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  مارس ٢٩تا  ٢٣                مدرس سيزده

  »سازم اكنون من همه چيز را نو مي«

                            

  روز سبت بعد از ظهر

 ١١آيات  ١٩مكاشفه باب  ؛٣تا  ١ اتيآ ١٤باب  وحناي؛ ١٩تا  ٦ اتيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 ٢١، مكاشفه باب ٦تا  ٤آيات  ٢٠باب  ، مكاشفه٢٦تا  ٢٣آيات   ٤، ارميا باب ٣تا  ١آيات  ٢٠، مكاشفه باب ١٦تا 

  . ٨تا  ٢آيات 

: و به من گفت سازم يرا از نو م زياكنون من همه چ: گفت نيسپس آن تخت نش« : آيه حفظي

آيه  ٢١ باب مكاشفه يوحنا( » به آنها اعتماد كرد توان يسخنان راست است و م نيا رايز سيرا بنو نيا

٥.(  

 نيبا ا. شود يمحسوب م يكردند، خبر بد يمرتد همكار ينظام مذهب نيكه با ا ينكسا يبابل آخر زمان برا ينابود

 يها قدرت كيبابل مسئول تحر. )٧تا  ١ اتيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه (است  يقوم خدا خبر خوب يبرا نيوجود، ا

دشمن بزرگ  نيا نابود شدن. )٢٤ هيآ ١٨وحنا باب يمكاشفه (قوم خدا بود  بيو آس جفابه آزار و  ياسيسكوالر و س

  .استبراي قوم وفادار خد يو رستگار رهايي يبه معن

 يا يتا به ك« : ها آن اديفر. شود يپاسخ داده م تيقوم خدا در رابطه با مهر پنجم در نها يبابل، دعا يبا نابود

كه خدا در  ستا يتا زمان ليهابزمان خدا از  دهيقوم مظلوم و رنج د ادينشان دهنده فر )١٠: ٦مكاشفه (» خداوند؟

كتاب مكاشفه . )٧و  ٦ اتيآ ١٢باب  الي؛ دان٢ هيآ ١؛ حبقوق باب ٥ هيآ ٧٩باب  ريمزام(. كند تبرئهرا  آنان تينها

  .ديخواهد رس انيكه شرارت، ظلم و رنج به پا دهد يم نانيبه قوم خدا اطم وحناي
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نه تنها  وحنايمكاشفه  يها باب گريد. جاودان خود را آغاز كند يپادشاه حياست كه مس دهياكنون زمان آن رس

به  ياجمال ينظر نيهمچن. كنند يم تشريحها را  و تمام شرارت طانيش ينابود نيبابل آخر زمان، بلكه همچن ينابود

  .داشت ميملكوت جاودان خدا خواه ييبرپا

  .شويد آماده مارس ٣٠ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  مارس ٢٤                    يكشنبه

 شام عروسي برّه خدا

بطور  يعروس شام. ديبخوان ٣تا  ١ اتيآ ١٤باب  وحناي را بهمراه  ٩تا  ٦ اتيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه 

  ؟كشد  يم به تصوير و قومش را  حيمس انياتحاد ممناسب انتظار طوالني مدت 

                            

                            

  

متي (را ترك كرد تا از پيروان خود دعوت كند تا به شام عروسي بيايند دوهزار سال پيش، مسيح خانه آسماني خود 

ازدواج معرف پذيرفته شدن توسط مسيح از سوي ملكوت « . كه پس از ازدواج او با عروسش خواهد بود) ١٤-١: ٢٢

ده اند كه در مكاشفه، قوم خدا گفته ش.... عروس ناميده مي شود، همسر بره، ... شهر مقدس، اورشليم جديد . اوست

  .... اگر مهمانان، نتوانند . ٩: ١٩مكاشفه . مهمانان در شام عروسي باشند

همان شكل از مراسم عروسي معرفي شده است، و داوري رسيدگي بطور وضوح قبل از ازدواج  ٢٢در تمثيل متي « 

ي پوشيده اند، رداي بي لكه پيش از ازدواج، پادشاه مي آيد تا مهمانان را ببيند، كه آيا لباس عروس. واقع خواهد شد

  .الن جي وايت. » ١٤: ٧؛ مكاشفه ١١: ٢٢متي . شخصيت شسته و با خون بره سفيد شده است

—Ellen G. White, The Great  Controversy, pp. 426–428.  
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را آماده  مكاني« پس از مرگ و قيام او، داماد به خانه پدر خود باز مي گردد تا براي قوم خود، مهمانان عروسي خود 

در پايان جهان، او . آنان بر روي زمين مي مانند تا براي بازگشت او آماده شوند. را ببنيد ٣-١: ١٤يوحنا (» كند

  . بازخواهد گشت و آنان را به خانه پدر خود خواهد برد

كه قوم  دهد ينشان م نيا. به عروس داد زيو تم فيلط يها جامه حيكه مس كند يم انيب ٨ هيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه 

هستند،  »نيمقدس كياعمال ن« انگريقوم خدا نما يها جامه. كنند يمطالبه نم يستگيگونه شا چياعمالشان ه يخدا برا

از اين رو، كتان هاي لطيف تميز و درخشان معرف اعمال . بود  حيبا مس متحدانه آنان زندگي جهيكه در نت ياعمال

احكام او را نگاه مي دارند و به « ه ها نماد عدالت اوست و اين كه قوم او بدين جهت، اين جام. عادالنه مقدسين است

عيسي در حالي كه بر روي زمين بود تمثيلي را در باره يك مراسم عروسي ). ١٢: ١٤مكاشفه (عيسي ايمان دارند 

هيه شده بود هر چند، يكي از مهمانان ترجيح داد تا لباس خودش را بجاي جامه عروسي كه توسط پادشاه ت.  گفت

  ).١٤-١: ٢٢متي (بپوشد، و به همين خاطر از عروسي بيرون انداخته شد 

طالي ايمان و محبت، و مرهم چشم روح القدس  ح،يمس عدالت ردايكه  دهد ينشان م ١٨ هيآ ٣باب  وحنايمكاشفه 

ه هدايا را از او بخرند، خواسته عيسي از اهالي الئوديكيه ك. بزرگترين نياز امت خدا براي زندگي در آخر زمان است

ما از خوداتكائي و اعتماد به خود صرفنظر . نشان مي دهد كه او بخاطر چيزي كه عرضه مي دارد عوض مي خواهد

  .  مي كنيم تا در عوض زندگي مطيعانه وفادار  به مسيح و اعتماد به او به عنوان تنها اميد براي رستگاري را بيابيم

ولي كدام اعمال عادالنه را انجام مي دهيد كه نوع زيستن  م،يا افتهيما بواسطه اعمالمان نجات ن

  شما را در زندگي تعريف مي كند؟ 

 مارس ٢٥                    دوشنبه

  ابدي يم انيآرماگدون پا

سوار بر اسب سفيد چيست و معني شمشير  نام. ديرا بخوان ١٦تا  ١١ اتيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه 

  چگونه مي توانيم در جهت برنده جنگ قرار بگيريم؟  چيست؟ تيزي كه از دهانش بيرون مي آيد 

                            



Farsi Quarterly Lessons                                       ٢٠١٩سه ماهه اول سال    |  سبت گروه بزرگساالندروس    كليساي ادونتيست هاي روز هفتم                             

 

      Jan | Feb | Mar   2019         136 
 

                           

 

تمام اعصار منتظرش  داران مانيكه ا يا است، تحقق وعده حياز آمدن دوباره مس يريتصو م،ينيب يم نجايآنچه در ا

اوج پيروزي  ١٦-١١: ١٩مكاشفه . اند همچون عيسي، قوم او ايمان خويش را بر اساس كالم خدا بنيان نهاده. اند بوده

او شيطان را بر غلبه كرد؛  طانيبر ش ابانيرا در آسمان شكست داد؛ او در ب طانيش يسيع: هاي كثير عيسي مي باشد

  .دادخواهد  او را كامالً شكستو پس از بازگشتش روي صليب مغلوب ساخت؛ 

است كه نجات  يابر نيا. ان ظاهر خواهد شدبه اندازه نصف دست انس ياهيزود در شرق ابر كوچك س يليخ”

را نشانه پسر انسان  نيقوم خدا ا. شده است هديپوش يكياز تار رسد يو از دور به نظر م كند يدهنده را احاطه م

 شود يتر م و باشكوه تر ينوران تر، كينزد نيمكه به ز يدر حال شوند يم هريها در سكوت محض به آن خ آن. دانند يم

. رديگ يآن قرار م يعهد بر باال كمان نيمانند آتش سوزان شده و رنگ با شكوهبزرگ و  ديابر سف كيه ك يتا زمان

جام تلخ شرم و اندوه، بلكه  دنينوش يبرا ‘ها مرد غم’نوان عاو اكنون نه به . ديآ يفاتح قدرتمند م كيبه عنوان  يسيع

و جنگ  ياو با عدالت داور’بود  ‘و راست نيام’. ديآ يمها و مردگان  زنده يداور يبرا نيفاتح آسمان و زم نبه عنوا

فرشتگان مقدس، . كنند ياو را دنبال م) ١٤و  ١١ اتيآ ١٩باب  وحنايمكاشفه ( ‘آسمان انيلشكر’و   ‘. كند يم

صدها هزار و ’ - شود يدرخشان م پرتوهايآسمان به نظر پر از . شوند يبا او همراه م يبا سرود آسمان يريكث تيجمع

درك شكوهش را  ييتوانا يذهن فان چيه ست؛يصحنه ن نيكردن ا ريقادر به تصو يقلم انسان چيه ‘.زاران هزاره

  The Great Controversy, p. 641 ،وايت. يالن ج – “.ندارد

اش  در آمدن دوباره حيمس يينها يروزياز پ گريد يريدر واقع تصو ١٠تا  ٨ اتيآ ١باب  انيكيتسالوندوم پولس در 

 يو قومش برا شوند يتوطئه كرده بودند نابود م يو هيكه عل ياسيالر و سوسك يها كه قدرت يزمان دهد، يه مارائ

  .ابندي ينجات م تيابد

در . ١٨و  ١٧ اتيدر آ يگريو د ٩ هيدر آ يكي كند، يم فيدو شام را توص ١٩باب  وحنايمكاشفه 

تمام  يآنچه برا انياد كامل متصور تض. ديشو يخورده م يگريو در د ديخور يشام شما م كي

و  مان مانيگرفتن ا يدرباره جد يزيچه چ ديبا ريتصو نيا. باشد يدشوار مافتادهبشر در خطر 

  دهد؟ يم ميبه ما تعل خواند يكه ما را به شركت در آن فرا م يتيمأمور
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  مارس ٢٦                    سه شنبه  

  هزاره

 تيهزاره، وضع يدر ط. ديرا بخوان ٢٦تا  ٢٣ اتيآ ٤باب  ايو ارم ٣تا  ١ اتيآ ٢٠باب  وحنايمكاشفه 

  شود؟ يم دهيكش ريبه زنج ييها روشچه به  طانيچگونه است؟ ش نيزم

                            

                           

 

 رياش به زنج ه سقوط كرد يها و فرشته طانيزمان، ش نيدر ا. شود يآغاز م حيبا بازگشت مس) هزاره اي(سال  ١٠٠٠

 ياز لحاظ جسم توانند ينم يموجودات روحان راياست ز نينماد طانيشدن ش دهيكش ريجبه زن. شوند يم دهيكش

اند و آن را در  از سكنه كرده يو خال بيتخرجهان را  ها بتيمص. محدود شده است طيبا شرا طانيش. محدود شوند

به عنوان زندان  يتيوضع نيدر چن نيزم. )٢ هيآ ١باب  شيدايپ(اند  مشابه قبل از خلقت قرار داده نظم يب يتيوضع

رساندن وجود ندارد،  بيوسوسه كردن و آس يبرا يانسان چيكه ه يياز آنجا. كند يدر طول هزاره عمل م طانيش

  .خداست هيبه عواقب شورش خود عل دنيشيانجام دهند، اند توانند يم رشيشر راهانو هم طانيآنچه ش

  در طول هزاره در كجا هستند؟ نيسمقد. ديرا بخوان ١٥تا  ٤ اتيآ ٢٠باب  وحنايمكاشفه 

                            

                            

  

 يسپر نمودهآماده  شانيا يبرا حيكه مس يآسمان يها كه قوم خدا هزاره را در مكان دهد ينشان م وحنايمكاشفه 

و جهان را اند  ها نشسته بر تخت كاهنانها مانند پادشاهان و  كه آن نديب يم وحناي. )٣-١: ١٤يوحنا ( خواهند نمود

 يداور لياسرائ فهيو بر دوازده طا ستبر دوازده تخت خواهند نش« وعده داد كه  ونيبه حوار يسيع. كنند يم يداور
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 ٦باب  انيقرنتاول  (كرد خواهند  يان را داورهج نينمود كه مقدس انيپولس ب. )٢٨ هيآ ١٩باب  يمت(  » خواهند نمود

  ).٣و  ٢ اتيآ

خدا و برخوردش با  تيدر مورد شخص خ،يدر طول تار طانيش. شود يخدا مربوط م عمالانصاف در ابه  يداوراين 

به  دهد ياجازه م گان افتهيدر طول هزاره، خدا به نجات . نموده است جاديا ديكه خلق كرد شك و ترد يموجودات

در مورد  يم هاي اودر تصم لتعداانصاف و مربوط به  يها داشته باشند تا پاسخ تمام پرسش يدسترس خيسوابق تار

هزاره،  انيدر پا. ابنديرا ب شانيا يمربوط به دخالت او در زندگ يها پرسش  نيكه از دست رفته بودند و همچن يكسان

را  ديترد هيفراتر از سا خواهند بود تاقوم خدا قادر . شوند يحل م شهيهم يمربوط به عدالت خدا برا يها تمام پرسش

 يعدالت خدا در داور ياجرا اند تا شاهد ها اكنون آماده آن. نده ابود اساس يب طانيمات شكه اتهامبني بر اين  ننديبب

  .براي از دست رفتگان باشند يينها

 نيبه نظر برسد؟ ا جواب يكه اكنون ب ، سواالتي سخت،ندارد يتما سؤاال انيدر م يچه كس

  د؟يگو يم چهها را به ما خواهد داد،  پاسخ يخدا كه روز تيدرباره شخصمطلب 

  مارس ٢٧                    شنبه  چهار

  »آسماني تازه و زميني تازه « 

 چگونه خواهد بود؟ نيزم. خواهد شد ليتبد افتگانيبه خانه نجات  نيگناه، زم يكن شهيپس از ر

ارجاع مي سه آسمان  كتاب مقدس به. ديد » تازه ينيتازه و زم يآسمان«  وحناي، ١ هيآ ٢١باب  وحنايمكاشفه  در

 در). دينيرا بب ٢ هيآ ١٢باب  انيقرنتدوم (است كه خدا در آن ساكن  يو مكان كهكشان پر ستاره،آسمان ،  :كند

حضور خدا را تحمل  توانند يو آسمان آلوده نم نيزم . در ديد قرار دارد ني، جو زم١ هيآ ٢١باب  وحنايمكاشفه 

اصل و به نه  و اشاره دارد تازه چيزي تيفيبه ك )kainos( يونانيواژه تازه در . )١١ هيآ ٢٠باب  وحنايمكاشفه (كنند 

 ١٠ اتيآ ٣پطرس باب دوم (گشت خود بازخواهد  هيخواهد شد و به حالت اول پاكآتش  لهيبوس ارهيس نيا . زمان

  ).١٣تا 
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وجود  ييايدر چياست كه ه نيا كند يتازه مشاهده م نيدر زم وحنايكه  يزيچ نيجالب توجه است كه اول ژهيبه و

كه در پاتموس او را احاطه  ييايكه احتماالً در دهد ينشان م كند، ياشاره م  »ا يدر« به  وحنايكه  تيواقع نيا. داردن

   .از كساني بود كه آنان را دوست مي داشت ييكرده بود را مد نظر داشت كه نماد جدا

 فيدر توص يشابهاتچه ت. ديرا بخوان ١٧تا  ١٥ اتيآ ٧و باب  ٨تا  ٢ اتيآ ٢١باب  وحنايمكاشفه 

  وجود دارد؟ ٢باب  شيدايتازه و باغ عدن در پ نيزم

                            

                           

 

حضور در  نيا. شده است نيقومش تضم انيا درمدشده با حضور خ اءياح نيزم يبدون رنج و مرگ بر رو يزندگ

د داشت، نشان هقومش سكونت خوا انيكه در م يي، جا)٣ هيآ ٢١باب  وحنايمكاشه ( »خانه خدا«  د،يجد مياورشل

  .كند يم بددر مع يشده را مانند زندگ اءياح نيدر زم يحضور خدا زندگ. داده شده است

گناه هستند، وجود  جهيدرد كه نت اي هيمرگ، اندوه، گر ه،يگر چيه: كند يم نياز رنج را تضم يحضور خدا آزاد

  .)٤ هيآ ٢١باب  وحنايمكاشفه ( » است كهنه درگذشته يزهايچ« گناه،  يبا نابود. نخواهد داشت

برادرم  يبود يم نجايخداوندا، اگر تو ا«: ابراز شد لعازريا نو مارتا در مرگ برادرشا ميتوسط مر يبه خوب دهيا نيا

به . وجود داشته باشد حيدر حضور مس توانست يكه مرگ نم تندسدان يخواهران م. )٢١ هيآ ١١باب  وحناي( « مرد ينم

 نيرا تضم ميكن يتجربه م ياز درد و رنج كه اكنون در زندگ ييرها  تازه، نيخدا بر زم يحضور دائم ،بيترت نيهم

  .وي هر شده در خونم يديبه ما وعده داده شد است، ام حياست كه در مس يبزرگ ديام نيا. خواهد نمود

بدون  اشد؟ب يمهم م ميآنچه ما باور دار يبرا ديجد يدر جهان ديجد تيوعده موجود نيچرا ا

  خواهد داشت؟ يما چه سود مانيآن ا
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  مارس ٢٨                    شنبه  پنج

 اورشليم جديد

مسكن مردم  يمكان واقع كيكه  يدر حال. كند يم فيرا توص ديجد ميتازه، اورشل نيزم تختياكنون پا وحناي

را  ٩ هيآ ٢باب  انيقرنتاول ( باشند يم ينيزم فيدر آن فراتر از هر گونه توص يو زندگ ديجد مياورشل  است، يواقع

  ).دينيبب

  كدامند؟ ديجد مياورشل پيراموني يها يژگيو. ديرا بخوان ٢١تا  ٩ اتيآ ٢١باب  وحنايمكاشفه 

                            

                            

 

 ني، ا٨و  ٧ اتيآ ١٩باب  وحنايدر مكاشفه . با عنوان عروس، همسر برّه خدا نام برده شده است ديجد مياز اورشل

براي قوم قود تدارك مي بيند   حياست كه مس ييجا ديجد مياورشل. اره در مورد قوم خدا بكار برده شده استاستع

  ). ٣-١: ١٤يوحنا (

كه  آن قرار دارداز چهار طرف  كيسه دروازه در هر كه بلند و دوازده دروازه احاطه شده است  يوارهايشهر با د

نامحدود  يهمه دسترس د،يجد ميدر اورشل. شهر اشاره دارد يجهان امنهدبه  نيا. سازد يطرف را ممكن م هرورود از 

 .به حضور خدا را دارند

حدود (فرالنگ  ١٢٠٠٠شده است؛ طول، عرض و ارتفاع آن  فيمكعب كامل توص كيجلوتر شهر به عنوان  يكم

 ٢٩٠٠٠حدود (فرالنگ  ١٤٤٠٠٠رو، مجموع شهر  نياز ا. لبه است ١٢مكعب شامل . باشد يم) لومتريك ٢٤٠٠

نفري است كه در زمان   ١٤٤٠٠٠ نفره است كه منعكس كننده  ١٤٤٠٠٠شهري از اين رو، . باشد يم) لومتريك

مكعب  كيمكان  نيتر مقدس م،يدر معبد عهد قد. بازگشت ثاني عيسي بدون اينكه مرگ را ببينند متبدل شده اند

 نيتر مقدس نيهمچن هنه تنها به عنوان معبد بلك ديجد ميلاورش نيبنابرا ).٢٠ هيآ ٦پادشاهان باب اول (بود كامل 
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 نيا د،يجد ميدر اورشل. ودمكان بش نيتر وارد مقدس توانست يتنها كاهن اعظم م ينيدر معبد زم. كند يمكان عمل م

  .شود يداده م افتگانياست كه به تمام نجات  يحقّ

شهر، باغ عدن  يدرون يها يژگيوكدام. ديرا بخوان ٥ هيآ ٢٢تا باب  ٢١ هيآ ٢١باب  وحنايمكاشفه 

 ستيدر شهر وجود نخواهد داشت، چ لعنتي گريعبارت كه د نيا تياهم كند؟ يم براي شمارا 

  ؟)٣ هيآ ٢٢باب  وحنايمكاشفه (

                            

                            

  

 ١٠ هيآ ٢باب  شيدايپ( باشد يشده از تخت خدا م يجار اتيرودخانه آب ح ،ديجد مياورشل يژگيو نيتر هبرجست

، )١٣٧باب  ريمزام( داشتند مياورشل اشتياق براي يرانيكه قوم خدا به عنوان اس ،رودخانه بابل در مقايسه با. )دينيرا بب

  .خانه دارند ،اعصار يقوم سرگردان خدا از تمام د،يجد ميدر اورشل اتيرودخانه ح كرانه هايدر 

 وحنايمكاشفه ( مي باشد» قومها درمان درد «  كه ييبا برگها وجود دارد اتيدرخت ح ،در هر دو طرف رودخانه

بلكه به . وجود نخواهد داشت يماريب چيه ديجد نيزم يكه بر رو راياشاره ندارد، ز يماريدرمان به ب. )٢ هيآ ٢٢باب 

نجات . از هم جدا ساخته است، اشاره دارد خيكه مردم را در طول تار يشده از موانع جاديا يها بهبود تمام زخم

  .خانواده خدا تعلق دارند كيتمام اعصار و از تمام ملل به  افتگاني

  مارس ٢٩                      جمعه

، از كتاب ٣١٩تا  ٣٠٧از نوشته هاي الن جي وايت، بخش بدون جامه عروسي، صفحات  :تفكري فراتر

  .انيد، از جدال عظيم را بخو٦٢٨-٦٢٦دروس پندآموز مسيح؛ بخش جدال تمام شده است، صفحات 

 ييدر قدرت و جالل و برپا حيآمدن دوباره مس: ابدي يشد، خاتمه م يبا آنچه در ابتدا معرف وحنايمكاشفه  كتاب

  .باشد يكتاب م اوجبا عروس خود متحد شود، نقطه  تيكه در نها يزمان ح،يبازگشت مس. ملكوت جاودان خدا
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 نياول د،يآ يم يبزود يسيع نكهيا. قرار دهد يواقع ريغ يا نهيرا در زم دادهايرو نيا خواهد يوجود، كتاب نم نيبا ا

 ميكه منتظر يما در حال. ميهست يمنتظر بازگشت و نجايا در است كه ما همچنان نيا تيواقع نيدوم. است تيواقع

بدست زمان  انيكتاب تا پا نيرا با خواندن مداوم ا نيا ميتوان يو م ميمكاشفه داشته باش يها امياز پ يدرك روشن ديبا

 يويچشم به مسائل دن  م،يكه منتظر يكه در حال كنند يم يادآوريمرتباً به ما  وحنايكتاب مكاشفه  يها اميپ. ميآور

 يبشر اليو ام دهايام امپاسخ تم ،مكاشفه  حِيمس. مياست، بدوز دمانيبلكه چشمانمان را بر او كه تنها ام  م،ينداشته باش

  .ما را در دستانش دارد ندهيجهان و آ نيا ندهياو آ. باشد يم يزندگ يدهايابهامات و ترد انيدر م

به جهان به  حيمس بيآمدن عنقر اميانتشار پ فهيزمان، وظ انياز پا شيكه پ كند يم يادآوريبه ما  نيكتاب همچن نيا

دو هر  سايالقدس و كل روح. باشد يبلكه فعال م ينه انفعال يبازگشت و يانتظار ما برا. ما سپرده شده است

 نيخبر خوش است و به ا نيا. ميونديفراخوان بپ نيد به ايما با. )١٧ هيآ ٢٢باب  وحنايمكاشفه ( »! ايب« : خوانند يفرام

  .به مردم جهان اعالم شود ديبا ب،يترت

   بحث براي سواالتي

گان نجات يافت. ناعادالن مرده كه تنها پس از هزاره اتفاق مي افتد بينديشيد  يهزاره و داور به -١

تنها بعد از آن خواهد بود كه خدا . هزار سال خواهند داشت تا پاسخ سواالت خود را بيابند

اين حقيقت در باره خدا، چه چيزي را براي ما آشكار . مجازات را براي از دست رفتگان مي آورد

 مي كند؟ 

و كالم  ندكن يتوجه م خوانند، يم دهند، يكه گوش م يبه كسان ٣ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه  -٢

 انيكتاب را به پا نيمطالعه ا در حاليكه . دهد يوعده بركت م دارند، يمكاشفه را نگه م ينبو

 چه چيزهايي يافتيد كه الزم است به آنها توجه و آنها را رعايت كنيد؟   م،يرسان يم
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