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

 ٩تا  ١٥مارس

درس يازدهم

هفت مصيبت آخر
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيه  ،١باب  ٧آيات  ١تا  ،٣باب  ١٤آيات  ٩و  ،١٠باب  ١٦آيات  ١تا
 ،١٢باب  ١٧آيه ١؛ دانيال باب ٥؛ مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيه ١٦؛ دوم تسالونيكيان باب  ٢آيات  ٩تا .١٢
آيه حفظي » :كيست اي خداوند كه از تو خوف نداشته باشد و كيست كه تو را جﻼل ندهد؟ زيرا
تو تنها مقدسي ،همه ملل خواهند آمد و در پيشگاه تو پرستش خواهند نمود زيرا كارهاي عادﻻنه
تو بر هيچ كس پوشيده نيست » )مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيه .(٤
مكاشفه يوحنا باب  ١١آيه  ،١٨وقايع روي زمين را درست پيش از جنگ آرماگدون )نبرد نهايي بين خير و شر( اين
چنين خﻼصه ميكند :اين وضعيت امور بر روي زمين با شرح ايام آخر عيسي تطبيق دارد )لوقا  (٢٥ :٢١و با غضب
خدا ادامه خواهد يافت ،كه داوري او به شكل آخرين هفت بﻼيا بر توبه ناكنندگان فرود خواهد آمد )مكاشفه :١٥
.(١
مكاشفه يوحنا باب  ١٥با تصويري از هفت فرشته با هفت جام پر از غضب الهي آغاز مي شود .اما قبل از ريخته شدن
غضب ،نگاهي اجمالي به آينده مردم وفادار خواهيم انداخت )مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيات  ١تا  .(٤آنان بعنوان
فاتحاني به تصوير كشيده شده اند كه بر حيوان وحشي و پيكرة او و عدد اسمش پيروز شده بودند )مكاشفه ،(٢ :١٥
در حالي كه بر روي چيزي شبيه يك درياي شيشه اي ايستاده و سرود موسي و بره را مي خواندند – همه تصاوير
يادآور عبرانياني است كه در كنار ساحل درياي سرخ )بحر احمر( ايستاده و پيروزي خدا بر مصريان را جشن گرفته
بودند )خروج .(١٥
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اين مقدسين پيروز ،همان كساني هستند كه در مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات ١تا  ٥با عنوان  ١٤٤٠٠٠نفر اشاره
شدهاند .آنها با نپذيرفتن نشان وحش ،از تأثيرات مخرب هفت مصيبت در امان هستند .خيلي زود اجسام فاني ايشان
تغيير خواهد يافت )اول قرنتيان باب  ١٥آيات  ٥١تا  (٥٤و زماني كه عيسي در قدرت و جﻼل ميآيد ،به مقدسين
قيام كرده خواهد پيوست )اول تسالونيكيان باب  ٤آيه .(١٧
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ١٦مارس آماده شويد.

 ١٠مارس

يكشنبه

معناي هفت مصيبت آخر
مردم هم اكنون انتخاب خود را كرده اند خواه براي خدا يا براي بابل .به هر حال پيش از اينكه مسيح بيايد ،بادهاي
مخرب شرزه شيطان كه مهار شده بودند )مكاشفه  (١-٣ :٧رها مي شوند ،كه هفت بﻼ را در پي خواهد داشت.
مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيه  ١را بهمراه خروج  ٧تا  ١١بخوانيد .بﻼهاي مصر كه پيش درآمد هفت
بﻼي آخر در نظر گرفته شده اند در رابطه با هدف و معني چگونه آموزنده در نظر گرفته شده
اند؟

هفت مصيبت آخر به اين دليل بعنوان »آخر« قلمداد شده اند كه درست در انتهاي تاريخ زمين خواهند بود .در
مقايسه ،بﻼياي هفت شيپور دوره زماني را پوشش مي دهد كه كل دوران مسيحيت را در بر گرفته و در قلمرو خود
محدود بوده اند .آن بﻼيا فرو ريختند در حالي كه انجيل همچنان موعظه مي شد )مكاشفه  (١٤ :١١-٨ :١٠و شفاعت
در حال وقوع است )مكاشفه  .(٢-٥ :٨آنها با رحمت در آميخته و هدف آنان اين است تا دشمنان امت خود را به
توبه رهنمون سازند.
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از سوي ديگر ،هفت مصيبت آخر درست پيش از آمدن دوباره فرو خواهند ريخت ،درست پيش از بازگشت
ثاني .آن بﻼيا بر كساني مانند فرعون كه قلب خود را بر ضد محبت رهايي بخش خدا سخت نموده و نخواست تا توبه
كند فرو ريخته خواهد شد )مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيه  .(١١غضب الهي داوري عادﻻنه خدا بر انتخاب هاي آنان
است )روميان باب  ١آيات  ٢٦تا  ٢٨را ببينيد( و در آن زمان از دست رفتگان عواقب انتخابهاي خود را درو
ميكنند.
مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيات  ٥تا  ٨و خروج باب  ٤٠آيه  ٣٤و اول پادشاهان باب  ٨آيات  ١٠و ١١
را بخوانيد .اين بيانيه كه هيچ كس نتوانست تا وقتي كه هفت بﻼي آن هفت فرشته تمام نشده بود
وارد معبد بشود )مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيه  (٨چه پيشنهادي در مورد زمانبندي هفت مصيبت آخر
مي كند؟

عبارت هيچ كس نتوانست وارد قدس بشود )مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيه  (٨به پايان دوره آزمايش اشاره دارد
)مكاشفه  .(١١ :٢٢همانطور كه خدمت ميانجيگرانه مسيح در آسمان به پايان برسد ،درب فرصت براي توبه براي
هميشه بسته خواهد شد .بنابر اين ،مصيبتهاي آخر منجر به توبه كردن كسي نخواهند شد ،بلكه تنها سختي قلب
كساني كه بابل را انتخاب كردند را نشان داده و باعث ميشود بيشتر از خدا متنفر شوند )مكاشفه  ٩ :١٦و .(١١
امروز به اطراف جهان نگاه كنيد كه در حال بدتر شدن است .اين واقعيت كه مصيبتها به تأخير
افتادهاند چه چيزي درباره رحمت و صبر خدا به ما تعليم ميدهد؟
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 ١١مارس

دوشنبه

جاري شدن آخرين مصيبتها
با پايان يافتن شفاعت مسيح در معبد آسماني ،سرنوشت هر فرد براي هميشه تعيين ميشود .زمان آن رسيده است
كساني كه انجيل را رد كردند ،غضب خدا را در پري آن تجربه كنند.
هفت مصيبت آخر انعكاسي از مصيبتهاي وارد شده بر مصر هستند )خروج بابهاي  ٧تا  .(١١در حالي كه بﻼيا بر
مصريان ضربت زد در عين حال بنياسرائيل در امان ماند ،بنابراين امت خدا در طي اين زمان مصيبت محافظت
خواهند شد )مزامير ١٠-٣ :٩١؛ جدال عظيم صفحات  ٦٢٩و  ٦٣٠را ببينيد( .مصيبتها در مصر سخت دلي فرعون را
آشكار نمودند و به مصريان ناتواني خدايانشان در محافظت از آنها را نشان داد .به همين ترتيب ،آخرين مصيبتها
به طور فزايندهاي قلبهاي پرستش كنندگان وحش را سخت نمود و ناتواني بابل در محافظت از ايشان در برابر
داوري الهي را نمايان ساخت.
مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيات  ١تا  ١١را بخوانيد .در اينجا چه اتفاقي ميافتد و چگونه به تصوير
كشيده شده است؟

چهار مصيبت اول به جمعيت زمين به طور عمومي ضربه ميزنند .اولين مصيبت زخمهاي دردناك و نفرتانگيزي
بويژه بر پرستش كنندگان وحش وارد ميكند .مصيبتهاي دوم و سوم بر دريا و رودخانهها و چشمههاي آب تأثير
ميگذارند كه به خون تبديل ميشوند .بشر شورش كرده بدون آب آشاميدني زنده نخواهد ماند .مصيبت چهارم بر
خورشيد اثر خواهد كرد تا مردم را بسوزاند و دردي غير قابل تحمل بوجود آورد.
درد غير قابل تحمل ناشي از بﻼيا قلب مردم را نرم نخواهد كرد تا رفتار طغيانگرايانه خود را تغيير بدهند .در عوض،
آنها خدا كه اين مصيبتها را بوجود آورد را نفرين و لعنت ميكنند .هيچكدام از آنها نيز توبه نميكنند.
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در مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيات  ١٠و ) ١١خروج باب  ١٠آيات  ٢١تا  ٢٣را نيز ببينيد( ما ميتوانيم ببينيم كه مصيبت
پنچم بر تاج و تخت وحش وارد خواهد آمد .اين شيطان بود كه تاج و تخت را به وحش سپرد )مكاشفه يوحنا باب
 ١٣آيه  .(٢اكنون حتي جايگاه قدرتمندانه شيطان نميتواند در برابر نيروهاي اين مصيبت مقاومت كند .در حالي كه
مردم درد و رنج ميكشند ،متوجه ناتواني بابل در محافظت از ايشان ميشوند .با اين وجود ،ذهنهاي خود را بر عليه
خدا سخت كردهاند و حتي وحشت از مصيبتها نيز نميتواند قلبهايشان را تغيير دهد.
چگونه ميتوانيم رابطه نزديك خود را با خداوند حفظ كنيم كه در صورت بروز مصيبت ،به
اندازه كافي از محبت خدا آگاهي داشته باشيم كه حتي بتوانيم در ميان رنجها به او اطمينان
كنيم؟

 ١٢مارس

سه شنبه

خشك شدن رود فرات
مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيه  ١٢را بهمراه باب  ١٧آيات  ١و  ١٥بخوانيد .نماد فرات نشان دهنده
چيست؟ اهميت و برجستگي خشك شدن فرات در چارچوب هفت مصيبت آخر چيست؟

در عهد قديم ،فرات راه حياتي پشتيباني براي دشمنان اسرائيل ،بابل و آشور بود رود از ميان بابل جريان داشت و به
اين دليل كه محصوﻻت كشاورزي را آبياري ميكرد و براي مردم آب فراهم مينمود ،براي شهر داراي اهميت
بسزائي بود .بابل نميتوانست بدون فرات بقا داشته باشد.
مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ١تشريح كننده بابل آخر زمان است كه آب هاي فراواني دارد و شايد مرجع فرات باشد
)ارميا باب  ٥١آيه  ١٣را ببينيد( .مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ١٥توضيح ميدهد كه آبهايي كه بابل آخر زمان بر
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آنها ساكن است نماد مردمي هستند كه از آن حمايت ميكنند؛ و قدرتهاي جهاني مدني ،دنيوي و سياسي كه
پشت اين نظام هستند .با اين وجود ،اين قدرتها در نهايت حمايت خود را قطع خواهند كرد.
صحنه بﻼي ششم ،تسخير بابل كهن توسط كورش پارسي را منعكس ميكند )باب  ٥دانيال را ببينيد( .به گفته
هرودوت ،مورخ دوره عهد كهن ،در شبي كه پادشاه بلشصر و مقاماتش جشني داشتند ،پارسها مسير فرات را تغيير
دادند و از طريق بستر رودخانه وارد شهر شدند وآن ها را غافلگير كردند.
خشك شدن نمادين فرات در مكاشفه باب  ١٦آيه  ٢منجر به سقوط بابل در آخر زمان ميشود .از آنجايي كه فرات
در مكاشفه يوحنا نماد قدرتهاي مدني ،دنيوي و سياسي جهان ميباشد كه از بابل حمايت ميكنند ،خشك شدن
فرات ،نماد از بين رفتن حمايت آنها و حمله متعاقب آن عليه بابل و در نتيجه سقوط آن ميباشد.
همانطور كه مردم جهان شاهد تحوﻻت در طبيعت هستند )مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيات  ١٠و  ١١را ببينيد( ،براي
محافظت روي به بابل ميآورند .با اين وجود ،پس از اينكه مصيبت پنجم بر جايگاه قدرت بابل وارد ميشود ،آنها
بيهودگي درخواست كمك از بابل را ميبينند .آنها كه حس مي كنند فريب خورده اند ،بر عليه بابل متحد شده و
باعث سقوط آن ميشوند )مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ١٦را ببينيد( .با اين حال ،همانطور كه ديدهايم ،قلبهايشان
عليه خدا و قومش سخت خواهد ماند .به اين ترتيب ،آنها مانند خاك حاصلخيزي براي فريب نهايي ميشوند كه
به موجب آن شيطان جهان را بر ضد امت خدا متحد ساخته تا آنان را از صفحه روزگار محو كند.
شما به چه روشهايي آموختيد كه اطمينان كردن به انسانها و نهادهايشان خطرناك است؟

 ١٣مارس

چهارشنبه

آخرين فريب بزرگ شيطان
مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيه  ١٢به ما ميگويد كه هدف از خشك كردن فرات مهيا نمودن راه براي پادشاهاني است
كه از مشرق ميآيند .در عهد قديم ،پادشاهاني كه از مشرق ميآيند ،كوروش و قواي او بودند كه از شمال مي
آمدند ،سپس از شرق به بابل نزديك مي شدند )اشعيا باب  ٤١آيه  .(٢٥فتح كردن بابل توسط ايشان ،بازگشت قوم
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خدا به سرزمين مادريشان را ممكن ساخت )اشعيا باب  ٤٤آيات  ٢٧و  .(٢٨به همين ترتيب ،خشك شدن نمادين
فرات راه را براي آمدن پادشاهان از مشرق فراهم مي كند تا راه رهايي را براي امت آخرالزمان خدا مهيا سازند.
پادشاهان مشرق زمين در مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيه  ،١٢مسيح و لشكر فرشتگان آسماني وي ميباشد .در بازگشت
ثاني وي ،عيسي با سپاه فرشتگان آسماني ظهور خواهد كرد ،كه ملبس به لباس كتان پاك و درخشان خواهند بود )
مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيه  (١٤كه لباس فرشتگان بي گناه است )مكاشفه  .(٦ :١٥مسيح كه در معيت سپاه آسماني
بود ،همانطور كه مكاشفه  ١٤ :١٧نشان مي دهد ،بر قواي شيطاني كه به امت او ستم مي كردند غلبه مي يابند )متي
 ٣٠ :٢٤و  .(٣١اين نبرد نهايي بر ضد مسيح و امت او به جنگ دوم مي انجامد كه به نام نبرد آرماگدون يا جنگ
نهايي بين خير و شر مشهور است.
مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيات  ١٣و  ١٤را ببينيد .نقش سه روح ناپاك در تدارك براي نبرد
آرماگدون چه بود؟ آنان چگونه پيام سه فرشته را در مكاشفه  ١٤جعل شيطاني نمودند؟ )اول
تيموتائوس  ١ :٤را ببينيد(

از طريق رويدادهاي نهايي كه به ختم آزمايش منتهي مي شود ،هر بني بشري سوق داده مي شود تا جهتي را كه مي
خواهد در نبرد آرماگدون بايستد انتخاب كند .بعنوان پيش در آمد براي اين نبرد روحاني ،يوحنا سه روح اهريمني
مي بيند كه شبيه وزغ هستند .آخرين تﻼش شيطان براي فريب ،روح هاي كذاب و اهريمني هستند.
اژدها )بت پرستي و روح گرائي( ،وحش دريا )كاتوليك روم( ،و پيامبر كذاب )چروتستان مرتد( تحت فرمان
شيطان متحد مي شوند )مكاشفه  ١١ :١٣و  .(١٢شيطان وحش شبيه بره را قدرت مي بخشد تا نشانه هاي معجزاتي را
از خود بروز دهد )مكاشفه  (١٧-١٣ :١٣كه شامل آشكارگري هاي روحگرايانه است .اين عﻼمات بخشي از راهكار
هاي فريبنده آخر الزماني شيطان است تا جهان را ترغيب كند تا او را در عوض خداي واقعي پيروي كنند.
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رهبران جهان كه با نفرت از خدا و حقيقت كور شده اند ،به سادگي دروغهاي شيطان را باور مي كنند كه در زير
رداي دلپذير ديني تغيير قيافه داده اند )دوم تسالونيكيان  .(١٢-٩ :٢نهايتاً آنان براي نبرد نهايي كه به پايان اين جهان
منتهي مي شود متحد مي شوند.

 ١٤مارس

پنجشنبه

گرد هم آمدن براي نبرد آرماگدون )نبرد نهايي بين خير و شر(
مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيه  ١٦را بخوانيد .فريب نهايي شيطان در گرد هم آوردن مردم جهان
براي نبرد آرماگدون تا چه حد موفق خواهد بود؟

معجزات شيطاني فريبنده موفقيت جهاني كسب خواهند نمود .مردم با روي برگرداندن از تعاليم كتاب مقدس،
دروغي را باور خواهند نمود كه با معجزات فريبنده همراه خواهد بود )دوم تسالونيكيان باب  ٢آيات  ٩تا  ١٢را
ببينيد( .آنها از روي قصد با هم متحد خواهند شد ،كه گردهمائي آنان در »مكاني« نمادين شده ،كه در زبان عبري
آرماگدون به معني كوه مگيدو است .مگيدو كوه نبود بلكهشهريقلعهاي است كه در دره يزرعيل )يا فﻼت
عزدرئيلون( در پاي سلسله جبال كرمل واقع بود .اين مكان استراتژيكي مهمي محسوب ميشد .دشت عزدرئيلون
بواسطه بسياري از نبردهاي نهايي قاطع در تاريخ اسرائيل شناخته شده بود )داوران باب  ٥آيه  ١٩و باب  ٦آيه ،٣٣
دوم پادشاهان باب  ٩آيه  ٢٧و باب  ٢٣آيات  ٢٩و  ٣٩را ببينيد(.
مكاشفه يوحنا از اين پيشينه تاريخي استفاده مي كند تا يك نبرد نهايي بزرگ را ترسيم كند كه آرماگدون ناميده مي
شود ،نبردي بين مسيح و قواي اهرمين .مردم جهان به صورت لشكري متحد تحت رهبري اتحاد شيطاني به تصوير
كشيده شدهاند.
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به نظر ميرسد كه كوه مگيدو اشاره اي تلويحي به كوه كرمل است كه همچون باروهايي بر فراز دره اي است كه
شهر كهن مگيدو در آن واقع گرديده بود .كوه كرمل مكان يكي از عظيم ترين روياروئي در تاريخ اسرائيل ،بين
پيامبر واقعي خدا )الياس( و انبياي جعلي بعل بود )اول پادشاهان  .(١٨اين آزمايش قوا به اين سوال پاسخ داد كه » چه
كسي خداي واقعي است؟ « .آتشي كه از آسمان آمد نشان داد كه چه كسي خداي واقعي بود و تنها كسي كه بايد
پرستش مي شد .در حالي كه مسئله روحاني نبرد آرماگدون در اين باره است كه– آيا از خدا يا از انسان پيروي
خواهيم كرد؟  -تصميم گرفته شده است قبل از فرو افتادن بﻼيا ،آناني كه طرف اژدها ،وحش و پيامبر جعلي قرار
مي گيرند )مكاشفه  ،(١٣ :١٦آيا بطور كلي توسط اهريمن كنترل مي شوند )همانطور كه يهودا ،مصلوب شدن عيسي
را رهبري مي كرد ]لوقا .([٣ :٢٢
وقتي كه تصميم گرفتند تا مكان باخت را انتخاب كنند ،آنان در ميان كساني خواهند بود كه به كوه ها فرياد مي زنند
تا آنها را پنهان كنند )مكاشفه ١٦ :٦؛ همچنين دوم تسالونيكيان  ٧ :١و  ٨را بخوانيد(.قبل از فرو افتادن بﻼيا ،به هر
حال ،مكاشفه  ١٣ :١٣و  ١٤وحش را به تصوير مي كشد كه آتش از آسمان مي آورد تا جهان را فريب دهد كه فكر
كنند كه اين كار جعلي شيطان ،كه شامل احياي جعلي است و با روح ديگري رهبري مي شود ،كار خداست.
آرماگدون نبردي نظامي نيست كه در جايي در خاورميانه در جريان باشد ،بلكه نبردي روحاني ميان مسيح و نيروهاي
تاريكي ميباشد )دوم قرنتيان باب  ١٠آيه  ٤را ببينيد( .نتيجه نبرد نهايي مانند نبرد در كرمل خواهد بود  -پيروزي
نهايي خدا بر نيروهاي تاريكي.
براي سالهاي بسيار ،مردم شاهد آشفتگي سياسي و نظامي در خاورميانه به عنوان نشانهاي از پايان
تاريخ و آرماگدون بودهاند .عليرغم بسياري از پيشگوييها و پيشنهاد تاريخ ،آرماگدون آن چنان
كه آنها مد نظر داشتند ،نيامده است .ما چگونه ميتوانيم خود را در برابر ارتكاب اشتباهي مشابه
در ارتباط با تفسير اين رويدادهاي محلي به عنوان تحقق پيشگويي كتاب مقدس جلوگيري كنيم؟

جمعه

تفكري فراتر:

 ١٥مارس
» هيچ كس بلكه كساني كه ذهن خود را با حقايق كتاب مقدس محفوظ داشته اند ،مي

توانند در ميانه نبرد عظيم پايدار بمانند .هر جاني محك خواهد خورد كه :آيا در عوض خدا از انسان اطاعت كنم؟
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 ...پولس رسول با مشاهده آيام آخر اعﻼم نمود :زيرا زماني خواهد آمد كه آدميان به تعليم درست گوش نخواهند
داد .دوم تيموتائوس  .٣ :٤آن زمان فرا رسيده است .توده ها حقيقت كتاب مقدس را نمي خواهند ،بخاطر اينكه
خواهش هاي گناه آلود آنان را مختل مي كند ،آنان كه قلب هاي دنيا پرست دارند؛ و شيطان فريب هايي كه آنان
دوست دارند را فراهم مي كند.
ولي خداوند مردمي را بر اين زمين خواهد داشت تا كتاب مقدس را حفظ كنند ،و فقط كتاب مقدس ،كه معيار و
استاندارد تمامي اصول اعتقادي و اصل تمامي اصﻼحات است .نظرات و اعتقادات انسان تحصيل كرده ،يافته هاي
علوم ،كيش ها يا شوراهاي كليسائي ،كه بيشمار و ناموزون با كليساهايي هستند كه معرف آن مي باشند ،صداي
اكثريت – نه يكي و نه همه اين ها نبايد بعنوان اثباتي براي يا بر عليه هر گونه نقطه نظرات ايمان مذهبي باشد .پيش از
پذيرش هر اصل اعتقادي يا قاعده اخﻼقي ،بايد براي تقويت و تحكيم مطلب » ،خداوند فرموده است « را مطالبه
كنيم...
بعنوان عمل تاجگذاري در اين نمايش بزرگ فريب و اغوا ،شيطان خودش شخصيت مسيح را جعل و تقليد مي كند.
كليسا براي مدتهاي مديد چشم انتظار ظهور منجي بعنوان اوج و كمال اميد خود بوده است .در قسمت هاي مختلف
زمين ،شيطان خود را در ميان انسانها بعنوان موجودي شكوهمند با جلوه اي خيره كننده آشكار خواهد نمود ،كه
شباهتي با پسر خدا خواهد داشت كه توسط يوحنا در مكاشفه داده شده است .مكاشفه  .١٥-١٣ :١شكوه و جﻼلي
كه او را احاطه كرده است چنان بي حد و حصر است كه چشمان فاني بتواند مشاهده كند .فرياد پيروزي در هوا
طنين مي اندازد :مسيح آمده است! مسيح آمده است! مردم خود را براي تمجيد او به زمين مي اندازند  ...با لحني
آرام و مهربان ،او برخي از همان حقايق آسماني و فيض بخش را كه مسيح ادا نمود ارائه مي كند؛ او بيماري هاي
مردم را شفا مي دهد ،و بعد ،با خصوصيات فرضي خود از مسيح ،مطالبه مي كند تا روز سبت به يكشنبه تبديل شود،
و فرمان مي دهد تا همگان آن روزي را كه بركت داده مقدس بدارند .او اعﻼم مي دارد كه كساني كه بر نگهداري
مقدسانه روز هفتم اصرار بورز ند نام او را با عدم گوش سپاري به فرشتگان او كه با نور حقيقت نزد آنان فرستاده شده
اند ،بي حرمت ساخته اند .اين مطلب توهمي بيش از حد و قوي بيش نيست « الن جي وايت.
Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 593–595, 624.
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سواﻻتي براي بحث
 -١هشدار عيسي در مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيه  ١٥مندرج در توصيف آمادهسازي براي نبرد
آرماگدون را بخوانيد .به كلمات مشابه مسيح در درخواست قبلي از كليساي ﻻئوديكيه نوجه كنيد
)مكاشفه يوحنا باب  ٣آيه  .(١٨كﻼم مسيح چگونه اهميت پيام ﻻئوديكيه را براي امت خدا كه در
زمان آمادگي براي نبرد نهايي زندگي مي كنند نشان مي دهد؟ اين پيام به چه روشهايي براي
شما شخصاً كاربرد دارد؟
 -٢جامه هاي پاك و سفيد در مكاشفه يوحنا نماد عدالت مسيح هستند )مكاشفه يوحنا باب  ٣آيات
 ٤و ٥؛ باب  ١٩آيات  ٧تا  .(٩تنها كساني كه خود را با رداي عدالت مسيح ميپوشانند ،قادر
خواهند بود در بحران نهايي استوار بمانند .افراد چگونه رداي خود را در خون برّه سفيد و تميز
ميكنند )مكاشفه يوحنا باب  ٧آيه (١٤؟
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