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  ژانويه ٤دسامبر تا  ٢٩                درس اول

  انجيل از جزيره پاتموس

                            

  روز سبت بعد از ظهر

 يوحنا؛ ٢٩ه يآ ٢٩باب  هي؛ تثن٣تا  ١ اتيآ ١٤باب  يوحنا؛ ٨تا  ١ اتيآ ١باب  مكاشفه يوحنا: طالعه اين هفتهم

  .١٤و  ١٣آيات  ٧؛ دانيال باب ٢٠ هيآ ٣باب  فيليپيان؛ ٧ هيآ ١باب  روميان؛ ٢٩ هيآ ١٤باب 

نبوت گوش  نيكه به كلمات ا يو كسان خواند يرا م نيكه ا يو خوشا به حال كس« : آيه حفظي

به وقوع  زهايچ نيهمه ا يبزود رايدهند و طبق آنچه در آن نوشته شده است عمل كنند، ز

  ).٣ه آي ١ باب مكاشفه يوحنا( » وستيخواهد پ

 رهيدر جز دشيتبع طي دوراندر  پيشاز نوزده قرن  شيب ،رسول يوحناي يبرا ايرؤ بصورتمكاشفه  يها ييشگويپ

  ٣ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه ). ٩ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه (د الهام گردياژه  يايدر دركوچكي بنام پاتموس  يا صخره

كنند، بركت خواهند يافت  هاي آن پيروي مي خوانند و از آموزه داردكه كساني كه كتاب مقدس را مي اعالم مي

 ها اميپ دنيشن يبرا سايكل كه در اشاره مي كند جماعتي اين آيات به ). ٤٨و  ٤٧آيات  ٦مقايسه شود با لوقا باب (

بلكه به  شوند، يداده نم بركت  شنوند، يم اي خوانند يكه تنها آن را م ليدل نيها به ا وجود، آن نيبا ا. شده بودندجمع 

  ).دينيرا بب ٧ هيآ ٢٢باب  وحنايمكاشفه ( كنند يم تبعيتكه از كالم كتاب  نيز ليدل نيا

و  يتوجه ما را به كوتاه مكاشفه. باشند يقومش م يخدا براو دلواپسي جه از تو يانيب وحنايمكاشفه  يها ييشگويپ

كار او بعنوان  و  يسيع و رستگاري از طريقنجات  جلب مي كند؛ گوشزد مي كند كه يزندگ نيبودن ا شكننده

 . به جهانيان اعالم كنيم ليانجتا  شده ايمفراخوانده كاهن اعظم آسماني و پادشاه ماست و  اينكه 
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 هيآ ١پطرس باب دوم ( درخشد  يم كيتار يدر مكان است كه درخشان يمانند چراغ يكتاب مقدس يها ييگوشيپ

 حيما تا زمان آمدن مس .ستما ندهيآ يبرا يديامروزه و ام يزندگ يبرا ينبوت ييراهنما فراهم ساختن مقصود از). ١٩

  .داشت ميخواه ازين ينبو تيهدا نيخدا، به ا يملكوت ابد ييو برپا

  .شويد آماده ژانويه ٥ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  دسامبر ٣٠                    يكشنبه

 عنوان كتاب

به لحاظ عنوان  ؟چه اهميتي داردعنوان كامل كتاب . ديرا بخوان ٢و  ١ اتيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

  مي آموزد؟  يزيچه چاينكه كتاب واقعاً در باره چه كسي مي باشد 

                            

                           

 

 يونانيواژه مكاشفه از واژه . منتسب مي نمايد » حيمس يسيمكاشفه ع« عنوان كتاب را به  ،١ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

apokalupsis  )حيمس يسيمكاشفه، از ع. باشد يم » يبردار پرده«  اي »عيان ساختن «  يكه به معن ديآ يم) مكاشفه 

 يسيع قيكه از طر يكتاب در حال نيا. باشد يم يو هم درباره و يسيعسوي از  اين هويدا ساختن دارد؛ يم پرده بر

 در كانون نيهمچن يسيكه ع دهد يشهادت م  ،)دينيرا بب ١٦ هيآ ٢٢باب  وحنايمكاشفه (از طرف خدا آمد  و حيمس

 نسبت بهاو  نگراني و دلسوزيتجلي آشكار شدن خداوند بر قومش و  وحنايكتاب مكاشفه . قرار داردمطالب آن 

  .ها است آن

)  ٨تا  ٥ اتيآ ١باب  وحناياشفه كم( شود يكتاب با او آغاز م. باشد يم وحنايه فاشككتاب م شخصيت اصلي يسيع

مكاشفه  بگذاريد تا د،يسخن بگو اليدان بگذاريد تا« ). ١٦تا  ١٢ اتيآ ٢٢باب  وحنايمكاشفه ( رسد يم انيوبا او به پا

تمام  كانونرا به عنوان  يسيموضوع كه ارائه شده است، ع ازاما هر مرحله . كنند انيرا ب قتيحق و ديبگو سخن وحناي

   وايت،. الن جي –» است داود و ستاره درخشان صبحگاهان  ذريتو  شهير دها،يام
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Ellen G. White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 118 

و  و كار نجات پرداخته يسيع فيبه توص وحنايمكاشفه . باشد يم نيز ليچهار انج ياسيع ،اتشفامك ياسيع ن،يهمچن

 وحنايكتاب مكاشفه  .به تصوير كشيده شده است ليجاآنگونه كه ابتدا در ان انجام مي دهد، قومش را براي رستگاري

مي شود كه انجيل ها با قيام و در جائي شروع ، اساساً. كند يتمركز م يسيع كهانتوجود و  مختلف يها بر جنبه

   .معراج عيسي به آسمان خاتمه مي يابند

پس از  يسيكه ع دهد ينشان م. دارد ديتأك يسيع يآسمان كهانتبر  ان،يهمراه با رساله به عبران وحنايكتاب مكاشفه 

، )انيعبران يا( وحنايبدون كتاب مكاشفه  .خدمت كهانتي و همايوني خود را در قدس آسماني شروع كردصعود، 

 نيو با ا. در رمز و راز خواهد بود دهيو پوش دودمح ، بسيارقومش برايدر آسمان  حيمسكهانت اعظمي  ازدانش ما 

بخاطر ما را فراهم  حيمس يسيع مأموريتمنحصر به فرد به  ينگاه وحنايكتاب مكاشفه  ان،يعبران در كنار يحال، حت

   .مي سازد

كمك مي كند تا چگونه به ما  ،نجايدر ا بزرگ اريوعده بس. ديخوانرا ب ٣تا  ١ اتيآ ١٤باب  وحناي

انگيز چه اميدي  از اين وعده شگفت بفهميم كه عيسي همين االن در آسمان براي ما چه مي كند؟

  توانيم بدست آوريم؟ مي

  دسامبر ٣١                     دوشنبه

  هدف كتاب

ي شروع شد از زمان ندهيآ عيكتاب نشان دادن وقا نياكه هدف  ديگو يم به ما نيهمچن ١ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

ها  چه آن - عيوقابيني  پيشآشنا باشد، متوجه خواهد شد كه  وحنايهر كس كه با كتاب مكاشفه . نوشته شدكتاب  كه

 رشتيب - ) ي ماامروز دگاهياز د ،دوباره( وقايع آينده اي) ي ماامروز دگاهيدست كم از د( اند افتهيكه تا كنون تحق 

  . اند مطالب كتاب را به خود اختصاص داده
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رخ مي  ندهيآ ي كه درحوادث عليرغم كه دهند نانياست كه به ما اطم نيا يكتاب مقدس يها ييشگويپ ابتدائيهدف 

 يسيكه ع دهد يم نانيبه ما اطم: دهد ينجام ماكار را  نيا قاًيدق وحنايمكاشفه . دارد در دستخدا اداره امور را  ،دهد

  .بود خواهدبا قوم خود  ،يانينگران كننده پا عيجهان و وقا نيا خيدر طول تار حيمس

 يساز امروزه به ما و آماده يآموزش دادن نحوه زندگ: دارنددر بر  يدو هدف عمل مكاشفه يها ييشگويپ جه،يدر نت

  .ندهيآ يما برا

 زهاياز چ يكار نشدن برخآش ليچگونه به ما در درك دل هيآ نيا. ديرا بخوان ٢٩ هيآ ٢٩باب  هيتثن

 ست؟يچ  ، ما آشكار شده است يهدف آنچه كه برا ه،يآ نيبا توجه به ا كند؟ يخود كمك م يبرا

  .دينيبب زيرا ن ٧ هيآ ٢٢باب وحنايمكاشفه  م؟يكرد انيها را  ب چرا ما آن ،يعني

                            

                           

 

كتاب تنها . اند ه آشكار نشد ندهيما درباره آ يكنجكاوشديد سارضاي حمكاشفه به منظور  زمانِخر آ يها ييشگويپ

آنچه  تينشان دادن جد يها برا آن. كند يدارد را آشكار م تيما اهم يها برا از آن يكه آگاه ندهياز آ ييها آن جنبه

  .ميياطاعت از او را درك نما جهيخود به خدا و در نت ياند تا ما وابستگ شكار شدهآاتفاق خواهد افتاد، 

به مقدار زيادي با تعاليم در  –بيشتر، هيجان انگيزي و احساس افروزي  يو حت ها يزن ها، حدس و گمانه قرن يبرا

آنها درست در آمده،  ينيب شيكه پ يكسانمبالغ هنگفتي توسط . خصوص وقايع آخر زمان در هم آميخته است

هر . بدهند، بخاطر اينكه، خوب، پايان نزديك استاستحصال شده است و مردم را ترسانده كه براي كار بشارت پول 

كه خدا به ما داده است،  يخوب يزهايدرست مانند تمام چ . بار، گرچه آخرالزمان نشد، و مردم دلسرد و نوميد شدند

  .رديقرار گ و سوء تعبير مورد سواستفاده تواند يم نيزنبوت 

نبوت و  مقصود يبرا  ميتوان يم يمهم اريچه اصل بسدر اينجا . ديرا بخوان ٢٩ هيآ ١٤ باب وحناي

  م؟يابيب ييگو شيپ
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  ژانويه ١                    سه شنبه  

  زبان نمادين مكاشفه يوحنا

. ديرا بخوان ١٤تا  ١ اتيآ ١باب  اليو حزق ٣تا  ١ اتيآ ٧باب  الي، دن١ هيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه 

  ؟چيست با هم دارند اهايرؤ نياآن يك چيز مشتركي كه 

                            

                           

 

 ظاهر نمودبر غالم خود يوحنا فرشتة خود فرستاده، آن را  لةيوس  و به« : ابدي يادامه م نيچن ١ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

كلمه  ترجمه » رمزگذاري |كُد گذاري  |ظاهر نمود «   عبارت. مينيب يدر كتاب را م يمهم اريواژه بس نجايما در ا .»

 ميعهد قد يونانيواژه در ترجمه  نيا. باشد يم » نينماد يها دادن با نشانه نمايش«  يمعن به semainō يوناني

)Septuagint (كه خدا توسط تمثال طال، نقره، برنج و آهن،  دهد يم حيپادشاه نبوكدنصر توض يبرا اليكه در آن دان

واژه، به  نيبا بكار بردن هم وحناي. ، آگاه نمود)٤٥ هيآ ٢باب  اليدان( » اتّفاق خواهد افتاد ندهيآنچه در آ« پادشاه را از 

كه  وحناي. نشان داده شدند نينماد يريبصورت تصاو ييايدر رؤ وحنايمكاشفه  عيها و وقا كه صحنه ديگو يما م

مكاشفه (بود، ثبت نمود  دهيد اهايرا آنگونه كه در رؤ نينماد ريتصاو نيالقدس بود، وفادارانه ا روح تيتحت هدا

  ).٢ هيآ ١باب  وحناي

 ريتفس ينيبصورت ع دينبااكثراً شدند،  فيبواسطه آن توص وحنايمكاشفه  يها ييگو شيكه پ يزبان  ،بدين جهت

 دهد ياز متن ارائه م ينيدرك ع كي يبه طور كل ،كه خواندن كتاب مقدس يقاعده، در حال كيبه عنوان . شوند

تنها در  - ميخوان يرا م وحنايمكاشفه  بكه ما كتا يهنگام اما. )نداشاره ك يمتن از قصد به نشانه پرداز نكهيمگر ا(

ها  كه صحنه يدر حال. ميكن ريآن را تفس نيبه صورت نماد ديما با -اشاره داشته باشد  ينيع يكه متن به معنا يصورت

 .شدند انيب نيهستند، اغلب به زبان نماد يخود واقع يشده به خود ينيب شيپ عيو وقا
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ما . محفوظ خواهد داشت ينبو اميپ فيما را در برابر تحر وحنا،يبودن مكاشفه  نينماد يژگيداشتن و در ذهن نگه

كه از تصور بشر  ييمعنا ميبكار برده شده در كتاب، مراقب باش ينمادها يمشخص نمودن معنا يدر تالش برا ديبا

 شده در آن بكار بردهو نمادهاي  ه كتاب مقدسب ديبا وض،در ع. ميها را بر متن اعمال نكن آن يكنون يمعان اي ديآ يم

  . تا نمادهاي كتاب مكاشفه يوحنا را درك كنيم ميمراجعه كن

 ميها از عهد قد كه اكثر آن ميداشته باش اديبه  ديما با وحنا،يمكاشفه  ينمادها رمزگشائي يدر واقع، در تالش برا

را بر اذهان ما بگذارد كه  ريتأث نين گذشته، قصد داشت ابه زبا ندهيآ دنيشك ريخدا با به تصو. شده بودند اقتباس

كه او در  يكار. در گذشته خواهد بود رستگاري وي يبه كارها هيشب اريبس ،ندهيدر آ يو رستگاري يكارها

نمادها و  ييرمزگشا يما در تالش برا. انجام خواهد داد شانيا يبرا ندهيدر آ گريقومش انجام داد، بار د يگذشته برا

  .ميكار را شروع كن نيا ميبا توجه نمودن به عهد قد ديبا وحنايمكاشفه  رياوتص

  ژانويه ٢                    شنبه  چهار

  الوهيت

نامه به هفت  كيبه صورت  ظاهراًكتاب اين . شود يم زپولس آغا يها به نامه هيشب و تهنيت،  با درود وحنايمكاشفه 

تنها  وحنايوجود، مكاشفه  نيبا ا). ١١ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه (فرستاده شد  وحنايدر زمان  ريصغ يايآس يسايكل

  .باشد يم خيارت در سرتاسر يحيمس يها تمام نسل يها نوشته نشده بود، بلكه برا آن يبرا

 

 يمشابهسالم و احوالپرسي چه . ديرا بخوان ٧ هيآ ١باب  انيو روم ٥و  ٤ اتيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

  داده شده است؟ يطرف چه كس و از شود يم افتيدر هر دو 
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 يونانيعبارت شامل درود  نيا.  » باد سالمتي بر شماو  ضيف« : دهند يارائه م يه ارسال يدرودسالم و  ،هر دو متن

charis  )ضيف (يو درود عبر shalom )دگان دهن م،ينيبب اتيدر آ ميتوان يطور كه منهما .باشد يم) سالمتي/سالم

 ييشناسا نيبه زبان نماد تيلوهسه شخص ا نيكتاب، ا يمانند مابق. باشند يم تيالوه از شخص سه سالمتيو  ضيف

  .اند شده

و  ٨ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه (. هويت مي شود تعين» كه هست و بوده و خواهد آمد « يگانه اي پدر به عنوان  يخدا

به وجود ) ١٤ هيآ ٣خروج باب ( » هستم آنكه هستم« اشاره دارد،  هوهي يبه نام اله نيا). دينيرا بب ٨ هيآ ٤باب 

  .اشاره دارد خدا يجاودان

). ديكن سهيمقا ٦ هيآ ٥و باب  ٥ هيآ ٤باب  وحنايه فبا مكاش(اشاره شده است  » هفت روح« القدس با عنوان  به روح

عمل  القدس در همه هفت كليسا  ه روحبه اين معني است ك » هفت روح« . كامل بودن است عدد ،هفتدر كالم، 

ها را قادر به  كه آن دارداشاره  خيقوم خدا در طول تار انيالقدس در م روح حضور همه جاييبه  ريتصو نيا. كند يم

  .سازد يتحقق فراخوانشان م

 نيزمآن نخست زاده از مردگان و فرمانده پادشاهان  ن،يشاهد ام: شده است ييبا سه عنوان شناسا حيمس يسيع

. در آسمان اشاره دارند اش يو پادشاه زشيرستاخ ب،يصل يها به مرگش بر رو آن). ٥ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه (

و با خون خود ما را از گناهانمان  داشت دوستاو ما را « : كند يم انيانجام داده است را ب يسيآنچه ع وحنايسپس 

باب  وحنايمكاشفه (»   ميپدر او را خدمت كن يعنيوان كاهنان، خدا تا به عن ديو ما را به سلطنت رسان -  دنيآزاد گردا

  ).٦و  ٥ اتيآ ١

اشاره دارد كه شامل گذشته، حال و  حيمس انيبه محبت در جر يونانيبه زبان  ياو ما را دوست دارد در نسخه اصل

به  فعل نيا ،يونانيدر . استكه ما را دوست دارد، ما را از گناهانمان با خون خود آزاد كرده  يكس. شود يم ندهيآ

اي عالي و كامل براي گناهان ما  كفارهمرد،  بيصل يبر رو يسيكه ع يزمان: عمل كامل شده در گذشته اشاره دارد

  .ارائه داد

كه باال برده شده  يرا به عنوان كسان افتگانينجات   ،٢٠ هيآ ٣باب  انيپيليو ف ٦ هيآ ٢باب  انيافسس

باشد و ما  تواند يبه چه معنا م نيا. كنند يم فينشستند، توص يسيع با يآسمان يها و در مكان
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مكاشفه ( » كاهنانپادشاهان و « به عنوان  حيباشكوه در مس تيوضع نيچگونه در زمان حال از ا

شده از گناه  نيجهان نفر نيكه هنوز در ا يحالدر  ، محظوظ مي شويم،)٦آيه  ١يوحنا باب 

  بگذارد؟ ريما تأث يبر نحوه زندگ ديچگونه با پاسخ نيا. ميهست

  ژانويه ٣                    شنبه  پنج

  مفتاح مكاشفه يوحنا

وعده . در قدرت و جالل يسيبازگشت ع: كل كتاب اشاره دارد يقيبه تمركز حق وحنايمكاشفه  پيش در آمد جهينت

و  ١٢، ٧ اتيآ ٢٢باب  اوحنيمكاشفه (كتاب تكرار شده است  يريگ جهيسه مرتبه در نت ،بر آمدن دوباره يمبن حيمس

٢٠.(  

: گرفته شده است يمتن نبو نياز چند هيآ نيمتن ا. ديرا بخوان ٨و  ٧ اتيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

در  يزيچه چ اتيآ نيا. ٣٠ هيآ ٢٤باب  ي؛ مت١٠ هيآ ١٢باب  ايزكر  ؛١٤و  ١٣ اتيآ ٧باب  اليدان

  ند؟يگو يبه ما م حيآمدن دوباره مس تيقطع مورد

                            

                            

 

آمدن . باشد يم كند، يدر جهتش حركت م خيآنچه تار يبه سو يانينقطه پا حيآمدن دوباره مس وحنا،يدر مكاشفه 

ها، دردها و  ها، اندوه از تمام شرارت يآزاد نيخدا و همچن يجهان و آغاز ملكوت ابد نيا خيتار انيدوباره، پا

  .كند يمرگ را مشخص م

در عظمت و شكوه  حيمس يو شخص يبه آمدن واقع ٧ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه  د،يعهد جد يها  بخش  ريمانند سا

خاص  زيسخنان به رستاخ نيا. زدند، شاهد آمدنش خواهند بود زهيكه به او ن يها از جمله كسان همه انسان. اشاره دارد

. شود يم زين دنديكش بيو را به صلكه ا ياشاره دارند كه شامل كسان حياز بازگشت مس شياز افراد درست پ يبرخ
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كه  ساكنين زمين يبه همراه دارد، برا كشند يارش را مظكه انت يكسان يبرا يبا آمدنش، رستگار يسيكه ع يدر حال

  .خواهد آورد يبه محبت و رحمت او پشت كردند، داور

 ،» بلي«  يونانيمعادل . استشده  دييتأ) ٧ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه ( » نيآم ،بلي«با كلمات  حيآمدن مس تيقطع

nai نيهمچن ها آن. كنند يم انيرا ب تيدو واژه با هم قطع نيا. است يكننده عبر دييواژه تأ كي نيو آم باشد يم 

  .)٢٠ هيآ ٢٢باب  وحنايمكاشفه ( دنرسان يم انيبه پابا دو تأييد يكسان كتاب را 

در سراسر قرون كالم او قلوب . ه آمدن خود را دادبيش از هزار و هشتصد سال گذشت از زماني كه منجي وعد« 

نداي حيات بخش هنوز مقدسين آرميده را از : وعده هنوز محقق نشده است. وفادارانش را از دليري و اميد پر ساخت

خداوند در زماني خود صالح بداند كالم . قبرهايشان صدا نزده است؛ ولي با اين وجودكالم قطعي گفته شده است

آيا بايد اكنون خسته و دلسر باشيم؟ آيا اكنون بايد ايمان خود را از دست بدهيم . قق خواهد ساختخود را مح

. نه، خير -هنگامي كه به جهان آخرت بسيار نزديك هستيم؟ آيا كسي مي تواند بگويد كه شهر خيلي دور است؟ 

و شادمان در پيشگاه  بيع يب« را  كمي بيشتر، و او ما. كمي بيشتر، و پادشاه را در زيبندگي خويش خواهيم ديد

  The Advent Review and Sabbath Herald, Nov. 13, 1913الن جي وايت،  –. »جاللش قرار مي دهد 

كه  تيواقع نيا.بدهد كه بتواند با صداقت به آن عمل كندوعده تنها فردي مي تواند قول و 

عمل  شيها تمام وعدهبه شته داده شده است كه در گذ ييتوسط خدا حيوعده آمدن دوباره مس

، باز خواهد  دادههمانطور كه وعده  حيكه مس دهد يرا م نانياطم نياست، چگونه به شما ا كرده

 گشت؟

  ژانويه ٤                      جمعه

 ييكتاب شهادتها از، ١١٩-١١٢، صفحات »و مكاشفه  اليدان يمطالعه كتابها«  ت،يوا يج الن :مطالعه بيشتر

  .ليمبشران انج يبرا

. باشد يآشكار شده م يزيمكاشفه چ.... داده شد تيحيجهان مس به سايكل تسليو  ييراهنما يمكاشفه برا نيا« 

همه بتوانند آزادانه آنرا مطالعه نمود كه  تدبيركتاب را آشكار نمود و  نيخدمتگزارانش، اسرار ا يخداوند خود برا
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كه  يكسان نيمچنهو  كنند يم يزندگ نيزم نيا خيتار يانيپا يكه در روزها است يآن خطاب به كسان قيحقا. كنند

 يدر گذشته و برخ ،ييشگويپ نيشده در ا دهيكش ريبه تصو يها از صحنه يبرخ. كردند يم يزندگ وحنايدر زمان 

و  دهند يآسمان را نشان م سرورو  يكيتار يها قدرت انينبرد بزرگ م انِيها پا از آن يبعض افتند؛ ياكنون اتفاق م

  .سازند يم انيشده را نما اءياح نِيبر زم افتگانينجات  يها يو شاد ها يروزيپ گريد يبعض

 نيا يكه چستجو خيال كندداد،  حيمكاشفه را توض يتمام نمادها يمعنا توان يكه نم ليدل نيبه ا نبايد چكسيه «

آشكار نمود، به  وحناي ياسرار را برا نيكه ا يكس. است دهيفا يب قشيحقا يدانستن معنا يكتاب در تالش برا

 قتيحق رشيپذ يبرا شانيها كه قلب يسانك. دهد يرا م ياز مسائل آسمان ينيب شيپ قتيحق ،سخت كوش ندهيجو

را  ييشگويپ نيكه كالم ا يآن خواهد بود و بركت وعده داده شده به كسان يها باز باشد، قادر به درك آموزه

   ،وايت. يالن ج - »داده خواهد شد يبه و دارند، يه مو آنچه در آن نوشته شده است را نگ شنوند يم

 The Acts of the Apostles, pp. 583–585  

   بحث براي سواالتي

در بر  يمنف يياست، چرا واژه آخر زمان امروزه معنا حيمس يسياز ع يبردا پرده ،اگر مكاشفه -١

چرا  د؟يگو يبه ما م انيحيمس انياز مكاشفه در م يدرباره برداشت عموم يزيچه چ نيدارد؟ ا

 مكاشفه مرتبط است؟ يها ييشگويواژه ترس اغلب با پ

در مورد  ريسال اخ ٢٠از مردم در  يكه برخ بينديشيد يناموفق يها ييشگوياز پ يبرخ به -٢

 يها زهيها و انگ صرف نظر از قلب. اند انجام داده يسيزمان و آمدن دوباره ع انيپا يدادهايرو

 نيا يمنف جينتا  ،)شد ميكه ما به هر حال متوجه نخواه(اند  را كرده ها ييشگويپ نيكه ا يكسان

 دهد؟ يم  را باور كردند، ها ييشگويپ نيكه ا يبه كسان يناموفق كدامند؟ چه احساس يها ييشگويپ

چگونه  نند،يب يناموفق را م يها ييشگويپ نيكه ا گريدر برابر افراد د يرا به طور كل انيحيمس

آخر زمان به  يدادهايو منتظر رو ميمعتقد ييشگويكه به پ يما به عنوان مردم ؟دهد يجلوه م

آن به  ميو تعل ييشگويدرست را در نحوه درك پ يتعادلچگونه مي توانيم  م،يعنوان نشانه هست

  م؟يكن جاديا گرانيد


