد )متي باب  ٢٨آيه .(٢٠

سواﻻتي براي بحث
 -١ما ادونتيستهاي روز هفتم خود را داراي ويژگيهاي بازماندگان آخر زمان ميبينيم .چه
امتيازي! همچنين چه مسئوليتي) .لوقا باب  ١٢آيه  ٤٨را ببينيد (.چرا با اين وجود ،ما بايد مراقب باشيم
و فكر نكنيم كه اين نقش ،نجات شخصي ما را تضمين ميكند؟
 -٢ما بطور كلي ،خيلي زياد در مورد قدرت شيطان سخن ميگوييم .اين درست است كه شيطان
موجود قدرتمندي ميباشد؛ اما من از خدا ممنونم براي نجات دهندهاي توانا كه شيطان را از
آسمان بيرون راند .ما درباره دشمن خود صحبت ميكنيم ،درباره او دعا ميكنيم،به او فكر
ميكنيم؛ و او در تصورات ما بزرگتر و بزرگتر ميشود .اكنون چرا در مورد عيسي سخن
نگوييم؟چرا در مورد قدرت و محبت وي نگوييم؟ شيطان از اينكه ما قدرتش را بزرگ جلوه
دهيم ،خشنود ميشود .عيسي را در قلب خود نگه داريد ،در مورد او بيانديشيد و با متشبه شدن به
تصوير وي تغيير خواهيد يافت - .الن جي .وايت،
Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, March 19, 1889.

 ...مسيحيان به چه روشهايي قدرت شيطان را بزرگ جلوه ميدهند؟ از سوي ديگر ،در انكار
نمودن نه تنها حقيقت قدرت شيطان بلكه واقعيت وجودش نيز چه خطراتي وجود دارد؟
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