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 ٢٣فوريه تا  ١مارس

درس نهم

شيطان و دو متحدانش
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه باب ١٣؛ مكاشفه باب  ١٧آيه ٨؛ دانيال باب  ٧آيه ٢٤؛ دوم تسالونيكيان باب  ٢آيات
 ٢تا ١٢؛ مكاشفه باب  ١٢آيات  ١٤تا ١٦؛ اول پادشاهان باب  ١٨آيه .٣٨
آيه حفظي » :از اين رو اژدها نسبت به آن زن خشمگين شد و رفت تا با بقيه فرزندان او كه
فرمانهاي خدا را نگاه ميدارند و به عيسي شهادت ميدهند بجنگد و اژدها در كنار دريا به
انتظار ايستاد » )مكاشفه باب  ١٢آيه .(١٧
باب  ١٢مكاشفه ،شيطان را به تصوير مي كشد كه به امت وفادار خدا حمله مي كند ،شامل جفا بوسيله روم بت
پرست و بعداً روم وابسته به سيستم پاپ در خﻼل  ١٢٦٠روز/سال ) ١٧٩٨-٥٣٨ميﻼدي؛ مكاشفه  ١٤ ،١٣ ،٦ :١٢و
درس  ،٧سه شنبه را ببينيد( .باب  ١٣او را در حال آماده شدن براي نبرد نهايي اما با كمك دو متحدش به تصوير
ميكشد ،كه هر دو بعنوان حيواناتي وحشي به تصوير كشيده شده اند .تحت هدايت شيطان ،اژدها و اين دو حيوان
وحشي در پايان متحد مي شوند تا بر ضد فعاليت هاي رهايي بخش خدا عمل كرده و اتحاد با جهان را بدست
آورند.
احتياط ﻻزم است .تعبير نبوتهاي گذشته كه هم اكنون محقق شده اند ساده است .ولي وقتي به نبوتهايي ميرسيم كه
هنوز محقق نشده اند ،مانند درس روز سه شنبه ،بايد بيشتر دقت كنيم و مراقب باشيم .خداوند به ما نشان مي دهد كه
چه چيزي در پايان اتفاق خواهد افتاد تا غافلگير نشويم ،ولي آنها به ما نمي گويند كه دقيقاً چطور وقايع نهايي
گشوده خواهند شد .بنابر اين بايد مراقب باشيم تا فراتر از آنچه كه نبوت مي گويد فرض و گمان داشته باشيم .بياييد
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فراموش نكنيم كه نبوت هاي مكاشفه اهداف عملي دارند :تا به ما تعليم دهند كه چگونه امروز زندگي كنيم و براي
آينده آماده باشيم.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ٢مارس آماده شويد.

 ٢٤فوريه

يكشنبه

وحش دريا
مكاشفه باب  ١٣آيات  ١تا  ٤و  ٨و باب  ١٧آيه  ٨را بخوانيد .ويژگيهاي وحش كدامند و مراحل
به وجود آمدنش چه ميباشند؟

يوحنا مي بيند كه جانوري غول پيكر از آب بيرون مي آيد.در حالي كه وحش معرف قدرت سياسي است ،توصيف
وحش دريا اشاره به قدرتي دارد كه هم مذهبي و هم سياسي است .دريا نماد جمعيت زياد منطقه اروپاست كه جانور
دريايي پس از سقوط امپراتوري روم از آن بر مي خيزد )مكاشفه .(١٥ :١٧
يوحنا وحش را در حال بيرون آمدن از آب توصيف ميكند .وحش داراي هفت سر و ده شاخ مانند ازدهاي مكاشفه
باب  ١٢آيه  ٣و  ٤دارد و رابطه نزديك آنرا با روم بت پرست نشان مي دهد .بر سرهاي وحش نامي كفرآميز و بر
روي شاخها تاجهاي سلطنتي قرار دارد .سرهاي وحش قدرتهايي هستند كه شيطان براي آزار و جفاي قوم خدا در
طول تاريخ بكار برد )مكاشفه باب  ١٧آيات  ٩تا  .(١١نام كفرآميز به عنوان و شهرتي الهي اشاره مي كند كه وحش
آن را طلب مي كند .ده شاخ به دانيال باب  ٧آيه  ٢٤اشاره ميكنند كه نمادهايي از ملتهايي هستند كه از پس از
فروپاشي امپراتوري روم بوجود آمدند .اين ويژگيها مرحله مربوط به پاپ امپراتوري روم را نشان ميدهند.
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وحش دريا ،شبيه پلنگي است كه پاهاي خرس و دهان شير دارد .به همين ترتيب ،وحش ويژگيهاي چهار حيوان
وحش را بعنوان )نمادهاي امپراتوريهاي جهان( كه در دانيال باب  ٧آيات  ٢تا ٧تشريح شده اند :بابل ،مادها-
پارسها ،يونان و روم .با اين وجود ،يوحنا آنها را با ترتيب معكوس فهرست ميكند و نشان ميدهد كه وحش دريا
به چهار وحش در باب  ٧دانيال ،امپراتوري روم مرتبط است.
اژدها )امپراتوري روم بت پرست كه توسط شيطان توانمند شده است( قدرت ،تاج و تخت و اقتدار عظيم خود را
به وحش داد .درست همانطور كه پدر تاج و تخت و اقتدار خود را به مسيح داده است )مكاشفه باب  ٢آيه  ،(٢٧پس
شيطان نيز نمايندگي و جانشيني خود بر روي زمين اعطا ميكند.
مكاشفه باب  ١٣آيه  ٧ – ٥بيان ميكند كه دوره فعاليتهاي جفاكارانه وحش ،در طي تاريخ مسيحيت  » ٤٢ماه «
ميباشد.همانگونه كه ديديم ،جفاي زن پاكدامن براي » زماني و زماني و نصف زمان طول كشيد « كه سه و نيم »
زمان « يا » سال « نبوتي مي شود )مكاشفه  ١٣ :١٢و ١٤؛ را با دانيال  ٢٥ :٧مقايسه كنيد( .چهل و دو » ماه « نبوتي برابر
با  ٣٠روز كه در  ٤٢ضرب شده و  ١٢٦٠روز/سال مي شود )مكاشفه  .(٦ :١٢بنابر اين ،زماني و زماني و نصف زمان،
 ٤٢ماه و  ١٢٦٠روز ،همگي به همان دوره  ١٢٦٠ساله معطوف مي شود .اين مرحله زماني كه سرهاي وحش به شدت
مجروح شده  ،پايان ميپذيرد .با بهبود زخمها ،وحش به زندگي باز ميگردد .اين تحسين جهانيان را به همراه دارد و
آنها اژدها و وحش را پرستش ميكنند.

 ٢٥فوريه

دوشنبه

فعاليتهاي وحش دريا
همانطور كه ديروز ديديم ،مكاشفه باب  ١٣آيه  ٥درباره دوره زماني خاصي از آزار و جفا سخن گفت ٤٢ .ماه
فعاليتهاي وحش همان دوره زماني  ١٢٦٠روز/سال آزار و اذيت زن/كليسا در مكاشفه باب  ١٢آيه  ١٤ميباشد) .
يك روز نبوتي نماد يك سال است ]اعداد  ، ٣٤ :١٤حزقيال  .[٦ :٤در درس  ٧مطالعه روز سه شنيه را ببينيد( .سال
 ٥٣٨پس از ميﻼد مسيح تقريباً آغاز اين دوره پيشگويي را مشخص ميكند ،زماني كه كليساي روم به رهبري پاپ
خود به عنوان قدرت كليسايي كه در طول قرون وسطي بر جهان غرب حاكم بود مقرر نمود .رويدادهاي انقﻼب
92

Jan | Feb | Mar 2019

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

فرانسه ضربه مرگباري بر وحش در سال  ١٧٩٨پس از ميﻼد وارد نمود و از اين رو ،حكومت ظالمانه كليسا و مذهب
در دولت را به طور موقت پايان داد.
مكاشفه باب  ١٣آيات  ٥تا  ٨را با دانيال باب  ٧آيه  ٢٤و دوم تسالونيكيان باب  ٢آيات  ٢تا ١٢
مقايسه كنيد .به چه روشهايي فعاليتهاي وحش دريا به چه شيوههايي بازتاب دهنده توصيفات
شاخ كوچك و مرد متمرد است؟

فعاليتهاي وحش در طول دوره  ١٢٦٠روز/سال نبوتي از لحاظ كفرگويي بيان شدهاند .در عهد جديد ،كفرگويي
ميتواند نشان مطالبه برابري با خدا )يوحنا باب  ١٠آيه  ،٣٣متي باب  ٢٦آيات  ٦٣تا  (٦٥و عمل غصب اقتدار او
)مرقس باب  ٢آيه  .(٧كفرگوييهاي وحش دريا » بر ضد خداست ،تا نام و خيمه او و كساني كه در آسمان
سكونت دارند را بي حرمت سازد « )مكاشفه باب  ١٣آيه  .(٦خدا در معبد آسماني ساكن است ،جايي كه مسيح
بخاطر رستگاري ما خدمت مي كند .وحش دريا در پي بي اثر كردن كار ميانجيگري مسيح است تا با جايگزين
نمودن يك كاهن بشري ،نجات و آمرزش گناهان را انجام دهد.
باب  ١٣مكاشفه به زمان ارتداد عمده در مسيحيت اشاره دارد كه در زماني كه كاتوليك روم مقام و اقتدار خدا را
توسط پاپ به عنوان راس آن مطالبه نمود ،محقق شد .كساني كه تسليم روم نشدند با آزار و جفا و شهادت روبرو
شدند .اگر چه امروزه چنين بيانيه هايي خشن و حتي متعصبانه در نظر گرفته ميشوند ،زمان حاضر نمي تواند تاريخ
را پاك كند ،صرف نظر از اينكه چه تعدادي از مردم چنين چيزي را بخواهند.
ما چگونه ميتوانيم به پيشگويي درباره تاريخ كليسا وفادار بمانيم و در عين حال مادامي كه اين
حقايق را به ديگران ارائه ميكنيم ،مهربان و مراقب باشيم؟
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 ٢٦فوريه

سه شنبه

وحش برخاسته از زمين
نيمه اول باب  ١٣مكاشفه ،قدرت فعال روم را در خﻼل دوره نبوتي  ١٢٦٠روزه/ساله تشريح مي كند .با رويدادهاي
انقﻼب فرانسه ،اين نظام مذهبي -سياسي ،زخمي كشنده دريافت نمود .با اين وجود ،اين زخم كشنده در نهايت
بهبود خواهد يافت و اين نظام را بار ديگر احياء نمود .نيمه دوم اين باب نحوه اتفاق افتادن اين زخم كشنده را
توصيف ميكند.
مكاشفه باب  ١٣آيه  ١١را بخوانيد .ويژگيهاي وحش دوم كدامند؟ با توجه به مكاشفه باب ١٢
آيات  ١٤تا  ،١٦اهميت اين واقعيت كه اين وحش از زمين برميخيزد ،چيست؟

يوحنا وحش ديگري را مشاهده ميكند كه از زمين بيرون مي آيد .اين به دومين وحش به عنوان قدرت مشابه با قبلي
اشاره دارد .با اين وجود ،در تضاد با وحش اول كه ظاهري وحشتناك داشت ،وحش زمين ظاهري بيخطر دارد .اين
وحش دو شاخ مثل شاخهاي برّه دارد )مكاشفه باب  ١٣آيه  .(١١برّه در مكاشفه نماد منحصر به مسيح ميباشد .از اين
رو ،اين قدرت آخر زمان ظاهري شبيه به مسيح دارد.
اين قدرت ،در قلمروي ظهور كرد كه از زني در برابر سيل جفا در ختم  ١٢٦٠روز /سال محافظت نمود كه نمادي از
كليساي راستين خدا بود )مكاشفه  .(١٦-١٤ :١٢اين وحش زميني بطور بديهي يك بازيگر تازه بر روي صحنه است،
كه بعنوان قدرت جهاني پس از وحش دريا برخاسته و در وقايع انقﻼب فرانسه زخم كشنده اي دريافت نموده است،
كه بدين معني است كه وحش زميني بازيگر خاص آخر زمان است.
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» كدام ملت از دنياي نوين در سال  ١٧٩٨در قدرت ظهور كرد ،كه وعده قدرت و عظمت مي دهد و توجه جهان را
به خود جلب مي كند؟ كاربرد سمبل به كسي اجازه سوال نمي دهد .يك ملت ،تنها يكي ،با مشخصات نبوت
مطابقت دارد؛ بدون اشتباه به اياﻻت متحده امريكا اشاره مي كند – .الن جي وايت .
Ellen G. White, The Great Controversy, p. 440.

مكاشفه  ١١ :١٣نشان مي دهد كه امريكا كه اكثريتي پروتستان دارد ،سرانجام مانند اژدها شروع به سخن گفتن مي
كند ،همچون شيطان ،با تاثيري جهاني مشابه با امپراتوري روم .اين قدرت آخر زماني سبب شد كه كل دنيا اولين
وحش را پرستش كند ،كه زخمي كشنده دريافت كرده بود .با كﻼمي ديگر ،اياﻻت متحده ،كه يكبار مامن و ماوايي
براي كليسا فراهم ساخته بود ،در زماني نقش جفاگر را در وقايع ايام آخر بازي خواهد كرد.
هنگامي كه اياﻻت متحده نخستين بار به عنوان دومين وحش شناسايي شد ،قدرت و تأثيرش به
هيچ وجه نزديك به آنچه امروزه است ،نبود .اين واقعيت چگونه به تأييد شناسايي اياﻻت متحده
به عنوان قدرت به تصوير كشيده شده در پيشگويي كمك ميكند؟

 ٢٧فوريه

چهارشنبه

تصوير وحش
مكاشفه باب  ١٣آيات  ١٢و  ١٣را بخوانيد .اول پادشاهان باب  ١٨آيه  ٣٨و اعمال رسوﻻن باب ٢
آيه  ٣چگونه به ما در درك ماهيت فعاليتهاي فريبنده وحش  -كه بزرگترين آنها آوردن
آتش از آسمان است  -كمك ميكند؟

با انجام معجزات ،وحش شبيه به بره بسياري را متقاعد خواهد كرد كه كﻼم آن درست است به رغم اينكه در
هماهنگي و توازن كامل با كﻼم نيست » .از طريق عامل روحگرائي ،معجزات شكل خواهد گرفت ،بيمار شفا خواهد
يافت و بسياري از شگفتي هاي غير قابل انكار صورت خواهد گرفت « الن جي وايت.
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Ellen G. White, The Great Controversy, p. 588

اين معجزات به وحش شبيه به بره كمك خواهد كرد تا ساكنان زمين را ترغيب به ساخت تصوير وحش دريا كنند
كه زخمي كشنده دريافت نمود.
بهبود زخم كشنده وحش دريا به احياء روم وابسته به پاپ ،به عنوان قدرت مذهبي _ سياسي اشاره دارد .وحش شبيه
به برّه همچون اژدها شروع به سخن گفتن مي كند و قدرت وحش دريا را اعمال كرده و عدم تحمل خود را با اين
نماد ها به اقوام ديگر نشان مي دهد.
» چنين اعمالي با اصول اين حكومت مغايرت دارد ،به نبوغ نهادهاي آزاد آن ،با اظهار علني اعﻼميه استقﻼل ،و با
قانون اساسي  ....ولي تناقض و ناسازگاري چنين حركتي با نمادي كه معرفي شده مطابقت دارد .اين وحش شبيه بره
شاخداري است – كه اقرار به پاكي ،آرامي و بي خطر بودن دارد – ولي شبيه يك اژدها صحبت مي كند....
» به آنان مي گويد كه بر زمين ساكن شويد ،تا آنان بتوانند تصويري شبيه وحش بسازند .در اينجا بطور واضح شكلي
از يك حكومت ارائه شده كه به موجب آن قدرت قانونگذاري به مردم سپرده شده ،يك گواهي قابل توجه مبني بر
اينكه اياﻻت متحده ملتي است كه در نبوت مشخص شده است.
» ولي امثناي تصوير وحش كدام است؟ و چگونه شكل مي گيرد؟ تصويري كه توسط وحش دو شاخ شكل گرفته،
تمثال و تصوير مربوط به خود وحش است .كه تمثال وحش نيز نام دارد.
سپس براي آموختن اينكه تصوير چه شكلي است و چگونه شكل مي گيرد ،بايد ويژگي هاي خود وحش يعني
سيستم حكومتي پاپ مطالعه شود.
» وقتي كه كليساي اوليه با جدايي از سادگي انجيل و پذيرش مناسك و رسوم بت پرستي فاسد گرديد ،روح و
قدرت خدا را از دست داد؛ و بخاطر كنترل ضمير مردم ،در پي حمايت از قدرت هاي دنيوي و غير ديني افتاد .نتيجه
آن سيستم حكومتي پاپ بود ،كليسايي كه قدرت حومت را كنترل و آن را براي پيشرفت كارهاي خود بكار مي
برد ،خصوصاً براي مجازات »ارتداد«...
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» هنگامي كه كليساهاي پيشگام اياﻻت متحده ،با چنين اصول اعتقادي كه با هم در اشتراك دارند متحد مي شود ،بر
حكومت تاثير گذارده و احكام خود را تحميل كرده و نهادهاي خود را ابقا مي نمايد ،سپس امريكاي پروتستان
تصوير سلسلسه مراتب روم را شكل داده ،و تاوان مجازات هاي مدني نتيجتاً بطور اجتناب بر دگرانديشان خواهد
بود...
» تصوير وحش معرف شكلي از ارتداد پروتستان است كه رشد خواهد كرد هنگامي كه كليساهاي پروتستان در
جستجوي كمك از قدرت هاي مدني براي تحميل عقايد تعصب آميز خود باشد .الن جي وايت.
Ellen G. White, The Great 21 Controversy, pp. 442–44

 ٢٨فوريه

پنجشنبه

نشان وحش
باب  ١٣مكاشفه نشان ميدهد كه وحش شبيه به برّه در بحران نهايي نقش اصلي را ايفا خواهد نمود .اين قدرت
جهاني سيستمي سراسري ايجاد خواهد كرد كه به كنترل اعتقادات مردم مبادرت خواهد ورزيد .اين سيستم بازتابي
از مسيحيت قرون وسطي تحت كنترل پاپ مي باشد.
مكاشفه باب  ١٣آيات  ١٦و  ١٧و تثنيه باب  ٦آيات  ٤تا  ٨را بخوانيد .رابطه زدن نشان بر روي
پيشاني و دست راست با فرمانهاي خدا چه ارتباطي دارد؟

مردم تمام طبقات اجتماعي تحت فشار قرار خواهند گرفت كه نشان وحش را بر روي دست راست يا پيشاني خود
بزنند .دريافت اين نشان يعني پيوند با وحش .درست همانطور كه مهر ،افراد متعلق به خدا را شناسايي ميكند
)مكاشفه  ٣ :٧و ٤؛ مكاشفه باب  ١٤آيه  ،(١نشان وحش نيز پرستش كنندگان وحش را مشخص ميكند.
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نشان وحش هيچ نوع عﻼمت قابل مشاهدهاي نميباشد .قرار گرفتنش بر دست راست يا پيشاني بر اساس
دستورالعملي است كه موسي به بنياسرائيل داد تا شريعت خدا را به عنوان نشاني بر دست يا پيشاني خود ببندند )تثنيه
باب  ٦آيه  .(٨اين اشاره ميكند كه نشان بر پيشاني به تحت تأثير قرار دادن ذهن با شريعت خدا و بر دست راست به
رفتار ،آنچه مردم انجام ميدهند ،اشاره دارد.
مسئله اصلي در بحران نهايي ،عبادت و فرمانبرداري از خدا در نگه داشتن فرمانهايش خواهد بود )مكاشفه باب ١٤
آيه  .(١٢فرمان سبت به طور خاص آزمودن وفاداري و فرمانبرداري از خدا خواهد بود .همانگونه كه سبت عﻼمت
متمايز فرمانبرداري قوم وفادار خدا است )حزقيال باب  ٢٠آيه  ١٢و  ،(٢٠نشان وحش نيز عﻼمت اطاعت از وحش و
اتحاد با او ميباشد.
نشان وحش به عنوان جايگزين فرمانهاي بشري به جاي احكام خدا عمل ميكند .بزرگترين گواه اين واقعيت،
ايجاد نهاد انساني يكشنبه )دانيال باب  ٧آيه  ٢٥را ببينيد( به عنوان روز عبادت به جاي روز هفتم سبت ،روز تعيين
شده در كتاب مقدس ميباشد .ما خداوند را به عنوان خالق عبادت ميكنيم؛ و روز هفتم سبت از ابتداي خلقت
جهان ما به عنوان عﻼمت حقيقي آفرينندگي وي بوده است .تﻼش براي تغيير عﻼمت آفرينندگي خدا به روزي
ديگر ،تﻼش براي غصب نمودن نقش و قدرت خدا ميباشد» .نشان وحش سبت پاپي مي باشد  ....هنگامي كه هرمان
سبت جعلي تحميل خواهد شد ،و صداي بلند فرشته سوم بر عليه پرستش وحش و تمثال او هشدار مي دهد ... ،آنگاه
كساني كه همچنان به طغيانگري ادامه مي دهند ،نشان وحش را دريافت خواهند نمود .الن جي وايت
Ellen G. White, Evangelism, pp. 234, 235.

مكاشفه  ١٨ :١٣مي گويد :اين خود معمايي است و هر كه باهوش باشد ميتواند عدد جانور را محاسبه كند .اين
عدد ،اسم يك انسان است و مقدار عددي حروف نام او  ٦٦٦است « .اين مرد كيست؟ پولس او را به عنوان » مرد
گناه « تشريح مي كند )دوم تسالونيكيان  .(٣ :٢اين چهره به قدرت پاپ اشاره مي كند كه توسط وحش دريا نمادين
شده است ،كه نام كفرآميز آن بر روي سرهايش اشاره به عنوان الهي است كه براي خودش مدعي است ،تا
باصطﻼح جايگاه پسر خدا را بر روي زمين بگيرد.
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جمعه

تفكري

 ١مارس
فراتر :مكاشفه نشان ميدهد كه سبت عﻼمتي از اطاعت در پايان تاريخ خواهد بود .با اين وجود ،ما

بايد به ياد داشته باشيم كه نگه داشتن يكشنبه اكنون خود به معناي داشتن نشان وحش نيست .نگه داشتن يكشنبه تنها
زماني كه مردم با وجود فريبهاي موجود ،مسائل مربوط به انتخاب يك روز براي عبادت را درك كردهاند و
انتخابشان موافق يا مخالف با خدا باشد ،نشان وحش خواهد شد .با اين حال،آن زمان همچنين در آينده قرار دارد.
» هيچ كس هنوز نشان وحش را دريافت نكرده است .زمان آزموده شدن هنوز نيامده است .در همه كليساها از جمله
كاتوليك روم مسيحيان واقعي وجود دارند .هيچ كدام تا زماني كه نور را نداشته باشند و تعهد فرمان چهارم را نبينند،
محكوم نميشوند .اما هنگامي كه حكم نگه داشتن سبت تقلبي اجرا شود ،و فرياد بلند فرشته سوم به بشر عليه عبادت
وحش و تصويرش هشدار بدهد ،خط ميان درست و اشتباه به وضوح كشيده خواهد شد .سپس ،كساني كه همچنان
به تخلف ادامه دهند نشان وحش دريافت خواهند نمود  -الن جي .وايت،
—Ellen G. White, Evangelism, pp. 234, 235

بياييد به ياد داشته باشيم كه امروزه نگه داشتن يكشنبه باعث از دست رفتن يك فرد و يا نجات او نمي شود .با اين
وجود آن زمان رسيده است كه نشان وحش مسئله اصلي خواهد شد و انتخاب روزي براي عبادت آزمون وفاداري
خواهد بود .مكاشفه از قوم خدا ميخواهد كه كتاب مقدس را برداشته و با روحيهاي راسخ كﻼم نبوي را براي خود
مطالعه كنند و تمام تﻼش خود را بكنند كه انجيل مسيح را به كساني كه هنوز آن را دريافت نكردهاند ،برسانند.

سواﻻتي براي بحث
 -١همچنانكه وضعيت جهان امروزي را مشاهده ميكنيد ،چه گرايشاتي در حوزههاي مذهبي و
سياسي مييابيد كه به نظر ميرسد بسوي محقق شدن نبوت مكاشفه باب  ١٣به پيش مي روند؟
 -٢همچنانكه منتظر پايان هستيم ،نگرش ما نسبت به مسيحيان در ساير فرقهها چگونه بايد باشد؟ به
اندرز زير فكر كنيد :خدمتگزاران ما بايد به دنبال نزديك شدن به خدمتگزاران ساير فرقهها
باشند .براي اين افراد كه مسيح برايشان ميانجيگري ميكند ،دعا كنيد .آنها مسئوليتي جدي
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دارند .ما به عنوان رسوﻻن مسيح ،بايد عﻼقهاي جدي و عميق به چوپانان گلهها نشان دهيم- .
الن جي .وايت... ،
—Ellen G. White, Testimonies for the Church, 2 vol. 6, p. 78.

ما در نگرش خود نسبت به مسيحيان ساير فرقهها ،چگونه ميتوانيم از نشان دادن روحي غير
مسيحي اجتناب كنيم؟ چگونه بايد براي آنها و عقيده شخصيشان احترام قائل شويم بدون اينكه
باورهاي خود را به خطر نياندازيم؟
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