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 بخش اول بخش اول-- وقايع ناخوشايند اتفاق مي افتد ولي خداوند مددكار است وقايع ناخوشايند اتفاق مي افتد ولي خداوند مددكار است--مروري بر دانيال مروري بر دانيال
ز رحمت گشايد در ديگري ز حكمت ببندد دري ز رحمت گشايد در ديگريخداوند گر ز حكمت ببندد دري  خداوند گر

٢�١دانيال  
فرو ميرود بر پوست بر صورتش نيش ميزد همچون صدها سوزن كه و.طوفان شن مثل تازيانه اش شنها را كه با عرق دانيال مكثي ميكند  عجين پيشاني

بر ميچيند بر شنهاي صحرا. گشته و نامعلوم پا كوفتن و گردنش با حرارت ميتاباند،شش هفته مبهم سر بر و خشن و. خورشيد بيرحمانه چشمانش تار گشته
بر زمين مي افتد.سوسو ميزند و گاه در.بنظر ميرسد اين راه پاياني ندارد. تلو تلو ميخورد وا. سراب بيابان بي وقفه تكرار ميكردند بابل همين روبروستآنان

. اميدوار بود تا كه اين كابوس اسارت بپايان رسد

در خيال خود ميپروراند و از ترس ميلرزيد و در خالل يك شب سرد كويري در حينيكه براي خود بستري در زير ستاره هاي آسمان ميگستراندخوابش نميرفت
و خانواده اش خواهد آورد كه نبوكدن سر دوستان در اين ماهها صحنه هاي خوفناكي رخ خواهد داد.صر چه بر  يهوديه،ارتش عظيم پادشاه نبوكدنصر. بزودي

آورد. را درخواهد نورديد و ترس ونوميدي تسل. سربازان اورشليم را به محاصره خود در خواهند . يم خواهند شد عبرانيان سرفرود خواهند آورد وازفرط گرسنگي
بر شهرفرو خواهند ريخت. دژكوبان دروازه هاي شهر را خواهند شكست از لشگرهاي سربازان پس ازخردكردن دروازه اصلي شهر و فريادهاي. موجي صداها

و اقوام  و اجساد در سطح خيابانهاي اورشليم پراكنده خواهند گرديددلخراش دوستان . كه اسير ميشوند بگوش خواهد رسيد

در افكار دانيال در هنگامي نقش ميبست كه او بهمراه ديگر بني اسرائيليان در راه تبعيد به اسارت برده ميشد .نداين تصاوير

و شيپورچيان بابل نيز در كنار آنان جار ميزدند از دهكده هاي مجاور ميگذشتند . خروس در سپيده دمان بانگ ميزد بهنگاميكه

. را بخوانيد٢�١ دانيال"قبل ازپاسخ دادن لطفا

در زمانيكه دانيال به اسارت برده شد در گيرو دار جنگ بودند )١:٢�١دانيال:(دو كشور –١

و □يونان يهوديه

و بابل □يهوديه

و روم □يهوديه

و ميبايست صدها فرسخ ديگر را با صندلهاي فرسوده بسوي بابل طي كند و تاب سوزان بيابان طي نكرده بود در تب از چند فرسخي را .دانيال بيش

در ذهن دانيال خطور ميكرد سوالي بايستي وجود داشته باشد هر چيز ديگر كه از چرا؟... بيش  
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از تحقير بني اسرائيل چه هدفي او سزاوار چنين چيزي بود؟ خداوند چرا اين مصيبت؟ اين فاجعه به خاطر چه چيزي بود؟ آيا
هر چيزي را كه تمايل داشت برايش آماده ميساختند  در يهوديه دانيال به خانواده اي تعلق داشت كه او برگزيده بود. داشت؟

ا در او هيچ نداشت. نتظارش بودودر اورشليم آينده روشني و تار بنظر ميرسيد.و حال او خواهد توانست دوباره وطن. آينده تيره آيا
و آياروزهايش را در اسارت  و مادرش را مالقات كند؟ آيا تمامي آينده اش تاريك خواهد بود و پدر و دوباره خانواده خود را ببيند؟

 در يك مملكت بيگانه بسر خواهد برد؟ 

و دوستانش به اسارت برده شدند؟-٢ )�٣	:١دانيال( چرا دانيال

و جزيه بپردازند□ . آنها قادر بودند كه غرامت

بر عليه دشمن شوريده بودند□ .آنها

و□ پر از دانش در درباريك ارباب جديد را داشتند. حكمت بودند آنها و توانايي خدمت و تعليم پذير بودند .از نظر جسمي سالم

در دربار امپراطوري بابل و خدمت از دوستان صميمي اش براي رفتن به مدرسه نبوكدنصر بجهت كارآموزي و سه نفر دانيال
در آشپزخانه دربار طبخ ميشد مردان جوان از حق ويژه اي برخوردار بود. برگزيده شدند  از غذاهاي شاهانه استفاده كنند كه . ند تا

در دربار پادشاه و پس از دوره براي خدمت آموزش آنان توسط بهترين معلمين نخبه براي مدت سه سال دوره بطول ميكشيد
و يا مكا. حاضر ميشدند در مزارع از اين بود تا اينكه . نهاي در دست احداث عرق بريزدحد اقل براي دانيال غالمي بهتر

در اسارت گرفته شده بودند از دوستان دانيال كه (اسامي سه نفر )�:١دانيال:

و ميش و عزريا حننيا □ائيل

و عزريا و حزقيال □ارميا

و عزريا و حجي □اشعيا

از اين قرار بود و دوستانش داده شد (اسامي جديدي كه به دانيال )١:٧دانيال:

و هوشع و ميشك و شدرك □بلطشصر

و عبدنغو و ميشك و شدرك □بلطشصر

و هوشع و عوبديا و شدرك □بلطشصر

و ميشك و شدرك به.و عبدنغو بر اساس نامهاي بتهاي بابليان داده شده بودند اسامي بلطشصر اين نامهاي جديد بدين منظور
و مذهبي(آنان داده شده بود كه آن مردان جوان  و اجدادي و در زمره خدمتگزاران) ميراث آبا فرهنگ خويش را فراموش كرده

در آيند  و تشريف. سلطنتي بر آداب بر اين فرض بودند كه چنانچه در باري بر آيند پس از آن پادشاه سريعاو و "ات سلطنتي
در دنيا استفاده كند در دنيا براي حكومت از بهترين مغزها و و فكرشان را تسخير نموده . خواهد توانست قلب
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در فهرست غذائي پادشاه ناسالم و حرام(دانيال بزودي فهميد كه غذاهاي موجود در) مكروه بر خالف دستورالعمل داده شده و
.كالم خداست

)١:٨دانيال(دانيال برغم فرمان نبوكدنصر چه تصميمي گرفت؟

خ□ و شراب پادشاه آلوده نخواهد ساخت او خود را با . وردن يا نوشيدن غذا

و شرابي را كه براي پادشاه تدارك ديده شده بود نخواهد خورد حتي اگر غذايي كه براي بتها هديه شده بود□ . او غذا

و شراب از خداوند بركت خواهد خواست□ از خوردن غذاي شاهانه . او قبل

از ديگرا از اينكه اكثر بزرگان نيز همچنين نميخواهند كه از سايرين جدا.ن متمايز شمرده شوند خجلت زده ميشونداكثر نوجوانان
شو.(شوند و قاطع بودند). خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت و با عزم راسخ و دوستانش مصمم آنان تصميم گرفته. اما دانيال

و شرط متابعت كنند  داشت كه خداوند تصميم او را بخاطر ايمانش محترم خواهد دانيال باور. بودند كه خداوند را بدون قيد
او را عزت خواهد داد و در زندگيش اتفاق افتاده بود. داشت وقتي به آنچه كه درست است.همانطور كه ميبينيم مرحله اي مهم

او بما قدرت خواهد داد  و همچنين تا بر تصميم خود استوار پاسخ ميدهيم سپس روح القدس در انتخاب ما را هدايت خواهد نمود
از ملذار مباشر اعظم نمود؟. باشيم )١:١٣�١٢دانيال(دانيال چه درخواستي

و شراب را مصرف كند به پادشاه توضيح دهد□ او نبايد آن غذا در مورد اينكه چرا . او درخواست نمودتا

پي□ او غذا را دريافت كند آنرا براي بتها .شكش نكنند او از ملذار خواست قبل از اينكه

و فقط آب بنوشند□ . او خواست تا به آنان ده روز غذاهاي حالل دهند

روز چطور بود؟ )�١:١دانيال(وضعيت جسمي آنان پس از ده

شد□ بر وزن آنان نيز افزوده و و دوستانش سالمتر بنظر ميرسيدند . دانيال

از□ و تصميم گرفتند كه بهتر است و دوستانش مريض شدند .غذاي شاهانه استفاده كنند دانيال

و دوستانش هيچ تغييري نكردند ولي احساس بهتري داشتند□ . دانيال

روز آزمايش خوراك چه بود؟ و فكري ده )١:١٧دانيال(نتيجه روحي

و آنان اطالعات مهم فكري را فراموش كردند□ از قبل نبود . حافظه آنان بهتر

از ده روز آزمايش□ .خوراك تغييري ننمود قوه ادراك آنان پس

و حكمت برخوردار بودند□ در آداب و مهارت از دانش فراتر . آنان
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و قابليتي برخوردار بود؟ از چه توانائي )١:١٧دانيال(دانيال

. توانائي شگفت انگيز حل مسائل پيچيده رياضي□

بر□ و آنان را از اطالعات را بحافظه بسپارد آورد او توانايي داشت تا ليست بلندي .اي ساليان سال بياد

و تعبير كند□ و الهامات را بفهمد . او ميتوانست خواب

در بر داشت؟ روز آزمون خوراك چه نتيجه سياسي )١:٢٠�١٩دانيال(ده

در نظر□ از تمامي جواناني كه براي اين منظور و دوستانش منصوب شدند كه پادشاه را خدمت كنند زيرا ثابت نمودند كه  دانيال
سر ترند .گرفته شده بودند

در آزمون امتيازات بهتري كسب نمودند ولي به يهوديه مجددا□ و رفقايش كه" دانيال از خوردن غذاي پادشاه  تبعيد شدند زيرا
.به بتها تقديم شده بود پرهيز نموده بودند

در□ و دوستانش امتياز الزم را مانند ديگران كه براي پست مملكتي دربار نظر گرفته شده بودند نياوردند پس براي دانيال
بر آيند از پس امتحان .يكسال ديگر براي تحصيل گمارده شدند تا اينكه بتوانند

در سال. ويليام ويلبر فورس با يكي از بزرگترين تصميمات زندگيش روبرو بود  براي ١٧٨٠او
 كه توسط"برده"تجارت خوفناكاو مقاله اي را در خصوص. پارلمان انگلستان كانديد شده بود

و. يك روحاني نوشته شده بود خواند از يك طبقه مرفه بود او در اين باره چه ميبايد كرد؟ او
در استيالي اهداف بريتانيا شود از اين واقعه ناخوشايند ميتوانست باعث مشكل . چشم پوشي

در مقابل آن بايستد او مصمم شد كه و زن وخردسال. بنابر اين از طرف سياهپوستان مرد او
و فرجام خواهي نمود  و زجر بر روي كشتي. شروع به سخن پردازي و فغان در رنج آناني كه

ت. هاي انگلستان رو بموت بودند  بر. مام قوا برخاست گروه مخالف با و مقتدر اعضاي پرنفوذ
از بين خواهد. عليه ويلبر فورس قيام نمودند  آنان اخطار نمودند كه چنانچه تجارت برده حذف شود دوسوم بازرگاني انگلستان

روز ادامه يافت. رفت .و اين مخالفت ها در تمامي

كرد.او هزاران جزوه چاپي را توزيع نمود. ولي ويلبر فورس بزانو در نيامد و.در مجامع عمومي سخنراني دادخواهي نمود
و شكر را سازماندهي نمود د. تحريم تجارت برده هر سال اين سوال برده داري را در پارلمان او.ر معرض راي گيري قرار داداو

و توسط جان وسلي تشويق شد كه آن نوشته را در كتاب مقدس خود قرار داد تو: به اين منازعه ادامه داد مگر نه اينكه خداوند
و فرسوده خواهي شد ليكن چنانچه خدا با توست كيست! را براي اين مسئله بيدار نمود  و گروه مخالف خسته برو توسط شرير

 ضد تو؟
از سالها نااميدي اليحه قانوني منع تجارت برده در تاريخ چهارم فوريه"نهايتا رفورس گام ويلب. به تصويب رسيد ١٨٠٧ پس

در تغيير تاريخ دنيا برداشت  و شايسته است دگرگون ساخت. بزرگي را او در برابر.او دنيا را با ايستادگي بخاطر آنچه كه برحق
ويلر.ر فورس با كمال شگفتي بركت خداوند را احساس نمودبويل. قواي متخاصم كه بدنبال اهداف سوء خود بود پيروز شد 

آوردفورس همچون دانيال خو و شادماني را تجربه نمود كه چطور ايمان داشتن به خدا بركت مي هر قيمتي پيروي. شي وقتي به
و مفتخر خواهد نمود  . ممكن است زمانهاي سختي نيز وجود داشته باشد.از خداوند را انتخاب ميكنيد او ايمان شما را محترم
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و رنج وجود داشته باشد را. دانيال همه آنها را تحمل نمود. ممكن است حمله قلبي يا درد و قلبهاي خود ليكن چنانچه چشمان
و دردهايمان را به خوشي تبديل خواهد نمود او تاريكي ها را بروشنائي . به خداوند متمركز كنيم

از دانيال مقدمه را براي نمايش همه كتاب ميسر نمود در واقع اين فصل مقدمه اي براي كتاب مكاشفه نيز مرتب. اولين فصل
دو كتاب نبوتي بطور الينفكي بهم مرتبطند. نمود شر بما نشان ميدهد. اين و از درگيري مابين خوب نبرد.و هر دو تصوير را

خ  و شيطان از زمان شروع گناه تا ريشه كن شدن آن ادامه خواهد يافت بين كه. داوند در اين نبرد عظيم در فصلي پرده ها
. خوانديد بكنار خواهد رفت

س از ميالد نبوكد نصر پادشاه بابل حمله بيرحمانه اي را عليه اورشليم رهبري نمود ٦٠الدر دو. قبل دو شهر معرف اين
ضد. ايدئولوژي هستند  و تمرد بر و طغيان و تقلبي نيايش راستين و بتهاي خود بيانگر روش جعلي بابل با آئين هاي اسرار آميز

و شرك بود  و ارتداد و وفاداري به خدا بود،يم اورشل. خداوند و اطاعت و امت خدا. شهر دانيال معرف ايمان اين قياس بين بابل
و مكاشفه تكرار شده است در سراسر كتاب دانيال .در شكلهاي گوناگون

از سالنهاي اوپرا بنام لينز٦٢آدلف هيتلر در يكي از نيمه شبها با دوستش گوسل كوبزيك از يكي كه، ساله در اتريش  شهري
يك زي با هنرنمائي ريچارد واگنر را تماشا كردند در كنار رود دانوب واقع بود خارج ميشد آنان نمايش رن و افسانه داستان تخيلي

دو مرد جوان به آرامي از سنگفرشهاي خيابان گذشتند. پسر فقير در روم كهن كه مابعد فرمانرواي امپراطوري عظيم روم شد  آن
ازآدلف مسير تپه اي را در پيش گرفت.و به حومه شهر رسيدند ليبااليو چ تپه به سورنز نگاه كردندكه اغهايش در زير نور ماه

و گفت.سو ميزد و به صورت او خيره شد در حاليكه گسل چيز مهمي براي من امشب اتفاق افتاد آدلف دست دوستش را گرفت
در حال  رن. بود نگاه ميكردم گوئي كه آينده خودم را ميبينمنمايشبه داستان رنزي كه . زي هستممن همچنين پسري فقير مانند

من:و گفت من همچنين براي فرمانروائي يك امپراطوري عظيم قيام خواهم نمود  بيشتر درباره من خواهي، در آينده،دوست
. شنيد

و از تپه پائين رفتد دو سپس از.هر يك به راه خود رفتند آن و دوستش پس آدلف. سال يكديگر را مالقات نمودند٣٠هيتلر
در فينبرگ بخاطر مي آوري؟ گسل سرش را به نشانه تصديق تكان داد گفت در آنساعت.آيا آن شب مهتابي را  هيتلر گفت

. امپراطوري من شروع شد

به. را نخوانده بود٢هيتلر احتماالنبوت دانيال و حرص او براي تصرف دنيا هرگز اگر او خوانده بود ممكن بود كه بفهمد كه عقده
از اينكه دانيال به بابل رسيد. بخاطر اينكه خداوند چنين گفته بود. واقعيت نخواهد پيوست  ي را ديدئ نبوكدنصر رويا،مدتي پس

او چه ديده بود كه تا به اين حد آشفته. وجزئيات را بخاطر نمي آورداو اسير آن رويا شده بود.او را منقلب ساخته بود"كه عميقا
. شده بود

كردبن و تعبير.وكدنصر حكيمان خود را احضار در زمينه ستاره شناسي رانآنها آئي. دوره ديده بودندو پيشگوئي اين افراد  مذهبي
هر نوع واقعه در زندگي يك فرد حتي چيزهاي بفرض اينكه خدا.ميدانستند و بتها را خشنود نگاه دارندآنها باور داشتند كه يان

و اشكال.از قبيل وضعيت ستارگان استجزئي با نيروهاي طبيعت معين شده  و حركت مسير پرنده در پرواز از جگر گوسفند آنها
در آب فال بيني ميكردند فه.تئوري آنان چنين بود روغن و واكنش نسبت به اين نيروها آنها ميتوانستند مشكالت را حل با ميدن

در زندگي ضمانت دهند  و براي توفيق و شكست ها را برطرف كنند .كنند از عهده بيان آنچه كه نبوكدنصر ليكن آن حكيمان
بر نيامدند  د. آنها فقط به تعبيري كوتاه كفايت نمودند. در خواب ديده بود سر ميپرورد غير ممكن بود اما درك آنچه كه ور

و استدعا نمود تا اعدام را به تعويق. پادشاه همه آنان را به اعدام محكوم كرد و او نزد نبوكد نصر رفت اخبار به دانيال رسيد
و با عجله بخانه رفت تا با دوستانش دعا كند. بيندازند شاه در خوابدر آنشب خداوند به دانيال آنچه را كه پاد. وقتي را طلب نمود

در آن خواب دريافت نمود  و معني دقيق آنرا نيز از. ديده بود آشكار ساخت روز بعد يكي در صبح در سرسراي دربار پادشاه
و موثق بودن ادعا جويا شد آيا تو يك مرد اسير از اعتبار  كه ميتواني راز نبوكد نصر را بازيصاحب منصبان قضاوت بنام آريوك

در. ولي دانيال اعتبار آنرا به خدا نسبت داد يي؟و آشكار نما او آنچه را كه ولي خدائي در آسمان هست كه رازها را آشكار ميكند
دانيال ميخواست كه پادشاه بداند كه خداي آسمانها.٢:٢٨دانيال.از پيش به پادشاه خبر داده است آينده ميبايد اتفاق بيفتد 
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ب . وقوع خواهد پيوست را برايش آشكار نموده استاتفاقاتي را كه در تاريخ جهان منبعد
و خداوند به دعاي پرشور دانيال و ميشك و شدرك

در امروز نگران شماست.عبد نغو به شكل نمايش پاسخ داد هر.او نگران وضعيت خطرناكشان بودو خدا بهمان طور نيازهاي شما
و پا افتاده نگاه نميكند. چه كه هستند براي خدا مهم هستند و پيش كه.او نسبت به آنها بعنوان چيزهاي كوچك  بخاطروقتي

از دست دادن شغلتان بديوار. وار شماست خدا نيز همچنين غمخ از دست دادن والدين يا دوستي گريان هستيد وقتيكه بخاطر
وقتيكه. خداوند پريشاني شما را درك ميكند.تكيه ميزنيد يااين كه براي پرداخت سر رسيد صورت حسابهايتان نگران هستيد 

و تنهايي وجودتان راشعله  پر كند غريبي و خالي بودن را و تنهائي  اشتياق دارد كه بدانيداو.ور ساخته خداوند ميخواهد آن خالء
و توجه دارد در واقع روشي ديگر. چقدر نسبت به شما دلواپس است از طريق دانيال به نبوكدنصر آشكار نمود چيزي را كه خداوند

و التفات دارد  خداوند. ما از طريق دانيال ناظر رخدادهاي تاريخ هستيم. است كه بشما نشان دهد كه نسبت به شما حساس است
و دلگرمي كنيم.د كه بدانيم كه در كجاي تاريخ بسر ميبريم ميخواه در باره آينده احساس اطمينان به.او ميخواهد بگذاريد

٣ـ٢:٣١دانيال. جزئيات ماوقع خارق العاده روياي نبوكد نصر در كتاب دانيال بپردازيم.

در رويا چه ديده بود؟ دانيال ٣ـ٢:٣١نبوكدنصر
يك حيوان درنده با دندانهاي بزرگ تيز○  
 يك طوفان سهمگين كه يك سوم زمين را ويران نمود○

از فلزات مختلف ساخته شده بود○  مجسمه اي بزرگ يا تنديسي كه

ر سر از چه فلزي ساخته شده بود؟در شمايل فلزي كه نبوكدنصر در ٢:٣٢ دانيال ويا ديده بود
طال○

 نقره○

 برنز○

از چه فلزي بود؟ و سينه مجسمه ٢:٣٢ دانيال بازوان
طال○

 نقره○

 برنز○

از چه فلزي بود؟ و ران تنديس ٢:٣٢ دانيال شكم
طال○

 نقره○

 برنز○

از چه فلزي بود؟ ٢:٣٢ دانيال پاهاي مجسمه
طال○

قرهن○

 آهن○

و ساق پاها از چه چيزي ساخته شده بود؟ ٢:٣٣دانيال پنجه
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طال○

 نقره○

و آهن○  مخلوطي از خاك رس

و به مردي جوان كه استوار در مقابلش ايستاده خيره شده است دانيال. تصور كنيد كه نبوكدنصر بر سرير خود تكيه زده

در رويا ديده بود براي"دقيقا چنين است.آري.بر تخت خود نيم خيز شده بود"نبوكدنصر تقريبا.ش آشكار نمودآنچه را كه پادشاه

اين عبراني همه چيز را به درستي. همچنانكه دانيال ادامه ميداد پادشاه بيشتر به هيجان مي آمد. يك مرد عظيم الجثه فلزي. 

در آن نيست. حتي چيزهاي جزئي را نيز بيان ميكند. ميگويد او بايد خداي حقيقي باشد. هيچ اشتباهي . خداي

اين رويا معنايش چيست؟ نيازي نبود كه كه براي پاسخ مدتي. ولي نبوكدنصر همچنان سوالي بزرگ برايش باقي مانده است
در حضور پادشاه خواهيم گفت. رويا چنين است. دانيال ادامه داد. طوالني بايستد ).�٣آيه.(حال تفسيرش را

د در ارتباط با امپراطوري هاي تاريخ به پيش رفتدانيال براي نشان از مجسمه كه و هر قسمت او تاريخ. ادن معني هر فلز
و تا آمدن دوباره مسيح ادامه داد از بابل شروع نمود و و ملل را ترسيم نمود .اقوام

 سر طالئي

در رويا ديد سر طالئي معرف چه چيزي بود؟ ) ٢:٣٨�٣٧نيالدا(در تنديس فلزي كه پادشاه نبوكدنصر

روم○ امپراطوري آينده  

و پادشاهيش در بابل○ نبوكدنصر  

اياالت متحده○  

از سال در بابل كه دنيا را فرمانروائي كرد و حكمرانيش تا�٠پادشاهي نبوكدنصر از ميالد از ميالد ادامه يافت٣٩ قبل . قبل
ا در حد فاصلي در عراق فعلي از.ز بغداد بود كانون آن از بتهاي ديگر ميپرستيدند بنام بعل مردوك كه بابليان يك بت را بيش

در رويا ديده بود بيان. طال ساخته شده بود  سر آن مجسمه كه نبوكد نصر خوشوقت از اين بود كه طالي امپراطوري بابل توسط
. شده است

و ايبازوانسينه  نقره
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از پادشاهي بابل چه كسي خواهد آمد چه گفته بود؟ )٢:٣٩دانيال(دانيال در مورد اينكه پس

تر است○  پادشاهي ديگري كه از پادشاهي بابل قوي

شد پادشاهي ديگري○ از بابل برقرار خواهد تر كه طوالني  

 پادشاهي ديگري كه از پادشاهي بابل ضعيفتر خواهد بود○

شد،در تكميل پيشگوئيهاي الهي و به ويرانه اي تبديل كورش كبير فرمانده. پادشاهي بابل توسط كورش كبير شكست خورد
در،پارسي  از ميالد سرنگون ٣٩ امپراطوري بابليان را  سال قبل از اينكه چنين واقعه اي ٠١جالب تر اينكه. ساخت قبل

و بابل را ساقط خواهد نمود �و٢٨:��اشعيا(بوقوع بپيوندد اشعياي نبي مردي را پيشگويي نمود كه كورش نام داشت:١(

از بابل مي آيند در كتاب خود دو پادشاهي را نام برد كه بتوالي بعد و پارس:( منبعد دانيال ). ٨:٢١�٢٠دانيال(و يونان) ماد
از،پارسيان . قبل ازميالد فرمانروائي نمودند٣٣١تا٣٩ جهان را

و رانهاي برنز  شكم

چه،در تنديس و رانهاي برنزي معرف  چيزي بودند؟ شكم

 پادشاهي جهان سوم○

 آخرين پادشاه بابل○

روم○  اولين امپراطور

و رانهاي برنزين در نبرد آربال در سال،شكم از ميالد مغلوب نمودند٣٣١ معرف پادشاهي يونان بودند كه پارسيان را . قبل
و پارس(بر) اسكندر مقدوني(الكساندر و سومين امپراطوري) ماد از سال. جهان را به معرفي نمودغلبه يافت  تا ٣٣١يونان
بر جهان چيره بود١٦٨ از ميالد . قبل
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 پاهاي آهني

و سمبل پاهاي آهني بديگر اقوام جهان چه كرد؟  چهارمين پادشاهي مقتدر چه بود

و شكست داد○  آنها را متالشي نمود

از حمالت بربريان محافظت نمود○  آنان را

شد○ و خراج بپردازند باعث تا هر سال ماليات  

و به دست رقباي حكومت تقسيم شد در. پس از مرگ اسكندر مقدوني امپراتوري يونان ضعيف شده قبل از ١٦٨در نبرد پيندا
در زماني كه در زمين.ميالد امپراتوري آهن كه روم بود يونان را مضمحل ساخت روم فرمانروائي جهان را در ايام پيامبري عيسي

در سال. ود ادامه دادب . به پيشگوييهايي كه هم اكنون خوانديد تفكر كنيد. پس از ميالد به آخر رسيد ٤٧٦امپراتوري روم
در ايام بابليان امپراتوريهاي ديگر را كه تا صدها سال بعد بر هم تاختند پيشگويي چطور دانيال كه يك جوان عبراني بود توانست

ر  در هفته بعد پيشبيني كنيم كند؟ ما از پيشبيني هواي و حتي نميتوانيم نوع گردش بازار را و. وز بعد عاجزيم و پارس( بابل ) ماد
از ديگري دقيقا و روم يكي پس آيا. آنطور كه پيش بيني شده بود آمدند كه كتابهاي تاريخ امروز آنها را بيان ميكنند"و يونان

آ در كنترل خود خواهد داشت؟ او اميدوار باشيم؟ انعكاس پاسخ چنين استخداوند آينده را !آري: يا ميتوانيم به اصل برنامه عظيم

و آهن از گل رس و ساقهاي مخلوط  پنجه

و آهن بود از مخلوطي از گل رس و ساقهاي پا ها و بيانگر.در تنديس پنجه
(واقعيت بود كه اين پادشاهي چه خواهد بوداين )٢:�٢��١دانيال:

و گاهي صلح○ گاهي جنگ  

و ضعيف○ منقسم شده به قوي  

و گاهي اوقات توسط پادشاهان بد حكمراني ميشود○ گاهي اوقات توسط پادشاهان خوب  

روم به سلطنتهاي. را ميگويد"وم آهنر" امپراطوري پنجم را معرفي نميكند بلكه تقسيم شدن سلطنتهاي جداگانه،دانيال نبي
و پنجم. كوچكتر تقسيم شده كه سمبل ده انگشت پنجه پا ميباشد  از ميالد ٤٧٦ تا ٣٧١(در خالل قرون چهارم ) بعد



 اولين خود آموز كتاب مقدس مسيحيان به زبان فارسي

10 
 

و باعث زوال امپراتوري روم شدند از شمال به پائين سرازير از ديگري همه را مغلوب ساختند. مهاجمان بربر "تقريبا. يكي پس
در محدوده اروپاي غربي. قلمرو روم غربي را تصرف نمودند) آلماني(ست قبيله جرمن بي اما سرانجام تعدادي اقوام مستقل خود را

گل( پنجه پاهاي مخلوط. پابرجا نمودند و و تاريخ. مجسمه معرف اقوام فعلي اروپا هستند) آهن نبوت بطور دقيق بوقوع پيوست
پ از و مطابقت دارددنيا با آنچه كه خداوند  بما ميگويد كه تالش براي متحد نمودن اقوام بعدي روم٤٣آيه. يش گفت همخواني

شد. بعدي يا اروپا براي داشتن يك حاكم انجام خواهد گرفت آنها با يكديگر متحد: خداوند بسادگي ميگويد كه چنين نخواهد
. نخواهند شد

در ميان تاريخ سعي نمودند تا اروپا را متحد كنند و استالين مبالغ هنگفتي را بدين. مردان بسياري و هيتلر و ناپلئون شارلمان
هر كدام شكست خوردند. منظوراز مايه گذاشتند  و درست باقي. تاريخ هيچ تضادي با كالم خدا ندارد.ولي و همچنان دقيق

او اعتماد نمائيم. خواهد ماند و ميتوانيم به وعده در دستان خداوند است .و بما اطمينان ميدهد كه آينده

 صخره

از اين دوره بسياري از اقوام جداگانه حكومت خواهند نمود و تك قطبي شدن. پس از آنجائي كه مخالفت براي يكي كردن
آس". واقعه عظيم ديگري در تاريخ رخ خواهد داد-جهان بيان گرديده مانها سلطنتيدر دوران سلطنت آن پادشاهان خداي

در هم كوبيده  بر آن پيروز نخواهد شد بلكه همه آن سلطنتها را و كسي از بين نخواهد رفت برقرار خواهد ساخت كه هرگز
و خودش تا به ابد پايدار خواهد ماند )٤٤آيه.("مغلوب خواهد ساخت

زددر بر پادشاهي هاي معرفي شده چه پيش خواهد. روياي نبوكد نصر بر پنجه پاهاي مجسمه سنگي ضربه خواهد و پس از آن
)٢:٤٤دانيال(آمد؟

از○ در هم خواهند شكستآنها و پادشاهي كه بوسيله سنگ عنوان شده را تر شده  آنچه كه بوده اند قوي

و كامال○  توسط سنگ مضمحل خواهند گرديد"آنان متالشي شده

و تنها پاي مجسمه است كه شكسته ميشود○ !بر آنان هيچ اتفاقي نخواهد افتاد
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دانيال( خواهد ماند؟تا چه مدتي پادشاهي كه توسط سنگ معرفي شده برقرار
٢:٤٤(

براي هميشه○  

تا زماني كه عيسي باز گردد○  

روم○ تا پايان امپراتوري  

و آهن را خورد خواهد نمود و برنز و نقره و طال بر پنجه پاي تنديس خورده و ملكوت كه سمبل سنگ است . اين پادشاهي
اول قرنتيان(كالم بما ميگويد كه عيسي آن صخره است. بيانگر آمدن ملكوت خداست) سنگ(آن صخره.د را بخواني٤آيه
و پادشاهي عيسي تا به ابد برقرار خواهد بود).�:١٠ از بين خواهد رفت امروز. در بازگشت ثاني عيسي مسيح گناه براي هميشه

بزرگ. ضربت خوردن تنديس توسط سنگ–ر آخرين آن ميبينيم كه تمامي پيشگوئيهاي دانيال بوقوع پيوسته مگ  ما در اوج
. آن چيز مطابق با برنامه زمان بندي شده خداوند بوقوع خواهد پيوست. نمايش قرار داريم كه بازگشت مسيح به جهان ماست 

و ما را در شرف پايان رساندن درگيري هاي خونين تاريخ بشر است تاگردهمعيسي او  آري. به ابد زندگي كنيم خواهد آورد تا با
در ميان. و خوردهاي قومي عليه قومي ديگر هستيمما همچنان و نژادي.جهان مكان ترسناكي بنظر ميرسد. زد  جنگهاي قومي

در اخبار ديده ميشوند. است ورشدهشعله را. عكسهاي كودكان با شكمهاي متورم همچنان نميدانيم بمب بعدي تروريستها كجا
و بيخودي به همسايگان شليك ميكنيممنفجر  و مصيبتها. خواهد نمودو بي هدف از قبيل ايدز دچاريمئو همچنان به بالها .ي

در اي در صدر قرار دارد ولي و: تاريخ با شتاب به اوج خود ميرسد–ن ميانه اين امر مهم را ميتوانيم تصديق كنيم كه مواجهه
تا. زمان آن رسيده كه خود را براي مالقات با عيسي آماده كنيم. روبرويي با عيسي همان دستي كه دانيال را راهنمايي نمود

ك در چند آيه . تاب مقدس بياورد ميتواند شما را براي يك زندگي با معني هدايت كندهزاران سال را بطور خالصه

و توجه دارد او بشما التفات و مراقب شما خواهد بود؟ آري قيمت"٣١ـ١٠:٢٩متي: به اين كالم گوش كنيد. آيا خدا غمخوار
بر زمين نمي افتدولي حتي يك گنجشك نيز بدون اطالع.دو گنجشك چقدر است؟ خيلي ناچيز تمام موهاي. پدر آسماني شما

از گنجشكهاي دنيا ارزش داريد. پس نگران نباشيد.سر شما نيز حساب شده است و."در نظر خدا شما خيلي بيشتر ايمان
در زندگيتان بوجود آورد دست. تيمجهان بنظر متالشي ميشود اما ما بخود متكي نيس. اعتماد به خدا ممكن است تغيير شگرفي

بر ميداريم كه. خدا ما را هدايت مينمايد براي هر قدمي كه اگر ميخواهيد كه نزد عيسي بيائيد او بشما ايماني عطا خواهد نمود
هر چقدر كه ترسناك باشند به او تكيه خواهيد نمود در مسيح وجود دارد.در طوفانهاي زندگي و سالمتي و صلح . آرامش

و دوستي ماستمسيح پيو"�٢:١افسسيان ."ند صلح

 دعا كنيم

از تو بخاطر عالقه اي كه نسبت به زندگي شخصي من داري سپاسگزارم به. اي پدر عزيز آسماني شكرت ميگويم بخاطر اينكه
مرا. هرروزه مددكار من باش تا اينكه زندگيم را تحت كنترل تو قرار دهم. سواالتي كه راجع به آينده جهان است پاسخ داده اي 

و تعليم ده ده. رهبري كن در توجهات خود قرار آمين. بنام عيسي مسيح دعا ميكنم. مرا
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 بخش دوم بخش دوم--نن زندگيو زما زندگيو زما--مروري بر دانيالمروري بر دانيال

��٣دانيال  

و رنج،شكنجه  عذاب

و رنج وجود دارد،در همه جاي دنيا شكنجه به. در كشوري هزاران مسيحي مثل برده فروخته شدند. عذاب مانند دختر كوچكي
او چنين واقع شد  بر و در يكي از قبايل جنوبي كشورش زندگي ميكرد ب. اسم آكواك كه و ه شمال او توسط مردي مسلح ربوده

در آنجا هم ميخوابيدو بزندگيش ادامه. برده شد اربابش او را مجبور كرده بود كه در ساعتهاي طوالني در آشپزخانه كار كندو
و عقيده خودنمايد. ميداد و رسمهاي. ارباب تالش ميكرد كه او را پيرو مذهب و مجبورش مينمود تا سنتها به او نام جديدي داد

و خداوند را عبادت مينمود. آكواك كوچك ايمانش را رها ننمود اما.او را پيروي كند  در رازگاهانش سرود ميخواند او بعقيده.او
او را از بردگي رها نمودند در بسياري از كشورها.خود براي مدت هفت سال پايبند بود تا اينكه يك گروه امور خيريه سوئيسي

بر سر ايمانداران و شكنجه هائي شد. آمده استچنين آزارها و پنج بار به زندان افكنده از كشيشان دلير بيست او را يكي و روزي
از پايش روغن داغ و بر ايمانش قائم بود. بر او ريختنداز پا آويزان نموده او و كشورهاي مختلف دنيا. ليكن در شهرها اين چيزها

و شكنجه استوار ايستادند. اتفاق مي افتد  سر ايمان خود تا پاي آزار بر و آنان همچنان داستان. حقوق مسيحيان پايمال گرديده
از دانيال سرمقاله اين روزهاست  ف. اين فصل و مشقت ايمانداران بوده استو اين فصل يكي از در تاريخ رنج . صلهاي برجسته

پادشاهي كه نبوكد نصر نام داشت ايفاگرنقشي است. اين پرتوي است ماوراي آنچه كه بسياري در حال حاضر تجربه كرده اند
م. كه در داستان دانيال خوانديم  دو واقعه در پس و برسميت شناختن او براي اقتدار و اشتياق هم نهفته كه در اين درس غرور

. آنرا مي آزمائيم

)٣دانيال(شمايل طالئي: واقعه نخست

!آيا ديده اي؟ غير قابل باور است. دورا بوقوع بسته بود در همه جا پيچيدهمهمه بابليان از حيرت آن چه كه در جلگه

از طالي خالص !يك مجسمه عظيم مردي

!ايكاش فقط يك انگشت طاليش را داشتم

در صبحگاهان بر روي تپه اي در اطراف شهر اشعه تيز آن رقص كنان در هنگام ستيغ خورشيد
و شانه طالئي تند سر سر زبانها. يس افكند تلئلوخود را بر بر و از فرسخها قابل ديد بود تنديس

از فلزات وخاك قرار"نبوكدنصر پادشاه عميقا. ميچرخيد  تحت تاثير تنديس ساخته شده
او دانيال.سر طال را بياد داشت"خصوصا... او در رويايش ديده بود)٢دانيال(گرفت براي مدتي

ر كرد.ا احترام مينمودو خداي آسمانها در ذهنش خطور او كمي. ليكن پس از مدتي دومين فكر
از دست داده بود را. رغبت خود را و بابل خداوند گفته بود كه پادشاهي ديگر بر خواهد خاست

و. سرنگون خواهد نمود  و پيشگوئي را تصحيح او در خيال ميپروراند كه شايد بتواند اين نبوت
پا"ه ميشد كه بتوانم نسخه المثني مجسمه را بسازم ولي تماماچ. دگرگون نمايد از سر تا به

او اين كار را انجام داد.و اين خواسته وي بود كه بابل را امپراطوري ابدي جلوه دهد! طال؟ او.و
و ملتزم بر و متعهد سر فرود آورند در مقابل تنديس او شوندميخواست تمامي كاركنان دربار را احضار نموده تا . اليزال بودن
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و معماران نبوكدنصر مشغول بكار شدند شد. مهندسين در جلگه دورا افراشته و٣٢بطول تقريبي. طولي نكشيد كه مجسمه متر
و طغيان بود.ترم٤عرض حدود  در واقع نمادي از سركشي او چيزي. پادشاه كالم خدا را به نبرد دعوت نمود. اين مجسمه

بر خالف بيان حقيقت در خصوص آينده كه  او نشان داده شده بود خلق نمودو جعلي را بعنوان سمبل حقيقي نبوت دانيال كه به
ن  او هويدا نموده بود مردم را اغوا بر و فريب. نبوكدنصر نقشي را بجاي شيطان بازي نمود. مودخداوند كسي كه منبع دروغ

و زندگي بود ايستاد).٨:٤٤يوحنا.(بود و حقيقت در مسير متضاد عيسي كه راه در نهايت او در پيشگوئي. خياالت و بنابراين
و فريب. بابل معرف مخالف گفته هاي الهي بود،كتاب مقدس بر دروغ وو قائم بود و مرگ ابدي كه تالش ميكرد حقيقت

و زندگاني جاوداني را وارونه جلوه دهد . اين مفهوم براي واضح شدن كتاب مكاشفه شكل گرفت. وفاداري

و سه مرد جوان عبراني نيز بهمين ترتيب بايد گزينه خود را انتخاب! گزينش نبوكد نصر مهم بود يك راه با دستاورد ابدي
.ميكردند

در نظر گرفته شده بود؟ بر مجسمه طالئي نبوكدنصر از تعظيم )٣:٦دانيال( چه مجازاتي براي خود داري

افكنده شدن در توده آتش○  

حلق آويز شدن○  

در چاه شيران○ افكنده شدن  

از نفوذ سياسي خود براي تحميل گونه اي پرستش استفاده ميكرد در كتاب مكاشفه خواهيم. نبوكدنصر و در اواخر فصول دانيال
و پيشگوئي تصوير شده است  در نبوت و حكومت تم مذهبي كه صورت اين بخش جعلي سيس. ديد كه چطور اختالط كليسا

از ده فرمان اظهار ميدارد. زشت خود را دوباره نمودار خواهد نمود امت خدا را مورد ستم قرار خواهد داد  خروج: نخستين دستور
از من نباشد"�ـ٢٠:٣ در برابر. هيچگونه بتي به شكل حيوان يا پرنده يا ماهي براي خود درست نكن. تو را خدايان ديگر غير

و كساني را كه با من دشمني كنند آنها زانو و آنها را پرستش مكن زيرا من كه خداوند خداي تو ميباشم خداي غيوري هستم  نزن
و چهارم نيز ميگردد. مجازات ميكنم از نفوذ سياسي خود براي."اين مجازات شامل حال فرزندان آنها تا نسل سوم نبوكدنصر

او. تحميل گونه اي پرستش استفاده ميكرد  و در و در كتاب مكاشفه خواهيم ديد كه چطور اختالط كليسا اخر فصول دانيال
و پيشگوئي تصوير شده است  در نبوت اين بخش جعلي سيستم مذهبي كه صورت زشت خود را دوباره نمودار خواهد. حكومت

 هياهوئي"ر گرد آمدند تقريبا همچنانكه برگزيدگان بابل اطراف شمايل نبوكدنص. نمود امت خدا را مورد ستم قرار خواهد داد 
در آمدند. بپاخاست و سنج ها بصدا شد. شيپورها و سراپا مسلح. ارتش مقتدر بابل به جمعيت نزديك سربازان زره پوش

شد. براي بسياري كه به اين جمع پيوستند اين گردهمائي برايشان مثل يك جشن بود.بودند و شراب به رايگان پخش آنها. غذا
كرد.در طول شب پرداختند به مهماني  و راهنمائي ها را با صداي بلند. ولي ناگهان جماعت سكوت سخنگوي پادشاه دستورات

و پرستش. خواند در آمدند همه مجبور به تعظيم و فلوتها بصدا و بربطها و نقاره ها و شيپورها هنگاميكه دسته موزيك سلطنتي
از دودكش آجري بهوا برخاست،در زمينه تاريك. مجسمه طالئي پادشاه شدند  از عبادت-دود بر مفهوم اينكه آنانيكه  تاكيدي

در تنور آتش سوزانده خواهند شد و دسته موسيقي شروع به نواختن نمود. خودداري كنند از. سخنگو عالمتي داد صداي نامفهوم
بر روي زمين كرن هر كسي بر"در آن منظره احتماال.ش كنددرياي جمعيت كه بدور مجسمه حلقه زده بودند شنيده شد  لبخندي

او. ليكن اين خوشي كوتاه بود. لبان نبوكدنصر خزيد و خبر ناخوشايندي را به از كلديان با عجله خود را بپادشاه رساندند تعدادي
. عرضه داشتند

سر تعظيم فرود آوردند چه چيزي نبوكدنصر را پس از آن غضبناك ساخت؟ بر شمايل )٣:١٢دانيال(هنگامي كه همه
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و عبد نغو مجسمه طالئي پادشاه را به سخره گرفتند○ و ميشك .سه دوست دانيال شدرك

از اينكه از جمعيت مرخص شوند به خانه برگشته بودندو عبد نغوكو ميشسه دوست دانيال شدرك○ .قبل

و ميش○ .و عبد نغو از تعظيم كردن خودداري كردندكسه دوست دانيال شدرك

و ميش. نبوكدنصر خشمناك بود او به آنها گفت.و عبد نغو را احضار نمودكاو شدرك
در مقابل مج اگر اين كار را نكنند. سمه كرنش كنند فرصت ديگري به آنان ميدهد تا

آنان كه ايستاده بودند سه جوان عبراني بودند. درشعله هاي آتش افكنده خواهند شد 
در برابر پادشاه مقاومت مينمودند  اين سه مرد جوان فرصتي براي فكر كردن. كه

و ميش. آنان بيدرنگ به پادشاه پاسخ دادند. نداشتند هو عبدنغو به پادشاكشدرك
:گفتند اگر او آنان را بداخل تنوره آتش بيندازد

)٣:١٧ دانيال(

بر عليه حكومت طغيان خواهند نمود○ .دولتمردان پادشاهي

آورد○ از آتش زنده بيرون خواهد .خداوند آنان را

و آنان بخاطر خشم پادشاه شهيد محسوب نسلهاي آينده آنان را محترم خواهند شمرد○
.خواهند گشت

و ميش :٣دانيال:(و عبدنغو به پادشاه گفتند حتي اگر در شعله هاي آتش بميرندكشدرك
١٨(

و مجسمه طالئي را پرستش نخواهند نمود○ .بتهاي نبوكدنصر را خدمت نخواهند نمود

شد○ .بالفاصله به بهشت برده خواهند

از پادشاه سرپيچي نموده اندبا خشنودي خواهند○ و به علم اينكه .مرد

از! چه عجيب ؟ شما با شعله هاي آتش روبرو خواهيد بود كه دود سياه در چنين وضعيتي قرار داشته باشيد چه خواهيد نمود اگر
مي. مرگ حتمي است. شعله هاي آن زبانه ميكشد از مرگ  شيطان- افتادند اگر آن سه نفر عبراني ترديد داشتند به فكر نجات

در برابرشان بايستد و تا. ميتوانست سوء استفاده نموده و باعث شد ليكن آنان به ايمان خود متمسك شدند مثل لنگر كشتي
و شرط متابعت كنند و پروردگارشان را بدون قيد و پاسخي سريع بدهند . تصميمي

و ميشك وعبدنغو باور داشتند كه خداوند آسمانها با آنهاست بر. شدرك و چيزي ممكن است ولي آنها تصديق نمودند كه هرراه
او اخطار صريحي را به پادشاه.دآنها در باره سرنوشت اورياي نبي مطلع بودن. وفق مرادشان انجام نشود در همان اواخر چند سال
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در باره فسادش داده بود او را مجازات نمود. يهوياكيم آيا هرگز احساس)٢٣ـ٢٦:٢٠ارميا.(كه آن شهريار بطور ناجوانمردانه
از ديگران منزوي شده ايد؟ شايد بر يك مزاح ظالمانه نژادپرست  يك. انه نخنديده ايد كرده ايد كه بعنوان فردي متفاوت شايد

و مبتذل را براي ديدن انتخاب نكرده باشيد در محل كارتان. برنامه تلويزيوني بيروح و غريب شايد ايمان شما را يك فرد عجيب
و رستگاركننده عظيمي است. به مسخره گرفته باشد او باشيم. خداوند رهايي بخش او اجازه ميدهد كه شاهدان ولي گاهي وقتها

م بر دوشش. يگذارد بجاي پيروز شدن شكست بخوريمو و گرانباري در باغ جتسيماني احساس كرد كه تنها شده وقتي كه عيسي
او همچنان بدعا پرداخت. سنگيني ميكند  به: زماني كه با صليب مرگ روبرو شد و اراده توست كرده شود نه آنچه كه خواست

تا. خواهش من  به. چنين كنيد خداوند به شما كمك خواهد كرد خداوند ميتواند از شكست آشكارو انزوا استفاده كند تا آن را
و پيروزي مبدل نمايد و رافت مسيح را اعالم خواهيد نمود. صلح . تنها مطمئن باشيد كه دوستي

شا.بسيار بجاست كه كشته شدگان در راه مسيح را بياد آوريم در: يسته هستند تا شهيدان مسيح خوانده شوند آنان اجسادي
بر.افرادي ناجوانمردانه با چاقو كشته شدند. جنگلها يافت شد  و بزرگاني كه طناب دار برخي جسد قطعه قطعه شده شان پيدا شد

و. گردنشان آويخته شد  گر چه مرگ آنان نيز شايد زماني را كه با مرگ روبرو شدند نام خداي پدر را زمزمه كردند گفتند اي پدر
هر چه كه اراده مقدس توست كرده شود . ترسناك است ولي

بر مجسمه نبو از اينكه ديد آن سه جوان عبراني از تعظيم كدنصر پس
)٢٣ـ٣:١٩دانيال(طالئي تمرد ميكنند چه كرد؟ 

در آتش افكنده شوند○ .دستور داد كه بالفاصله

كردآنان را بخاطر اينك○ .ه در دربار خدمت ميكردند عفو

.آنان را به زندان افكند تا بخاطر خيانتشان محاكمه شوند○

پس از اينكه آن سه مرد جوان به آتش افكنده شدند چه اتفاقي افتاد؟
)�٢ـ٣:٢٤دانيال(

.يكباره مردند○

.شعله هاي آتش هيچ آسيبي به آنان نرساند. هيچ اتفاقي نيفتاد○

در مورد خداي حقيقي به مردم بگويندآنها قادر بود○ از مرگشان .ند قبل

در آتش چه ديد؟ )�٣:٢دانيال(نبوكدنصر

.جسد مرده سه دوست دانيال○

.فرشتگاني كه سه دوست دانيال را ترغيب ميكردند كه بعنوان شهيدان وفادار بخدا بميرند○

و فرد چها○ در آنجا بودسه دوست دانيال بدون هيچ آسيبي قدم ميزدند .رمي شبيه فرزند خدا هم



 اولين خود آموز كتاب مقدس مسيحيان به زبان فارسي

16 
 

در اينجا ميبينيم و محافظت خدا را و حمايت از نمايش قدرت !نمونه شگفت انگيزي

در ميان شعله هاي آتش با دوستانش ايستاد او به من وشما ميگويد. عيسي كه: در ميان اين رهائي بخشي شما مجبور نيستيد
ن. خودتان بميان شعله هاي آتش برويد  در ميان شعله هاي آتش قبل از شما قدم خواهم. يز با شما خواهم رفت من در واقع من

در پيش روي شما خواهم بود  و قدم به قدم و نااميديها. پس مشكالت خود را نزد من بياوريد. گذاشت و ترسهايتان تالشهايتان
بر آورده شود. رانزد من آوريد و خواه بزرگ– خود را نزد من آوريد ايمان. خواسته هايتان را نزد من آوريد تا . خواه كوچك باشد

آ در ميان در طول زندگي بارها بدون خدا . تش رفته ايد؟ ديگر مجبور نيستيد كه چنين كنيد آيا تا كنون احساس كرده ايد كه
ام. نترس من بهاي آزادي تو را پرداخته ام ..."٣ـ٣:١	اشعيا: وعده خدا را بشنويد . تو مال من هستي. من تو را بنام خوانده

از آبهاي عميق بگذري من با تو خواهم بود گ. هنگامي كه بر تو هجوم آورد نخواهم ذاشت غرق هنگامي كه سيل مشكالت
و ستم عبور كني شعله هايش تو را نخواهد سوزاند.شوي از ميان آتش ظلم زيرا من خداوند خداي مقدس تو هستم. هنگامي كه

."...و تو را نجات ميدهم 

 را بخوانيد٣٠ـ٣:٢٦دانيال

)٣:٢٧�٢٦دانيال(آتش با سه مرد جوان عبراني چه كرد؟

.هيچ آسيبي توسط شعله هاي آتش به آنها نرسيد. هيچ نشد○

و لباسهايشان سوخت وگرنه هيچ آسيبي نديدند○ .فقط موها

.آتش همگيشان را سوزاند○

در بار )٣:٢٩�٢٨دانيال(ه خدائي كه عبريان ميپرستيدند چه گفت؟درادامه اين تجربه شگفت انگيز نبوكدنصر

شد○ .از اين روز به بعد خداي عبرانيان نيز به خدايان بابل اضافه خواهد

.مبارك باد خداي عبرانيان كه هيچ خدائي نميتوانست چنين كند○

در گرفتن جان اين مردان جوان داشتم○ .از خداي عبرانيان آمرزش مي طلبم كه سعي

ا و عبدنغو در اين واقعه آتشين افتاد؟چه و ميك )٣:٣٠دانيال(تفاقي بر شدرك

.آنان براي استراحت به سرزمين خود يهوديه بازگشتند○

در مورد خداي حقيقي نمودند○ و شروع به آموختن به مردم از خدمت دربار بيرون رفتند .آنان

گم○ و مقام باالتري در پست .اشتپادشاه آنان را در حكومت بابل

او شاهد. پس نبوكدنصر تصميم گرفت تا خداوند را محترم دارد او ميتوانست انجام دهد؟ همه دولتمردان اطراف چه كار ديگري
متاسفانه تواضع. آنها ديده بودند كه كساني كه خداوند را محترم ميشمارند خدا نيز آنان را كمك خواهد نمود. قدرت خداوند بودند
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. فصل چهارم به ادامه داستان ميپردازد. آسمانها ديرپا نشدپادشاه در برابر خداي

)٤دانيال(علف خوردن همچون گاو: واقعه دوم

در آت بر آن داشت تا حكمي صادر آنچه را كه نبوكدنصر او را ش ديد
شد: كند بر عليه خدا سخن بگويند كشته خواهند او. كساني كه ليكن

و بسيار رنج برد در دانيال فصل. خودش خدا را فراموش كرد آنچه را كه
: اين سندي بسيار قابل توجه است. چهارم نگاشته شده مي خوانيم 

در آن  زمان نشان دهنده اين شهادت شخصي بزرگترين سلطنت جهان
او دخيل بوده است . است كه چطور خداوند در زندگي

در مورد آن چه كه برايش بوقوع پيوست چه مقصود نبوكدنصر پادشاه
٤:٢�١بود؟ دانيال   

در برابر دفترداران دربار تبرئه كند○ .او ميخواست خود را

در زندگيش آشكار كنداو ميخواست○ آور خدا را .نشانه هاي شگفت

در مورد زندگيش براي نسلهاي بعد باقي بگذارد○ و درست را .او ميخواست يك واقعه دقيق

)١٢ـ٤:١٠دانيال(پادشاه در رويا چه چيزي را ديد كه خدا به او داد؟

.درختي عظيم بسوي آسمانها رشد نمود○

بر○ .روي آتش قرارداردكوهي بزرگ كه بنظر ميرسيد

.يك طوفان هولناك كه همه پادشاهيش را نابود ساخت○

او را پريشان ساخت و انديشمندان را به بارگاه خود خواند. نبوكد نصر روياي ديگري ديد كه سخت در اين. او دوباره فرزانگان
در رويا ديده بود مع. زمان پادشاه بياد آورد آنچه را كه از شد. ني اين رويا درماندند ولي فرزانگان دربار نبوكد نصر. دانيال وارد

و.او درختي بزرگ را ديد كه آنقدر رشد كرد تا به آسمانها رسيد. درباره رويايش به دانيال گفت  و آن درخت براي حيوانات
و ماوائي شد شد. پرندگان مكان خ. ليكن فرشته اي از آسمان نازل كنده درخت. رد كنداو دستور داشت تا درخت را به قطعاتي

و تسمه اي آهنين اطراف كنده را بست )١٦ـ٤:١٣دانيال.(باقي ماند

در ميان سبزه ها و و مفرغي ببنديد و آن را با زنجير آهني و ريشه هاي آن را در زمين باقي بگذاريد ي صحرا ولي كنده درخت
و با حيوانات صحرا علف بخورد. رها كنيد او را تر كند او به عقل. بگذاريد شبنم آسمان بگذاريد براي هفت سال عقل انساني

(حيواني تبديل شود ) �١٦�١آيه.



 اولين خود آموز كتاب مقدس مسيحيان به زبان فارسي

18 
 

در لحظه مفهوم رويا را درك نمود پر ساخت. دانيال از نگراني ولي نبوكدنصر اصرار نمود تا آشكار. اين خبر خوبي نبود.و او را
:و سپس دانيال رويا را تشريح نمود. سازد كه چه درك نموده است

)٢٢ـ٢٠:	دانيال(درختي را كه پادشاه در خواب ديد سمبل چه چيزي بود؟

دانيال نبي○  

از بابل خواهد آمد○ .پادشاهي كه پس

نبوكدنصر○  

ا و ريشه كنده آن با تسمه شددررويا پادشاه ديدكه درخت قطعه قطعه شده �٤:٢اين معرف چه چيزي بود؟دانيال.ي آهنين بسته

شد○ .دانيال نبي مجازات خواهد

و آنرا نابود خواهد نمود○ .پادشاهي پس از بابل خواهد آمد

كه○ و خوي حيواني بخود خواهد گرفت تا بداند و از حالت بشري تغيير از دست خواهد داد نبوكدنصر پادشاه عقل خويش را
.م همه امور زمين استخداي آسمانها حاك

و بابل را حكمراني كند؟ )�٢ـ٢٣:	دانيال(چقدر بطول انجاميد تا كه نبوكدنصر به حالت اصلي بازگردد

هفت سال○  

ده سال○  

دوازده سال○  

و همچون گاو رفتار خواه: پيام رويا چنين است داز آنجائي كه نبوكدنصر تغيير روش داد بنابر اين دچار روان پريشي خواهد شد
از علف صحرا خواهد خورد و و به دشت رفته و. سال در اين وضعيت باقي خواهد ماند٧او براي مدت. نمود موهاي پريشان

او بهم تابيده خواهد شد تا جائيكه شبيه پرهاي عقاب خواهد گرديد و خم خواهد شد همانند. نامرتب ناخنهايش رشد خواهد نمود
رو. پنجه هاي عقاب در علم كه"بوانتروپي"را بارانشناسي اين رفتار با مصيبتامروزه  ميگويند حالتي كه مردم خيال ميكنند

و مانند يك حيوان رفتار ميكنند هر حال نبوكدنصر از اين فاجعه ميتوانست.گاو هستند در صورتيكه تسليمدر رهائي يابد ولي
او را انتخاب مينمود از و پيروي . خدا ميشد

از حالت بشري خارج شد؟ و از او گرفته شد از روياي نبوكدنصر گذشته بود كه پادشاهي ).٣٣ـ٢٨:	دانيال(چه مدت

شش ماه○  

دوازده ماه○  

دو ماه○ و چهل  
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آيا اين بابل بزرگ نيست كه من بنا كردم؟ در واقع بابل يك كالنشهر: پادشاه اعالن نمود،روي پايتخت با چشم اندازي بر
در. برجسته بود  و براي بازساخت بابل كمك نمودكه . تخريب شده بودمق٦٨٩نبوپلصر پدر نبوكدنصر آشوريان را شكست داد

از زيبائيهاي خود باليده بود از قبيل قص بر بسياري و باغهاي سقفي،رهاي زيبا شهر و زيارتگاهها در واقع باغهاي معلق. معابد
از هفت عجايب دنيا مطرح گرديده است . آن سرانجام به عنوان يكي

و جالل را از آن خود ميدانست ش كرده بود كه پادشاهيش توسط خداوند برقرار گرديده بودواو فرامو. نبوكدنصر تمام اين شكوه
او بگيرد از او ميتواند پادشاهي را او را از هم گسست.هم كرد.و همين شد كه خود خواهي عظيم . پادشاه حس واقعيت را گم

از اينكه نب )	٣:	دانيال(وكدنصر عقل خويش را بازيافت رفتار وي چگونه بود؟پس

از دست دادن فرمانروائيش لعن نمود○ .او خدا را بخاطر

و ثنا نمود خداي آسمانها را متبارك نمود وحرمت داد○ .او حمد

او مراقبت كنند سرزنش نمود○ از .او بتهاي بابل را بخاطر اينكه نتوانسته بودند

و التزام درست. نهايت تصميم درستي را اتخاذ نمود نبوكدنصر در او با همان سوال بزرگي كه براي دانيال پيش آمده. يك تعهد
و شماست–بود روبرو شد ما به تصميم درست. آيا يك دوست وفادار براي خدا باقي خواهم ماند؟ اين سوال نهائي براي من

ك. گرفتن خوانده شده ايم و زمانها؟ با چه كسي بيشتر رابطه آيا متعهد خواهيم شد در بدترين شرايط در كنار خدا بايستيم؟ حتي ه
او بخواهيد–داريد . با نبوكدنصر يا سه جوان عبراني؟ خدا بشما كمك خواهد نمود تا وفادار بمانيد مثل سه مرد جوان چنانچه از

از خدا طلب كنيد . چرا كه نه؟ همين امروز

و نزديك بود كه به بيراهه ها كشيده شود و شرايط بد زندگي در كشورش نا اميد شده بود و بي پولي . جواني كه بخاطر بيكاري
ق از وي خواست تا و كه. بل از اينكه زندگيش تباه شود به او كمك كند نام خدا را بر زبان راند و مصمم شد با خدا نشست

و آنقدر ادامه داد. خداوند دربها را برويش باز نمود. براههاي خدا برود در همان حال شغلي پيدا كرد و به تحصيالت عالي پرداخت
و اجتماعي رسيد  غرور سراسر گاهي اوقات فراموش ميكرد كه خداو. كه به مدارج عالي علمي و او را پشتيبان بوده است ند

و نبوكدنصر را بياد مي آورد . وجودش را ميگرفت ولي بيدرنگ بخود مي آمد

و دعاي روزانه داشته باشيم ما بايد روابط خود را با در برابر مشكالتش. خدا ترميم كنيم بايد كالم خدا را مطالعه كنيم او ما را
و قوي خواهد ساخت در بيماري. ممكن است مشكالت زناشوئي داشته باشيم. روزانه استوار از عزيزانمان ممكن است يكي

من". ند وعده هايش را عملي خواهد ساخت خداو. ممكن است در محل كارمان درگيري داشته باشيم. باشد  پاسخ همه سوالها
و من شما را آرامش خواهم بخشيد. هستم . را بخوانيد)٣٠ـ١١:٢٨متي("نزد من آئيد

 نيايش

م و يا سخت با در زمانهاي خوب و بخاطر اينكه از تو متشكرم اي پدر بخاطر وعده هايت متشكرم هم اكنون تعهد.ن بوده اي
و نيازهايم را برطرف ميسازي. خود را نسبت به تو اعالم ميدارم  بنام عيسي دعا. شكرت ميگويم كه نسبت به من عنايت داري

 آمين. ميكنم
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 بخش سوم بخش سوم-- دويدن در مسير اشتباه دويدن در مسير اشتباه--مروري بر دانيال مروري بر دانيال

�و�كتاب دانيال نبي فصل

دو مسير براي دويدن هست و باخت.در ميدان زندگي تنها و برد يا سرانجام شكست وقتي بسوي شكست.دويدن براي نجات
و يا نيرويي نيست كه ما را متوقف كند. يك سرازيري با شتاب ميدويمميدويم اينطور بنظر ميرسد كه در  حتي ممكن.هيچ كس

از اين دويدن لذت ببريم است و قلب ما براي اين تكاپو به وجد مي آيد– براي مدتي  ولي چه مصيبت. جمعيت هلهله ميكنند
او. بودبار خواهد بود وقتي سرانجام دريابيم كه همه دويدنها براي هيچ و صليب و بدور از عيسي . كه ما در مسير غلط ميدويم

دو فرد ميگويد كه در مسير در باره دانيال بطور استوار. زندگي درجهت مخالف يكديگر ميدويدندفصل پنجم وششم كتاب دانيال
و يك پادشاه بنام بلشصر در مسير شيطان ميلغزيد  او متعهد بود ميدويد آن.و ثابت به سمت خدائي كه نسبت به نتايج انتخاب

د.دو فرد درسي را براي ما تدارك ميبيند كه در باره آن بتوانيم بينديشيم  و و تلو در حاليكه بلشصر وستانش در اطراف گيج شده
در حال اتفاق افتادن بود  در پشت ديوارهاي بابل در پوشش تاريكي شب بابل را با ارتش.تلو ميخوردندچيزي بد شگون داريوش

در آورده بود  در يك زمان انجام.خود بمحاصره و در كنار هم براي يك هدف و پارس ها اين آخرين فتحي خواهد بود كه مادها
آورد.دندميدا در مي در حيطه خود اكنون بابل. كورش كبير همتاي پارسي داريوش لحظه به لحظه قلمرو بيشتري از بابل را

در كنجي روبروي گربه گير افتاده بود  از خويشاوندان نبوكدنصر بعنوان فرمانرواي بابل حكومت. مانند موشي بود كه بلشصر
در دست بگيرد قبل ٣٩در دوازدهم اكتبر سال. ميكرد در كاخ از ميهمانيهاي بزرگ را .از ميالد او بر آن شد كه ميزباني يكي

در آنجا بودند و معشوقه هاي خود هنگامي كه شراب حواس را از آن جماعت گرفت هركسي. مهمترين مردان بابل با همسران
در آمد و جوش و جنب بر پا شد كه حدود. برقص ا٢٣اين مهماني زماني با.ز مرگ نبوكدنصر ميگذشت سال عصر طالئي بابل

رو به انحطاط ميرفت  در ساعت شني بود. جانشين نااليق در حال پائين ريختن .و حال براي اين امپراتوري شن ها بسرعت

او نفوذ ناپذير است و هراس زيرا او احساس ميكرد كه شهر كس. بلشصر به مهماني خود ادامه ميداد بدون هيچگونه بيم هيچ
در اطراف قلمرو بوجود آورده بوددروازه هاي آن قلعه. كه كسي بتواند ديوارهاي نيرومند بابل را بشكندفكر نميكرد . هائي را

و رود فرات و آب شهر را بوفور مهيا ميكردانبارهاي خانه هايش مملو از مواد غذائي بود بگذاريد.در ميان شهر جاري بود
!دشمنان بيايند

دانيال(در خالل آن مهماني مستانه بلشصر چه دستوري را به خدمتگزارانش داد؟:٢(

گا○ او را محظوظ نمايندمشاطه و برقصند تا و بزم آوران را بگوئيد تا بنوازند .ن

از معبد اورشليم به غنيمت گرفته بودند بياورند○ و نقره اي را كه .ظروف طالئي

پر كنند○ و ظروف خالي از غذا را .غذاهاي بيشتري بياورند

در معبد اورشليمبراي عبادت خداي آسمان. ظروف طالئي براي امور عبادي وقف شده بود و.ها  ستيزجويانهاين حركت متكبرانه
از مصيبت از او بر گرفت . آخرين شانس پادشاه را براي گريز

و شيون در تاالر كاخ طنين انداخت و به ديوار قصر اشاره ميكرد. ناگهان بانگ ترس او با شيون.بلشصر روي پاهاي خود ايستاده
و نوش افسار گسي! گفت بنگريد كرد. خته ناگهان به سكوتي مرگبار متبدل شد عيش صدائي. اين ديگر چيست؟ فردي نجوا
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! آن يك دست ميباشد! يك دست: خوفناك اعالن نمود

)�:�دانيال( چه نشانه خارق العاده اي بوقوع پيوست؟در اوج ميهماني

شد○ .در مقابل ديوار انگشتان دست مردي نمايان

. همه را در آن سالن كور كرد"نوري درخشان تقريبا○

. داده استفرشته از آسمان ندا داد كه خداوند آخرين فرصت را به پادشاه براي توبه از گناهانش○

)�:�دانيال(ي چه بود؟واقعه بعد

بر روي ديوار واژه هاي عجيبي نوشت○ .دست بصورت خارق العاده

كرد○ و كاخ را نابود در آمده .نور درخشان بشكل گلوله اي

و به آسمانها بازگشت نمود○ .فرشته ناپديد شد

 واكنش بلشصر به اين واقعه خارق العاده چه بود؟

و به مهمانانش گفت كه در هراس نباشند زيرا كه بتهاي بابل قادر خواهند بود تا از آناناو اين واقعه○ را ناديده گرفت
.محافظت كنند

و خود را پنهان نمود○ .او ناگهاني به ميهماني خاتمه داد

از ترس ميلرزيدند○ و پاهايش .او بحدي وحشت كرد كه دهانش باز ماند

از حكيمان خود خواست تا آن. آنچه را كه بر روي ديوار نوشته شده بود تفسير كنند بلشصر ولي آنان نتوانستند شرحي براي
شد. نوشته هاي عجيب بدهند در تمام كاخ پخش و. خبر آن حادثه در تب وقتي خبر به ملكه رسيد او با عجله به تاالر كه هنوز

و صداي ترسناك بود وارد شد  سر و مو. تاب از بلشصر خواست تا دانيال را براي. رد بررسي قرار دادو بسرعت وضعيت آنجا را او
. تعبير آن كلمات بخوانند

او قول داد كه او را غرق در او را فرد سوم حكومت در پادشاهيش نمايد چنانچه وقتي دانيال رسيد پادشاه به و  هدايا خواهد نمود
.او به پادشاه بگويد كه معني آن لغات چيست

.بتو خواهم گفت كه معني نوشته ها چيست. هداياي خود را نگاهدار○

و خداي آسمانها را خدمت نمائي معني نوشته ها را به تو خواهم گفت○ .اگر قول بدهي كه توبه كني

در اين امر توفيق خواهم○ تمامي سعي خود را خواهم نمود تا تفسير نوشته هاي روي ديوار را بگويم ولي ضمانت نميدهم كه
.داشت



 اولين خود آموز كتاب مقدس مسيحيان به زبان فارسي

22 
 

او خواهد. او نميتوانست وضعيت را با هيچ كاري خوشايند نمايد. دانيال نميتوانست پاسخ وعده هاي متملقانه پادشاه را بدهد
هر چه كه واقعيت هست در. را بخوانيد٢١ـ١٨ آيه هاي.گفت در اينجا دانيال بازگو خواهد نمود آنچه را كه خداوند تالش نمود

او را خدمت نمايد و در تمامي مدت. منظر عموم بلشصر را ترغيب نمايد كه او بايستي در برابر خداوند مقتدر تسليم شده
و ارتباط معنويبه"فرمانروائي بابل بعنوان امپراتوري جهان خداوند مكررا  او را درك نمايند  مردم بابل فرصت هائي داد تا اراده

و دستاورد. ولي فرصتي ديگر باقي نمانده بود. ولي بابليان قلبهاي خود را در برابر او سخت نمودند. با او برقرار كنند انتخاب راه
. آن

)٢٢:�دانيال(بلشصر گرچه ميتوانست از نبوكد نصر عبرت بگيرد در اينحال چه اشتباه سختي را انجام داد؟

در بارگاه وجود داشت○ .او مطمئن نبود كه ميراثي

فرو○ و در برابر خدا متواضع .تن نشداو

در برابرحمله دشمن مقاومت كنند○ .او قلعه هاي شهر را در حد الزم مستحكم نكرده بود كه بتوانند

اي"٢٣آيه ."تو بر ضد خداي آسمانها برخاسته

در جهت مسير اصلي. بلشصر به خداوند پشت نمود او ميدانست كه چه چيزي درست است ولي او مسير اشتباه را براي دويدن
ا شد. نتخاب نموده بودزندگي دور از خدا . او

و كنيزانت در تو به خداي آسمانها بي حرمتي كردي" ٢٤�٢٣آيه هاي و زنان او را به اينجا آورده با بزرگان و جامهاي خانه
و نه ميشنوند و سنگ ساخته شده اند كه نه ميبينند و چوب و آهن و مفرغ و نقره از طال و بتهاي خود را كه آنها شراب نوشيدي

ت در دست اوست و سرنوشتت را. مجيد ننموديو نه چيزي ميفهمند پرستش كردي ولي آن خدا را كه زندگي پس خدا آن دست
خدا روزهاي. منا يعني شمرده شده: معني اين نوشته ها چنين است" منا منا ثقيل فرسين". فرستاد تا اين پيام را بنويسد 

و تو را ناقص. ثقيل يعني وزن شده.و دوره آن بسر رسيده است. سلطنت تو را شمرده است در ترازوي خود وزن كرده  خدا تو را
شد. فرسين يعني تقسيم شده. يافته است و پارس ها داده خواهد و به مادها ."مملكت تو تقسيم مي شود

بر ديوار بنويسد! شگفتا لر. خداوند خود آن دست را فرستاد تا آن پيام ويژه را سر تا به پا از . زيده باشد آن پادشاه مقتدر بايستي
. آخرين چيزي كه پس از آن شنيد پيام خدا بود

. را بخوانيد٢٨تا�٢آيه هاي

ل غات بر روي ديوار چه بود؟معني آن  

)�٢:�دانيال(دانيال در باره معني آن چه گفت؟. بود" منا"اولين واژه كه بر روي ديوار نوشته شد

و آن تمام شده○ .خداوند روزهاي تو را شمرده

.خداوند يك فرصت ديگر بتو براي توبه خواهد داد○
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.خداوند اولين پسر تو را خواهد كشت○

در باره )٢٧:�دانيال( چه گفت؟"ثقيل"دومين واژه دانيال

و تو را ناقص يافته است○ در ترازوي خود وزن كرده .خدا تو را

.تو در عوض اينكه با عدالت فرمانروائي كني به مهماني پرداختي○

.تو بجاي توكل به خداي آسمانها به بتهاي بابل متوسل شدي○

در باره سومين واژه )٢٨:�انيالد( چه گفت؟"فرسين"دانيال

شد○ و ويران خواهد و خداوند را خدمت نكني مضمحل در صورتيكه توبه نكني .پادشاهي تو

از نظر اقتصادي شكست خواهد خورد○ و .پادشاهي تو بخاطر عدالت ضعيف شده

شد○ و مادها داده خواهد و به پارس ها .پادشاهي تو منقسم شده

در همان شب چه واقع شد؟ )٣٠:�دانيال(پس از آن

شد○ .پادشاهي به پسرش سپرده

شد○ و پارس كشته .بلشصر با حمله ماد

و به اقتدار خداوند آسمانها شهادت داد○ از گناهانش توبه كرد .بلشصر

و خوشگذراني بابل محاصره شد و. مورخين ميگويند در شب ضيافت آنان مخفيانه كانالي را در قسمت پائيني رود حفر نموده
به. آن كانال منحرف ساختند جهت رود را به  و از زير باروهاي ديوارهاي شهرعبور كردند و سربازان داريوش به رودخانه زدند

و پارس بعنوان دومين امپراتوري جهان جايگزين شدند.و بسرعت مدافعان بابل را مضمحل كردند. خيابانها سرازير شدند  .و ماد
از آنچه بود كه در و بازوهاي. پيشگوئي فصل دوم دانيال آمده استاين وقايع يك شرح اجمالي سر طالئي راهي بود براي سينه

چه. بابل به اين جهت شكست خورد كه توسط مدافع خودش رها گرديده بود. نقره اي به شهروندانش نشان داده شده بود كه
بر ضد خدا طغيان كردند  بس: ميشود كه بگويد گاهي اوقات خداوند مجبور. چيزي درست است ولي آنان آشكارا ديگر

بر كند نشان. كتاب مقدس نمونه هائي را ارائه نموده است. كافي است.است همچنين واقعه نوح هنگاميكه سيل بنياد هستي را
و آتش نابود گرديد.داده شده است  و غموره با گوگرد در زمان لوط شهرهاي سدوم و اين واقع.و همچنين واقع شد وقتي كه

و تمامي تصميمات براي. زماني كه تاريخ دنيا به آخر رسد خواهد شد زماني فرا خواهد رسيد كه بشر سرنوشت خود را اتخاذ كند
از خدا جدا سازد بلشصر تصميم گرفته.هميشه ممهور خواهد شد  ولي در فصل ششم دانيال داستان. بود كه مسير خود را
او براي ادامه حركت با تداوم درمسير. وفاداري به خدا با دليري توسط دانيال. متفاوت ديگري را مي يابيم و عزم استوار تصميم

در بلشصر ايجاد نمود كه با سرسختي با نقشه الهي مق وقتي خودكامگي هاي بلشصر با اراده. اومت كنداراده خداوند تقابلي خشن
و هوس خود باشد  او تصميم گرفت تا پيرو هوي در آمد در تضاد در. خداوند ولي وقتي دانيال مورد آزمون قرار گرفت انتخابش

و سختيها مجبور نيستند كه روح ما را تحت فشار قرار بدهند. نظر خدا مقبول آمد   خواهند ساخت تا ما آنها ما را قادر. وسوسه ها
و شبيه مسيح گرديم . بيشتر رشد نموده
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در فصل ششم ب،در زمان پيشامد ها و دانيال شد	٨ه پختگي سن رسيد در اينجا مردي كه زندگي پرثمرش نشان. ساله
و ايمان باشد بر زندگيش ميباشد. دهنده اين بود كه خدا ميتواند مرجع پشتيباني ي نبي يك گواه 	:�	 اشعيا–كالم اشعيا

از شما مراقبت خواه" و موهايتان سفيد شود و تا زماني كه پير شويد كردمن خداي شما هستم از شما.م و من شما را آفريده ام
و نجات دهنده شما خواهم بود. نگهداري خواهم نمود  در باالترين مقام."شما را با خود خواهم برد داريوش پادشاه دانيال را

به. حكومت منصوب نمود مقامي يكسان با قائم مقامي حكومت  ولي ديگر مقامات هيئت حكومت از مقام اين فرد عبراني
او نمودند– اين خارجي-سادت در آمدندح بر عليه اين مردان تله. آنها مقام دانيال را طلب ميكردند.و شروع به دسيسه چيني

و منتظر زماني شدند كه او در اين تله گام نهد . بگذاريد به نكات برجسته اين داستان نگاه كنيم. اي براي دانيال آماده نموده

بر عليه دانيال نبي پيدا كند چه اتفاقي زماني كه صدر اعظم حكومت جديد پارسيان تالش نمود تابهانه اي براي تهمت زدن
)	:�دانيال(افتاد؟

و متمول يافتند بخاطر سالهاي متمادي كه از دولت بهره جسته بود○ .آنان او را ثروتمند

او نيافتندآنان○ و تقصيري بر عليه . هيچ اشتباه

از دانيال توطئه اي را يافتند كه قصد داشت حكومت جديد داريوش را ساقط كند○ .آنان

بر عليه دانيال عقيم ماندند زيرا از يافتن تهمتي معتبر (آنان )٦:٤دانيال:

در همه حال وفادار بود○ .او

در پنهان كردن خطاها زيرك بود○ او

او محافظت ميكردنداو○ از و او را پوشش داده . دوستان زيادي داشت كه اشتباهات

در ارتباط بود با (تنها ناحيه اي كه متهم كنندگان فكر كردند كه ميتوانند برعليه دانيال بكاربرند )�:�دانيال:

در حكومت○ خدمت  

بعد مذهبي نگاه داشتن قانون خدا○  

امور شخصي مالي○  

كهچه ترفندي را ( اين دولتمردان حكومت بكار بستند؟ آنان پادشاه را ترغيب نمودند تا اعالن نمايد )٩ـ�:�دانيال:

شد○ از دربار ساقط خواهد از پرستش بت شير طفره رود .هر كس كه

از روزه سي روزه سرپيچي كند تركه خواهد خورد○ .هركس كه

هر خدائي سجده كند در چه شيران○ روز به شدهركس تا سي . افكنده خواهد

)١١ـ١٠:�دانيال(دانيال پس از اينكه حكم پادشاه را شنيد چه كرد؟
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در روز خداوند را عبادت نمود○ و آشكارا سه بار .او از حكم داده شده سرپيچي كرد

او چكار ميكند○ در شب هنگام عبادت ميكرد تا كسي نفهمد كه .او مخفيانه

.بر است به عبادت نپردازداو مصمم شد تا زماني كه فرمان معت○
و خداي آسمانها را تمجيد. فتنه جويان لحظه اي را براي گزارش دادن به پادشاه غافل نماندند او حكم سلطنتي را نقض كرده

او مجبور بود. پادشاه حس كرد كه هيچ انتخاب ديگري باقي نمانده است.و مجازات آن رها شدن در چاه شيران بود. كرده بود 
شد. خود را نگاه دارد كه حكم و دانيال به چاه شيران افكنده بر زبان. حكم اجرا گرديد از ايمان پادشاه كلمات قابل توجهي
او را عبادت ميكني تو را برهاند: جاري كرد . خداي تو كه هميشه

در اين مورد داشتيد؟ آيا تا بحال بر زمين زدن شما برايتان توطئه چيده است؟چه احساسي كسي براي
 

 عادالنه نيست كه دانيال به چاه"زيرا پادشاه ميدانست كه اين اصال. داريوش كسي را محكوم كرد كه نميخواست محكوم كند
در كاخ گذراند او تمامي شب را بدون اينكه بخوابد و را. شيران افكنده شود اين داستان. آرامش خوابيددربه هر حال دانيال شب

و چه كسي آنرا ميتواند پس بگيرد  و سالمتي است و پريشاني. تصوير روشني بما نشان ميدهد كه چه كسي خالق صلح تقصير
از  و سالمتي اعطا ميكند. شادي ما را به تباهي ميكشاند كار اشتباه بيش در ميان. ولي پيروي از خداوند بما بوفور صلح حتي

او ما را كمك ميكند . سخت ترين لحظه هاي زندگي

و سواالت زير را پاسخ دهيد٢٣ـ١٨آيات . را بخوانيد

در چاه شيران انداخته بود چه كرد؟پاد روز كه دانيال را از يك )٢٢ـ١٩:�دانيال(شاه پس

.او بدن دريده شده دانيال را يافت○

و خون آلود بود○ .او تنها رداي دانيال را يافت كه پاره شده

و غير مصدوم يافت○ .او دانيال را زنده

او انجام داده است )٢٢:�دانيال(؟دانيال گفت كه خدا چه كاري براي

.او فرشته اي را نازل نمود كه دهان شيران را ببندد○

و دانيال ايجاد كرد كه نتوانند به دانيال آسيبي بزنند○ .او ديوار ماوراء الطبيعه اي بين شيران

.او فرشته اي را فرستاد كه شيران را تا صبح در خواب عميق فرو ببرد○

)٢٢:�دانيال.(ران به او آسيبي به وي نرساندنددانيال چه دليلي را ارائه نمود كه شي

او پيامبر برگزيده بود○ .خداوند دانيال را محافظت نمود زيرا
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و معصوميت دانيال باعث شد كه چنين واقع شود○ .بيگناهي

او خدا را پيروي○ از بابت اينكه . ميكنددانيال مدعي شد كه وعده خدا بود كه هيچ چيزي نتوانست به او آسيبي برساند

)	٢:�دانيال(بر كساني كه اين خدعه را براي دانيال چيدند چه واقع شد؟

و مجبور شدند كه زير نظر دانيال خدمت كنند○ از مقام خود خلع گرديده .آنان

و قول بدهند كه اجازه خواهند داد كه او خدائي را كه انتخاب كرده پرستش○ از دانيال طلب بخشش كنند آنان مجبور شدند
.ندك

و توسط شيران هالك شدند○ .آنان بيدرنگ به چاه شيران افكنده شدند

و دشوار روبرو بود! چه پيام قدرتمندي اگر او آشكارا خداي. دانيال با انتخابي سخت
او مصمم شد تا عبادت. آسمانها را سجده ميكرد به چاه شيران افكنده ميشد  ليكن

ن. نمايد . داد يا اينكه شيوه زندگي خود را تعديل نمايداو عبادت معمول خود را تغيير
در نيامد  بما ميگويد او شكر گزاري نمود١٠آيه.او بخدا اعتماد داشت. اوبزانو

او چنين بود او توسط شيران تكه تكهاز انتظاربا. همچنانكه سنت –شدخواهد اينكه
 هائيو همان وعده.او به وعده خداوند توجه داشت. دانيال همچنان شكر گزاري ميكرد

. آن وعده ها ما را قادر خواهد ساخت تا شبيه دانيال باشيم. كه بما نيز داده شده است

و قوت ماست ماوخداوند ملجا بر اين ما نخواهيم بنا. مددكار حاضر در رنجهاي
"...هراسيد

و قوت ماست" ٢�١:�	مزمور به"او مددكاري است كه در سختيها فورا. خدا پناهگاه
به. كمك ما ميشتابد از جاي بجنبدو كوهها بنابراين ما نخواهيم ترسيد اگر چه زمين
."قعر دريا فروبريزند

هم" ٤:٧�٦فيليپيان و براي هيچ چيز غصه نخوريد در عوض براي و هرچه الزم داريد به خداوند بگوئيد ه چيز دعا كنيد
او تشكر نمائيد از ."فراموش نكنيد كه براي جواب دعاها

در زمين زندگي وجود دارد دو راه براي دويدن در مسير خالف او بدويد. بياد داشته باشيد فكر نكنيد. يا بسوي خدا بدويد يا اينكه
و مرتب. از دويدن بسوي خداي آسماني باز داردكه هيچ چيزي وجود ندارد كه شما را هيچ چيزي نيست كه خدا نتواند آنرا برقرار

در چيزي است كه ما ميگوئيم غير ممكن بنظر ميرسد. كند بر موانع فائق آئيم.!او متخصص پس. او ميتواند بما كمك كند تا
ن–بگذاريد تا براي يك مسابقه خوب بدويم بر هدف در، يكو متمركز كنيمو چشمان خود را  بر عيسي مسيح كسي كه ايمان را

او را در مسير درست زندگي. ما الهام ميكند او تمامي نيازهاي ما را برطرف خواهد ساخت اگر ما ملكوت عيسي وعده داد كه
دلو) عدالت(بطلبيم  او توكل داشته باشيمبا تمامي  اكنون چه داريد كه به عيسي بگوئيد؟. بر

 يايشن

از زندگي من باشي و ميخواهي بخشي از اينكه مرا دوست داري در زندگي خود"لطفا. پدر متشكرم مر كمك كن تا اراده تو را
و. درك كنم از تو تشكر ميكنم. اعتماد عطا كنيبتو نياز دارم كه بمن ايمان  آمين. بنام عيسي
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 بخش چهارم- پرده اي بروي آينده–مروري بر دانيال

٧دانيال

و رون با مشكلي بزرگ در جنگلهاي گينه نو روبرو بودند كه. دو نفر از بچه هاي كالج بنامهاي جان آنان ماموريت داشتند
ولي بخاطر گم كردن راه در محلي بدون مترجم فرود.ي به مردم برسانند پيام كتاب مقدس را به كمك روستائيان محل 

و با مردمي بدوي كه هنوز برخي از آنان آدمخواري ميكردند روبرو شدند. آمدند . در آن مكان دور افتاده خود را تنها يافته
يا. آنها نميتوانستند با مردم آنجا ارتباط برقرار كنند و در. چه بخورندو نميدانستند كجا بمانند قرار بود يك روستائي مسيحي

و رون نميدانستند كه چگونه با او ارتباط برقرار كنند. آن محدوده وجود داشته باشد  به. ولي جان آنان دعا كردند كه خداوند
و سفيد پوست را ديدند كه از ميان جنگلها مستقيما. آنان كمك كند  آ"در يك لحظه مردي قد بلند او.يد بسوي آنان مي

و همكارش براي ترجمه كتاب مقدس آمدند. يك اندونزيايي را بهمراه خود داشت . مرد سفيد پوست

و جاي و جان اينرا بدانند اين مردان مكاني را براي خدمت آماده كرده ي را براي سكونتشان مهيا كرده قبل از اينكه رون
و رون كمك كردند تا همه عبارتهاي الزم را كه نياز دارند بدانند يادداشت كنند. بودند بر. آنان به جان با گذراندن ساعتها

و فرهنگ لغات آن دو مرد گفتند و مجددا"بعدا: روي ديكشنري پس از اينكه آنان. بطرف جنگل رفتند" شما را خواهيم ديد
و نه تجهيزات. ميان جنگل ناپديد شدند راز اين مكان شروع به كشف شدن نمود در  . آن دو مرد نه كوله پشتي داشتند

و. چندين روز مسافرت با زحمت در ميان جنگل بطول ميكشيد تا به شهري برسند و جان نميدانستند به كجا آمده اند رون
كه. در زمان نياز تنها از آسمان نازل شده بودند"بنظر ميرسيد آن دو مرد دقيقا. به كجا خواهند رفت  و جان قادر شدند رون
. در تمام آن مدت آنان حس ميكردند كه فرشتگان در كنار آنان هستند. پيام انجيل را برسانند 

و قدرت خويش.د بجاي ما ميتواند از روشهاي ماوراء الطبيعه استفاده كند خداون و به اشتياقات ما نظر دارد او بما توجه دارد
و ما از اين شگفت زده هستيم. شيطان هميشه سعي ميكند تا در بركتهاي خدا مداخله كند. را براي خيريت ما بكار ميبرد 

و شيطان بازنده زمان خواهد بود. جام شود كه چرا او اجازه داد تا اين مداخله ان در. اما خداوند در نهايت برنده زمان است
خداوند. خداوند بما يك نگاه اجمالي از حوادث آينده را خواهد داد كه بطرف اوج تاريخ الهي پيش خواهد رفت٧دانيال

 گاهي اوقات قادر به ديدن راهنمائيهاي!آري. آسماني محبوب ميخواهد بما اطمينان دهد كه در نهايت بكجا خواهيم رفت 
شنيدن خبر قتل يك دانش آموز توسط. اين بسيار سخت است كه فرزندي از سرطان خون بميرد. خداوند نيستيم

در. ولي خداوند بيش از همه ما از اين وقايع حزن انگيز رنج ميكشد. همكالسي اش سخت خواهد بود  او حتي بيش از اين
م  بنابر اين پس از رفع آن هرگز دوباره.و خداوند در حال برنامه ريزي براي رفع گناه است.ا را ميكشد جراحت هاي گناهان

. اتفاق نخواهد افتاد

ا  بما داده است كه كمك خواهد كرد تا بفهميم چه قطعه هايي از زندگي٧طالعاتي را خداوند در دانيال بگذاريد ببينيم چه
شد�در پايان دانيال. را بايد بهم جور كنيم و پارس سركوب  به زندگي گذشته پادشاه٧دانيال. بلشصر توسط نيروهاي ماد

سال از مرگ٩در آن زمان. قبل از ميالد باز ميگرداند ��٣و ما را به اولين سال حكومتش در حدود. اشاره اي ميكند
و هفتاد ساله بود. نبوكدنصر ميگذشت  در. دانيال مردي ميانسال او روياي مجسمه را كه از فلزات گوناگون ساخته شده بود

. حدود پنجاه سال پيش از اين تعبير كرده بود

در. آن روياي نبوي كه هر پادشاهي ديگر پادشاهي را خواهد بلعيد در يك نگاه اجمالي سخت بنظر ميرسيد بسياري از مردم
در. مراحل جنگها قصابي شدند   آينده ولي بياد داشته باشيد كه خداوند به مردم يك نگاه اجمالي را از قبل ميدهد كه بدانند
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 در حال انجام اعمالي بود كه باعث عاقبت به خيرياو بطور ساده. او دليل اين نزاعها نبود. چه در انتظار دنيا خواهد بود
شد. شود اين همان نوع ارتباطي. خداوند چنين است. او با مردم به درستي سخن گفت كه بدانند چه بر دنيا واقع خواهد

د  و صحيح. اشته باشيم است كه او ميخواهد با يكديگر خالص(صميميت خالصانه تنها وقتي اتفاق مي افتد كه رابطه آشكار
كه. است)و بي ريا  و عشق را بما تابانيد تا بفهميم كه آرزوي او اين است حتي در نبوتهاي تاريك خداوند بارقه هاي اميد

و رنج را براي هميشه از زندگي ما از ميان بردارد به. گناه : چند يادآوري نگاه كنيمبگذاريد

و نژاد او را خدمت كنند"-٧:١٤دانيال و قدرت سلطنت به او داده شد تا همه قومها از هر زبان و جالل او.و اقتدار قدرت
و سلطنتش بيزوال است ."ابدي

.ولي سرانجام برگزيدگان خداي متعال تا ابد قدرت سلطنت را بدست خواهند گرفت"١٨آيه

و قدرت سلطنت اين پادشاه از او گرفته شده بكلي از بين خواهد"�٢‚٢٧آيه هاي  اما پس از آن داوري آغاز خواهد شد
خ. رفت و عظمت تمام سلطنتهاي دنيا به برگزيدگان خداي متعال واگذار شدآنگاه قدرت ."واهد

شد. او ظفر خواهد يافت: وعده هاي خداوند به يك نكته قوي اشاره خواهد داشت و گناه. امت او پيروز خواهد شيطان
و ناپديد خواهند شد  در اين زمان ممكن است سختي وجود داشته باشد ولي پاياني ارزشمند خواهد. شكست خواهند خورد

و تاب ميخورد تصور كنيد كه دانيال در رختخوابش. داشت وقتي ميخوابد فكر ميكند كه اين خواب نيز همچون. پيچ
. دانيال در كناره ساحل است. خوابي كه هرگز فراموش نخواهد كرد. اما خواب بسيار عجيبي ميبيند. خوابهاي ديگر است 

مي. يك واقعه خطور ميكند و بسوي ساحل يورش بزودي دانيال. برددر ميانه اين آشوب شيري از تاريكي پديدار ميشود
اين خواب. سه حيوان عجيب ديگر از دريا به بيرون ميجهند. هيكل شير را ميبيند كه با گامهاي بلند بر سطح دريا ميخرامد 

كه٢٢ـ١٨آيات. چه معنايي دارد؟ اين چهار جانور بزرگ چهار پادشاه هستند كه بر زمين سلطنت خواهند كرد   بما ميگويد
آيا با اين مطلب آشنا هستيد؟ آيا. اين چهار سلطنت بپايان رسيد سپس ملكوت خداوند برپا خواهد شد بعد از اينكه حكومت

 را بياد مي آوريد در باره روياي نبوكد نصر در خصوص آن مجسمه كه از چهار فلز ساخته شده بود؟ خداوند اكنون٢دانيال 
. بگذاريد ببينيم كه خداوند چه اخباري را ميخواهد برايمان آشكار سازد. ميخواهد خالء اطالعاتي را با اين مطلب پر كند

)	:٧دانيال(در رويايي كه دانيال ديد اولين حيواني كه از دريا بيرون آمد چه بود؟
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خرسي با ده چشم○  

شتري با بال بر روي كوهان○  

يك شير با بالهاي عقاب○  

اين معرف پيروزي سريع. او بالهاي يك عقاب را دارد. اين شير با شيرهاي ديگر كه در باغ وحش ميبينيد متفاوت است
و شبيه انسان ميشود. ميباشد و تندخو به فردي آسيب پذير اين پاد. ولي اين شير بالهايش را از دست ميدهد شاه بي باك

و از دست دادن ظفر. مبدل ميشود  مي. اين نشان دهنده از دست دادن قدرت ميباشد و اين همان است كه در بابل اتفاق
و پارس واگذار نمود. افتد را،جالب توجه اينكه باستان شناسان. او امپراطوري را به ماد  قبل از �٠�ـ�٣٩( بابل باستاني
شد. كشف كردند)يالدم و نقوش حجاري شده بر روي ديوارها نمايش داده . كه اغلب با سكه هاي شير بالدار

.اين خرس در يك طرف قوز داشت. با سنگيني از دريا بيرون آمددومين حيوان خرس بود كه

�:٧دومين حيواني كه دانيال در رويا ديد چه بر دهان داشت؟دانيال

يك بره○  

سه دنده○  

دندانهايي از برنز○  

و پارس خرس معرف قوز در يك طرف سمبل اين واقعيت بود كه پارسها. بود)قبل از ميالد٣٣١ـ�٣٩(پادشاهي ماد
و پارس قبال. درت بيشتري از مادها داشتندق و مصر كه ماد و ليديه  آن را فتح كرده بودند"سه دنده معرف كشورهاي بابل

. بعنوان يك امپراطوري بزرگ بود

).�آيه( كه از درياي تيره بر آمد يك يوز پلنگ بودحيوان بعدي

و پارس را گرفت. بود) قبل از ميالد ٨�١ـ٣٣١( پلنگ معرف اسكندر مقدوني فرمانرواي يونان اين پلنگي. كه جاي ماد
و چهار سر داشت DNA)ا–ان-دي(با يك  . بالها معرف سريع بودن در پيروزي بود. خاص بود كه چهار بال در پشت

. پس از مرگ اسكندر امپراطوري او به چهار قسمت شد كه سمبل آن چهار سر پلنگ بود

ب ٧:٧ر آمد چه بود؟ دانيال چهارمين حيواني كه پس از پلنگ از دريا

جانوري وحشتناك با دندانهاي آهني○  

سر○ يك گرگ دو  

يك بره○  
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و زير پا لگد مال كند از. آن جانور وحشي دندانهاي آهني داشت كه ميتوانست هر متخاصمي را بدرد كدام قدرت عظيم پس
ن خواهد شد همانطور كه ديگر امپراطوريها ولي روم سرانجام واژگو. قبل از ميالد بر روي كار آمد؟ روم ٨�١يونان در 

از. منهدم شدند در فصل دوم دانيال اين امپراطوري شاخه شاخه شده روم با پاهاي مجسمه تصوير گرديد كه با مخلوطي
و آهن درست شده بود  مثل ده انگشت پاي(اين ده شاخ. ولي در اين فصل چند دستگي با شاخها معرفي شده است. گل

روم با قدرت امپراطوري ديگر منهدم. اقوام اروپائي است كه پس از فروپاشي امپراطوري روم پديدار گشت سمبل) مجسمه
و تاز قبايل بربر شمال از درون به انحطاط گرائيد. نشد . ميبينيم٧اما همچنان جزييات ديگري را در دانيال.ولي با تاخت

. بما ميگويد كه يك شاخ كوچك از ميان ده شاخ بيرون آمد٨آيه. در آن نبود"بخشي از يك تصوير نبوتي كه قبال
تاريخ نمايانگر اين است كه اين سه شاخ. همچنان كه اين شاخ كوچك رشد ميكرد سه شاخ ديگر را در كنارش از بين برد

و واندالها. منهدم شده معرف سه قبيله ميباشند و استروگوث  آنان را منهضم كه با قدرتي كه از ميانه روم برخاست–هرولي
و دهاني داشت كه بر ضد خداي متعال سخن. نمود دانيال اين قدرت را به شاخ كوچك تشريح ميكند كه دو چشمان انسان

).�٢آيه.(ميگفت

 او بيان نمود كه او ميخواست حقيقت را در مورد١٩در آيه. درباره تعين هويت شاخ كوچك كنجكاو بود"دانيال شديدا
و شاخ كوچك بداند . بگذاريد به خالصه اي از صفات مشخصه شاخ كوچك بپردازيم. جانور چهارم

)٨آيه( چشمان بشري داشت-الف

)٨آيه( دهاني داشت كه بر ضد خداي متعالي سخن ميگفت-ب

)٨آيه(ديگر را واژگون ساخت) حكومت( سه شاخ-پ

)٢٠آيه( نسبت به شاخهاي ديگر ابهت بيشتري داشت-ت

و در دوره-ث شد برضد امت خدا جنگيد )٢١آيه(هايي از زمان مستولي

و جفا رساند-ج )�٢آيه( امت خدا را آزار

و قانون را تغيير دهد-چ )�٢آيه( تالش نمود تا زمان

و نصف زمان-ح و دو زمان و بمدت زماني شد" سال٣⁄�" بر ضد امت خدا بر آمد )٢١آيه( غالب

و قدرت آن زوال خواهد يافت-خ )�٢آيه( قلمرو

ا-د شد سر و قلمرو آن به امت خدا سپرده خواهد )�٢٧�٢آيه هاي(نجام پادشاهي

كه. در واقع شاخ كوچك يك قدرت سياسي بود  بيش از يك نهاداواما صفات منحصر بفرد آن شاخص اين مطلب است
ق. سياسي نبود و اين و كار زيادي دارد و درت با مذهب سر  امت خدا را جفا تالش زيادي نمود تا قانون خدا را تغيير دهد

در واقع اين. اما اين قدرت چيزي را بيش از اين انجام ميدهد. مردم قوانين دولتي را در طول زمان تغيير داده اند. برساند
. تغيير قانون خداستجستجويشاخ كوچك كه به امت خدا حمله ميكند ميگويد كه قانون در 
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 مذهبي را بايد بيابيم–آيا در تاريخ مدركي وجود دارد كه با دقت به تعين هويت شاخ كوچك بپردازد؟ يك قدرت سياسي
سه. كه با انحطاط قدرت روم برخاست اين. در هم شكند از ده حكومت اروپائيرا حكومتبايد بيابيم كدام قدرت توانست

و مجوز كليسا بهره مند است  و همچنين از اقتدار كه. بايد قدرتي باشد كه از نيروي حكومت بهره جسته آن قدرتي است
يخدانان آيا چنين قدرتي را در تاريخ سراغ داريد؟ تار. ميتواند كساني را كه فرمان او را به زير سوال ميبرند جفا برساند 

آري. از ويرانه هاي حكومت روم يك امپراطوري روحاني در غالب يك شكل غول پيكر از كليساي روم برخاست: ميگويند
و قدرت حكومت را بخوبي تحت"مستندات نشان ميدهد كه كليساي روم قرون وسطي با اين شرح كامال  مطابقت دارد

مر. سلطه خود بخوبي اداره كرد راو ديگران را بعنوان و خود و شكنجه قرار داد در. ناميد"حقيقت"تد مورد بازخواست كليسا
و حكم هاي ساخته دست بشر بجاي– شوراي كليسا–رسوم بشري. مذهبي با اين تصوير مطابقت دارد–نقش سياسي 

. كالم خدا قدرت نمائي خواهد نمود

�٧:٢براي چه مدت ميگويد كه شاخ كوچك حكمراني خواهد كرد؟دانيال) نبوت(پيشگوئي

و نيم○ براي دوازده سال  

و نصف زمان○ و دو زمان براي زماني  

و شصت سال○ براي دويست  

وقتي ما اين متون را در كنار يكديگر ميگذاريم. منسوب ميشود	١ـ�:١٢ روز نبوتي در مكاشفه ٠�١٢اين دوره به
و قابل محاسبه ميباشد .اشاره به دوره اي از زمان است

)سال(يك زمان= روز نبوتي ٠�٣

)دو زمان(زمانها= روز نبوتي ٧٢٠

)نيم سال(نصف زمان= روز نبوتي١٨٠

هاج= روز نبوتي ٠�١٢ مع داده  

 آموختيم٢٣:	در دانيال).�:	حزقيال؛	٣:	١اعداد( يكسال"در نبوت كتاب مقدس يك روز نبوتي برابر است با دقيقا
بنابر) زمان(يك. براي نبوكد نصر پيشگوئي شد كه برابر با هفت سال شعور خود را از دست خواهد داد) هفت مرتبه( كه

تق). يكسال(اين برابر است با  را. روز است٠�٣ويم يهود يكسال در اگر همه اين اطالعات را بحساب بياوريم ميتوان نبوت
و قوانين انساني–يا قدرت كليسائي) شاخ كوچك(قدرت. كشف نمود   حكومتي جايگزين رسوم بشري براي كالم خدا

فيض مبهم و رستگاري بجاي اعمال معرفي گرديد كه نقشه خدا را براي آمرزش جايگزين قوانين خدا خواهد شد. سيستم
فيض خدا باعث رستگاري انسان ميشود  ).  اعمال خود رستگار شود بلكه تنها جلوه نمايد .(توضيح: انسان نميتواند با

 

و تنها كليساي واقعي براي. وقتي امپراطوري روم بت پرست دنيا را حكمراني نمود تنها يك كليساي مسيح وجود داشت
وقتي امپراطور كنستانتين مسيحيت را پذيرفت او اعالن نمود كه تنها دين رسمي دين مسيحيت. قرنها پس از مرگ مسيح

ولي همانطور كه مشاهده كرديم.ن يك دين جهاني در آمداين مسيحيت بعنواو بنابر. روائي كرد روم جهان را فرمان. است



 اولين خود آموز كتاب مقدس مسيحيان به زبان فارسي

32 
 

و-و تاريخ آنرا تائيد نمود– اشاره نمود٧دانيال. آن كليسا به تباهي كشيده شد  قدرت كليسائي جانهاي بسياري را گرفت
ك و بهسازي رهبران كليسا از مقام خود سوء. ليسا بودند گريستند بخاطر اين بسياري از ايمانداران كه مشتاق براي ترميم

و توده ها را استثمار نمودند  به. استفاده كرده و جان هس ديگران را براي بازگشت و كشيشاني همچون مارتين لوتر راهبان
 مارتين–ستفاده ها بدليل سوءا. آنان اساس اعتراض خود را بر مبناي ماخذ كالم خدا عنوان كردند. باز خواندند نابانجيل 

بر�٩لوتر ليستي از و آنرا و اشتباه بودن اصول تعليمات كليسا توسط افسران كليسا را تشريح نمود  مقاله را توزيع نمود
و ديگر اصالح طلبان سر انجام. آلمان نصب نمود"وينتنبرگ"درب كليساي شهر و هس "پروتستانت"پيروان مارتين لوتر

ش و مسيحيت به دو شاخه تقسيم شد يا معترضين خوانده و پروتستان: دند البته بسياري از ايمانداران. رومن كاتوليك
و همچون مسيح به خدمت خود ادامه دادند اما اين نبوت در باره. مخلصي وجود داشتند كه در كليساي كاتوليك باقي ماندند

كه"شاخ كوچك" و تحريف حقيقت خدا و ظالم تبديل نمود متمركز بر فساد در مراتب عالي . كليسا را به قدرت ستمگر
و"شاخ كوچك"جزئيات بيشتر در خصوص. كالم آن قسمت را كه كليساي خدا به اصول خيانت نمودند را پوچ ميداند

. گفته شده است�١ در درس٧دانيال
�٧:٢سال خواهد افتاد؟ دانيال/ روز٠�١٢مطابق با شرح داده شده در دانيال چه واقعه اي در انتهاي

و شاخ كوچك نابود خواهد گرديد○ داوري انجام خواهد شد  

و تمام دنيا را حكمراني خواهد نمود○  شاخ كوچك به عظمت خواهد رسيد

سع○ و ي در نابودي آنها از روي زمين دارد شاخ كوچك امت خدا را جفا داده

).٢٨ـ٢٦و٢٢و١٤ـ٩آيه هاي.(در ميان حاكميت شاخ كوچك دانيال يك كنگره داوري آسماني ديد

 كه داوري�٢ سال منتسب ميشود به آيه ٠�١٢پس از خاتمه. اين تصوير تازه به داوري نهايي در آسمان اشارت دارد
و بررسي در مور موضوع چيست؟ قبل از اينكه عيسي بزمين.د زندگي مردم شروع خواهد گرديد عظيم برپا خواهد شد

و چه كسي پذيرفته نيست براي عيسي چه كرده اي؟. اين سوالي بزرگ است. بازگردد بايد آشكار شود كه چه كسي پذيرفته
و بررسي براي داوري خوانده ميشود زيرا سوابق ضبط شده در آسمان مورد بررسي قر  بنابر اين همه. ار ميگيرد اين تحقيق

با. خواهند ديد كه كساني كه نجات يافته يا نيافته اند خودشان انتخاب كرده اند  و و عادل است ومهربان خداوند منصف
و اين كار ويژه قبل از بازگشت او به زمين بنا كننده آن واقعيت براي همه دنياست  و٢٢آيه. محبت اظهار ميدارد كه بيداد

شد– خواهد يافت پايان"نهايتات خدا در ستم برضد ام و صفات او براي.و ملكوت آسمان به مسيحيان داده خواهد خداوند
و ثابت خواهند بود (هميشه محق ). ديدگاه بيشتري در رابطه با داوري خواهند داد���دروس.

و٢٧آيه  ملكوت، ديگرسلطنت بما ميگويد وقتي داوري بر پا شد سپس قلمرو اين قدرت ستمكار رو به آخر خواهد رسيد
)	٧:٢٧�١دانيال(براي چه مدت اين تصوير ميگويد كه ملكوت خدا برقرار خواهد ماند؟. خدا خواهد بود

 پس از نابودي قدرت شاخ كوچكبراي هزار سال○

 تا زمانيكه شاخ كوچك با شيطان بر عليه امت خدا متحد شوند○

 براي هميشه○
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و قلمرو"٧واژه كليدي در فصل چه كسي حكمراني خواهد نمود؟ چه ). ���١٢	�١�٢٧�٢آيه هاي.( ميباشد"حكومت
د فرمانروائيكسي بر دنيا  و مذهبي سرو سلطه خواهد داشت؟ نيروهاي سياسي  حقه اغلب حقوق. ميباشند قدرتر نزاع بر

و به مسيحيان خشونت نشان ميدهند و. ليكن خداوند قدرت خود را رها ننموده است. ساكنان زمين را پايمال نموده قلمرو
! عيسي پيروز است.و مرحمت داوري نصيب امت خدا خواهد گرديد. اقتدار ستمگران از آنان گرفته خواهد شد 

و سال حكومت كليساي رومن كاتوليك١٢�٠تاريخ  

:از مجله نيوزويك با مرجع زير

٢��٣� صفحات ١٩٩٩مارچ٢٩–مجله نيوزويك  

گرچه عهد جديد فهرستي براي جامعه مسيحيان نداشت مسيحيت. اث مسيحيت قرون وسطي طرف تيره اي هم داشت مير
اصول تعليماتي كه كليسا بيان ميكرد آن اصولي بود كه پادشاه. قرون وسطي يك تالش طوالني نمود تا آنرا بنيان گزارد 

كه بازوي دنيايي جامعه ميتواند براي شكستن ارتداد بكار حتي آگوستين بدون ميل كالمي را منعقد نمود. تحميل ميكرد 
و. كليسا تفتيش عقايد را ايجاد نمود. كاري بر فرض مقدم كه اشتباه جايز نيست. گرفته شود  جوخه هايي از فرانسيسكانز

مين شكنجه پاپ مقدس چهارم اجازه داد كه مته ١٢�٢در سال. دومينيكانز را براي كاوش در مورد ارتداد اعزام نمود 
و تفتيش عقايد مذهبي بعنوان يك لوح تاريخي باقي. مرگ محكوم ميشدبه متهم به زندان يا حتي اينكهيا. شوند استنطاق

و ياد آور اين نكته بود  و سياست چها خواهد نمود: ماند  پيشگويي كتاب مقدس بطور،هزاران سال پيش. معجون مذهب
اين بررسي نيوزويك است كه غير عمدي تائيد. كليسا خواهد آمد سال چه بر سر ٠�١٢محكم اعالن نمود كه پس از

. ميكند كه چطور نبوت بطور دقيق كامل شد

و خات سال پيشگوئي١٢�٠مه تاريخ شروع  

در) سه شاخ(پايان حاكميت سه طايفه و"شاخ كوچك"اين عالمتي از قيام. بعد از ميالد دارد �٣٨ريشه در اوستروگوث
اين. ميبرد١٧٩٨ بعد از ميالد ما را به تاريخ �٣٨به ٠�١٢اضافه كردن. سال نبوت دارد٠�١٢عالمتي مبني بر شروع

. را نشان ميدهد" كوچكشاخ"سال انحطاط قدرت 

و ستم بر عليه امت خدا  جفا

شاخ كوچك. رومن كاتوليك را برجسته ميسازد حتي اگرچه نبوت دانيال ستمگري كليساي قرون وسطي توسط كليساي
و بر ضد آنان جنگيدند  و. بايد بخاطر آورد كه پروتستانها نيز قيام نموده و كشتار و خورد در سالهاي اخير در اطراف دنيا زد

و يا مجروح شده اند فقط بنام مذهب. قساوت زيادي وجود داشته است  گ. مردم زيادي كشته ري ارتكاب همه اين وحشي
. ها بنام مسيحيت بوده است

و خوفناك بوده است و اين معرف حد اعالي اتحاد. خداوند به هر حال ميخواهد كه بفهميم ستمگري شاخ كوچك مهيب
و حك تاريخدانان در تخمين هايشان براي جفاي مردم يا مرگشان در دوران. ومت در يك قدرت جور پيشه بود بين كليسا

و. سياه متفاوت نظر داده اند  و جنگهاي صليبي والدنسيا و كشتار سنت بارتولومو و تفتيش عقايد همه موافقند كه دهشت
د  و ديگر كردارهاي ستم گرانه حكومتي يك فصل سياه را وقتي به مستندات تاريخ. ان ميسازد نماير تاريخ كليسا آلبيگينز
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. بود هدفمندمي انديشيم بسيار مهم است كه بفهميم پيشگوئيهاي كتاب مقدس در باره شاخ كوچك در سيستم مذهبي
و پيروي از وي اهميت دارد نه اينكه پيرو ايمانداران و رهبران كليسا باشيم نتيجه اينكه ايمان داشتن به مسيح .ديگر

در. پيشگويي دانيال راهي است براي خدا كه در مورد اعمال شاخ كوچك بما هشدار دهد اما بياد داشته باشيد كه خداوند
خ سلطه تاكيد بر اين واقعيت دارد كه �٢٧�٢آيه. نهايت همه چيز را تحت كنترل دارد  واهد اين قدرت بطور قاطع بپايان

شد. رسيد . كدام واقعه عظيم بعد از شاخ كوچك بوقوع خواهد پيوست؟ ملكوت جاودان خدا بنيان گزارده خواهد
كه٢٧آيه شد: بما ميگويد و تمام ... آنگاه قدرت وعظمت تمام سلطنتهاي دنيا به برگزيدگان خداي متعال واگذار خواهد

و اطا . عت خواهند كردپادشاهان جهان او را عبادت
دانيال٢٨در آيه! به مشكل برخورديد مطمئن باشيد كه شما تنها فردنيستيد٧اگر در باره درك برخي از جزئيات دانيال

و رنگ پريده بود  و ستمگري در دنيا وجود داشته باشد هيچ كس دوس.خودش گفت كه او آشفته بسيار.ت ندارد كه رنج
و ستم كنند  ليكن اين بخشي از آن بالئي است كه گناه خلق. مشكل است تصور اينكه مسيحيان بر عليه يكديگر جور

و طغيان عليه خداست. نمود و كينه هاست. اين ميراث تمرد ب. شيطان در پشت تمامي خصومت ها راي ولي اين خداست كه
و صلح بطور خستگي ناپذير كار ميكند . اتحاد

و. مرگ پدرش تاثير بدي بر او گذاشته بود. مرتضي با معدل خوبي از يكي از دبيرستانهاي جنوب تهران ديپلم گرفته بود
و عبوس كرده بود. آزمون سراسري دانشگاهها شركت كند نتوانست در و بدون. افسردگي او را خمود به خيابان ميرفت

و به او سيگار تعارف كردند. هدف قدم ميزد  و. روزي چند بچه محل دورش را گرفتند او قبول نكرد ولي آنان اصرار كردند
او گفت اين را ديگر نميتوانم. ها به او حشيش تعارف كردند مدتي نگذشت كه همان بچه. او اولين سيگار را بر لب گذاشت 

مي.و پس از مدتي وقتي بخود آمد كه دير شده بود. قبول كنم ولي با اصرار آنها او قبول كرد كسي كه حتي از سيگار بدش
. آمد به تزريق هروئين روي آورده بود

نزد همان بچه محلي هايي رفت كه او را به اين مرحله. پولي نداشت كه هروئين بخرد.روزي تمام بدنش درد گرفته بود
و. رسانده بودند  و او را كتك زده بلندتر از آنان مواد خواست ولي آنان بر سرش فرياد كشيدند كه بدهي هايش را بايد بدهد

. بر سرش فرياد كشيدند

ز تنها چاره برايش اين بود كه كاغذي را پيدا كرده. در كنار يك كتابفروشي بر زمين افتاده بود و دود آنرا استنشاقده آتش
وقتي بدنبال. از ميان آن ورقي را پاره كرد. يكي از كتابها را در آورد. جعبه اي را ديد كه پر از كتابهاي فرسوده بود.كند

و كتاب را ديد ...اما ايشان بلندتر فرياد زدند :...كبريت ميگشت اين جمله را خواند  به. آن كتاب مقدس بود: بخود آمد اين آيه
و قوت داد كه تصم  او هم اكنون بعنوان يكي از خادمان بشمار. بگيرد براي هميشه مواد مخدر را ترك كندمياو انرژي

. ميرود

 بخش پنجم- راستي پيروز است-مروري بر دانيال

٨دانيال

ب ازداشتگاههاي در دوران خاتمه روزهاي جنگ جهاني دوم ديتريش بونهوفر الهيات شناس آلماني از يكي از سلولهاي
و به جرم خيانت از طناب دار آويخته شد  در آن زمان بنظر ميرسيد كه جنون هيتلر همه. سياسي به بيرون اسكرت شده

تعداد كمي از مردم برعليه آنچه كه نازيها در آلمان انجام ميدادند فرياد اعتراض برمي.آلمان را مسحور خود نموده است 
او گروهي از ايمانداران را سازماندهي كرده. ست سر تعظيم بر صليب شكسته نازيها فرود آورد وليكن بونهوفر نميتوان. آوردند
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راآنها.بود و حقانيت عيسي مسيح و وعظدر زماني ربوبيت جلوه كه عقايد تعصب آميز نازيها حقيقت را وارونه ميكردند اقرار
بو.ميداد شد وبونهوفر بخاطر اينكه بر ضد هيتلر برنامه ريزي كرده .د محكوم به مرگ

آلمانها در تالش بودند تا اعمال دهشتناكي را كه هيتلر توسط.كشورآلمان بسيار تغيير كرده بود�١٩٩دهه هاي بعد درسال
را  و اصالحاتي در آن سال دادگاه برلين اعالن نمود كه ديتريش. انجام دهند نازيها مرتكب گرديده بودند بهبود بخشيده

و از جرم خيانت مبراست  . در عوض او براي عدالت ايستاده بود. او به كشورش خيانت نكرده بود. بونهوفر بي گناه بوده
ك. يك چنين داستان غم انگيزي را ارائه مينمايد ٩�٨كتاب دانيال باب ه تمام دنيا را مسحور شيطان تالش نموده بود

و همه جا را تحت كنترل خود بگيرد و امتش حمله نموده.نموده او كسي است كه بطور ممتد به شخصيت خداوند
و عدالت همواره تالش ميكند. اما خدا همچنان بر بيان حقيقت استمرار ميورزد. شيطان پدر دروغ است.است . او براي صلح

و حقانيت خدا آيا احساس ميكنيد كه گهگاه مورد حمله قرار. وند را در اين دنيا جشن خواهد گرفتو روزي كل جهان ظفر
گرفته ايد؟ آيا بنظر ميرسد كه زندگي منصفانه با شما رفتار نميكند؟ممكن است ازدواجتان رنجهاي بسياري را برايتان سبب 

و دخل شما را اسير نموده باشد. گرديده است  همان لحظه كه مقداري پول پس انداز. ممكن است نگراني دائمي در خرج
در. كرده ايد اتومبيلتان خراب ميشود يا يخچالتان از كار مي افتد  و شخص ديگري ممكن است نتوانيد بكارتان ادامه دهيد

هر بيعدالتي كه االن. كتاب مقدس ميخواهد بدانيد كه خبرهاي خوشي وجود دارد. عوض شما پاداش دريافت ميكند 
و هيچ عمل خوبي. با ظفر حقيقت خداوند بپايان خواهد رسيد"م متعاقبا تحمل ميكني  هيچ ترحمي بي اجر نخواهد ماند

 داستان ٩�٨دانيال باب. شما به جمع برندگان خواهيد پيوست چنانچه به خداوند متمسك شويد. فراموش نخواهد شد 
و مكتوب گرديده تا ثابت كند كه خداوند با شماست . شماست

و اجمالي از پادشاهي ها را بما نشان دادكه٢دانيال باب گستره اي وسيع
فهرستي مشابه را عرضه نمود٧ دانيال.ميتوانست بر تاريخ جهان تفوق يابد 

مشخص نمود كه چطور امت خدا توانست توسط ولي.ولي با نمادهاي مختلف
و حمله قرار گيرد  و كليسا مورد فشار كه.قدرتي متشكل از حكومت قدرتي

٨در دانيال. بجاي حقيقت كتاب مقدس افكار بشري را جايگزين ساخته بود 
خواهيم ديد كه حقيقت بر باطل بيش. جزئيات بيشتري را پوشش خواهيم داد

و امت خدا بسوي دروازه از پيش پيروز ميشود   آنچنانكه در كالم گفته شده
و امت خدا براي و عدالت واقع گرديده و استغفار خواهند رفت هاي توبه

. آماده خواهند گرديدبهشت 

در اين. روياي ديگري را كه خداوند به دانيال نشان داد بازگو ميكند٨فصل
رويا دانيال خود را در پايتخت شوش مي يابد كه در مقابل رود اوالي ايستاده 

اين يك حيوان معمولي. يك قوچ را ميبيند كه با وقار در فراسوي كرانه ايستاده است. به آنطرف رودخانه مينگرد. است
وح. نيست يك. دو شاخ بزرگ در دوطرف سر بر آمده. وش ديگري كه در نبوتها گفته شده داراي صفات جالبي است مانند

و. اين قوچ حيوان قدرتمندي است. شاخ كمي دير تر از ديگري رشد ميكندولي از اولي بزرگتر ميشود و بخش هاي شمالي
و غربي را در برگرفته است . جنوبي
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اين بز يك تكشاخ دارد كه در مابين چشمهايش. در حاليكه دانيال شيفته آن منظره شده بود يك بز نر از سمت غرب ميتازد
و مانند تند. بيرون آمده هر. گويي كه پاهايش بر زمين نمي سايد.ر حركت ميكندآن بز قوي است و بز به قوچ حمله ميكند

و پايمال ميكند. دو شاخ قوچ را ميشكند  به. سپس قوچ را بر زمين ميزند اين بز نر به قدرتي ميرسد كه حيوان ديگري قادر
جا. شكست آن نيست  و در عوض چهار شاخ ديگر در ميان اين. يگزين ميشود ولي در اوج اقتدارش تكشاخش ميشكند

: اين شاخ كوچك چندين كار انجام ميدهد).٩آيه.(شاخها يك شاخ كوچك رشد ميكند

و سرزمينهاي مقدس● و شرق )٩آيه.( مستولي مي شود به جنوب

و رهبران قوم)١٠آيه.( آنقدر قوي شد كه بر ضد قواي آسماني برخاست● و ستارگان قوم خدا منظوراز قواي آسماني
.ميباشد

و آنها را پايمال ميكند● و ستارگان را به پائين ميكشاند .. لشگرها

)١١آيه.(و شاهزاده سپاهيان ميشود خود را متعالي ساخته●

و مكان مقدس را متنزل ميكند● )١١آيه.( قربانيهاي روزانه را برچيده

و مانع تقديم قربانيهاي روزانه گردد● )١٢آيه.( بخاطر گناه قوم به او اجازه داده شد قوي شود

تا چه مدت قربانيهاي روزانه تقديم نخواهد"يك فرشته پرسيد. فرشته با يكديگر سخن ميگويند در اين رويا دانيال ديد كه دو

و خانه خدا پايمال خواهد شد؟فرشته ديگر پاسخ داد  دو: شد؟تا به كي شرارت باعث نابودي خواهد بود؟تا به كي قواي آسماني

در اين مدت قربانيهاي روزان روز طول خواهد كشيدو و سيصد شدهزار و عصر تقديم نخواهد سپس خانه خدا دوباره احيا.ه صبح

) ١٤�١٣آيه هاي.("خواهد گرديد

و در كالمي ديگر اولين فرشته آنچه را كه شاخ كوچك انجام داد مشاهده  نمود علي الخصوص آنچه را كه بر مكان مقدس
و كي بپايان و او خواست كه بداند چه مدت هتك حرمت به مكان مقدس خداوندصورت خواهد گرفت قربانيها انجام داد

و كي خانه خداوند احيا خواهد گرديد  از.خواهد رسيد . سال صورت خواهد پذيرفت٢٣٠٠پاسخ اين است كه احيا پس

. را بخوانيد١٩ـ�٨:١ دانيال

)��١�٨:١دانيال(دانيال چه كاري براي دانيال انجام داد؟

و مراقب او خواهد بود و حوادث آگاه است .او را مطمئن ساخت كه خدا از اين رنجها ○

.ود تا معني رويا را بفهمداو را كمك نم ○

. بيماريهايش را شفا بخشيد○
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)٨:١٧دانيال(جبرئيل به دانيال گفت كه رويا متمركز بود بر؟

. زمانهاي آخر○

. حوادث زندگي عيسي بر روي زمين○

و تاثيري كه بر روي امت خدا خواهد داشت○ . سلطنت روم

. آخر را براي دانيال باز گو كردپس از آن فرشته مختصري از وقايع زمانهاي

 آن قوچ با دوشاخ معرف كدام قدرت جهاني بود؟

. سلطنت روم○

. سلطنت يونان○

و پارس○ . پادشاهيهاي ماد

.در واقع شاخ بلندتر نماد واقعيت تاريخي است كه پارس بر امپراطوري ماد غالب آمد

)٨:٢١دانيال(بز نر معرف كدام قدرت جهاني بود؟

○ سلطنت روم

○ سلطنت يونان

و پارس○  پادشاهيهاي ماد

و امپراطوري او بين چهار فرمانداري. شاخ بزرگ يا اولين پادشاه معرف اسكندر مقدوني است او در اوج اقتدارش جانسپرد
و  و اليسيماكوس شدكساندر و پتولماي منقسم . ميباشند٢٢�٨اين چهار فرمانداري همان چهار شاخ در آيه. سلوكوس

و او چه خواهد كرد؟ و پيشگويي ميگويد كه يك پادشاه پس از اين سلطنت ها بر خواهد خاست )٨:٢١دانيال(نبوت

○ امت خدا را ويران خواهد نمود

ي را درك كنندجهان را به مرحله اي خواهد رساند كه خداي حقيق ○

شد○  وقتي كه او جنگي را با يكي از همسايگان آغاز كند بكلي مضمحل خواهد

و ارتداد٧آنطور كه در دانيال و حكومت يا بنوعي تركيب شرك آموختيم اين شاخ كوچك يا پادشاهي معرف تلفيق كليسا
.و پاپ روم است
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)�٨:٢دانيال(پيشگويي ميگويد كه شاخ كوچك سلطنتي خواهد بود كه؟

○ صلح را در روزهاي آخر ايجاد خواهد كرد

و حتي بر عليه پادشاه پادشاهان بر خواهد خواست ليكن قدرت او شكست خواهد○ و حيله گري عمل خواهد كرد  با مكر
.خورد

و عيسي پاد�٣:١در اعمال رسوالن. شرح ميدهد كه منظور از پادشاه پادشاهان همان مسيح است�:٩اشعيا شاه زنگي
:٨دانيال(بنابر اين هنگاميكه اين قدرت مذهبي زميني بر عليه پادشاه پادشاهان قيام كند. حياتبخش ناميده شده است 

و مكان مقدس را تحقير. اين در واقع دعوي برابر بودن عيسي مسيح با خداست) �٢ اين قدرت قربانيهاي روزانه را برچيد
(نمود م).١١آيه. و قدس االقداس(قدس اعمال مكان و رستگاري توسط عيسي) قدس درس مصوري از آمرزش گناهان

او بما. اما توجه كنيد خدا بما اطمينان ميدهد. پس اين قدرت در نقشه فيض انجيل مداخله ميكند. مسيح آن بره خدا 
و در كالمي ديگر خداوند. ولي نه با دستهاي بشري. ميگويد كه اين قدرت سرنگون خواهد شد  قاطعانه عمل خواهد كرد

. يك حادثه فرابشري اين قدرت را به زوال خواهد كشيد

و روزبرابر است با يكروز("شبانه روز"ه ميدهد با ارجاع دانيال به روياي فرشته شرح خود را خاتم�٢در آيه كه ). يك شب
. فرشته به دانيال ميگويد كه اين رويا همانا حقيقت است). روز٢٣٠٠(در باره آن خوانديم	١در آيه 

و شرح آن چه بود؟ )٨:٢٧دانيال(واكنش دانيال به آن رويا

○.اوند بر تمامي حوادث دنيا غالب استاو ترغيب شده بود تا بداند كه خد

○.او از اينكه خداوند اسرار نقشه اش را به دانيال گفته بود تواضع نمود

و براي روزها مريض بود ○.او بيهوش شد

بود؟) قدس(چرا نياز به يك حرم مطهر  

و صدمه بديگري. در آغاز گناهي در جهان وجود نداشت هيچكس رنج نكشيد. نميشدبدين معني كه هيچكس باعث آزار
و نمرد  شد. مريض نشد و حوا تصميم به نافرماني از خدا گرفتند كه اين كار باعث باز شدن درب بالي گناه و. متاسفانه آدم

و مشقتها در نتيجه گناه است و حوا تاسف خود را از ارتكاب به گناه اظهار نمودند. همه رنج و همانجا. خوشبختانه آدم
و همه چيز را احيا خواهد نمود خداوند آنان و وعده داد كه روزي كودكي بدنيا خواهد آمد به. را بخشيد و حوا سر انجام آدم
 غرق بيش از پيش در گناهوآنان خدا را فراموش كرده. پيدا نموده تا در سراسر آن آدميان گسترده شوند مقام زمين تنزل 

و جهان را از سيلشدند تا آنجا كه خداوند قدم نهاد تا ما و بيداد شود همچنانكه زمان. مملو ساخت) سيل دوران نوح(نع ظلم
و"مردم مجددا پيش ميرفت جلوبه را.دپخش شدن در سراسر زمين شروع به تكثير  خداوند خواست تا اثبات كند كه او آنان

و بدل.م دهد تعلياتاو ميخواست به آنان در باره برك. دوست دارد عزم بر اين نمود تا محبت خود را با قومي مخصوص رد
از. نمايد او برنامه اي ريخت تا قوم اسرائيل را بعنوان نمونه براي كل دنيا معرفي كند كه چه شگفت انگيز خواهد بود پيروي

. مردم ديگر هم بتوانند به قوم خدا بپيوندنداينكهتا. خداي آسمانها
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را خداوند خواست تا به مردم دنيا نشان دهد كه توسط بني اسرائيل"مضافا نقشه اي خواهد داشت تا داستان غم انگيز گناه
و. در جهان خاتمه بخشد  و منجي كه او ميخواست به همه مردم در باره فيض و در مورد اميد به مسيح  آمرزش بياموزد

و زنان بتوانند با خداوند حيات ابدي داشته باشند اينكهتاشدبراي گناه بشر قرباني خواهد روزي و. مردان خداوند نقشه
. برنامه دارد

نقشه نجات مراحلو همه جزئياتاو.رابراي بني اسرائيل طراحي نمود تا اصولي را بمردم بياموزد)قدس(خداوند حرم مطهر
و روشن ساخت  . هان ما خواهد ريخت همه قربانيها پيشكش مسيح ميشد كسيكه خون خود را براي بخشش گنا. را آشكار

و تجربه اين. هر چيزي كه در معبد عبرانيان اتفاق افتاد يك درس عملي بود راهي براي كمك به بشر با به تصوير كشيدن
. واقعيت كه گناهان آنان آمرزيده شده است

را بسازد) قدس(خداوند به موسي ميگويد كه چطور حرم مطهر  

و تشريفات آن به موسي و آموزشي كه خداوند راجع به حرم مطهر بيشترين قسمت از كتاب خروج مبتني است برراهنمائيها
ولي وقتي اسرائيليان براي عيد.ا معبد عبرانيان مشابه آنچه بود كه امروزه به آن كليسا ميگوئيم در برخي روشه.ارائه نمود 

مي.مذهبي گرد مي آمدند به داخل حرم مطهر وارد نمي شدند  و تنها كاهن به داخل آنان در حياط بيرون اجتماع ميكردند
و خون قربانيها را بحضور خدا تقديم مي نمود . رفت

تا": در مورد لزوم هدف خدا براي برپا داشتن قدس چنين ميگويد٢�:٨خروج بني اسرائيل بايد خيمه مقدسي برايم بسازند
و تمام لوازم آن را عينا. در ميان ايشان ساكن شوم  ب"اين خيمه گناه سبب. ميبينيد."تو نشان ميدهم بسازمطابق طرحي كه

و خالق ايشان بوجود آيد  راه خدا بود تا بما نشان دهد كه چطور) قدس(حرم مطهر. شد تا يك جدائي غم انگيز بين بشر
و ما چطور. ميتواند دوباره در ميان ما ساكن شود  آئين هاي آن آشكار ميسازد كه چطور خدا با ما ارتباط برقرار ميكند

و با دعا با خداي خود. توانيم با او رابطه برقرار كنيم مي و شب مردم ميتوانستند در اطراف حرم گرد هم جمع شوند هر صبح
و پيمان ببندند  و آئين هاي حرم مطهر. ارتباط برقرار نموده فعاليتهاي عيسي مسيح را بعنوان كاهن اعظم) قدس(تشريفات

آن معبد عبراني آشكار ميسازد كه عيسي در معبد آسماني.خدمت ميكند مجسم نمود كه در قدس آسماني از طرف ما 
و غني ميسازد  و در زندگي روزانه مان ما را توانا و در زمين نيز ما را راهنمائي ميكند )�ـ٨:١عبرانيان.(مشغول است

و لوازم حرم مطهر )قدس(اسباب

و تشريفات حرم مطهر در عهد عتيق را تشريح ميكند٠	ـ�٢خروج .بما شرح مختصري ميدهد٨ـ٠:١	و خروج. آئين

ك: آنگاه خداوند به موسي فرمود" و صندوق عهد را ه ده فرمان در آن قرار در نخستين روز ماه اول خيمه عبادت را بر پا كن
و پرده مخصوص را جلو آن آويزان كن و لوازمش را روي آن قرار. دارد در داخل خيمه بگذار سپس ميز را در خيمه بگذار

كن. بده  و چراغهايش را روشن قربانگاه طال را براي سوزاندن بخور روبروي صندوق عهد. چراغدان را نيز در خيمه بگذار
و. قربانگاه قرباني سوختني را مقابل در ورودي بگذار. دي خيمه را بياويز پرده در ورو. بگذار حوض را بين خيمه عبادت

و آن را پر از آب كن ."....قربانگاه قرار بده
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 حياط حرم مطهر

. حرم مطهر در حياط يك قربانگاه كه با فلز برنج ساخته شده بر پا بود جائي كه كاهنان قرباني را تقديم ميكردند در مقابل
و قدس االقداس. حرم مطهر شامل دو اتاق بود. نزديك آن يك حوضچه بود كه آنها شستشو ميكردند . قدس

 قدس

و جلوه اش بر تمام دنيا. روشن بود"در اولين اتاق يا قدس يك شمعدان هفت پايه بود كه دائما آن معرف مسيح بود كه نور
و نمادي از عيسي. در نزديكي آن ميزي بود كه قرصهاي نان روي آن قرار گرفته بود).٨:١٢يوحنا.(هميشه مهياست

ح مي)�٦:٣يوحنا(يات بودبعنوان نان و گرسنگيهاي روحي ما را برطرف نزديك پرده كه دو اتاق. سازدكه نيازهاي جسمي
برخاستن بخور معرف دعاهائي بود كه به سوي خدا صعود. را از هم جدا ميساخت يك قربانگاه طالئي براي بخور قائم بود

. ميكرد

قدس االقداس  

اما اين. اين يك صندوق ساده چوبي بود كه از طال پوشيده شده بود.د بر تابوت عهددومين اتاق يا قدس االقداس شامل بو
و محبت خداوند بود. دريچه صندوق جايگاه رحمت ناميده ميشد. سمبل بارگاه خداوند بود  در قسمت پائيني. آن معرف مهر
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و داخل صندوق دو عدد لوح سنگي وجود داشت كه خداوند ده فرمان را با دو انگشت اينها لوحهائي بودند. جايگاه رحمت
و شيوه زندگي كساني بود كه مسيح را در زندگي خود پذيرفته بخشاين سمبل واقعيت.خود بر روي آن نوشت  ي از سبك

. دو كروبي طالئي با بالهاي گسترده بر روي جايگاه رحمت در دو طرف تابوت عهد قرار داشتند. اند

آنقدس االقداس) مستور(ايپردهآنجا در و در حينيكه مينمود را از ديدگاه مردم پنهانو قدس را از هم جدا ميساخت
.بود خدمت مشغول حوطهمكاهن در 

و آئين حرم مطهر  تشريفات

آن آئين ها به دو بخش. الويان از كتابهاي عهد قديم جزييات تشريفات را كه در حرم مطهر انجام ميشد تشريح ميكند
و تشريفات ساالنه. تقسيم شده بود  يك. تشريفات روزانه در آئين هاي معمولي روزانه كسي كه احساس تقصير مينمود

و قرباني را بر مكان قرباني سوختني. بره بمنظور رفع گناهقرباني مي آورد از قبيل فرد دست خود را بر سر حيوان ميگذاشت
٢٩:	الويان).گناه را ميكشت(ذبح مينمود

ك و روي شاخهاي اطراف محل قربانيهاي سوختني پس از اينكه حيوان قرباني ميشد اهن خون قرباني را بهمراه ميبرد
(ميپاشيد و اينكه).٣٠:	الويان. اين خون قربانيها اين حقيقت را دنبال ميكرد كه گناه مكافات مرگ را بهمراه دارد

او) فديه(گناهكار ميتواند از مرگ نهائي بگريزد تنها با كس ديگري  بگذاريد ببينيم كه چطور. فدا شود كه بتواند بجاي
نخست حيواني كه براي قرباني بايستي آورده ميشد. كانون تشريفات روزانه حرم مطهر بر قرباني شدن مسيح تمركز دارد 

و پاك بود،بخاطر اين است كه عيسي).١:٣الويان.(بايستي بي عيب ميبود  و معصوم  فرد"ثانيا).�٧:٢عبرانيان( مقدس
و بطور نمادين گناه خود را به يك حيوان منتقل مينمود مقصر در معب  عيسي گناهان مارا برخود.د گناه خود را اعتراف ميكرد

شد تنها در اين.حيوان قرباني بايد خونش ريخته ميشد.گرفت . صليب بفهميمن مسيح را بر روي ترسيم ميتوانيم قرباني
و بارها درحرم مطهر واقع در عهد قديم عمل بزرگ عيسي براي رستگاري ما بارها

و تشريفات ساالنه بر خدمات كاهن اعظم در قدس.انجام شده است  قربانيها
ت  قربانيهاي ساالنه سروكار داشت با جمع شدن قربانيهاي. مركز داشت االقداس

وقتي مردم براي اقرار گناهانشان روز بروز مي آمدند خون قربانيها بر روي. روزانه
در ميان اين).١٢ـ�:	الويان.(شاخهاي واقع در چهارگوشه قربانگاه پاشيده ميشد 

. حرم مطهر آورده ميشدنمادها گناهان اقرار شده مردم هر روزه بداخل 

 حرم مطهر از همه گناهان اقرار شده در خالل،و بنابر اين سالي يكبار در روز كفاره
را).١٦الويان.(سال گذشته تطهير ميشد در اين آئين ويژه كاهن اعظم يك بز

و در مقابل تابوت عهد ميپاشيدكا. قرباني مينمود  اين سمبل. هن اعظم خون بز قرباني شده را به قدس االقداس ميبرد
كاهن اعظم طي اين. ديگري از خون مسيح بود كه فديه دهنده بود آنكس كه مجازات گناهان ما را خواهد پرداخت 

آ  و و دست بر سر بز مينهاد الويان.(ن بز را در بيابان رها ميكردند تا بميرد تشريفات تمامي گناهان اعتراف شده را بر چيده
مردم آن روز رابه روز داوري عطف. حرم مطهر را از گناه تطهير مينمود،تشريفات ساالنه روز كفاره)٢٢ـ١٦:٢٠

خ. مينمودند و در جستجوي آمرزش بودند در اين روز داوري شده واز با دا بودن زيرا آنانيكه از اقرار به گناه سر باز ميزدند
)٢٣:٢٩الويان(محروم ميشدند 
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 يكبار كه مقايسه ميكند عيسي را با فديه داديم انجام در هر سال نمادين آنچه را كه كاهن اعظم بطور كتاب عبرانيان
او.و اين بما نشان ميدهد كه چرا مسيح در آسمان بسيار باالتر از كاهن اعظم است. براي هميشه براي ما انجام داد و

و ميدهد ميتواند بما اطمينان دهد كه هر شخص كه ايمانش را بر مسيح بنهد ميتواند از آن خدمتي كه او براي ما انجام داده
شد. بهره مند گردد سوابق شما. در خالل رسيدگي براي داوري وقتي كه دفاتر اعمال باز ميشود نام شما نيز بررسي خواهد

و همه گناهان شما آمرزيده خواهد شد  او.و بهمين خاطر است كه عيسي ميتواند كاهن اعظم شما باشد. تعين شده
او اين كار. هد عيوب شما را كه در سوابقتان موجود است براي هميشه پاك سازد او ميخوا. ميخواهد تا شما را رستگار سازد

و تمام كساني كه او رابعنوان. را در حرم مطهر آسماني انجام ميدهد  او گناهان اقرار شده ما را براي هميشه از ما ميزدايد
).٣:١٩اعمال رسوالن.(منجي پذيرفته اند از اين مزيت بهره مند ميگردند

و شما در كتاب مقدس نوشته است! رستگاري چه برنامه خارق العاده اي است . خداوند همه آنها را بطور سمبليك براي من
. انجيل عيسي مسيح–انگرقلب كتاب مقدس است حرم مطهر بي

و عكس العمل او به آن رويا در فصل هشتم نگاه و به دانيال حال به عقب بازگرديم
وح. كنيم و تحقير شدن حرم مطهر شت بياد داشته باشيد كه او در باره شاخ كوچك

دانيال فهميد كه قدرت شاخ كوچك. حال ميتوانيد درك كنيد چرا).١٣آيه(زده شد 
سعي در مداخله در نقشه شگفت انگيز آمرزش خدا دارد در تشريفات حرم مطهر 

با نگاهي به تاريخ ميبينيم كه كليساي روم در اعصار. بطور نمادين حفظ شده است 
و ساختار همانند. داد تاريك كارهائي را با سمبل شاخ كوچك انجام  همه تشكيالت

و محو نمود  و انجيل اصيل را تيره و. مسيحيت مكانيكي شد سيستم بخشش
و آيين هاي پرستش خبر خوش آمرزش را مبهم جلوه نمود كه تنها با فيض  رياضت

و رستگاري. ممكن است  ايمانداران احساس نميكردند كه ميتوانند براي آمرزش
ما.ي بروندبطور مستقيم نزد عيس –در عوض ايمان ساده به مرگ عيسي در عوض

اي. يكسري آيين هاي مذهبي پيچيده خلق شد رستگاري چه برنامه خارق العاده
و شما در كتاب مقدس نوشته!است  خداوند همه آنها را بطور سمبليك براي من
. انجيل عيسي مسيح–حرم مطهر بيانگرقلب كتاب مقدس است. است

 بره خدا

و حتي تقديمي هاي، بزغاله،گوساله، گاو،در خدمات حرم مطهرقربانيهايي از قبيل قوچ و كبوتر وجود داشت  قمري
و غالت وجود داشت جز. حبوبات . بره در مذبح دو بار در روز تقديم ميشد.ء قربانيهاي اصلي بشمار ميرفت به هر حال بره

. در واقع عهد جديد عيسي را به بره خدا معطوف ميدارد. محسوب ميشدي نهائبره بهترين معرف عيسي بعنوان قرباني
)١:٢٩يوحنا.( شوداين همان بره اي است كه خدا فرستاده تا براي آمرزش گناهان تمام مردم دنيا قرباني! بنگريد

و باطل زندگي كه از اجداد خود به ارث برده بوديد آزاد سازد خدا براي نجات شما بهائي پرداخت تا شما را از قيد روش پوچ
و  و نقره نبود بلكه خون گرانبهاي مسيح بود كه همچون بره اي بي گناه بهائي كه خدا براي آزادي اين اسارت پرداخت طال
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. ١:١٩�١٨اول پطرس.(بي عيب قرباني شد او شما را بسيار دوست دارد كه براي شما. عيسي بره بي عيب خداست)
دا  و براي شما قرباني شود اشتياق بر آن از. شت كه از آسمان به زمين نازل شده او خون خود را براي شما ريخت تا شما را

و بيامرزد  . عيسي براي ما مرد تا ما بخشيده شويم).٦:٢٣روميان(مزد گناه موت است: كتاب مقدس ميگويد. گناه برهاند
 را فرستاد تا در راه همه ما قرباني شود آيا همه چيزها را بما نخواهد در جائي كه خدا فرزند خود را از ما دريغ نكرد بلكه او

.٨:٣٢روميان(بخشيد؟ اي) و شما را دوست دارد! چه وعده خارق العاده و شما داد.خدا من خدا فرزند. او عيسي را به من
خدا شما را خيلي).٣:١٧وحناي(خود را فرستاده است نه براي اينكه مردم را محكوم كند بلكه بوسيله او نجاتشان دهد 

و او ميخواهد هر كاري را بكند تا شما رستگار شويد . دوست دارد

 نيايش

و آنرا و سپاس بر تو باد كه در طول اين مدت ميخواهي به من كمك كني تا فديه عيسي را درك نموده اي پدر حمد
و حيات جاوداني عيسي. همچون هديه اي از سويت بپذيرم  و هديه رايگان آمرزش ستايش بر تو باد براي نقشه نجات

مي. مسيح و گناهانم با آغوشي باز آمرزشت را در قلبم دريافت آمين.از تو سپاسگزارم بنام عيسي.كنم بخاطر قصور
 

 بخش ششم- خداوند گام برداشته است–مروري بر دانيال

٩دانيال

ها.هيچكس از دستش امان نداشت. مدرسه بود اصغر ريزه يكي از بچه هاي شر وقتي تو كالس بود يا آدامس زير بچه
از. ميذاشت يا بند كفشاي نيمكت جلوئي رو بهم گره ميزد يا اينكه شاهدونه با لوله خودكار به پس كله ديگران فوت ميكرد 

 با يكي قرار دعوا"ون ميرفت حتما از مدرسه هم كه بير ...كمترين كارش ترقه در كردن بود! زنگ تفريح كه ديگه نگو
و اگه حتي براي همه شير. هميشه شر بپا ميكرد. آروم نميگرفت.داشت بقالي سر كوچه بايد هر چي ميخواست بهش بده

و! نداشت يه دونه واسه اصغر ريزه بايد كنار ميذاشت وگرنه شيشه مغازش پائين ريخته بود مادرش از دستش هميشه جلز
و  ! ميگفت الهي جائي بري كه سالي يه بار ببينمت! نفرينش ميكردولز ميكرد

و با بچه ها با اتوبوس دوطبقه ميرفت سينما مدير مدرسه. يه روز نصف مدرسه رو با خودش برد سينما! از مدرسه در ميرفت
و مبهوت مونده بود كه شاگردا چي شدن و بچه ها بهش ميگفتن آنتن به ناظم! مات و ننر بود يكي از بچه ها كه لوس

 چرده بود ناظم هم كه به فراش كه يه پير مرد سياه! راپورت داده بود كه من ميدونم همشون با اصغر ريزه رفتن سينما مراد
بچه. روز بعد تو مدرسه محشر بپا بود. آدرس چند تا بچه ها رو داده بود كه برو در خونشون بگو كه والدينشون بيان مدرسه

و لقت بابا ننه مثل خمير ورز ميخوردن .هائي كه زير مشت

و آخر سال قبول شدو مابقي بچه ها هم كه !نگو از دم رفوزه شدنخالصه اصغر ريزه اون سال چهار تا تجديد آورد

و. براي سال بعد كه رفت مدرسه ثبت نام كنه ناظم عوض شده بود و جواب شنيد اصغر اول از همه پرسيد اسمت چيه؟
تو. نميتونم اسمتو بنويسم اصغر آقا!ناظم بالفاصله گفت اصغر ريزه توئي؟ بله آق مائيم  من خيلي داستانا از ناظم قبلي از

. شنيدم
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و خواهرشو كه و هم برادر و گفت من هم خودشو ميشناسم و دنيا ديده بود پادرميوني كرد دفتردار مدرسه كه مردي مسن
م"قبال و خودش هم قول ميده كه شر بازي رو بذاره كنار. يخوندن تو همين مدرسه درس ناظم گفت! من ضمانتشو ميكنم

و بخاطرش! بخاطر ريش سفيد شما من اسمشو مينويسم  اصغر ريزه باورش نميشد كه كسي بهش اعتماد داشته باشه
ور. ريش گرو بگذاره  و بخاطرش قدمي چنان نيروئي. نداشته بود تا حاال هيچكس اينطوري باهاش مهربوني نكرده بود

و ناظم ازش بعنوان يكي از بهترين دانش آموزان ياد كرد  . گرفت كه در آخر سال با معدل خيلي خوب قبول شد

و زندگي ما وساطت كرده است٩پيام دانيال چه. داستان كسي است كه بخاطر ما مهم نيست كه ديگران درباره ما
و حمله قرار بگيريم.ميگويند و. ممكن است از طرف ديگران مورد شماتت ولي كسي وجود دارد كه هميشه به ما اعتماد دارد

در خاتمه. يار شگفت انگيز است كه او هميشه طرف ما را ميگيردبس.و آن فرد عيسي مسيح است. ما را شفاعت ميكند 
و اضطراب رها كرديم٨دانيال  روياي پايمال شدن حرم مطهر توسط شاخ كوچك او را براي چند. ما پيامبر را در پريشاني

د. روز ناخوش ساخت  و متحير بوده است ولي هيچكس آن را :٨دانيال(رك نكرد دانيال بما ميگويد كه او از اين رويا مات
و دانيال همچنان گرفتار روياي خود ميباشد. پس از مدتي او به كار خود در حكومت بازگشت ). ٢٧ او. سيزده سال ميگذرد

و. او شروع به مطالعه مكتوبات ارمياي نبي در ارتباط با اورشليم نمود. ملتفت شود"نميتواند كامال اورشليم ويران شده بود
ت  دانيال همه اين امور را ميداندزيرا در زمان وقوع آن حوادث او جواني بيش. هفتاد سال رها شده بود"قريباويرانه ها براي

: خواند	١ـ٢�:١٠دانيال اين كالم را در ارميا. نبود

و جشن هاي عروسي را از شما دور خواهم ساخت" و شادي و نه روغني. خوشي نه گندمي در آسيابها باقي خواهد ماند
و اقوام مجاور شما براي! براي روشن كردن چراغ خانه  و شما سراسر اين سر زمين به ويرانه اي متروك تبديل خواهد شد

و خدمت خواهيد كرد مدت هفتاد سال  و قوم او را بخاطر. پادشاه بابل را بندگي پس از پايان اين هفتاد سال پادشاه بابل
و سرزمين ايشان را به ويرانه اي ابدي تبديل خواهم نمودو تمام بالهائي را كه توسط ارميا  گناهانشان مجازات خواهم نمود

همانطور كه ايشان. بلي تمام بالهائي كه در اين كتاب نوشته شده است.بر ضد اقوام گفته بودم بر سر بابلي ها خواهم آورد
و رفتارشان  و من مطابق كارها و پادشاهان بزرگ نيز آنها را به اسارت خواهند برد قوم مرا اسير كردند اقوام مختلف

".مجازاتشان خواهم كرد

و دگرگوني حادثو هنوز عالمتي نيست از اينكه خداون. سپري گرديده است"دانيال فهميد كه هفتاد سال تقريبا د تحول
نشانه اي دال بر اين كه عبرانيان معبد اورشليم را دوباره احيا خواهند. كند

به٨دانيال در مورد اين رويا كه در فصل. ساخت وجود نداشت   گفته شد
از. انديشه فرو رفت روز حرم ٢٣٠٠در آنجا به او گفته شده بود كه پس

شد) قدس(مطهر و ابقا خواهد با"ي آن چيست؟ محتمال معن. احيا  دانيال
در. اين اصل آشنا بود در حزقيال نوشته شده بود كه در بلند مدت

:	حزقيال(سمبلهاي پيشگوئي كتاب مقدس يك روز برابر است با يكسال 
از).� بعد از آن ارميا چه پيشگوئي كرده بود؟آيا حرم مطهر دوباره پس

سال ويرانه باقي خواهد ٢٣٠٠ي هفتاد سال احيا خواهد شد؟ يا اينكه برا 
از.ماند دانيال به پاسخي روشن دست نيافت بنابراين مصمم شد تا پاسخ را

در آن زمان مرا خواهيد:وعده الهي كه به ارميا داده شده بود طلب كند 
خ  و من به دعاي شما پاسخ خواهم دادو اگر با تمام وجود مرا بطلبيد مرا و نزد من دعا خواهيد كرد بلي. واهيد يافت خواند
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ام"يقينا و شما را از سرزمينهائي كه شما را به آنجا تبعيد كرده و من به اسارت شما پايان خواهم بخشيد  مرا خواهيد يافت
).	١ـ٢٩:١٢ارميا.(جمع كرده به سرزمين خودتان باز خواهم آورد

و پريشاني كرد الگوي بسيار عالي براي ما خواهد بود كه آنرا پيروي كنيم در.كاري كه دانيال درزمان اضطراب فهم وقتي
و دستياري دعا نمود. بهمين راحتي تسليم نشد سرگشته شد كالم  خو. او براي كمك بيشتر. است تا پاسخ دهداو از خدا
!و چه دعاهاي خواندني. شامل دعاهاي اوست٩دانيال 

ن )٩:٣دانيال(زد خدا دعا كند چه كرد؟ دانيال قبل از اينكه بخاطر نگراني اش

. او از تمام دوستانش حالليت طلبيد بخاطر كارهائي كه بر ضدشان انجام داده بود○

و روزه گرفت○ . كرباس پوشيده خاكستر نشين شد

. او به قانون خدا انديشيد○

به. كرباس پارچه اي خشن بود كه از موي بز يا شتر درست شده بود و خاكستر بر سر ميريختند كه افراد آن را تن كرده
و بهتر ارتباط برقرار كردن با خدا بود روزه. شدت اندوه خود را ابراز كنند  . براي يك دوره كوتاه راهي براي پاك كردن ذهن

و راهنمائي بود نوعي اظهار اشتياق زياد براي رشدو و ارشاد . روحاني

بر.دانيال دعاي خود رابا اعتراف به گناهانش آغاز نمود )١١ـ�:٩دانيال:(اين گناهان مشتمل بود

و رد پيامبر○ و نافرماني از قوانين او .ان خدا طغيان بر ضد خدا

و آزمندي○ و انديشه هاي ناپاك . خوردن غذاهائي كه به بتها اهدا شده بود

و غرور○ و تقديم ننمودن قربانيها . عدم اعتماد به وعده هاي خدا

خداوند. سرسختي اسرائيليان براي توبه بود: علت–دانيال براي تعين علت بالئي كه اورشليم را پر ساخته بود به پيش رفت
.١٤ـ١٢آيه هاي. را به فالكت انداخت كه قوم خويش را بيدار سازد تا درك كنند كه براي نيازهايشان به او نياز دارند آنان

. دانيال اقتدار خداوند را بر امور بشر تصديق نمود

)�٩:١دانيال(كدام واقعه پيشين را دانيال بعنوان مثالي از قدرت خداوند برشمرد؟

 طوفان نوح○

و غموره○  ويران نمودن شهرهاي نابكار سدوم

 به اسارت راندن عبرانيان توسط مصريان○
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و قدرت او را به تمسخر گيرند دانيال اظهار نمود كه طغيا● )�١آيه.(ن بني اسرائيل بديگران اجازه داد تا به خدا بخندند

و خداوند از او روي بر نگرداند● از. دانيال از خداوند خواهش نمود تا درخواست او مورد لطف قرار گرفته او همچنين
)١٧آيه.(خداوند خواست تا حرم مطهر را بياد آورد

و او را مورد التفات قرار داده دانيال● وودعا كرد كه خداوند به او نظر كرده  درخواستش را بشنود نه بخاطر اينكه دانيال
و محبت است )١٨آيه.(بني اسرائيل شايسته آن باشند بلكه بخاطر اينكه خداوند پر از رحمت

و رحيميخدايا: دانيال دعاي خود را اينچنين ختم نمود● درتو سميعي ! اين عمل تاخير منماو

در ساعتهاي پريشانيش بما نشان داد كه چطور آرامش خاطر. دانيال مثال بسيار خوبي را براي پيروي ارائه نموده است
و دعا كنيم و اضطراب است. داشته باشيم در دعا اطمينان حاصل ميكنيم كه گناهان ما بخشوده. دعا پادزهري براي نگراني

و با ديگران هم دعا كنيد. اط خود را با خدا ميتوانيم گسترش دهيم با دعا ارتب. شده است  . بنابراين دعا كنيد

و پا به ماه بود و براي.و بشدت درد ميكشيدا.ساعت زايمان فرا رسيده بود.سارا حامله شوهرش كارمند شركت نفت بود
و مهربان بود كه در همسايگي سارا.خاله فاطمه بود،تنها اميد سارا.ماموريت به خوزستان رفته بود خاله فاطمه زني ميانسال

هم.هكسي نبود كه به داد سارا برس.در همسايگي آنها نيز يك خانواده مسيحي زندگي ميكردند.زندگي ميكرد خاله فاطمه
و با مردي كه آباداني.كه نميتونست كار زيادي براي سارا انجام بده  و در خرمشهر از دست داده بود سارا خونوادشو در جنگ

و در بوشهر با هم آشنا شده بودند ازدواج كرده بود و ناله سارا به آسمون رفت. تنها اميد سارا خاله فاطمه بود.بود خاله. فرياد
و پاي برهنه به كوچه دويد كه بره قابله محلي رو خبر كنه فاطمه  در اين هنگام همسايه.چادر گل گليشو رو سرش انداخت

و مرد هم يك كشيش از كار افتاده بودي.مسيحي سارا پيشش اومدن  و مرد مسن بودن تنها كاري كه ميتونستن.ه زن
و دلداري .واسش بكنن دعا بود

و و گفت يه قابلمه آب گرم بيارين تالش قابله بيهوده بود چون طفل مرده باالخره قابله سررسيد  همه رو از اتاق بيرون كرد
و نميخواست بچه رو از بغلش رها كنه. بدنيا اومد را. سارا بشدت گريه ميكرد كشيش پير گفت اجازه بده قبل از اينكه طفل

م. براي دفن كردن ببرند براش دعا كنه  كنسارا همچنان كه طفل كشيش. رده را در بغل داشت با التماس گفت براش دعا
و شروع به گريه كرد. شروع به دعا كرد  . دعاي كشيش هنوز تمام نشده بود كه طفل نفسي عميق كشيد

و گريه ميكردن و خودشو بعد از دو روز رسوند. همه به شوق اومدن چه. به شوهر سارا تلگراف زدن اصالباورش نميشد كه
و براي بچشون دعا. اتفاق عجيبي براي بچه اش افتاده  در همون حال از كشيش ميخواستن كه هر روز به خونشون بياد

و تا االن همچنان مسيح رو خدمتپس. كنه و خود را وقف مسيح كردن و شوهرش به مسيح ايمان آورده  از هفته اي سارا
و دعاي قلبي دانيال در فصل. ميكنن و٩شايد داستان سارا الهامي براي شما باشد تا خداوند را با روشي جديد جستجو

و در هر مكاني ميتواند باش  و با تواضع نزد خداوند سخن عبادت كنيد دعا به هر زبان د تنها كافي است كه مثل يك دوست
بگوئيد حاال به عيسي بگوئيد كه از او چه ميخواهيد؟

 

.چيز قابل توجهي بوقوع پيوست در حينيكه دانيال در حال دعا بود

٩:٢٢�٢١در حاليكه دانيال در دعا بود چه كسي بديدارش آمد؟ دانيال  
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○ و عبد نغو دوستان او بودندكه و ميشك  شدرك

○  داريوش پادشاه

○  جبرئيل

اي حرم مطهردانيال جبرئيل را بالفاصله شناخت او كه در ابتدا پيام احياي از را براي دوره .روز داده بود٢٣٠٠ پس

٩:٢٣�٢٢دليل اين مالقات چه بود؟ دانيال  

○  تشويق دانيال به داشتن ايمان قوي به خدا

○  كه به دانيال بگويد كه به مقام باالتري در حكومت منسوب خواهد شد

○ او را كه خدا به او داده بودئيتا دانيال را كمك كند كه رويا  بفهماند به

و دوره دانيال به وجد و حال فرشته اي از آسمان براي آموختن ٢٣٠٠ آمده بوداو درباره آينده يهوديان روز آشفته شده بود
:٨دانيال. روز بود كه دانيال در روياي اوليه از درك آن عاجز بود٢٣٠٠او آمده بود ماموريت جبرئيل تشريح معني 

٢��١	�١٣ 
و در ٢٣٠٠جبرئيل شروع به تشريح نبوت و شهر اورشليم اظهار نمودروز نمود و آينده يهوديان باره زمان  

	٩:٢دوره محكوميت مردم يهود چه مدت بود؟ دانيال

○  هفتاد هفته

○  هفتصد سال

○  هفت هزار سال

:ميتوانيم هفتاد هفته را بطريق ذيل منقسم كنيم

ك هفتهي =  هفت روز

هفته ٧٠ X روز٧ = روز٤٩٠  

ن وحزقيال	٣:	١اعداد. مادين پيشگوئي كتاب مقدس يك روز برابر است با يك سال همانطور كه قبال اشاره شد در شكل
پسياگر يك روز نبوتي پيشگوئي برابر با دقيقا.�:	 در زبان عبراني. سال٤٩٠روز برابر خواهد بود با ٤٩٠كسال باشد

و منقسم" قطع شده" بطور تحت اللفظي يعني" تعين شده"كلمه و جداي يا قاطع  روز كه ٤٩٠بنابر اين. شدها بريده
و آزمون براي اسرائيليان بود بايد قطع ميشد اما از چه بايد قطع ميشد؟ پاسخ را جبرئيل در دانيال تشريح٩زمانهاي سختي

.ا برچيده ميشديروز قطع ٢٣٠٠سال نمود كه بايد از ٤٩٠جبرئيل شروع به تشريح در باره. نمود
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كه. روز ميبينيم ٢٣٠٠در اينجا يكي از پاسخهاي سوال دانيال را در مورد مدت روز ٢٣٠٠سال از ٤٩٠غير ممكن است
كه. قطع شود  سال ٢٣٠٠روز بايستي معرف ٢٣٠٠سال ميشود حل اين مسئله واضح است�روز بعبارت ٢٣٠٠از آنجا

. باشد

 پيشگويي بشكل زير خواهد بود
�٩:٢دانيال چه وقتي زمان داده شده به يهوديان آغاز شد؟

○  با ميالد عيسي مسيح
○ ح و بازسازي اورشليمبا كم تعمير  
○  با مرگ عيسي بر روي صليب

شد. دانيال بايستي به وجد آمده باشد و. پس از اينهمه اورشليم بازسازي خواهد او در باره آينده شهر محبوبش آموخت
 در عزراي آغاز آن با فرمان بازسازي اورشليم خواهد بود كه آن سه حكم. سال نبوتي را فهميد/روز٢٣٠٠همچنين آغاز 

.ثبت شده استنبي

قبل از ميالد توسط كورش كبيرصادر گرديد حكم فوق مجوزي بود براي اسكان مجدد �٣٧/�٣٨اولين حكم در سال
و به آنها اجازه داده شد تا حرم مطهر را بازسازي كنند ١١ـ١:١:عزرا.يهوديان در اورشليم

شدقبل از ميالد توسط داريوش هخامن�١٩حكم دوم در سال ـ�:�عزرا. اعالن او مويدي بود بر اولين حكم. شي صادر
١٢.

و.قبل از ميالد صادر گرديد�٧	سومين فرمان توسط خشايارشاه در سال و تمامي حاكمان سياسي اين فرمان به عزرا
/ روز٢٣٠٠ه اين حكم راجع به انجام پيشگويي است كه آغاز تاريخ دور.مذهبي ماموريت داد تا اورشليم را بازسازي كنند

.سال ميباشد

. را بخوانيد٢٧ـ�٩:٢دانيال

به،مسيح آن نخستزاده يعني عيسي و يادآور بحث راجع .. سال است٩٠	 كانون

يهچندمطابق با پيشگوئي و ظهور مسيح ؟دانيال هفته نبوتي گذشت مابين آغاز زمان معين شده براي .�٩:٢وديان

○ و يك هفته و سه هفتهيدو هفته بعالوه شصت ا شصت

○ و دو هفته و شش هفتهيچهار هفته بعالوه شصت ا شصت

○ و دو هفته و نه هفتهيهفت هفته بعالوه شصت ا شصت

+ هفته٧ = هفته ٢�  هفته٩�

روز ٨٣	يا) هفته٩� x روز هفته٧  سال٨٣	  =(

 سال را به آن اضافه كنيم به تاريخ ٨٣	 قبل از ميالد آغاز تاريخ پيشگوئي باشد چنانچه ٤�٧ديگر اگر پائيز در كالمي
عهد جديد براي ما آشكار ميسازد كه عيسي رسالت خود را در زمين پس از تعميد گرفتن از يحيي. پس از ميالد ميرسيم٢٧

. پس از ميالد آغاز كرد٢٧در تاريخ 

.اضافه كردن اين اطالعات به اين نمودار بدين شكل خواهد بود
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و دو هفته ميگويد �٩:٢دانيال پيشگويي در مورد چه اتفاقي پس از شصت
○  مسيح مصلوب خواهد گرديد

○ ي خواهد كردمسيح بر سراسر زمين حكمران

○  مسيح به سوي پدر به آسمان باز خواهد گشت

.و بخاطر ما مردمسيح عيسي مصلوب گرديد

 بوقوع خواهد پيوست؟ رويدادپيشگويي در باره اينكه مسيح به مراسم قرباني پايان خواهد داد در چه زماني اين

○  در آغاز هفته
○  در وسط هفته
○  در پايان هفته

آخرين هفته نبوتي برابر خواهد بود با هفت سال اگر شروع تاريخ. آخرين هفته نبوتي مصلوب ميشد عيسي بايستي در ميانه
بيان ميدارد كه مصلوب٢٧آيه. پس از ميالد٣١اين واقع ميشد به سال. پس از ميالد ميبود٢٧آخرين هفته در سال 

؟ زيرا عيسي بره خداست كسي كه معرف قرباني براي شدن عيسي در ميانه هفته به ادامه قربانيها در معبد خاتمه ميداد چرا 
و ديگر نيازي براي تشريفات قرباني نبود. زمين ميشد . عيسي براي يكبار بعنوان قرباني اعلي مرد

و نيم سال نبوتي هفته ما را به سال٣١چنانچه عيسي در سال  پس از ميالد٣٤ بعد از ميالد وفات نموده باشد پس سه
وقتي كه آن دوره پايان پذيرفت زمان آزمون. سال است ٤٩٠با پيشگوئي اين تاريخ نشاني از خاتمه دوره مطابق. ميبرد

. قوم بني اسرائيل بپايان رسيد

 هفتمبخش-اوند گام بر ميداردخد–مروري بر دانيال

١٢ـ١٠دانيال
از خانه هاي ثروتمند بعنوان خدمتكار مشغول بكار شد ديري نپاييد كه فهميد خانم خانه دچار مشكلي اساسي است.روت در يكي

و عذاب  در رنج در اين ضمن تنها چند قرص واليوم بودهاو براي سالها ازبيماري روحي رواني او بوده استمومسكنو .قتي براي

.ولي روت زني روحاني بود كه همواره دعا ميكرد از ديگر ايمانداران خواست تا براي آن خانم دعا كنند در كليساي كوچكشان او
در مورد. روت ميدانست كه هيچ چيز براي آن خانم چاره ساز نيست از نظر مالي مشكلي نداشتند ولي و همسرش خانم ثروتمند

در گيرو دار بوده اندزندگي خصو و شخصي از.صي آنان با كشتي كوچكشان به تمام دنيا سفر ميكردند ولي وقتي بازميگشتند بدتر
.قبل بودند

و فرياد ميكشد و گفت چرا.پس از سه ماه دعا روزي روت صداي خانم خانه را شنيد كه جيغ و نزد زن رفت روت برخاست
در ميان نميگذار ي؟ خانم خانه با لحني پرخاشگرانه گفت بسيار خوب خدا اگر اينقدرتوانا هستي مشكل مرا مشكل خود را با خدا
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در كليساي روت يافتي. حل ساز چون من ناتوانم او خود را و زانو زده.ك هفته بعد و ميگريست او با دعا تغيير كرده بود
. متاسفم عيسي. عيسي مرا ببخش. ميگفت متاسفم

او داده بود در خانه اش شروع به خواندن كتاب مقدسي كرد كه روت به از. دير وقت بود. آن زن او رفت تا قرصهايش را قبل
ب. خواب طبق معمول بخورد در ولي چيزي به او گفت كه او ديگر نيازي ندارد كه قرص از آن تمامي داروهايش را خوردو پس

و سيفون را كشيد او فكر كرد كه تغيير. هفته بعد كه شوهرش بازگشت ديد كه همسرش متحول شده است. كاسه توالت ريخت
او مهربان شود از تعطيالت كريسمس هم دگرگون شده بود. فصل باعث شده كه . كريسمس بودولي زندگي خانم خانه حتي بعد

ب از پيش متحير شده بود شوهرش و وضع روحي همسرش را ديده بود كه سال به سال بدتر شده است. يش ولي. شوهر زندگي
او چنان رشد كرده كه قبال  و حتي محبت .ك چنين چيزي را بياد نداشته استياو گفت االن همه چيز دوباره مثل اول نو شده

و در و زن گويي كه خدا به زمين آمده و بطور عجيبي زندگي آنان را لمس نموده استبراي آن مرد . خانه آنها ساكن شده
از طريق دعاست از راههائي كه او بما پاسخ ميگويد كه. خدا به همه ما التفات داردو يكي وقتي دعا ميكنيد به خدا اجازه ميدهيد

او به ما اختيار داده  درخواست ما از خدا قدرت آسماني را در زندگي. است براي شما كار كندخداوند خود را به ما تحميل نميكند
و آني نميبينيم ميتوانيم با آرامش مطمئن باشيم. شخصي ما نمودار ميسازد  خدا براي ما كار.حتي وقتي نتيجه را بطور آشكار

در فصل دهم دانيال بطوري شاخص بيان شده است. ميكند و شگرف است كه . اين اصلي بزرگ

در مورد رويايي كه ديده بود ماتم گرفت؟ ١٠:٢�١دانيال دانيال براي چه مدت  
○  سه روز
○  سه هفته
○  سه ماه

در خصوص مردمش مي انديشيد ٩٠	دانيال در باره و بسيار نگران شده بود او حاال. سال نبوت زيرا. پيشگويي را فهميده بود
و معبد مقدس برخاسته بودند  در مورد بازسازي اورشليم بر ضد يهوديان براي درخواستشان در اين خصوص. برخي قدرتها

. ميتوانيد دركتاب عهد عتيق بخوانيد

و الگوي زندگيش بود. دعا نموددانيال چطور نسبت به اين بحران واكنش نشان داد؟ او در اين مدت كه به سختي.اين زمينه او
در. دعا ميكرد روزه گرفت در ذهنش هر چيز كه ممكن بود از و مكالمه با خدا خدشه اي دانيال احتماالكمي غذاي ساده خورد
و اصرار بود. بما ميگويد كه دانيال اين كار را براي سه هفته كامل انجام داد٣�٢آيه.وارد كند پرهيز كرد .او مرد استقامت

در كنار رود دجله مشغول صحبت بودند و چندي از دوستانش و روزه دانيال و آفتاب لذت. پس از سه هفته دعا آنان از هواي تازه
و آگهي قبلي نوري شديد نازل. ساله بودو احتماالبراي پياده روي بيرون رفت٩٠در آن زمان دانيال. دندميبر بدون هيچ مقدمه

و دوستانش را در حضور خدا احاطه نمود  و دانيال و بدنبال مكاني براي اختفا ميگشتند. شد . دوستان دانيال با وحشت فرار كردند
و صورت كرد.ش مانند ميت رنگ باخت دانيال احساس ضعف كرد او شنيد.او تجربه اش را مثل خوابي عميق بيان در اين واقعه

٩ـ٤آيه. كه شخصي تكلم ميكند
در كنار رو در مورد چيزي كه او ظاهر شد چه ميگويد؟دانيال دانيال بر ���:١٠د دجله  

○ و كمربندي طالئي داشت .او با پارچه كتان پوشيده شده بود و پاهايش مانند شعله هاي مشعل ميدرخشيد و دستان او چشمان
او برنزه بود .رنگ

○ و بدنش مانند رنگين كما ن ميدرخشيداو سه برابر مردان معمولي ارتفاع داشت صدايش مانند آبشار بود

○ و پاهايش نور متصاعد ميشد از دستان و و بر روي شانه هايش بود او به قباي طالئي ملبس بود موهايش بلند

. بودكه بعدا در اين سري دروس مطالعه خواهيم نمود١اين تشريح همانند شرح مسيح در مكاشفه
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.واكنش يوحنا در مكاشفه خيلي مشابه واكنش دانيال در اينجاست

بر روي زمين فرو ريختنا او او را لمس نمود چه كسي با اين تجربه نخواهد لرزيد؟. گهان دانيال احساس كرد كه دستي  

١٠:١١اين پديده به چه چيزي معطوف ميشود؟ دانيال
○ در آسمانها بعنوان پيامبري بزرگ شناخته شده است  مردي كه

○ و حكمت عظيم دارد  مردي كه قاضي عادلي است
○ و بسيار محترم شمرده ميشدمرد ي كه بسيار محبوب بود

در آيه. خوانده شده است" بسيار محبوب"دانيال فردي در دانيال١٩و دوباره اغلب.در اين مورد ميخوانيم٩:٢٣و همچنين
و يا همسران يك چنين القابي به يكديگر ميدهند عال. دوستان و احترام وجود دارد كه بيانگر و عاطفه استعبارات تكريمي . قه

و كسيكه بسيار محبوب است مينگرد ولي آيا فهميده ايد كه دقيقاخدا بدينگونه بشما نظر ميكند؟. خدا به دانيال بديده فرد عزيز
و محبوب. را بخوانيد١ـ٣اول يوحنا  او عزيز و نجات را برايتان طراحي كرد زيرا شما بسيار نزد پدر آسماني شما رستگاري

او شما را خيلي دوست داردعي. هستيد و براي گناهان شما مرد زيرا از آسمان به زمين آمد .سي

چه احساسي خواهيد داشت اگر بدانيد كه خدا نام مخصوصي براي شما دارد؟: براي انديشيدن  
در همان بار اول كه به آسمان سخن گفت شنيده شد .فرشته گفت كه دعاي دانيال

و ١٠:١٣�١٢ دعايش شنيده شد به محض شنيده شدن اجابت نشد؟ دانيال چرا وقتي دانيال دعا كرد  
○ از جدي بودن مسئله آگاهي يابد  خداوند صبر كرد تا اينكه دانيال

○ و يك روز مقاومت كرد  شيطان با فرشته خدا براي بيست
○  نمايدخداوند نميتوانست بدعاي دانيال پاسخ گويد تا زمانيكه دانيال به گناهان زندگيش اعتراف

تا. وقتي دانيال دعا كرد فرشته هاي شيطان به جدال با فرشتگان آسماني خدا در آمدند اين فرشتگان شرير در جدال بودند
و ميجنگيدند تا بر مردمي نفوذ داشته باشند كه دانيال برايشان دعا مينمود  در دست داشته باشند اين.همچنان كنترل موقعيت را

در پشت صحنه نبرد  و خون نميجنگيم، فرشتگان خالصه بر عليه روساي. نمايانگر اين است كه ما تنها براي گوشت بلكه
و همپيمانانش مي ستيزيم  و فرشتگانش و ضد شيطان در.١٢:�افسسيان.قدرتها داستان دانيال ما را تشويق ميكند كه

در در گيريهاي عرش آسمان داريم. دعاهايمان اصرار بورزيم  و نتيجه وقايع دارددع. ما نيز نقشي در برايند . اهاي ما تاثير بسزائي
بدعا ادامه دهيد زيرا خدا نهايتا همه چيز را در كنترل.با ايمان دعا كنيد. حتي اگر پيروزي نصيبمان نشود. پس ما بايد دعا كنيم

. دارد

و دعاي ذيل را تكرار. شايد بخواهيد كه خداوند كمكتان كند. شايد االن يك نياز شخصي داشته باشيد شما ميتوانيد دعا نموده
و يا خودتان دعائي داشته باشيد .كنيد

و ايمان دارم كه تو هنوز بما كمك در مورد بحراني كه هزاران سال پيش داشت كمك كردي اي پدر ميدانم كه به دانيال
كن. ميكني و اجابت خواهي نمودم. لطفا هم اكنون به من كمك .آمين. بنام عيسي ميطلبم. تشكرم كه دعايم را ميشنوي

	١٠:١دانيال: چرا فرشته به دانيال ظاهر شد
○  براي تشريح واقعه اي كه در آينده بوقوع خواهد پيوست
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○ به دعايش پاسخ دهد"براي تشريح اين مطلب كه چرا خدا نميتوانست فورا  
○ از بابل انجام دهدبراي شرح آنچه كه خدا از او ميخواهد تا براي رهائي مردم يهود  

چه چيزي را ميخواهد بفهماند؟براي درك برخي وقايع."آمده ام تا تو را ملتفت نمايم".دانيال كالم آشنا را يكبار ديگر شنيد
در روزهاي آخر شد. كليدي روي. به دانيال جلوه هاي ديگري از آينده داده در فصلهاي بعدي اين تصوير نبوتي همان ايي راكه

در. اما دوباره اين تصوير خاص جزييات گوناگوني را آشكارتر ميسازد. گفته شده بود تشريح ميكند قبل از اينكه به اين جزييات
از يك اصل كليدي از فصل ١٢�١١فصلهاي  از. را داشته باشيم١٠ نگاه كنيم بايستي يك بازنگري فصل دهم شرحي

ب و شيطان استدرگيري در آسمان در كار فرشته خدا كه براي اجابت دعا فرستاده دعا ما بخاطردانيال. ين خدا  كردو شيطان
روز جدال بطول كشيد. شده بوددخالت كرد و يك در كتاب مكاشفه خواهيم.و بنوعي يك كارزار بود. بيست در درس بعدي

بر عليه خدا به طغيان پرداخت آن نبرد كهن. يك جنگ واقعي در ميانه آسمان بوقوع پيوستو.آموخت كه چطور شيطان آزادانه
بر عليه خدا ميجنگد.شروع گناه در جهان را روشن ميسازد و بلوا امروزه و بما كمك ميكندتا در باره اينكه چرا شيطان با شور

در كار خدا مداخله كند. توضيحي داشته باشيم او. هاي خداوند بشما برسداو نميخواهد كه كمك. شيطان بسختي تالش ميكند تا
ولي شما بايد به تضميني كه خدا بشما داده است متوسل.با نا اميدي ميخواهد تا شما باور كنيد كه خدا بشما كمك نخواهد كرد

و نوميدي به شما كمك كند.شويد و خشم و تنهايي در زمان نياز در كنار شما باشد. پدر آسماني شما اشتياق دارد تا او ميخواهد
و يا ايدز رنج ميبريد و ظلم قرار. هنگامي كه بيماري قلبي يا سرطان او ميخواهد تا در كنار شما باشد زمانيكه مورد بي مهري

حرف. داريد شد. حرف خداست–بياد داشته باشيد كه آخرين بر روي صليب باعث شكست مطلق شيطان و اين. مرگ مسيح
شدامر باعث قويتر شدن ايمانداران به عيس از ميان مردگان زنده و دوباره و اين.ي شد هنگامي كه عيسي با بيرحمي تمام مرد

. لحظه اي بود كه شيطان حرف ديگري نداشت

ف مرور بيشتري. رشته در باره وقايع روزهاي آخر با وي سخن ميگويدآخرين آيه هاي فصل دهم دانيال نشان ميدهد كه بگذاريد
در فصلهاي   آنرا مالحظه"اين به وقايعي اشاره دارد كه قبال. اشاره شده است١٢�١١بر اين تصوير جديد نبوتي داشته باشيم كه

و وقايع مرتبط با امپ: ما نماد هايي را ميبينيم. كرديم و پارس رومامپراطوري ماد و بعضي نكات اصلي را مورد.راطوريهاي يونان
و چشم انداز.آزمون قرار خواهيم داد بر جزييات است تا دورنما . يك نماي منحصر بفرد از اين تصوير نبوتي متمركز

و با جزيي تغييرولي با روياهاي نبوتي مخت. ممكن است متعجب شده باشيد كه چرا خدا همان مطلب قبلي را پوشش ميدهد . لف
در يوحنا به". ميدهد١٤:٢٩عيسي پاسخ بسيار خوبي به آن سوال از پيش به شما گفتم تا وقتي واقع ميشود من همه چيز را

و اجراي نبوت. من ايمان آوريد و اعتماد به خدا رشد كنيم"پيشگويي"در كالمي ديگر تكميل در ايمان . بما كمك ميكند تا
در آيدپس خداوند خوا . ست تا اين تصاوير نبوتي بنمايش

دو پادشاهي ١١:٢�١ اين نبوت هستند؟ دانيال موضوعكدام  
روم○ و  بابل

و يونان○  روم

و يونان○  پارس

ازيكند كه چهار پادشاميخي اشاره تارسابقه در اين آيه ها عبارتند :هي اشاره شده

) قبل از مسيح�٣٠ـ�٢٢( كامبيز■

از مسيح�٢٢(يس كذاب اسمرد■ ) قبل

از مسيح�٨	ـ�٢٢( اولوش داري■ ) قبل

)از مسيحقبل �٨	ـ��	(ارشاه خشاي■
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تدنمودهمانطور كه آيه دوم اشاره و ارتشي او در يونان رژه. ارك ديد خشايارشاه بمدت چهار سال اسلحه ذخيره نمود ارتش
در جنگ شكست خورد .رفت ولي

و پارس را �٣	:١١ ساخت چه صفاتي داشت؟ دانيال سرنگون پادشاهي كه ماد  
و هر چه كه اراده كند خواهد نمودعظو در قلمرو بوده او مقتدر○ يمي حكومت خواهد كرد  
و بيرحم○ و مكار  بودخواهد او مغرور

و ناراستي او با خدعه○ كردحو نيرنگ كومت خواهد  

و هيجان آمده بودند بر امپراطوري پارس رهبري.يونانيان با اين فرمانده نظامي به شور فرماندهي كه آنان را براي پيروزي
در انتظار بود٣٢آينده روشني براي اسكندر. مينمود او در حال بازسازي پايتخت امپراطوري جديد بود. ساله  بيمار اما همچنانكه

و همچنين توسط برادر ناتني اش فيليپ.مردوشد و برادرش. دودمان اسكندر با تولد پسرش باقي ماند فرماندهان اسكندر پسر
و امپراطوري را بين خود تقسيم كردند در آيه. را ناديده گرفتند  اشاره نمود پادشاهي يونان به چهار�همانطور كه كتاب مقدس

و. اليسيماكوس شمال را برداشت. كاساندر غرب را گرفت–) بال چهار(قطعه تقسيم شد سليوكوس شرق را اشغال نمود
بر جنوب چيره شد . پتولماي

و پادشاه شمال اغلب در فصل در اين نمونه آنان ارجاع ميشوند به كساني كه اداره كردن. ظاهر ميشود١١عبارت پادشاه جنوب
شاه شمال كه سليكوس بود.بر مصر حكم راند- پتولماي–شاه جنوب.بر قلمروهاي منقسم شده يونان را بعهده داشتند

تا. فرماندهان رقيب را سرنگون ساخت  در حاليكه نبردها شدت گرفت اما آن حوزه عظيم از درياي آئيجيان او عوض شد قلمرو
 سليكيوس يا نام همه حاكمان شمال يا نام. نام پتولماي را بدوش ميكشيدند) جنوب(همه پادشاهان مصر.هند گسترش يافت 

بر خود داشتند آن. آمتيكوس را در كتابهاي تاريخ آنان يا با شماره اي به نامهاي خود موصوف ميشدند يا نام دومي به آنان در
. حكمراني واگذار ميشد

.د كه خداوند چه جزئيات خارق العاده اي را در باره آينده آشكار ميكنديك داستان جذاب بشري نشان ميده

. را بخوانيد�:١١دانيال

بر تضمين صلح بين دو كشور خود ٢�٠در حدود سال و آنتيكوس فرمانرواي سوريه تالش قبل از مسيح پتولماي سلطان مصر
.واي پتولماي بودبرنيك دختر فرمانر. نمودند بواسطه ازدواج برنيك با شاه آنتيكوس

و پادشاه سوريه پيمان صلح بسته خواهد شدو براي تحكيم اين پيمان دختر پادشاه مصر به از آن بين پادشاه مصر چند سال پس
در خواهد آمد ).�آيه.(عقد پادشاه سوريه

را. ازدواج كرده بود"قبال) آنتيوخوس( آنتيكوس-تنها يك مشكل براي تهيه مقدمات وجود داشت او همسر خود الئوديك
و پسري بدنيا آمد. طالق داد را. ازدواج جديد صورت پذيرفت از مدتي آنتيوخوس دريافت كه همسر اول خود الئوديك ولي پس

از عروس جديد دوست دارد  از اينكه پدر زن جديدش پتولماي. بيش و همسر،مرد) بطلميوس( پس او برنيك را طالق داد
هر حال بي اعتمادي الئوديك نسبت به شوهرش آنتيوخوس رشد كرده بود. را دوباره آورد قبلي خود الئوديك او از مقام. به

و پسرش را به قتل رساند  و همراهان برنيك و برنيك و با يك دسيسه آنتيوخوس بطور كل داستان. درباري خويش سود جست
و زننده اي است .س اين وقايع را سيصد سال قبل از وقوع پيش بيني كرده بودكتاب مقد: ولي چيز متحيركننده اين است. زشت

او تمامي صدماتي را كه بشما. خداوند جزييات را ديده است. خداوند به قلبها نگاه ميكند. بما ميگويد كه خداوند به آينده مينگردو
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و اندوه همه را كه عزيزي را از دست داده اند ميدا. وارد مي آيد را ميبيند هنگامي.او درباره دردهاي شما واقف است.نداو غم
و بشما دشنام ميدهند خدا ناظر است و. كه بشما بدرفتاري ميكنند او اجازه بدهيد خداوند به اعماق قلبهاي شما نفوذ كرده اگر به

و آسايش خواهد بخشيد  طوري روم كشف مي همچنانكه فصل يازدهم را ادامه ميدهيم جزيياتي را در باره امپرا. به شما آرامش
و جنوب  و همچنين كارزاري بين پادشاه شمال از. اين جزئيات منتج به حمله بر امت خدا گرديد. كنيم آنان تصوير ديگري

در فصلهاي پيشين شرح داده شد خلق كردند  بر عليه امت خدا را كه از اين مراجع موازي ). ٨�٧از قبيل دانيال(درگيري برخي
: از قبيل زير است

شرور:٢١ آيه● يك شخص  

حاكم عهدو پيمان:٢٢ آيه●  

او را بر ضد پيمان مقدس وا ميدارد: ٢٨�٣٠ آيه● قلبش  

و بتي در خانه خدا برپا خواهد-را بي حرمت ميسازد) قدس(م مطهرحر:٣١ آيه●  مانع تقديم قربانيهاي روزانه خواهد شد
.نمود

شد:٣٣ آيه● و غارت خواهند و بعضي نيز زنداني و برخي ديگر با شمشير كشته در آتش اونداخته خواهند شد .بعضي مردم

ف٣٦ آيه● در . خوانديم"شاخ كوچك" راجع به قدرت ٨�٧صلهاي واژه هاي مشابهي بكار ميبرد كه

)١١:٣٦دانيال(پيشگويي در باره عمل پادشاه شمال چه ميگويد؟

.او هنگامي كه به پادشاه شمال حمله كند شكست خواهد خورد○

و خود را تمجيد خواهد نمود○ شد.او اراده خويش را دنبال خواهد كرد و كامياب خواهد . كفر خواهد گفت

و كامياب○ او فردي الهي است .او به تمام جهان اعالن خواهد نمود كه

بر عليه امت خدا١١فصل اما خبر خوب اينكه خداوند پيروانش را به ظفر مطمئن. به اوج نمايش خود ميرسد با حمله نهايي
.و همه كساني كه عيسي را دوست دارند استيال خواهند يافت. ساخت

بر سر پادشا"نهايتا )�	:١١دانيال(ه شمال خواهد آمد؟ چه

او را مدد كند به اتمام خواهد رسيد○ او بدون اينكه كسي . كار

شد○ و توسط مردمانش تجليل خواهد .او توسط پسرانش خواهد مرد

شد○ و تحقير خواهد .او حتي توسط متحدانش خوار

در"فورا از وقايع نهائي همانطور كه خواهيم ديد. تاريخ روي زمين را ارائه خواهد نموددر ادامه اين توضيح فصل دوازده ليستي
.پيروزي در عيسي شعار داده خواهد شد
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بر روي زمين رخ خواهد داد )١٢:١دانيال.(وقتي كه ميكائيل برخيزد چه وقايعي

كرد○ . يك تگرگ عظيم يكسوم از زمين را نابود خواهد

د○ .اشت دنيا براي سه هزار سال آرامش خواهد

تر از آنچه كه قبال○ . بوده است" زمان عظيم سختي براي زمين خواهد بود سهمناك

)٣ـ١٢:١دانيال(چه چيز ديگري در آن زمان واقع خواهد شد؟

 مردگان قيام خواهند كرد○

 هفت بال بر زمين فرود خواهد آمد○

. شريران شانس ديگري خواهند يافت تا توبه كنند○

شد. قعه اي حتمي استقيام مردگان وا و دوباره زنده در آمده از قبر مرگ.و عيد پاك بهمين خاطر است–عيسي توجه كنيد كه
ما. دائمي نيست زيرا خدا ميتواند ما را برخيزاند. بدين معني كه مرگ دايمي نيست. همچون خواب ناميده شده است  او ميتواند

و مكث كوتاه است.ت ما را از خواب بيدار ميسازد را از مرگ بيدار كند بهمان سادگي كه يك دوس مرگ بطور ساده يك توقف
و با عيسي براي هميشه باشيم  از اينكه برخيزيم به اين كالم گوش كنيد كه توسط پولس براي ايمانداران تسالونيكا نوشته. قبل

از وضعيت ايمانداراني كه ميميرند: شده آگاه باشيد تا وقتي كسي از شما فوت مي كندو اينك برادران عزيز ميخواهم كه شما
فرو نرويد  در غم وغصه شد. شما نيز مانند آناني كه اميدي به آينده ندارند از مرگ زنده و پس زيرا كه ايمان داريم عيسي مرد

او خدا تمام مسيحياني را كه مرده اند همراه وي به اين جهان باز  آوردبايد يقين داشته باشيم كه بهنگام بازگشت را. خواهد اين
از مردگان به آسمان نخواهيم رفت: من از جانب خدا مي گويم زيرا صداي.ما كه هنگام بازگشت مسيح خداوند زنده باشيم زودتر

از آسمان به زمين  و ناگاه خود خداوند و نواي شيپور خدا شنيده خواهد شد و آواي تكان دهنده رئيس فرشتگان فرمان الهي
از همه مسيحياني كه مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را مالقات كنندآن. خواهد آمد  و. گاه پيش پس ما كه هنوز زنده ايم

او باشيم  و تا ابد با در آسمان مالقات كنيم در ابرها ربوده خواهيم شد تا همگي خداوند را . روي زمين باقي هستيم همراه ايشان
.و تسلي دهيدپس با اين سخنان يكديگر را تشويق كنيد

و مرگ ديگر نخواهد بود! چه وعده باشكوهي و فرزند يا بهترين دوست شما-عزيزان شما. وقتي كه مسيح بيايد گناه و پدر  مادر
زد. شما را در آغوش خواهند گرفت"مجددا و به يكديگر لبخند خواهيد در آن صورتها دوباره خواهيد نگريست شما دستان. شما

روز باشكوهي خواهد بود. عيسي وقتي كه بيايد اين چيزها را ممكن خواهد ساخت. يكديگر را خواهيد گرفت  ! چه

)	:١٢دانيال(وقتي كه رويا به پايان رسيد دانيال در مورد كتابي كه نوشت چه گفت؟

و پارس فرستاد○ او آن مكتوب را براي پادشاه ماد

او كتاب را مهروموم كرد تا ايام آخر فرا برسد○

و شرح ماوقع را به آنان بگويداو ميخواست آنرا○ براي يهوديان بخواند  
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در ). دانش افزايش خواهد يافت(و براي اين بود كه مردم پيشگويي را بفهمند. كتاب بايد مهروموم ميشد تا ايام آخر فرا برسد
شد�آيه نبوتها فهميده خواهد براي چه مدت اين عجايب بوقوع خواهد پيوست؟ با كالمي ديگر چه زماني اين. سوالي پرسيده

؟  شد

)٧ـ�:١٢دانيال(دانيال چه مدت زماني را شنيد كه وقايع نبوت به اتمام برسد؟

و○ و نصف زماندو زمان زماني

 دوهزارو هشتصد سال○

و نه هفته○  شصت

و نصف زمان و زماني ا�٧:٢در مطالعه دانيال. ديده ايم"اين عبارت را قبال. زماني به آموختيم كه آن  سال ٠�١٢رجاع شد
و �٣٨و دوره زماني بين از ميالد .١٧٩٨بعد

او گفته شد كه چكار كند؟ )١٢:٩دانيال(دانيال ميخواست تا نبوت را بهتر بفهمد ولي به

او گفته شد كه براي درك بهتر دعا كند○  به

م○ و و مهر و صبر كند زيرا نبوت بسته شده او گفته شد كه براه خود برود وم شد تا ايام آخر به  

او گفته شد تا با رهبران يهود بحث كند تا اينكه كامال○ آنرا بفهمد" به  

از دنيا برچيند از اينكه خدا امور را دو نبوت بايستي انجام شود قبل .به دانيال گفته شد كه

:آن دو چنينند

)١١آيه(روز ١٢٩٠پيشگويي)الف

)١٢آيه(روز �١٣٣پيشگوئي)ب

هر حال بسياري. هيچ واقعه خاصي به آنان ضميمه نشده است.و خاتمه اي در باره اين پيشگوئيها داده نشده استهيچ شروع به
و ٠�١٢ پوشش داده شده اند با تاريخياز محققان ايمان دارند كه آنها به موازات ادوار . سال پيشگويي٢٣٠٠سال

)١٢:١٣دانيال(به دانيال چه واقع خواهد شد قبل از اينكه نبوتها كامل شوند؟

.و سپس قيام خواهد نمود)مرد(او خواهد خفت○

و نوسازي شهر را خواهد ديد○ او به اورشليم بازگشته

شد○ او توسط يونانيان وقتي كه امپراطوري پارس را تسخير كنند اسير خواهد



 اولين خود آموز كتاب مقدس مسيحيان به زبان فارسي

57 
 

ك. ولي او مرد ايمان بود.در باره وقايع نگران بود"دانيال احتماال بر همه چيز مسلط استاو ميدانست در.ه خدا همان خدايي كه
از او حفاظت كرد به او روياهاي شايان توجهي داد  در دست دارد–چاه شيران . اين خدا آينده را نيز

هر كه صبوري پيشه كند: بيان ميدارد١٢آيه بخاطر.در كالمي ديگر وقتي زندگي سخت ميشود نگران نباشيد. متبارك باد
ع در صبوري وجود دارد. يسي نيامده است انديشناك مباشيداينكه هنوز در اميد. بركت عظيمي پاداش بزرگي براي كساني كه

. هستند خواهد بود

در باره آمدن عيسي بروي زمين چه دوست داريد بگوييد؟: براي تفكر

از كمينگاهها سربازاني كه تا ساعتي قبل منتظر دستور. به پايان رسيد دهه اخير جنگهاي  حمله بودند حال با خيال راحت خود را
و بدون ترس خود را به سربازان به. نشان ميدهند نيروهاي متقابل بيرون آمده و حتي سربازان وارد مرزهاي يكديگر شده

و سرور پرداختند وآناني كه تا چندي قبل دشمن بودند حال به هم يادگاري ميدادند  جن. شادماني گ به چه روز باشكوهي بود كه
ولي خوشي. همه آناني كه منتظر بازگشت پرجالل عيسي مسيح باشند يك چنين تجربه خوشي را خواهند چشيد! پايان رسيد

شد. آنان به حد اعلي خواهد رسيد  از آسمان نازل خواهد و سالمتي. منجي آنان پر جالل و در صلح او طليعه يك جهان كامل و
تا. خواهد بود . به ابد برقرار خواهد ساختاو پادشاهي محبت را

و منتظر است .چرا االن دعا نميكنيد؟ خداوند ميشنود

 نيايش

را. اي پدر و تمام آرزوهايي كه ميخواهم باشم همه هر چه كه دارم و هر. به تو ميسپارمبا همه چيزي كه هستم در قالب مرا
در آور و آنطور كه برايم در زندگي طرح ريزي كرده اي آور در و تا ابد با تو زندگي. آنچه تو خواهي من ميخواهم فرزند تو باشم

 آمين.بنام عيسي درخواست ميكنم. كنم
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 تقديم به همه فارسي زبانان جهان
 خداوند همواره هدايتگر است- بخش اول-مروري بر مكاشفه

١مكاشفه
مرغ دريايي بطرف او مي آمد. امواج بشدت به صخره ها ميخورد. مرد پير رداي خود را بدورش پيچيد.باد سختي در اقيانوس در حال وزيدن بود

شد. جستجوي غذا بودگويي در اين برنامه اي براي دوران پيري او نبوده است. يوحنا حواري گرامي عيسي بر ساحل صخره اي روبرويش خيره
.نقشه هائي برايش كشيده بود) پس از ميالد�٩ـ٨١(اما دوميتيان امپراطور روم. تبعيد به جزيره پاتموس در ميانه درياي آئيجيان–

و خاك آغاز شد كه با اسبهايشان بر خانه يوحناي. ات را نشان نميدهد تاريخ بماتمام جزئي ساله٨٠يورش سربازان سواركار روم با ابري از گرد
و سپس بنام امپراطور او را با اسب بدنبال خود به روم كشيدند.تاختند و او را بيرون كشيدند .آنان درب خانه يوحنا را شكستند

به. او مورد احترام مردمش نبود. دوميتيان حاكم فاسدي بود. سال پس از مصلوب شدن عيسي اتفاق افتاداين واقعه در حدود پنجاه پيروان مسيح
و تكريم نميكردند و شكنجه شده بودند. او تعظيم و خيلي. حتي با اينكه تهديد به تبعيد سپس دوميتيان مصمم شد كه يكي از حواريون بنام
و تعظيم كند. مورد عبرت قرار دهدمحترم مسيح يعني يوحنا را و به او دستور داده شد تا به امپراطور كرنش . يوحنا بحضور دوميتان آورده شد

تاريخدانان ميگويند كه دوميتان سعي كرد تا او را زنده در روغن داغ. او تنها خداي آسمانها را عبادت ميكرد. يوحنا از اين كار سرباز زد
خو.بيندازد و عصباني يوحنا را به خداوند خادم و اين علتي بود كه امپراتور شرمنده د را از حرارت روغن كه در حال جوشيدن بود محافظت نمود

. پاتموس تبعيد نمايد

در اينجا بود كه روح القدس عظيمترين كتاب نبوتي كتاب. اين جزيره صخره اي ثابت نمود كه زمين حاصلخيزي براي نقشه خداوند خواهد بود
انجيل: با هدايت روح القدس يوحنا چهار كتاب از انجيل را قلم زده بود.س را به او الهام نمودمقد

و سه نامه يوحنا  كتاب–حال خداوند او را آماده كرده بود تا پنجمين كتاب را بنويسد. يوحنا
.مكاشفه

و اهريمن و( مكاشفه ارائه كننده ژرف ترين پيام در باره جنگ مابين نيكي جدالي. است)شرخير
و شيطان .و بيانگر اين است كه اين نبرد چگونه پايان مي يابد. بزرگ مابين خدا

و كار و احساسات قلبي سر و مرگ و تشويق آميزي است كه با واقعيت جفا اين پيام اميدبخش
پ–اين پيغام ما را از ميانه تاريخ ميگذراند. دارد س از رجعت از آفرينش زمين تا احياي مجدد آن كه

شد. ثاني مسيح بوقوع خواهد پيوست موضوع اصلي اين است كه عيسي مسيح بر شيطان پيروز
و شما تقديم. وقتي كه مصلوب شد و اميد را به من و آشتي بخاطر اين ظفر عيسي توانست صلح

. مكاشفه بما ميگويد كه با عيسي هم اكنون درمكان پيروزي قرار داريم. كند

و يا واقعيت نبوتي است"سمبل"از يك مكاشفه بيش و آن را با حالتي. يا شكل يك حيوان وحشي
و آينده در نظر داشته و حال و نمايشي بتصوير ميكشاند كه خدايي كه ما را بسيار دوست دارد برنامه اي براي مردم در زمانهاي گذشته مهيج

و شگفت انگيز او باشيدخداوند خواسته تا بما نشان دهد كه شما ميتوانيد قسمت. است و.ي از آن نقشه عالي و محزون ميشويد وقتيكه دلشكسته
و در كنار شماست او مراقب. درگيريهاي زندگي شمارا گرفتار ميكند خداوند ميخواهد مطمئن باشيد كه بدانيد كه او بر همه چيز تسلط دارد

. شماست

و گيراست جائيكه ما در طرح با او. شكوه خداوند براي نوع بشر هستيممكاشفه بسيار جذاب در ميان برخوردهاي تاريخ اين تنها آشكار ميكند كه
و التفات دارد و تواما. بما توجه . از راز مكاشفه پرده برداريم"بگذاريد فصل اول را شروع كنيم
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. را بخوانيد٣ـ١:١مكاشفه

.بگذاريد آنها را تعين كنيم. وجود دارددر مقدمه نگارش كتاب مكاشفه توسط يوحنا چندين نكته كليدي

)١:١مكاشفه(يوحنا به آخرين كتاب از كتاب مقدس چه عنواني ميدهد؟
 مكاشفه يوحنا رسول مسيح○

 مكاشفه عيسي مسيح○

 مكاشفه خدا○

)١:١مكاشفه(يوحنا ميگويد كه چه كسي اين كتاب را به عيسي داده؟
 خدا○

 جبرئيل فرشته○

ي اوليه مسيح كليسا○

)١:١مكاشفه(مقصود از نوشته شدن اين كتاب براي چه كساني است؟
 گناهكاراني كه نياز دارند پيام خدا را بدانند○

 خادمان مسيح○

. غير مسيحيان كه نياز دارند در مورد عيسي چيزهائي ياد بگيرند○

)١:١ مكاشفه(چه كسي پيام مكاشفه را به يوحناي رسول ابالغ نمود؟
 روح القدس○

 عيسي مسيح○

 فرشته خدا○

. گرچه يوحناي رسول اين كتاب را نوشته ولي او آنچه را كه عيسي به او گفت نوشت. اين كتاب بعنوان مكاشفه عيسي مسيح مشخص شده است
و يا نشان دادن چيزي كت. مكاشفه بطور ساده يعني پرده برداشتن يا آشكار نمودن و توضيح استدر كالمي ديگر در اين. اب مكاشفه يك تشريح

و مرگ ممكن است بر اين دنيا حادث شود و جفا و بالها چرا؟ زيرا خدا برنامه..مورد خدا تشريح ميكند كه شما همواره ميتوانيد ببينيد كه مشقتها
و بشما توجه دارد. اي مخصوص براي شما دارد دا. او نگران شماست .يمي گناه از جهان استاين نقشه شامل برچيده شدن

: مراحل ارتباطات را در مكاشفه تشريح ميكند١توجه كنيد كه چگونه آيه

. خداوند پيام مكاشفه را به عيسي مسيح داده است●

. عيسي پيام را به يك فرشته داد●
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. فرشته پيام را به يوحنا داد●

.داد)پيروان عيسي( يوحنا پيام را در روح به خادمان عيسي●

.يام در ارتباط با چيزهايي بود كه بايد در كوتاه مدت اتفاق بيفتدپ●

 تصويري از انفجار بمب اتم

و حمالت تروريستي و جنگ و زلزله و مفهوم ببخشند همچون سيل در. امروزه مردم جهان تالش ميكنند تا به وقايع ناميمون معني مردم
ش و بدي در رف وقوع است يا خير؟آنان نگرانند كه آيا عيسي در دوره زندگيشان خواهد آمد يا خير؟آيا شگفتند كه آيا جنگ نهايي ميان نيكي

اين پيامي باور نكردني. چنين افتخاري نصيب شما خواهد شد كه عيسي را ببينيد؟ خداوند به سواالت بزرگ ما در كتاب مكاشفه پاسخ داده است
و فرشتگان،خداي پدر.است و روح القدس .همگي دخيل بودند تا اين كتاب براي ما نگاشته شود عيسي مسيح

 چرا بايد به آنچه كه يوحنا در كتاب مكاشفه ميگويد ايمان داشته باشيم؟
○ و به چيزهائي كه او در رويا ديده بود  زيرا او حامل شهادتي بود كه خدا بدو گفته بود

○  زيرا او يكي از رهبران كليساي اوليه مسيح بود
○ ه اگر اشتباهي درباره چيزي بود ديگر رسوالن آنرا تصحيح ميكردندبخاطر اينك

و خداوند بما ميگويد كه يوحنا آنچه را نوشت.شماريمن پيامي را كه يوحنا نوشت ناچيز از ما ميخواهدآيا تاثير اين آيه را دريافتيد؟ خداوند  خوانده
و شنيده بود و موثق استكال.در كالمي ديگر يوحنا شاهد عيني بود. ديده آن.م او قابل اعتماد .اعتماد داشته باشيدبه

و شنيدبه خداوند )١:٣مكاشفه(؟ چه وعده اي دادهمچنين بكساني كه از تعليمات اوفرمانبرداري نمودنده بودند كساني كه پيام مكاشفه را خوانده
○  كه شيطان به آنها آسيبي نخواهد زد

○ خ واهند داشت زيرا آنان بوضوح اراده خداوند را خواهند فهميدكه آنها در بهشت مقامي واال  
○  كه آنان متبارك خواهند گرديد

 در اين كتاب مشتمل گرديدهكهمتبارك خواهند شد زيرا زمان تكميل پيشگوئيها اين كتاب نتيجه ميگيرد كه آنانيكه اين كتاب را مطالعه نمودند
و پيشگوئيها در حال آغاز شد در شرف وقوع است و تكميل خواهد .است

و ايمان اين پيام را در زندگي خدا بطور خاصي مترصد بر اين بود تا پيغام مكاشفه براي و وعده خاصي بشما داده تا با مطالعه شما نوشته شود
.خود بكار بريد

 خواهد داشت؟ مطالعه ميكنند مكاشفه را خداوند چه نوع بركت يا توجه خاصي نسبت به آنانيكه آيا ميدانيد

. را بخوانيد٨-:١مكاشفه
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 نوشته شده او را براي خدا خيلي اهميت دارد كه خوانندگان كتاب مكاشفه بفهمند كه چقدر او قبل از اينكه آنها پيام

و دو فصل نوشته شده است و التفات داردكه در بيست و بفهمند كه خداوند به آنان توجه .بخوانند

ب ازدو چيزي كه يوحنا ؟ از جانب روح القدس دريافت خواهند نمود چيستو خداوند سويه خوانندگان گفت كه

:١مكاشفه
○ و زندگي طوالني  عزت

○ و آرامش  فيض
○ و درايت  حكمت

:١يوحنا مسيح را در آغاز كتاب چگونه تشريح ميكند؟ مكاشفه
○ ش و گناهان ما را با خون خود سته استبعنوان كسيكه ما را دوست داشته  
○  بعنوان كسيكه از ما خواسته تا بفهميم كه چه بر سر زمين خواهد آمد
○ و تقصير را در ايام آخر داوري خواهد نمود  بعنوان كسيكه راستي

�:١مكاشفه؟ يوحنا ميگويد كه چه مقامي را عيسي بما داده است
○  او ما را شاهداني خوانده براي كساني كه او را نميشناسند

○ و ما را بر فرشتگان حاكم نموده استا

○ و كاهنان خداي پدر ساخته است  او ما را پادشاهان

و سالمتي" در آن زمان متداول بود نامه با كلماتي از قبيل و بركت و اميدواريم كه خوب باشيد. آغاز شود"فيض امروزه با دوست يا برادر عزيز
كه.ف به مهرباني خداوند است معطو"فيض"در اين جايگاه مختص. شروع ميشود و آرامشي كه يوحنا در آن به گفتگو ميپردازد وقتي است صلح

و صلح هدايايي از خداوند ميباشد. ميدانيم توسط خدا بخشوده شده ايم آنوقت است كه ديگران را ميبخشيم . هر دو فيض

رابطه با خدا. اهد بدانيم كه او مشتاق است تا براي هميشه با ما باشد مطمئن سازد بلكه ميخوراخداوند نه تنها ميخواهد تا خوانندگان مكاشفه
و هر چشمي او را خواهد روشن ميسازد كه عيسي به زمين براي مردمش باز خواهد گشت٧آيه.پايان پذير نيست او در ميان ابرها خواهد آمد

.ديد

؛.آري ، ستي در سختيهاي زندگي ، طالق ،ورشكستگي كه. حضور دارداعتياد بمواد مخدر خدا همچنانوز با الكل در مرگ يك دوست مردي
 راننده تريلي بود روزي تصميم گرفت تا بزندگيش در وان حمام پايان دهداو براي مدتي طوالني براي ترك مشروب با خود در ستيز بوده است

و شصت اليعقلحال يك مست. ياو از تمامي قولهاي پوچ. خود را بر روي ماشه گذاشت نااميد در وان سرد لوله تفنگ را در دهان خود گذاشت
از او از اينكه دختر كوچكش در هنگام ورود او بخانه در پستو مخفي ميشد بستوه آمده بود كه به خانواده اش داده بود خسته شده بود ولي قبل

.اقدام تصميم گرفت تا بخدا بگويد كه چرا ميخواهد اين كار را انجام دهد

و و شروع بتوضيح دادن نمودسپس از و زانو زده او براي ساعتها.او با تمام قلب بدون اينكه خودش متوجه باشد با خدا صحبت ميكرد. ان خارج شد
و زاري كرد او تصميم گرفت تا زندگي بهم ريخته خود را بخدا. پس از آن به چنان آرامشي دست يافت كه هرگز آنرا تجربه نكرده بود. گريه

. او پدر وفادار آسماني را در تاريكترين ساعتهاي زندگيش يافته بود. او نيرويي درون خود يافت تا بر مشروب براي هميشه فائق آيد. بسپارد
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و منازعات طول تاريخ همگام بوده االن در كنار ما با موضوعات اي ما.ن زندگي همگام استهمان خدايي كه با امت خويش درمشكالت و به
و خواهد بودميفهماند كه و هست . خداوند بوده

. را بخوانيد٢٠-١:٩مكاشفه

برخي. نمادها پيامهاي خدا را مصور ميسازد.سمبل ها دوباره در سراسر كتاب مكاشفه معرفي ميشود. اين گذر اولين روياي يوحنا را شرح ميدهد
حقيقت مكاشفه همواره در مقابل فسادهاي سياسي. روم مراقبت نمودپژوهشگران ايمان دارند كه اين سمبلها پيامهاي يوحنا را از سانسور حاكمان

 بنابراين دشمنان خدا محتمل بود كه مدتها پيش كتاب را داشته باشنداگر اين پيامها بصورت كد در نمي آمد كه نياز به كشف رمز.مذهبي ايستاد
.از بين برده باشند

زن در مكاشفه وحش حيوان و و شرير و تاجها و اژدها را خواهيد ديد كه بعنوان سمبلها بكار برده شده اندو شاخها و بره و ملخ .و شمعدانها
بزودي با شمعدان هفت. مواجه شده ايمو هفت كليسا تا كنون در اين فصل با هفت روح. همچنين خواهيم ديد كه برخي اعداد چه مفهومي دارند

شدو هفت ستاره پايه كهوآشنا خواهيم . چرا برخي اعداد در سراسر كتاب تكرار شده استخواهيم يافت

و شهادت به عيسي مسيح به پاتاموس تبعيد شده بود  كه عيسي يافتيم�در آيه در آيه نهم بيان شده است كه يوحنا بخاطر وفاداري به كالم خدا
عيسي به پيالطس گفت. شهادت ميدهدبعنوان گواه در دادگاه يك شاهد. ميباشدو معتبرموثق بدين معني كه كالم او مطلقا. استمشاهد وفادار

و عيسي در مكاشفه بما درباره حقيقت.١٨:٣٧ وحناي. كه اوبه زمين آمده تا شاهدي براي حقيقت باشد و در باره نبرد بين خدا و در باره گناه بشر
را. اه كنيدنگ�٣:١٧�١با دقت به دوم تيموتائوس. مكاشفه درباره عيسي است.شيطان سخن ميگويد در واقع تمام قسمتهاي كتاب مقدس

و زندگي. خدا بما الهام نموده است و ما را به اصالح شدن و اعمال نادرست را تقبيح ميكند كتاب مقدس كارهاي درست را بما مي آموزد
و مهيا ميسازد تا به همه نيكي. خداپسندانه هدايت ميكند . نمائيمخدا بوسيله كالمش ما را از هر جهت آماده

�٣:١٧�١س تيموطائو؟ دوم چه كسي كالم كتاب مقدس را بما داده است  
○  خدا

○ (حواريون)رسوالن
○  كليسا

�٣:١٧�١س تيموطائو دوم هدف كتاب مقدس چيست؟  
○  كتاب قوانين كه بر طبق آن داوري خواهيم شد

○ و چه كسي متضرر خواهد شد  تا بما بگويد كه چه كسي نجات يافته
○ و وقتي كه مرتكب گناه ميشويم اصالح شويم  تا بما اصول را تعليم داده تا نكوهش شويم

. را بخوانيد١٩:١٠مكاشفه

در من نيز مانند تو يكي از خدمتگزاران خدا هستم. در اين هنگام بپاي او افتادم تا او را بپرستم اما او گفت نه چنين نكن من نيز مانند برادران تو
و هر آنچه كه بتو نشان دادم همه در وصف عيسي است مان به عيسي شهادت ميدهمباره اي .تمام اين پيشگوئيها

١٩:١٠شهادت عيسي چيست؟مكاشفه. يوحنا گفت بخاطر شهادت به عيسي وكالم به جزيره پاتموس تبعيد شده بود
○  روح نبوت
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○  كالمي كه عيسي در هنگام محاكمه اش براي مصلوب شدن گفت
○  تمثيلهايي را كه در هنگامي كه در روي زمين بود گفت

و در كتاب مقدس نوشته بما ميگويد كه يكي از هداياي روح هديه نبوت است١٢اول قرنتيان اين روح القدس است كه به پيامبران الهام شده
او.ه استشد ايوحنا شهادت داد كه او در پاتاموس بود زيرا و ديگر پيامبران آموخته بود نگاشته استايمان داشت آنچه را كه روح .لقدس به او

و روح خدا با او تكلم مينمود. بيان نموده است كه يوحنا در روز خداوند در روح بوده است١:١٠مكاشفه . او در رويا بود

در بعدا. كه در آسيا قراردارند هفت كليسايي است در موردبه يوحنا گفته شد كه پيامهاي خدا كه در روز خداوند به او رسيده١١در آيه بطور جامع
.مطالعه خواهيم كرداين مورد 

١:١١؟ مكاشفه نام هفت كليسائي كه به يوحنا گفته شده بود تا پيام عيسي را بفرستد چه بود
○ و كفرناحوم و فيالدلفيا و سارديس و سامره و يافا و صور و آنتيوك  اورشليم
○ و و پرگاموس و سميرنا و الئودكيهافسسيان و فيالدلفيا و سارديس تاياتيرا  

○ و دمشق و ترشيش و تسالونيكي و كولوس و فيليپي و قرنتس  روم
آيا تا كنون فكر كرده ايد كه خدا چه شكلي خواهد بود؟. شرح ميدهد كه خدا در رويايي كه يوحنا ديد به چه شكلي بود١٦ـ١٢آيه  

و هفت ستاره در دست داردنشان ميدهد كه عيسي در ميان هفت١٦�١٣آيه چه. چراغدان راه ميرود و ستاره ها معرف هستند؟ آيه چراغدان ها
٢٠ 

و ستاره ها معرف چه هستند؟ ١:٢٠ مكاشفه چراغدان ها
○  هفت تپه اي كه روم در آنجا ساخته شده بود

○  هفت كليسائي كه عيسي برايشان پيام فرستاده بود
○  خداوند ايستاده بودهفت روح كه در برابر بارگاه

١:٢٠؟ مكاشفه هفت ستاره اي كه در دست عيسي بود به چه معنايي است
○  فرشتگان هفت كليسا
○  مذبح هاي هفت كليسا
○  اعضاي هفت كليسا

و تماميت ميباشد در عدد هفت در كالم برجسته ميباشد زيرا معرف كمال و در روز شش روز در كتاب پيدايش در ابتدا خداوند جهان را  آفريد
. پيدايش(هفتم به آرامش پرداخت شد) و تمام شد(خداوند گفت آفرينش او نيكو بود :اين زمينه بما كمك ميكند كه بفهميم ). كامل

هفت كليسا معرفي از كامليت تمام كليساها ميباشند-  
پيام براي آنها معرف يك پيام كامل از خداست-  
و پري- روح القدس ميباشدهفت روح معرف كامليت  
.معرف پيام آوران يا خادماني است كه پيام را براي مردم ميبرند) فرشته بطور تحت اللفظي به معناي پيام آور است(فرشته هفت-
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و هر روز دعا كرد و تصويرا. او مصمم شده بود كه خدا را بشناسد پس از اينكه آن مرد الكلي خداوند را يافت شروع بمطالعه كتاب مقدس نمود
و معتدل زندگي كند. ميخواست از خدا كاملي و مثل فردي سالم و اين باعث شد تا بطور روحي رفع كسالت كند . او شروع به جذب پيام خدا نمود

براي او به آنان. دو دختر خردسالش در لباس خواب در كنارش بودند. احساس كرد چيزي دور بازوانش حلقه زده استدر يك شامگاه كه تنها بود
دراووا خيلي تغيير كرده بودندهآن.يك مدت طوالني خيره شد  بطري مشروب زنداني بود آنان را از دست دادهونبراي مدتي طويل در زماني كه

.بود

اما االن بچه هايش براي مدت زياد منتظر بودند تا او آنها را در آغوش بكشد. دختر كوچكش گفت ما اومديم كه براي شب بخير تو رو ببوسيم
از بابا باالخره به خانه آمده بوداو بعنوان سناتور در دولت مشغول بكار شده بود. چشمان كوچك قشنگشان ديگر ترسي نداشت  تماميولي باالتر

و عزتي بود كه او در چشمان فرزندانش ميديدعنوانهايوهامقام  پدرو عزيزآنان ميدانستند كه محبوب. مهم مملكتي كه به او بدهند آن حرمت
.و ميدانستند كه پدر هميشه براي آنان خواهد بود خود هستند

ما نبايد بخاطر آينده دلهره داشته ما نبايد با هراس به او نگاه كنيم اين چيزهايي است كه هر يك از ما بايستي در باره پدر آسماني خود بدانيم
ر. خداوند براي ما حاضر است باشيم و اهميتي ندارد كه در چه شرايط همان خدايي كه آن مرد ا به اوج رساند ميتواند شما را نيز به اوج برساند

و سختي و آينده خوبي بدهد. باشيدحاد .او ميخواهد به همه ما اميد

و مراقب ماست  آن اين است كه دليلوو بهترين ها را براي ما ميخواهد اولين فصل مكاشفه اين واقعيت را روشن ميسازد كه خدا بما توجه دارد
.او ميخواهد كه تا به آخر در دستان او مطمئن باشيد. ميخواهد بشما بگويدكه چه وقايعي در زمين رخ خواهد داد

.بينديشيد فكر ميكنيد كه خدا چگونه باشد؟  
 نيايش
و بخاطر اينكه مرا دركبارالهي تا ميكني تو را سپاسگزارم بخاطر مهربانيت تو را شكر ميگويم بخاطر پذيرفتنت تو را حمد ميگويم مرا كمك كن

.شبيه تو شوم  آمين.بنام عيسي ميطلبم
كسي نگران شماست-دوم بخش-مروري بر مكاشفه  

٣ـ������٢

و سرسره بازي بود گم شد و مادر خود حسين كه پنج سالي بيش نداشت در حالي كه در پارك مشغول برف بازي اطراف خود را نگاه كرد ولي پدر
و گريه ميكرد همه برايش غريب بودندا نديدر .با وحشت از اين طرف به آن طرف ميدويد

و مادرش يك لحظه غافل شدندآنها چند روزي بيش نبود كه از مشهد به تهران آمده بودند تا براي عيادت مادر بزرگشان به بيمارستان بروند  پدر
و بر شهر بزرگ تهران لبخند ميزدچند روزي بود كه هوا برفي بودآنروز خورشيد خانم سر و مردم از بستر زيباي ابر بيرون آورده بود روز جمعه بود
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و حياط بودند بيرون زده بودند و برف بازي ميكردنديا خيلي ها مشغول پارو كردن پشت بام و كوچه ريخته بودند بچه مدرسه اي ها هم به خيابان
.آدم برفي درست ميكردند

و نسرين بع و سالشد از عيادت مادربزرگشان حسين كوچولو را به پارك كنار بيمارستان بردندجواد و با بچه هاي هم سن او به وجد آمده بود
در بازي ميكرد و مادرش هم و ناگهان متوجه شدند كه حسين آنجا نيست نزديكي او را مي پائيدندآنپدر هر. ولي جمعيت شلوغ شد سراسيمه به

و ميپ شد رسيدند آيا يك پسر بچه پنج ساله كه كاله قرمز بر سر دارد نديده ايد؟ نسرين گريه ميكردجا سر ميزدند شد بچم گم .بچم گم

و. هستندنزديك شدن همراه با حسين در حال با لباس يونيفورم نظامي دو نفر سرباز پليسكهنيم ساعتي نگذشته بود كه از دور ديدند جواد
ك و ميبوسيدند.ه نميتوانستند جلوي احساساتشان را بگيرندنسرين آنقدر خوشحال شدند و او را بغل كرده فرد گم شده بلي. بطرف حسين دويدند

.و پدر از فرط خوشحالي ميگريست پيدا شده بود

و پسران خداوند هستيد در واقع ما چنانيمما هميشه او را خشنود نميساز آري چنين است او ما را دوست دارد.كتاب مقدس ميگويد شما دختران
در ولي خدا هرگز ما را ترك نميكند. مشغول زندگي هستيم كه حتي به او فكر نميكنيم و حتي بعضي از ما كه ادعاي خدا دوست بودن داريم

و گم گشته ايمكهكليسايش هستيم گاهي اوقات طوري زندگي ميكنيم خ گوئي از برنامه اي كه براي ما دارد غافل مانده كهو بهمين اطر است
.بخاطر اينكه ما را دوست دارد خدا همچنان در صدد يافتن ماست. او پيامها را در كتاب مقدس بما داده است

و عيسي سر آن بدن ميباشد و پاهاي او در اين. كالم ميگويد كه مسيحيان مانند يك بدن هستند بدين معني كه ايمانداران مسيح مانند دستها
ما دنيا هستند و پيام را به ديگران خواهيم گفتاينو .براي گناهان آنها مرداو كه عيسي آنان را دوست دارد

و سوم مكاشفه شامل نامه هايي است كه عيسي. استعيسي نگران رفاه وخيريت بدن خود يعني كليسا  يوحنا به هفت كليسا در بوسيلهفصل دوم
، فيالدلفيا. فرستادميشودايالت آسيا در محدوده اي كه هم اكنون تركيه ناميده ، سارديس ، تاياتريا ، پرگاموس ، اسميرنا كليساها عبارتند از افسس

در.و الئوديكيه و بازديد ارتباطي بزرگراه رم قرار داشت كه مسيراين شهرها . كليساها را ميسر ميساختاز مسافرت

و شيوه زندگي اعضا آن كليساها مانند مسيري از سف و در طول اين سفراز در اين مسافرت.ر استساختار شخصيتي  شما با مسيح همسفر بوده
و هم زمانهاي خوشي را تجربه ميكنيدو طاقت فرسائيدر آنجا هم زمانهاي سخت. نظر روحاني رشد ميكنيد همچنانكه هفت كليسا. وجود دارد

.و ببينيد كه مشمول كداميك از كليساها خواهيد بودارتباط دهيد را مرور ميكنيد تجربيات شخصي خود را با اعضاي آن كليساها 

تجربه هر كليسادر خالل هفت دوره. بعالوه بسياري از پژوهشگران ايمان دارند كه هفت كليسا سمبلي از همه كليساها در سراسر تاريخ هستند
ز. بدين معني كه هر پيام سه كاربرد عملي دارد. متوالي  كاربرد پيامدومين. مان نگارش نامه كاربرد داشته استاولين پيام در كليساي واقعي در

و. عملي براي يك دوره تاريخي كليساي واقعي است و شما امروزه قابل كاربرد و پيام در زندگي من سومين پيام ميگويدكه چطور يك تجربه
.اجراست

.انكه در جستجوي درك پيام خدا هستيم بيابيمبگذاريد هر كدام از كليساها را مرور كنيم وبخواهيم كه اين سه كابرد را همچن

 كليساي افسس
( پس از ميالد١٠٠تا٣١كليساي رسوالن بين سالهاي )
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آن شهر از نظر.و مقبول بود كه بر روي بندرگاه زيباي آئجيان ساخته شده بوددلپسنددر واقع آن شهر خيلي.و خوش آينددلپسندافسس يعني
و الهه معبدي كه وقف. يكي از هفت شگفتيهاي جهان در اينجا قرار داشت. فرهنگي مشهور بودو تجاري  ديانا شده بود يعني بت حاصلخيزي
و پولس رسول اقدام كردند. باروري و پريسيال براي شروع اين كليسا در معاونت با اپولس يك مبشر .آكويال

. را بخوانيد٧-٢:١مكاشفه

٢:٣�٢مكاشفه نمود؟براي چه عيسي كليساي افسس را تمجيد  
○ و همچنين بخاطر شهادت طلبيشان بخاطر مسيح و جفا ديده بودند  براي استقامتي كه در برابر شكنجه

○ و بخاطر باقي ماندن بدون اينكه خسته شوند و صبرشان زيرا آنان شرارت را تحمل نميكردند و زحمت  براي كار
○ ج و آوردن انهاي بسيار براي ملكوت اعليبراي موعظه كردن انجيل به بت پرستان  

:٢عيسي به چه مشكلي در كليساي افسس اشاره نمود؟مكاشفه
○  مسيحيان افسس اجازه داده بودند كه تعليم غلط به كليسا رخنه كند
○ و اطفال يتيم سر باز زده بودند  آنان از رسيدن به وضع زنان بيوه

○  آنان محبت ازلي را رها كرده بودند

�:٢راهي را براي حل مشكل به آنان ارائه نمود؟مكاشفه عيسي چه
○ و عمل بدانچه آنان ميگويند  توجه دقيق به شبانان

○ و دعا براي اينكه روح القدس آنانرا كمك كند تا كالم را بفهمند  مطالعه كالم با تالش بيشتر
○ و به جايي كه اول بودي با و توبه كن ز گردپس بياد آور از كجا سقوط كرده اي

٢:٧عيسي چه وعده اي داد چنانچه اعضاي آن كليسا نصايح او را پيروي كنند؟مكاشفه
○  آنان از درخت حيات اطعام خواهند شد

○  آنان بدون اينكه بميرند به بهشت برده خواهند شد
○  آنان محترمترين كليساها در بين هفت كليسا شمرده خواهند شد

غ واعضاي اين كليسا براي خداوند و وفادار و دلسوز و براي ديگران صبور هر چند در آن زمان. محافظان حقيقت كالم بودند همچنينيور بودند
و با محبت عمل كردن ولي اولين عشق را كه ارتباط با عيسي بود از دست دادند  با اعمال فهرست شده زندگي مسيحيشان بجاي دوست داشتن

و محبت او باشندخداوند مردم كليساي افسس را خوا. بود .ند تا دوباره در عشق

مدعي مسيحيت بودند ولي ميگفتند كه اطاعت از فرامين خدا لزومي نداردعيسي با زبان كه در اين آيه ها به نيكوالئيان اشاره شده است
و نوع زندگي آنها نفرت دارد و گفت كه از كار دو. محكمتري با آنان سخن راند و خادم قرن م گفت آنان خود را مسيحي خواندندايرنيوس مبشر

و القيد بودند و يا خوردن چيزهايي كه براي بتها قرباني شده بود سهل انگار .ولي نسبت به زنا
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در، در همين موضوع عيسي گفت كسي كه ميگويد خدا را مي شناسد. كتاب مقدس از زبان سخت تري استفاده نموداز كتابهاي يكي عيسي
و اما احكام خدا را  و خواست او را بجا نمي آورد دروغ ميگويد گمان:عيسي همچنين گفت.:٢اول يوحنا. از حقيقت بدور استنگاه نميدارد

فقط آناني.ممكن است عده اي مرا خداوند خطاب كنند اما بحضور خدا راه نيابند. نكنيد هر كه خود را مومن نشان دهد به بهشت خواهد رفت
كالم او بايد. براي خداوند مهم اين است كه مسيحيان رياكار نباشند.٧:٢١متي. ند كه اراده پدر آسماني مرا بجا آورندميتوانند بحضور خدا برس

و شوهر ميباشد. براي آنان مهم باشد زيرا آنان او را دوست دارند و دوستي. اين مثل رابطه زن آنان براي يكديگر كار انجام ميدهند بخاطر محبت
.دارند نه بخاطر اينكه مجبور باشندكه با يكديگر 

 هم اكنون چه احساسي در مورد ارتباط خود با عيسي داريد؟

 كليساي اسميرنا
( بعد از ميالد٣١٣ـ١٠٠كليساي جفا ديده )

ب. اسميرنا يعني رايحه خوش. شهر اسميرنا در چهل مايلي شمال افسس در يك خليج كوچك درياي آئجيان واقع بود نام ازميرو همچنين امروزه
اين كليسا نيز از زير ستيغ جالدان. شهروندان اسميرنا يك فروشگاه بزرگ سه طبقه مدرن ساخته بودند. سومين شهر بزرگ تركيه مشهور است
و شكنجه زماني متوقف شد كه كنستانتين امپراطور روم به مسيحيت گرائيد. گذشت اما براي خداوند وفادار ايستاد .آزار

. را بخوانيد١١-٢:٨مكاشفه

٢:٩ مكاشفه براي چه عيسي اعضاي كليساي اسميرنا را ستود؟
○ و پيشگوئيها  براي اشتياق شديد آنان به درك نبوتها
○  براي توجه آنان به رسيدگي به نيازهاي رسوالن

○ و براي استقامت در برابر آشفتگيها وفقر  براي اعمال خوب آنها

٢:١٠؟ مكاشفه بودكليساي اسميرنا با چه مشكلي روبرو
○ و عذاب خواهند كشيد و رنج  بعضي اعضاي اسميرنا به زندان افكنده شده

○ و زندگي روحاني خود را از دست داده بودند  معلمين كذاب اعضاي اسميرنا را اغفال نموده
○ و مشركان به موعظه هاي آنان گوش نخواهند داد  بيدينان

شدهفتاد سال پس از اين پيشگوئي اسمير  وقتيكه.زمان خوفناكي در دوران امپراطوري روم بودونا مكاني براي شهادت عده اي از ايمانداران
و ميسوختند و يا به صالبه كشيده شده كه. مسيحيان جلوي شيرها انداخته ميشدند  شجاعانهيكي از آنان پوليكارپ رهبر كليساي اسميرنا بود

. جانسپرد

باو خون در استاديوم شهر روبرو شد همچنانكه با جماعت تشنه  

و شش سال كه او را خدمت نمودم او كاري بر عليه: پوليكارپ با آرامش پاسخ داد.فرمانرواي روم خواست كه او مسيح را لعن كند براي هشتاد
 من انجام ندادچطور ميتوانم به پادشاهم كه مرا رستگار نمود كفر گوئي كنم؟
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ا ٢:١٠سميرنا داد چنانچه اعضايش وفادار بمانند؟مكاشفهعيسي چه وعده اي به كليساي
○  تاج حيات

○  بسياري از مردم به كليسا خواهند پيوست
○ و عذاب  رهائي از شكنجه

 دريافت تاج حيات يعني زندگي ابدي با خداوند
اي. يعني مرگ ثاني كتاب مقدس نابودي نهايي جهان را با آتش ياد ميكند .ن مورد بحث خواهد نموددروس بعدي بطور عميق در

و بر شرير فايق آيند او اين وعده ها براي كساني است كه وفا دار باقي مانده و انكار و بجاي نفي براي كساني كه در ايمان به مسيح وفادار بوده
و بي حرمتي به والدين خود نمودميدهندكساني كه ترجيح. برايش بميرند و روز سبت را انكار بميرند در عوض اينكه ناراست بوده ه يا زنا نموده

 نمايند

 كليساي پرگاموس
( ( بعد از ميالد�٣٨ـ٣١٣كليساي متعالي

و.و در كوه اسپار واقع بود. پرگاموس يا پرگاموم يعني قلعه يا ارك طومار در كتابخانه ٢٠٠�٠٠٠اين شهر باشكوه بخاطر معابد بت پرستان
پ. بزرگش مشهور بود . بارگاه شيطانبهو بهمين دليل است كه منسوب شده رستش براي امپراطور زنده را بنيان گذاردپرگاموس اولين كيش

 كليساي مسيحيان در پرگاموس بطور راسخ بنيان نهاده شد اما ايمانداران آن با وسوسه هاي جسماني كه توسط معابد بت پرستان در اطرافشان
. احاطه شده بودندبود

.نيد را بخوا١٧-٢:١٢مكاشفه

٢:١٣براي چه عيسي اعضاي كليساي پرگاموس را ستود؟مكاشفه
○ و عدم انكار ايمان به او  براي روزه داري بنام او

○  براي اينكه متون كتاب مقدس را حفظ كرده بودند
○  براي رفتار محبت آميز نسبت به كساني كه بدانان بد رفتاري كرده بودند

و مالمت نمود؟مكاشفه براي چه عيسي اعضاي پرگاموس را توب ٢:١يخ
○  بخاطر اينكه به گناهكاران اجازه داده بودند كه از شام خداوند بخورند

○ و نيكوالئيان را نگاه داشته بودند  بخاطر اينكه برخي از آنان همچنان تعاليم بلعام
○  بخاطر اينكه به اندازه كافي روزه نميگرفتند

�٢:١ داد؟مكاشفه ارائه پرگاموسعيسي چه راهكاري را به اعضاي كليساي
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○  توبه
○  اجازه ندهيد كساني كه تعاليم غلط را نگاه داشته اند در كليسا باقي بمانند

○  اغلب روزه بگيرند

٢:١٧چه پاداشي را عيسي به كساني كه پيروز شوند وعده داد؟مكاشفه
○  او درك بهتر كتاب مقدس را به آنان خواهد داد
○ معجزه را عطا خواهد نموداو به آنان قدرت  

○ و سنگ سفيدي كه روي آن نام جديدشان نوشته شده استمنا يا غذاي آسماني را براي تناول به آنها خواهد داد  

و قدرتمند در آمد . پس از اينكه امپراطور كنستانتين مسيحيت را مذهب رسمي امپراطوري روم اعالم نمود كليسا به يك موقعيت محبوب
م در شورا حضور تئودورت تاريخدان بما ميگويد كه برخي از اسقفان بدون چشم يا دست. يزباني يك سري از شوراهاي كليسائي بودپرگاموس

و آزار بودحاصل كه داشتند . روزهاي شكنجه

اگر چنين بوده پس از آن چه كرديد؟ آيا هرگز بعنوان يك مسيحي ايماندار در كشمكش با محيط شرارت بوده ايد؟  

يساي تياتيراكل  

( ( بعد از ميالد١�٠٠ـ�٣٨كليساي بيابان
و صنايعي كه آنجا را آباد كرده بود مشهور بود مخصوصارنگرزي پارچه شهر تياتيرا بين دو دره مهم مسير تجارتي قرار داشت  با بوسيله تجارت

جهوريشه روناس كه رنگ بنفش را توليد ميكرد كههدر اينجا ليدي. ان بكار ميرفت در آراستن لباسهاي درباري در اكناف  يكي از تازه كيشاني
�١-١�:١١اعمال رسوالن. خريده بودبوسيله پولس تغيير كيش داده بود رنگ رنگرزي را

.را بخوانيد٢٩-٢:١٨مكاشفه

٢:١٩�١٨براي چه عيسي اعضاي كليسا در تياتيرا را تمجيد نمود؟مكاشفه  
○ و بين وايان انجام ميدادندبراي خدمتي كه براي فقيران  

○ و فروتنيشان  براي تواضع
○ و صبوريشان و ايمان و خدمت و محبت  براي اعمال

و خود را وقف كرده بودند تا به نيازي تياتيراكليسا و تبليغ را سازماندهي كرده بودآن جماعت بسيار غمخوار بودند و ترويج و بيمارستان  يتيمخانه
.مردم بپردازند

٢:٢٠سي اعضاي كليساي تياتيرا را توبيخ نمود؟مكاشفهبراي چه عي
○ و خوردن غذاهايي كه به بتها اهدا شده بود  براي اعمال منافي عفت
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○  براي توجه بيش از حد به رفع نيازهاي اعضاي فقير كليسا
○  براي عدم توجه به تعاليم رسوالن

و كاهنه هاي بعل و بني اسراييل را براي دور شدن. پرستان بود بت يكي از بتهايايزابل يكي از شاهدخت ها او پرستش خورشيد را ترويج نموده
.از ارتباط با خدا هدايت ميكرد

٢:٢٣�٢٢چه كيفري در انتظار كساني بود كه به اين گناه ادامه ميدادند؟مكاشفه  
○ و مرض  درد
○ و مرگ  عذاب

○ و اضطراب  تقصير

ك ه حقيقت وي با تعليمات غلط مخلوط شود؟چرا فكر ميكنيد كه خدا نگران اين است

٢:٢٨�٢٦وعده عيسي به وفاداراني كه در تيرانيا بودند چه بود؟مكاشفه  
○  آنان هداياي روح القدس را دريافت خواهند نمود

○  آنان از شكنجه رهائي خواهند يافت
○ و ستاره صبح را از خدا دريافت خواهند كرد  آنان بر اقوام غالب خواهند شد

گونه امروزه كليسا با تعاليم غلط يا رهبران اغوا خواهد شد؟ براي اينكه فريب نخوريد چه بايد كنيد؟چ  

 كليساي سارديسكليساي سارديس
( ( بعد از ميالد١٧٩٠ـ١�٠٠كليساي اصالح گرا

كه. سارديس يعني آنچه كه باقي ميماند و جواهر سازي در فالت هزار پايي مابين دره اي بود غير قابل تسخير بنظر اين مركز پارچه بافي
در. ولي كورش كبير راهي براي رسوخ يافت. ميرسيد قبل از ميالد او يك سرباز چابك براي اندازه گيري صخره ٧� سالدر يك شب تاريك

سا. آن مرد دروازه بزرگ شهر را از داخل باز كرد.اي در پايين سارديس فرستاد در حاليكه شهر در آرامش خفته بود ل بعد آنتيكوس به تقريباسيصد
.همين طريق وقتي كه همه خواب بودند فتح شد

. را بخوانيد٦ـ٣:١مكاشفه

؟ايمانداران خفته چه معني ميدهد عيسي ايمانداران سارديس را مردگان زنده ناميد كه در مشغله مسيحي بودن خفته اند

شتيد؟آيا زماني را كه بايد بيدار باشيد به خواب رفته ايد؟ چه احساسي دا  

٣:٣�٢چه اندرزي را عيسي به اعضاي كليساي سارديس داد؟مكاشفه  
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○ و مستي را رها كنيد  شكمبارگي
○  تالش مخصوصي را براي راهنمائي كودكان خود در باره انجيل بكار بريد

○ و توبه كنيد و روزه بگيريد  هشيار باشيد

و عشرت طلب هستند .ايمانداران خفته ايمانداران تن آسا

٣:٣عيسي به ايمانداران چه چيزي را گوشزد كرد تا بخاطر بسپارند؟مكاشفه
○  طريق زندگيشان را قبل از اينكه به مسيح بگرايند

○  دروس عهد عتيق
○ و شنيدند  آنچه را كه يافتند

و بي عيبودر كتاب مقدس رنگ سفيد سمبل خلوص روحاني . سفيد بدون لكه است عيسي گاهي اوقات معرف يك جامه. استزندگي كامل
و بدين خاطر است كه بلباس سفيد ملبس خداوند به همه وعده داده تا آن جامه را به همه كسانيكه مسيح را بعنوان منجي خود پذيرفته اند بدهد

و بي عيب تغيير ميدهد شده ايم .او زندگي معيوب ما را به زندگي كامل

�:٣مكاشفه عيسي چه وعده اي به كساني كه غالب شوند داد؟
○ و نامشان از دفتر حيات حذف نخواهد شد  آنان لباس سفيد پوشيده

○  نشانه تعداد جانهايي است كه براي عيسي آورده اندستاره. استآنان در آسمان تاج بر سر خواهند گذاشت كه به ستارگان مزين

○ خ و او را به هر كجا كه بروند پيروي واهند نمودآنان عيسي را رو در رو خواهند ديد  

زندگي بي عيب او براي كساني. عيسي آن رداي سفيد را تدارك ديده است.�-٣:١زكريا. رداي عدالت مسيح ميتواند كثافتهاي كهنه را بپوشاند
.است كه او را پذيرفته اند

و منجي ميخ واهيد؟آيا عيسي را پذيرفته ايد؟ وگر نه پس چرا االن به او نميگوئيد كه او را بعنوان دوست  

 كليساي فيالدلفيا

( ( بعد از ميالد٠١٨ـ١٧٩٠كليساي تبليغي
 به احترام وفاداري برادر ارشد پادشاه آتالوس دوم فيالدلفوس فيالدلفيا كه به معني محبت برادرانه است بر روي تپه اي با منظره دو دره بنا گرديد

آن كليسا. اين كليسا بايستي قابل توجه بوده باشد.قائم ميباشدسهير در آن مكانآالروزه شهر كاميابما. كه او را با تخت نشاند نامگذاري گرديد
و توبيخ نشد و ستايش را از عيسي دريافت نمود .از عيسي تقدير

. را بخوانيد١٣-٣:٧مكاشفه
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٣:٧عيسي به چه كليدي در باره كليساي فيالدلفيا اشاره نمود؟مكاشفه
○  كليد ابراهيم
○  كليد داود
○  كليد دانيال

٣:٧عيسي خود را چگونه به كليساي فيالدلفيا معرفي مينمايد؟مكاشفه
○ و قدوسيت  بعنوان راستي

○ و همه چيز را ميبيند  بعنوان كسي كه همه چيز را ميداند
○  بعنوان كسيكه پس از مرگ زنده شد

ايمانداران جامعه.و نهضت رجعت ثاني مسيح كليسا را احيا نمودفيالدلفيا معرف يك دوره زماني در قرن نوزدهم است وقتي كه مبلغان بزرگ
و  و انجمن كتاب مقدس را. مدرسه يكشنبه را بنياد گذاردندنهضتمسيونري بريتانيا آنان همچنان بسياري از كالجهاي خصوصي مسيحي

. كليسا قادر بود عيسي را به ده هزار نفر معرفي كند. نبودهرگز چنين" كه قبال كليسا را بطرف جلو حركت داد؛احياي مجدد. بنيانگزاري كردند
و بسته شدن درب سمبل شروع دادرسي براي داوري. دروازه اي كه هيچكس قادر به بستن آن نبود. اين فرصت مغتنمي بود همچنين باز شدن

.بود توسط كاهن اعظم ما عيسي مسيح در اعلي عليين قدس آسماني

٣:٨يساي فيالدلفيا را ستود؟مكاشفه عيسي براي چه اعضاي كل
○ و بخاطر رفتار محبت آميزشان با متخاصمانشان  براي بخشش كساني كه آنان را شكنجه نمودند

○ و خواسته شان براي خدمت بديگران  براي صبوريشان
○ و انكار نكردن نام او  براي نگهداري كالم او

٣:١٢؟ مكاشفهدعيسي براي اعضاي كليساي فيالدلفيا چه وعده اي دا
○ خواهند درخشيد آنان در سراسر ابديت بعنوان نمونه محبت خدا براي ديگران  

○ و او برايشان نامهاي جديدشان را خواهد نوشت و ستونهاي معبد او خواهند بود  آنان اركان
○  آنان هرگز نخواهند مرد

و خانواده تحت فشار قرار گر اگر چنين است به وعده خدا متوسل. فته ايد زيرا شما مسيحي هستيدممكن است احساس كنيد كه توسط دوستان
و مكان مخصوصي در آسمان به آنان اعطا خواهد نمود از خدا چه دوست داريد بپرسيد كه براي زندگي مسيحيتان. شويد كه او نامهاي جديد

و از او بخواهيد كه او بدعايتان همين االن پاسخ دهد؟انجام دهد . دعا كنيد
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ليساي الئوديكيهك  
( و بي اشتياق روز هاي آخر ( تا رجعت ثانوي مسيح٠١٨كليساي سرد

و آخرين كليسا الئوكيديه است آن. اين شهرثروتمند مركز بازرگاني بود كه شهروندان او در كاالهاي چوبي متبحر بودند هفتمين مدرسه طب
گ. براي مرهم چشم مشهور بود مردم توانسته بودند كه آب را به شهر برسانند اما. رم در چند مايلي شهر داشتالئوكيديه همچنين يك چشمه آب

.آن زماني كه به خانه ها رسيد مريض كننده بود

. را بخوانيد٢٢-٣:١مكاشفه

زن. ميباشدهشيار كننده است كه تنها شامل اخطار پيغام به الئوكيديه كامال از.دگي ميكنيمآن كليسا معرف زمانه اي است كه ما در آن تصويري
و نه سرد .كليساي توافقي بود نه گرم

ترجيح ميدهد؟چرا خدا كليساي سرد را بجاي كليساي ولرم  

٣:١٧كليساي الئوكيديه در باره خودش چه فكر ميكند؟مكاشفه
○  كه در بين هفت كليسا كم اهميت است

○ و به روحانيت نيازي ندارد  كه ثروتنمد است
○ ئي است كه عيسي بيش از همه نگران آن استكه اين كليسا  

٣:١٨چه نسخه اي را عيسي به الئوكيديه داد تا مشكل خود را مرتفع سازد؟مكاشفه
○ و مرهم چشم بگيرندطالي خالصآنان بايد از عيسي  بگيرند جامه هاي سفيد

○ و عطر گران قيمت بخرند و ادويه  آنها بايد از عيسي جواهر گرانبها
○ و چيزهاي خوب براي خوردن بخرندآنان با و خدمتكاران يد از عيسي خانه ها  

٩-٢:٧چه چيزي مسيحيان را از نظر روحاني غني ميسازد؟افسسيان
○  فرمانبرداري از فرامين خداوند

○  هداياي روح القدس
○  فيض خدا

�١:١٠آن لباس سفيد كه مسيح گفت تا از او بخرند معرف چه چيزي بود؟اشعيا
○  عدالت خداوندرداي

○  آمرزشي كه خداوند خطاهاي مارا با آن ميپوشاند
○  شخصيتي كه با اطاعت از خدا پرورش مي يابد



 مكاشفه

17 

١ـ٢:٩مرهم چشمي كه عيسي به آن مردم گفت تا از او بخرند معرف چه چيزي بود؟اول قرنتيان
○ و شفاف كه ديگران بايستي داشته باشند براي بهبودي ار تباطشان با عيسيقابليت ديدن واضح  

○  بصيرت روحاني كه با آمدن روح القدس به زندگيمان حاصل ميشود
○  تطهير گناهانمان با تعميد

 نيايش

و لباسهايم اي پدر در اين روزهاي آخر كه گناه همچنان غبار در همه جا گسترده است به تو توسل مينمايم و خاك بر تن همچنان كه گرد
و هر روزه با و لباسهايم را بشويم از تو درخواست ميكنم كه جانم را از گناهان بشومينشيند و هر روزه مرا تطهيرييد خود  تا براي تو پاك نماييي

و رحمتت همواره با من باشد زيرا كه چه كسي ميتواند همچون تو منجي من باشد باشم بنام مرا بخاطر زمانهايي كه از تو غافل ميشوم عفو كن
نآمي. عيسي مسيح

 شخصي تصدي امور را بر عهده دارد- بخش سوم-مروري بر مكاشفه

�ـ�مكاشفه

از. هوستون گفت با مشكل روبرو شده ايم . مايل خارج از جو بود٢٠٠�٠٠٠اين كلمات زماني بر زبان رفته بود كه فرمانده جيم الول بيش
از١٣تانك اكسيژن فضاپيماي آپولو و آسيبي جدي به قسمتي و. سفينه فضايي وارد آورده بودمنفجر شده ولي پيام بالفاصله به بخش كنترل

و متخصص كامپيوتر مشغول بكار شدند و فيزيكدان و صدها مهندس با تشريك مساعي به اين نتيجه رسيدند كه براي نجات. فرمان رسيد
رج از اين فضاي تاريك صداي دوستانه اتاق كنترل جيمخا. آنان مرحله بمرحله با فضانوردان به گفتگو پرداختند. فضانوردان نقشه اي بكشند

و همراهانش را راهنمائي كرد تا به سالمت به زمين برسند .الول

حكمت خالق گيتي سيستم خاص ارتباطي خود را با تك تك افراد بشربراي نجات براي نيازمندان
يده تر از سيستم كنترل فضائي سايت كنترل الهي كه كهكشانها را فرماندهي ميكند البته پيچ. دارد 

خداوند از يوحنا دعوت ميكند تا بداخل اتاق كنترل در آسمان نظرياما در مكاشفه. ناسا ميباشد
.يك روياي محيرالعقول: نتيجه. بيفكند

.را بطور كامل بخوانيدمكاشفه

و دوم بازگرديد .حال دوباره به آيه هاي اول

!وارد شويد
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و بگويند بفرمائيد داخلاگر بمالقات كسي و خوشروئي بسيار برويتان باز كنند و در را با تعجب چه! برويد چه احساسي بشما دست خواهد داد؟
شما. احساسي بشما دست خواهد داد وقتي ببينيد كه حاكم دولت يا رهبر يك كشور بشما خوش آمد گويد؟ چقدر احساس خوبي خواهد بود

و بدون استرس بايستيدميتوانيد در كاخ رياست جمهو به. خداوند با يوحنا چنين كرد. ري آرام بوده دروازه اي كه با رافت بسيارگشوده شد او را
.دربار ملكوت آسمان وارد نمود مكاني كه يوحنا مناظر شورانگيزي ديد

ا. در فصل سوم صداي خداوند مثل يك رعد توصيف شده است ز يك كرنا نواخته ميشود تا همگان را در اينجا دعوت حق مانند صدايي است كه
.بخواند

مكاشفه(چرا خداوند يوحناي رسول را توسط رويا به دربارآسماني فراخواند؟:٢�١(

اش○  بمنظور پاداشي براي خدمات وفادارانه

 براي نشان دادن چيزهايي كه قرار است واقع شود○

 را مجازات كند بخاطر اينكه يوحنا بفهمد كه چرا خدا بايستي شرير○

حدس! يوحناي رسول به وقايعي كه هنوز در زمين رخ نداده مينگرد. خداوند آينده را به او نشان خواهد داد. اين اخبار مهيجي براي يوحنا بود
!بزنيد كه چه چيزهايي ديد؟ بياييد شما هم در كنار يوحنا به اين وقايع نگاه كنيد

 شخصي بر تخت پادشاهي
 او آن را به جواهري،براي مصور كردن جالل الهي مسيح. نا شرح ميدهد كه شخصي با حالتي بسيار خاص بر تخت نشسته است يوح٣در آيه

و يشم مشعشع.درخشان تشبيه ميكند .و رنگين كماني تخت را احاطه نموده است. مانند زمرد سرخ

. را بخوانيد١١و٨آيه هاي. استهمچنين مشخص ميكند كه شخصي بر تخت نشستهدو آيه ديگر در مكاشفه

مكاشفه(چهار مخلوق اطراف تخت چگونه خدا را تشريح ميكند؟:٨(
و خواهد آمد○ و هست . بعنوان خداي قادر متعال كسيكه بوده

و رب العالمين○ . بعنوان پادشاه پادشاهان

. بعنوان پير روزگار○

چ و چهار پيرمردي كه اطراف تخت نشسته اند مكاشفه(گونه خداوند را توصيف ميكنند؟بيست:١(
و درخشان○  مانند ستاره صبح

و حرمت داده شود○ . بعنوان خالق همه چيز كسي كه لياقت دارد تا جالل يابد اقتدار يابد

و فنا نا پذير○  بعنوان پدر جاويد

و شيفته قدرت اوست جال. هر كسي مدهوش آنها.ل او فارغ شوندچهار موجود زنده نميتوانند از بيان
كه. رب االربابي كه مركز همه چيز است قرار دارند؛ميدانند كه در حضور خالق جهان او كسي است

او. كسي كه زندگي را در زمين تحت كنترل دارد. كهكشان ها را در حركتي همانند هدايت ميكند
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آرامشي عظيم خواهيد يافت هنگامي كه بفهميد خداوند نسبت.ا توجه داردميخواهد آينده را بشما نشان دهد زيرا او نسبت به آينده تك تك شم
و توجه دارد . به شما التفات

و بارگاه  دربار
دانيال نبي پيران روزگار را ديده بود كه بلباس سفيدي. بغير از يوحنا به افراد ديگري نيز يك شمه اي از بارگاه پرجالل خداوند نشان داده شده بود

و از جالل درخشانندكه مثل بر شد.ف بود ملبس هستند اشعيا خداوند را ديد كه بر تخت در اعلي ). ٧:١٠�٩دانيال(رودي آتشين از آن جاري
و فرشتگان شش بال سرافين كه اطراف او هستند. عليين نشسته است را).٣ـ١:�اشعيا(دامنه ردايش معبد را پوشانده و سرير او حزقيال قوت

(تخت او بر يك كريستال حيرت انگيز قرار داشت).١:٢٧حزقيال.(بائي با ظاهري از آتش در اطراف بتصوير ميكشدمانند رنگي كهر در).٢٢آيه.
استيفان تنها قبل از اينكه به شهادت).٢٨آيه.(يك ابر در روزي باراني خاليق با يك نور درخشان همچون رنگين كمان در اطراف او ميگشتند

كه).��:٧اعمال رسوالن(از جالل خدا دريافت نمودكه بر تختش پسر انسان بر دست راست خداوند ايستاده استبرسد رويايي را  همه كساني
اگر لغاتي را نامفهوم براي درك يافتيد بخاطر داشته باشيد كه نويسندگان. افتخار ديدن روياي ملكوت را داشتند از لغاتي مشابه استفاده كردند

ب) رسوالن( .ودند كه سعي در به تصوير كشيدن آنچه راكه ديده بودند با زبان بشري داشتندبشري

اگر مجبور به توصيف نمودن خدا براي فردي باشيد به آن فرد چه خواهيد گفت؟: براي انديشيدن  

زن. يك رومي اشرافي محترم بنام كارولينا در خانه اش زني را ديد كه با غرور جواهراتش را بديگران نشان ميداد كارولينا دو پسر را بطرف آن
و قوانين تملك. جواهرات من هستند) آن دو پسر(فرستاد كه تازه رسيده بودند وبه آن زن گفت اينها  و خايوس بزرگ شده آن دو پسر تايبريوس

ن همچنين انعكاس دهنده چيزي وقتي كه كاتبان كتاب مقدس جالل خدا را شرح ميدهند عبارت جواهرات درخشان آنا. اراضي را اطالح نمودند
 مردم وارسته مانند جواهري زرين در يك تاج در دستان او ميدرخشند؛زيرا براي پدر آسماني. است كه او در باره فرزندانش احساس ميكند

).�٩:١زكريا(

و ديگران در باالي بارگاه ديدند منعكس كننده همان حقيقت است از)٩پيدايش( كماني كه درابتدا رنگين. رنگين كمان پرجالل كه يوحنا پس
و ستارگان فرو ريزند رنگين كمان ياد آور وعده خداست. ويراني زمين توسط سيل ظاهر شد و تار شوند مانند كارت. هنگاميكه آسمانها تيره

و اينكه ما براي او مهم هستيم ا. تبريكي است كه ما را از اعتبار كالم خدا مطمئن ميسازد اوما فرزندان ما.و هستيم همان جواهرات و هر كدام از
و كاري عظيم براي وي انجام دهيم . ميتوانيم رشد نموده

.بگذاريد اين سه شرح را مورد بررسي قرار دهيم. فعاليتهاي بارگاه را در دربار خدا نشان ميدهدآيه هاي بعدي در مكاشفه

؟ و شنيد مكاشفه(يوحنا از دربار الهي چه ديد:�(
و صداي كرنا○ و يك رنگين كمان  يك آبشار

و آواز فرشتگان○ و يك وزش باد عظيم  يك زلزله

و اصوات○ و برق  رعد

فرشتگان بكجا ميروند؟ آنان از ستاد. نورها فرشتگاني بودندكه فرامين را از بارگاه به بيرون منتقل ميكنند. يوحنا صداي خدا را مانند رعدي شنيد
شد. به زمين ميروندفرماندهي كنترل  و رنج بر زمين سايه افكند توجه ملكوت به نياز افراد متمركز صداهاي. وقتي كه فاجعه غم انگيز گناه

و فورا . پاسخ ميدهد"خداوند با حكمت ازلي خود بطريق شايسته فورا. تشخيص داده ميشوند"محنت انگيز زمزمه ميكنند خدايا ما مشكل داريم
و شماست. بيا در دربار ديدند بيهوده نيستندهمه موجوداتي كه ان آن صداي تندر سخنان خداست براي نجات. آنها نگراني عظيم خدا در باره من
.ما مرحله به مرحله
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. بما ميگويند كه در بارگاه خداوند چه ميگذرد�و�آيه هاي

مكاشفه(يوحنا در مقابل بارگاه الهي چه ديد؟:���(

ي○ و ك درياي شيشه اي مانند كريستال چراغهاي آتش

و درختان ميوه هايي از طال داشتند○  كف زمين مانند طال ميدرخشيد

و فرشتگان يكديگر را خدمت ميكردند○  ميزها انباشته از غذاهاي لذيذ بود

اي شيشه اي كه در اطراف آن رنگين يك دري. تختي بر روي يك درياي كريستال مانند بلور وجود دارد. تصور كنيد كه در آن صحنه چه ميگذرد
روح القدس در كماليت او با عدد. آن دريا همچنين منعكس كننده هفت مشعل مشتعل است. كمان با رنگهاي خيره كننده گسترده شده است
داوند ميخواهدخ.و روح القدس طريق ديگري است كه خداوند جواهرات خود را بدست مي آورد. هفت كه نشان كمال در همه طريقهاي اوست

و كيفيت هاي او را تجربه كنيم محبت عظيم خدا نسبت بماست.و روح القدس بهمين خاطر است. او ميخواهد تا در او زندگي كنيم. كه كمال
. روح القدس را براي هر يك از ما فرستاده است

. را بخوانيد١٠و�آيه هاي

مكاشفه(يوحنا ديد كه در اطراف بارگاه چه ميگذرد؟:١٠��(

و خداوند هر يك از آنها را براي كاري گمارده است○ و آنسو پرواز ميكنند . فرشتگان به اين سو

و ستايش ميكنند○ و چهار پير خداوند را حمد و بيست . چهار موجود زنده

و در مقابل بارگاه سر تعظيم فرود مي آورد○ . نجات يافته از زمين چنگ مينوازد

ك در اسرائيل و چهار گروه سازماندهي شده بودندكهن و آيين. اهنانيكه در معبد خدمت ميكردند به بيست آنان در طول سال بدون وقفه جشن ها
و كنترل ميكردند مبادا كه مراسم منقطع شود و روزهاي مقدس را برنامه ريزي و همچنين تعطيالت و مراسم يهود و. ها متشابهادر اينجا بيست

و و سرودهاي پرستشي براي او را بعهده داشتند زيرا او خالق همه چيز استچهار پير بر بيست در خالل سرود. چهار سرير وظيفه ويژه عبادت
و در مقابل تخت خداوند ميگذاشتندهاي پرستشي . آن مردان كهنسال تاجهاي خود را در آورده

ر ديگري از سر بيرون بر آوريد؟اگر تاجي طالئي بر سر داشتيد چه باعث ميشد تا آنرا در حضو: بينديشيد

م آنها ميتوانند هركدام. ميتوانيم تشخيص بدهيم كه آنها فرشته بودند١و حزقيال�از توضيحات در اشعيا. يرويم سپس بسراغ چهار موجود زنده
و نمادين باشند و درايت است؛ صورت مرد. براي خدمت ميباشدتالشگاو نر سمبلو شير معرف قدرت است. زبان سمبوليك عقاب. نماد فهم

و اشتياق شديد براي آگاهي است بهبالهاي زياد سرعت عملي است كه اراده الهي. ترسيم كننده سرعت اين مخلوقات در شكل. پيش ميرودبا آن
. جانبه هستندچندگرافيكي 

او يك بشر است ). گاونر(ست ولي همچنان خدمتگزارا) شير(او پادشاه. چهار جاندار در واقع نمايان كننده چهار بعد شخصيت عيسي هستند
از. ولي او همچنين بسرعت در كماليت يزداني در اوج پرواز ميكند مانند عقاب) صورت انسان( كدام شخصيت را بيش از همه درباره عيسي بيش

همه دوست داريد؟  
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حدد كه در ابتداي كتاب مكاشفه اين كالم خداوند بما نشان ميده. چه شگفت انگيز است و مراقب ماستاو تا چه او ما را به تور گردشي. نگران
 او بطور- كارهاي محيرالعقول ماوراء الطبيعه.در پرواز عقابها- روح القدس او همه چيز را بما نشان ميدهد در قدرت متعال. كنترل آسماني ميبرد

. ملكوتي آسمان اين واقعيت را نشان ميدهدبارگاه آيا براي خداوند مهم هستيد؟. پيوسته در عوض ما كار ميكند

 بره
اما در اينجا از تخت خداوند به تخت بره متمركز.يمادامه ميده در بارگاه الهيو گذار گشتبهاين فصلدر. نگاه كنيد�حال به مكاشفه

و آشكار در حضور تخت خداوند وقتي صحنه باز ميشود توجه جهان به يك نماي. قرار داردبره هم اكنون در كانون توجه. ميشويم ش عظيم
و يك طومار كه به هفت مهره مهر شده را در دست دارديوحنا ديد. معطوف ميشود ( كه خداي پدر بر تخت نشسته ).١:�مكاشفه.

٢:�سپس يوحنا يك فرشته مقتدر ديدآن فرشته با صداي عظيم چه سوالي پرسيد؟مكاشفه
○ و گن ه از بين برود؟شاهكار براي هميچه مقدار طول ميكشد كه گناه

○ و كي شروع خواهد شد؟  داور كجاست كه داوري را بعهده گيرد
○ و مهرش را باز كند؟  چه كسي شايستگي دارد كه طومار را گرفته

�٣:�چرا پس از اينكه فرشته اين سوال را پرسيد يوحنا شروع به گريه كرد؟مكاشفه  
○ و گناهكار بزودي نابود ميشوندزيرا گناه  

○  زيرا براي هزار سال ديگر داوري بوقوع خواهد پيوست
○  زيرا كسي يافت نميشود كه مهر طومار را باز كند

و بدين معني است كه چيزي فوق. فردي فوق العاده اين كار را خواهد كرد.٣آيه. آشكارا هيچ مخلوقي در اين گيتي نميتواند راز طومار را بگشايد
و هيچيك از فرشتگان. به آن فكر كنيد. وجود داردالعاده در آن طومار و نه هيچيك از چهار جاندار و چهار پير كهنسال هيچيك از آن بيست

و مي گريد. همگي ساكت مي ايستند. بيشمار قادر به باز كردن طومار نخواهد بود .يوحنا در اين مخمصه بسيار پريشان است

شود گريه كنيد؟د شده ايد كه باعث آيا با يك واقعه غم انگيز آنقدر نا امي  
و حل آن براي هميشه دارد و آسايشي كسب نكرده ايد آيه هاي ديگر اشاره به مشكل گشايي .اگر در بحرانهاي خود اميد

و چهار كهنسال راه حلي را معرفي ميكند .يكي از بيست  بگذاريد نمايش زير را ببينيم كه چه ميشود.

و چهار پير رايكي از آن بيست �:� حلي را ارائه نمود؟مكاشفهه چه
○  گناهكاران نيازي نيست كه نابود شوند آنان ميتوانند به فيض خداوند بازخريد شوند

○ و رافت خداوند خواهد بود  داوري مويد عدالت
○  شير طايفه يهودا قادر خواهد بود تا مهر طومار را باز كند

���مكاشفه: شير قبيله يهود همچنين تشريح شده بعنوان  
○ و هفت چشم  بره اي با هفت شاخ
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○  يك اسب سفيد
○ و مقتدر  يك فرشته قوي

و روح معرف روح خداست كه همه جانبه بخاطر ما كار ميك. شاخ سمبل قدرت است. عدد هفت نماد كمال است .ندنهفت چشم

و مهرش را باز كند؟مكاشفه) عيسي(چرا بره ٩:�لياقت دارد تا طومار را گرفته
○ و زمين است  زيرا او آفريننده آسمان

○ و افراد مقدس را با خون خود فديه داده بازخريد نمود  زيرا كشته شد
○ و انبياي خود رويا عطا فرموده است  زيرا او به خادمين

 بره كيست؟
١يوحنا.نك بره خدا كه گناه جهان را بر ميدارداي: وقتي عيسي به رود اردن رفت تا توسط يحيي تعميد دهنده تعميد گيرد يوحنا اين كالم را گفت

:٢٩
اي. نمودعنوانپطرس رسول عيسي را بهمان طور  سيرت باطلي كه از پدران خود يافته ايد نه بچيزهاي فاني مثل.دزيرا ميدانيد كه خريده شده

و نقره و پاك يعني خون عيسي مسيح طال .بلكه بخون گرانبها چون خون بره بيعيب

١:١٩�١٨پطرس اول  
. عيسي پسر خدا كسي كه بر روي صليب براي گناهان ما مرد آن فديه قرباني يعنيبره

و ستايش مانند تندر بگوش رسيدچنگ ها نواخته و شادي بمحض اينكه طومار توسط بره يعني عيسي گشوده شد سكوت آسمان شكسته شد
شد. فرود آوردندملكوتيان سر تعظيم به بره.شدندو صداها از وجد بلند شدند و سرور پر همگي گفتند ستايش بر بره كه ذبح. بارگاه خداوند از جشن

.گرديد

١٢�١١:�ملكوتيان در آسمان چه چيزي را آشكار نمودند كه بره لياقت دارددريافت كند؟مكاشفه  
○ و بركت و جالل و حرمت و قوت و حكمت و ثروت  قدرت

○ و آسماني و پرستش هر زميني  ستايش
○  قدرت برابر با خداي پدر در حكمراني جهان

شد دقيقا٧:١مكاشفه و حرمت داده  است كه كساني كه نجات داده شدند امر بيانگوي اينو. بما نشان ميدهد كه چرا بره تا اين حد متعالي
ش و با خون بره سفيد شدچنانكه در قبل اشاره را�١د در مكاشفه وحيات ابدي را دريافت نمودند جامه هايشان شسته شده  عيسي مسيح ما

و گناهان ما را با خون خود شست .دوست داشت

و روز نو را بما عطا كندو همين است كه گفته ميشود جامه هاي خود را با و تقصير هاي گذشته را از ما دور كند خداوند در واقع ميتواند دردها
. االن وقت آن رسيده است امااگر اين هديه بره را تا كنون قبول نكرده ايد داشتخون بره بشوئيدمرگ مسيح بر روي صليب آمرزش را به ارمغان

و نميتوانيد رستگاري را بيابيد و او را بعنوان ايمان داشته باشيد كه عيسي بخاطر گناهان ما مرد. بطور ساده شهادت بدهيدكه گناهكار هستيد
ا. منجي خود بپذيريد : به خدا بگوئيديي رسابا صداوز او بخواهيدشما ميتوانيد با تكرار دعاي زير
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 دعا
و از تو درخواست ميكنم كه مرا عفو نمائي پدر عزيز بتو محتاجم را. بخاطر گناهانم متاسفم ايمان دارم كه عيسي بخاطر گناهان من مردزندگيم

و خداوند ميپذيرم و عيسي را بعنوان منجي كه. اهي بسازمرا آن شخصيكه توميخو بدستهاي تو ميسپارم و كمك ميكني متشكرم كه مرا ميشنوي
او عيسي را پيروي كنم آمين. ميطلبمدر نام  

 توسط پادشاه"بفرزندي قبول شده- بخش چهارم-مروري بر مكاشفه

٧ـ�مكاشفه

بيك و گرسنه كه از واگني در ميانه مجارستان پياده شده و پسر در ميان صفي طويل از مردمان مجروح  پدر روبرودر. ودند قدم ميزدندپدر
و قويترها به سوي. ميتوانست ببيند كه افسران نازي آنان را به دو گروه تقسيم ميكنند و جوانان و ضعيفان به يك سو هل داده ميشدند پيران

 سيم هاي خاردار چه سرنوشتي در او نميدانست در ميان. همچنانكه به سربازان نزديك ميشدند پدر دريافت كه او را از پسرش جدا ميكنند. ديگر
و بدل ميكرد؟ پدر بخاطر آورد كه خون شاهانه در رگهايشان جاري استاو. انتظارشان است و گرانبهايش بايد رد او. چه حرفي را با فرزند عزيز

و گفت سريعا و به چشمان پسرش خيره شد ولينا اصلدرزانو زد ي بخاطر داشته باش كه تو فرزند مسئله اي نيست كه چه اتفاقي خواهد افتاد
.يك پادشاه هستي

بر. ولي پسرش آن كالم آخر را براي تمام زندگيش بدنبال كشيد. پدر در كمپ اسراي جنگي بهالكت رسيد و موم سلطنتي آن لغات مانند مهر
و درباري بعنوان پسر يك پاد او ميدانست كه كيست. روي ذهنش نقش بسته بود .شاه بخوبي زيست نمودو مانند يك اشرافي

شد. نهايي حركت خواهد نمود خواهد ساخت كه چطور تاريخ بسوي يك جنگ همگانيآشكاراين درس براي ما و موم يك به يك باز هفت مهر
بعنوانو رسيد ولي خواهيم فهميد كه چطور هر يك از ما به پايان اين سفر خواهيم. را آشكار نمودمراحلي را كه در زمين بوقوع خواهد پيوستو 

شدفرزند يك پادشاه مهر .خواهيم

بهرو جشن كه در بارگاه آسمان طنين انداخته بودپرهياهويصداي. زمان حادثه بزرگ غير قابل انتظار را پيش بيني خواهد نمود٧و٦مكاشفه
مي. ميگردندملكوتيان ساكن. چنگ ها بيصدا ميشوند. ميگرايدو خاموشيسكوت كه. شوندصداها خاموش زيرا عيسي مسيح آن بره آن طومار را

. اسرار عظيم در حال فاش شدن خواهند بود. با هفت مهر بسته شده بود را باز ميكند

پاپيروس نوعي ني بود. در آن دوران طومارها توسط پاپيروس ساخته ميشدند. بگذاريد كه از نزديك آن طومار را كه در دستان مسيح است ببينيم
آن آن را مثل نوارهايي در طولكه پوست و افقي بر روي هم ميتابيدند ني هاي و آن نوارها را در جهت عمودي آنها را خيس. جدا ميكردند

و پس از آن روي آن بنويسند آ. ميكردند تا روي مكاني صاف بگذارند تا خشك شده  چيزي شبيه طومار در انتهاي. را لوله ميكردندنسپس
و آنرا با ريسمان ميبستندقالب يا ريسمان يا به. تكمه بود و قسمت. متر ميرسيد٩ طول طومار گاهي اوقات يك تكه گل رس يا موم روي تكمه

و موم شده است و ميگفتند كه طومار مهر و نامه اغلب هويت ارسال كننده طومار روي گل يا موم فشرده ميشد. انتهاي ريسمان بسته را ميپوشاند
و مهر آن شكسته شود.ميگرديدمحافظت هاي مهم بدينوسيله . طومار تنها توسط مخاطب اصلي ميتوانست گرفته شده

و خواندن. بما نشان داد عيسي تنها شخصي است كه مستحق است تا مهر را باز كند�چنانچه مكاشفه او تنها فردي است كه اختيار بازگشايي
طو طومار را دارد در. كل تاريخ كليساي مسيح. مار نوشته شده بود؟ همه چيزسپس چه چيزي آشكار شد؟چه چيزي در از صليب تا رجعت ثاني

و ملكوت مسيح را اعالم مينمايند. شده استفهرستمقابل ما  . پيروزي انجيل توسط پيروان مسيح را خواهيم ديدكه در جهان سفر نموده
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در مقابل نگاههاي جهان ميبينيم كه چگونه. پيوستن افراد به مسيح استمخالفت مغرضانه شيطان را ميبينيم كه نوميدانه در تالش جلوگيري از
و شيطان نقشي بعهده  .داشته اندهر يك از افراد بشر بگونه اي در نزاع بين خداوند

 را با ديدگاهي همان دوره زماني�پيشگويي هفت مهر در مكاشفه. قبلي يوحنا در مورد هفت كليسا مروري بود بر دوران تاريخي مسيحيانيرويا
در پايان روياها به دانيال پيامي. همچنين در ذهن بسپاريد كه مكاشفه بطور كل شمه اي از كتاب دانيال را متبادر ميسازد. بيان ميكندمتفاوت
ك:داده شد و كتابرا تا آخر زمان مهر چند)١٢: دانيال(هد گرديدبسياري تردد خواهند نمودوعلم افزوده خوا.ناما تو اي دانيال كالم را مخفي دار

شد"آيه ديگر بعدا و مختوم شده است به نبي گفته ولي در زمان. دانيال به وقايع آينده مينگريست٩آيهدر. بر زيرا اين كالم تا زمان آخر مخفي
عيسي هفت مهر را در يك زمان١٩. آيه.يوحنا آنچه را كه به وي گفته شد نوشت.١:١مكاشفه-يوحنا اموري خواهد بود كه ميبايد زود واقع شود

و ترتيب تاريخي را فاش نمود و يك توالي طي. ميدهد كه چطور در طول تاريخ از طرف ما كار كرده است خداوند دوباره بما نشان.باز كرد دوران
. بعد از ميالد تا بازگشت دوباره عيسي است٣١بين شده تقريبا

و ظفرمند: مهر اول فاتح  
. بعد از ميالد شروع ميشود٣١از سالاقرن اول تقريب

. را بخوانيد٢�١:�مكاشفه

.ندوقتي بره خدا شروع به باز نمودن چهار پرده اول ميكند چهار اسب يكي پس از ديگري در آسمان تاخت

و چهار سواركار را ديد ٢:�مكاشفه رنگ اولين اسب چه بود؟. وقتي بره مهر ها را باز كرد يوحنا چهار اسب
○  قرمز
○  سفيد
○  سياه

و چه بر سر پوشيده بود؟مكاشفه ٢:�سوار كار چه چيزي را در دست داشت
○ و تاجي بر سر گذاشته بود  او يك كمان بدست داشت

○ و كالهخودي بر سر گذاشته بود  او شمشيري بدست داشت
○ و عمامه اي بر سر گذاشته بود  او يك شاخه زيتون بدست داشت

و گسترش مسيحيت اوليه بودب و انجيل اي در روياي هفت كليسامكاتبه.سياري از مورخين كتاب مقدس ايمان دارند كه اولين مهره معرف عيسي
و غلبه يافتن بر قدرت شيطان توسط.سفيد نشانه ايمان خالص ايمانداران اوليه استرنگ. با كليساي افسس انجام شد كمان معرف جمع شدن

.ميباشدتاج سمبل ظفر روحاني آنان بر اساس پيروزي مسيح بر گناه بر روي صليب. يح استپادشاهي مس

و در كتاب اعمال رسوالن بما گفته شد كه ايمانداران كتاب مقدس. رشد كرد تعاليم عيسي بواسطهكليساي مسيح توسط پيروان وقف شده عيسي
را. را مطالعه ميكردند و نيازهاي يكديگر را براي يكديگر دعا ميكردندغذا ها و محبت را به يكديگر ابراز ميداشتند  با هم تقسيم ميكردندو عشق

و به يكديگر ميگفتند كه خدا چه كارهايي را در زندگيشان انجام داده است .برآورده ميساختند

م.ديكي از اولين واكنشهاي كافران در حركتهاي مسيحيان اوليه در قرن اوليه چنين بو "و نتيجتا سيحيان چگونه يكديگر را دوست دارندببينيد كه
و يهودي تصميم گرفتند تا مسيح را بپذيرند .هزاران بي دين

نبرد: مهر دوم  
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(از قرن اول تا قرن چهارم ميالدي)
.را بخوانيد�٣:�مكاشفه

و ببين كه تاريخ چطور. وقتي بره مهر دوم را باز كرد تغييري حاصل شد ؟ رنگ دومين اسبي كه يوحنا ديد چه بود. باز ميشودبه يوحنا گفته شد بيا
:�مكاشفه
○  قرمز
○  سفيد
○  سياه

آندو حادثه بد ٤ آيه. بوقوع پيوست پس از

:�مكاشفه سواركار چه چيزي را از زمين برداشت؟
○ و حلم  صبر

○ و عشق  محبت
○ و صلح  آرامش

:� مكاشفه؟اين سواركار باعث شد تا مردم چه كنند
○  يكديگر را بقتل برسانند
○  يكديگر را فريب دهند
○  يكديگر را دوست بدارند

 مهر سوم
( (در خالل قرن چهارم تا ششم ميالدي

���:�مكاشفه  
ئيني را طي در اين دوره مسيحيت دوره سرپا.اين مهر مسيحيت را بعنوان دين رسمي امپراطوري روم تحت سلطه كنستانتين معرفي ميكند

و تاريكي روحاني را بهمراه داشت نموداسب سياه سمبل فساد كلسيا بود و غم .و پيامد مرگ

�:�سواركار سومين اسب چه بر دست داشت؟مكاشفه
○  يك كيسه پول

○  كلكسيوني از طومار
○  يك ترازو
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وكفه اول: استترازو معرف دو بخش از قدرتدو كفه بهكنستانتين از اقتدار خود براي. مت بود حكو كفه دوم كليسا  مسيحياني وارد كردن فشار
و نايابي ضربه خود را وارد. مزد يك روزكافي بود نان براي خريد يك قرص. كه سبت را رعايت ميكردند استفاده كرد در كالمي ديگر قحطي

.كالم خدا بود براي قحطيغذا نبود بلكه ولي اين براي قحطي. ساخته بود

را شد به آنچه مسيحيت ماشينيمبدلكليسا هاي سنتي:ك تاريخدان گفتي اصول روشن كالم. مذهبي داد روحاني به مراسم طبيعت جاي خود
.در سيل تعاليم غلط مستغرق شده بود

 مهر چهارم

(از قرن ششم تا قرن شانزدهم ميالدي)
٨�٧:�مكاشفه  

خ و محبت مسيحي ولي سردمداران حكومتي كليسا.او بما گفت حتي دشمن خود را دوست بداريد. واهد شناختعيسي گفت كه دنيا ما را با عشق
و بازجويي ايمانداران آن را به پايين ترين حد تنزل دادند  بود كه كساني را كه اصول تعاليم معتقدكليساي روم به اين.و اين آغاز شد با شكنجه

و يا روز عبادت يا مقام. آن را قبول نداشته باشند را مواخذه كند ات رسمي كليسا مردم را بسوي دادگاه هل ميدادند بخاطر عقيده يا حالت تعميد
و به قتل رسيدند زيرا آنان كتاب مقدس را براي پيروي انتخاب كرده بودند در زمانيكه تعاليم شدهميليونها نفرشكنجه.و نيايشدعا شكل ظاهري

.كليسا متناقض بود

٨:� بود؟مكاشفهاسب چهارم چه رنگي
○  قرمز

○  كمرنگ
○  سياه

٨:�با چه روشي سواركار مردم را كشت؟مكاشفه
○ -شمشير -گرسنگي دادن و  حيوانات وحشيمرگ

○ -طاعون -جنگ و  بالهاي طبيعي قحطي

○ -آتش -آب و بيماري  دود

و آن را به بنظر شما شيطان با چه روشي امروزه به اجتماع حمل: براي انديشيدن  ميكشاند؟تباهيه كرده

 مهر پنجم
:  اشك شهيدان

(درخالل قرنهاي شانزدهم تا نوزدهم)

را بخوانيد١٠�٩:�مكاشفه  
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كه. بوداصالح طلب شجاع پروتستانتمارتين لوتر يك  درحاليكه خون شهيدان همچنان در كوي.بپردازدبه دفاع از كالم خدا او خود را ملزم ديد
. معلق بودولي دوره شكنجه نهايتاجاي خود را به دوره اصالحگري داد همچنان در هوامردم بجرم ارتدادو دود سوختن بدنختميريو برزن

 در اينحال مارتين لوترآشكارا گفت من نميتوانم.وقتي از او خواسته شد تا ايمان بر اساس كتاب مقدس را بطرفداري از رسوم بشري كنار بگذارد
ا و خداوند مرا كمك كندمن روي عقيده .م پافشاري ميكنم

 وقتي كه بره مهر پنجم را باز كرد يوحنا همه كساني را كه براي ايمانداري به كالم خدا بشهادت رسيده بودند را ديد
٦:١٠وقتي بره مهر پنجم را باز كرد يوحنا از ميان گريه شهيدان چه شنيد؟مكاشفه

○ شويم؟پروردگارا چرا اجازه دادي كه كشته  
و انتقام خون ما را از ساكنان زمين نميكشي؟○ و حق تابكي انصاف نمينمائي  اي خداوند قدوس

 پروردگارا ما با دادن جانهاي خود چه اجري خواهيم يافت؟○
١١:�خداوند در مقابل اين سوال چه پاسخي به شهيدان ميدهد؟مكاشفه

○  تاج طالئي
 سريري در بهشت○
 جامه اي سفيد○

به شهيدان به چه معنايي است؟هديه خدا  
از. كه مثل ايشان كشته خواهند شد تمام شود تا عدد همقطاران باشيد؟ خداوند پاسخ داد اندكي ديگر آرامچه مدتوقتي شهيدان پرسيدند تا پس

. آن مهر ششم بالفاصله باز شد

و به خدا بگوييد تا آيا تا بحال احساس بدي داشته ايد كه تنها كاري كه از دستتان بر آيد گريه كي؟ چه احساسي خواهيد داشت وقتيبباشد
و از آن تجربه تلخ خيريتي شيرين برايتان ببار آورد؟ بفهميد كه خداوند واقعا و شما را دوست دارد  با شماست

ز رحمت گشايد در ديگري ز حكمت ببندد دري  خداوند گر
و كهكشانها: مهر ششم اختالل در كائنات  

( قرنهاي هجدهم تا رجعت ثاني مسيحدرخالل )
آنها وقايع مهمي هستند زيرا با اين روش. وقتي مهر ششم باز شد يوحنا وقايعي را ديد كه نشانه هاي بازگشت ثانوي مسيح نزديكتر ميشود

و جهان به انتها ميرسد و رنج بر روي زمين .خداوند بما ميگويد بزودي فاجعه گناه

ب ١٣�١٢:�از شدن مهر ششم بوقوع ميپيوندد چيست؟مكاشفه آن چهار واقعه كه پس از  
○ و ستارگان فرو ميريزندخورشيد. ميپيونددزلزله اي عظيم بوقوع  تاريك ميگردد ماه مثل خون سرخ ميشود

○ و اقيانوسها خشك ميشوند  عيسي ازآسمان باز ميگردد عادالن زنده خواهند شدشريران هالك شده
○ و قحطي عظيم خواهد رسيد اهند ريختكوهها به دريا ها فرو خو يكسوم مردم روي زمين خواهند مردخورشيد زمين را خواهند سوزاند  

شد��١٧اولين نشانه در اول نوامبر سال شد١�٠�٠٠٠زلزله اسفبار ليسبون منجر به مرگ. واقع ارتعاش آن در شعاع چهار ميليون مايل. نفر
و آفريقا احساس شد بر. مربع در اروپا .خي خطوط ساحلي سطح درياها به بيش از پنجاه فوت باالتر از سطح معمولي افزايش يافتدر
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شد١٧٨٠چند سال بعداز آن در نوزدهم مي سال شد دونس توسط آرام"ما اولين قرن"در مقاله.روز روشن مبدل به تاريكي مطلق هيچ نوشته
در شرحي بر اين وقايع اسرار آميز نيست و خورشيد را ديدند كه مثل خون قرمز شاهدان عيني گفتند  شب بعد از اين حادثه به آسمان نگريستند

٩٠�٨٩صفحه.بود  
و شهاب سنگها در اين زمان مدرن ديده شده اما.آقاي دونس همچنين درباره شب پرخاطره فروريختن ستارگان نوشت رگبار ريزش ستارگان

ب نوشگفت انگيزترين آنها كه تا بحال در تاريخ ثبت شده در. ميباشد١٨٣٣مبر سالاه تاريخ سيزدهم كل آسمان در اياالت متحده براي ساعتها
و  ٣٣٠�٣٢٩صفحه. بودبارش شهابآشوب  

در. تا چه حد اين وقايع تعين كننده تكميل پيشگوئي مسيح است؟هر واقعه قابل توجه بود و نشانه ها يكي پس از ديگر عيسي گفت عالمات
شدآشفتگيهاي آنروزها بوقو و چنين و.ع خواهد پيوست مدارك فاش ميسازد كه اين نشانه ها تكميل شد همچنانكه در كتاب مقدس بترتيب

 چنانچه كتاب مقدس شرح ميدهدكه: رخ دهد دوباره در رجعت ثاني مسيح،بسيار محتمل است كه چنان وقايعي مشابه. توالي گفته شده است
چه. طبيعت خواهد لرزيد ٦:١٤شد؟مكاشفه بعد
 اهريمن نابود شد○

○ و جزيره از مكان خود منتقل گشت و هركوه  آسمان چون طوماري پيچيده شده از جا برده شد
○ و خشونت بپا خاستند و همه دنيا در جنگ و بد شروع شد  مبارزه نهايي بين نيك

�١��١آيه هاي. عكس العمل آنانيكه با عيسي ارتباط شخصي ندارند را ببينيد  
�٦:١اي مسيح آماده نيستند كجا پنهان ميشوند؟مكاشفهآناني كه بر

و صخره كوهها○  در غارها
○  در كليساها در سراسر دنيا

○  در شهرهاي بزرگ
�١:�براي چه آنها پنهان ميشوند؟مكاشفه
و غضب بره○  از روي تخت نشين

○  از فرشتگاني كه ماموريت دارند تا شريران را نابود سازند
○ ش و رير كه به هر كسي حمله ميكننداز مردم نابكار  

�١:�آنهايي كه خود را پنهان ميكنند چه چيزي را سوال ميكنند؟مكاشفه
و پنهانشان كنند○ و كوهها كه بر روي آنان افتاده  براي صخره ها

○  براي آمرزش گناهانشان
○  براي محافظت از باندهاي ياغي كه در روي زمين سرگردانند

خ ٦:١٧واهند پرسيد ؟مكاشفهمخفي شدگان چه سوالي را
 چه كنيم تا نجات يابيم؟○

○  از اين مصيبتي كه بر روي زمين ميرسد چه كسي از ما مراقبت ميكند؟
○  چه كسي ميتواند در مقابل غضب خدا بايستد؟
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و رگبار ستارگان نيز در و روز تاريك به تاريخ پيوست بطولامروز ميتوانيم بگوييم كه زلزله عظيم گذشت و. وقوع پيوست تاريخ واقعه اصلي
و چه كسي ميتواند در مقابل او بايستد؟. عيسي مي آيد آري. چه خواهد بود؟ آمدن عيسيياساسي بعد همه پولهاي هر فردي بايد پاسخگو باشد

و مقامات نميتوانند در آنروز كاري انجام دهند شدهمه افراد بشر وقتي كه بارقه ورود مسيح را در آسمان ببينن. دنيا .د به دو گروه تقسيم خواهند
و كساني كه گناهانشان با خون مسيح شسته شده است و انتخابي ديگر كساني كه ميخواهند در صخره ها پنهان شوند صخره ها يا خون بره

.ب كنيدولي همه كائنات در تالشند كه شما عيسي را انتخا وهيچ كس ديگري قادر به كمك به شما نخواهد بود وجود نخواهد داشت

و هفتم  زماني مابين مهر ششم
(تنها اندكي قبل از آمدن عيسي)

نشروياقبل از اينكه عيسي مهر هفتم را بگشايد خداوند يك او ميخواهد كه هر يك از ما بدانيم.ن ميدهدا از خوشي كساني را كه رهيده اند را بما
و اقوام هستيم را وند مي ايستندكه در مقابل بارگاه خدا كه قسمتي از اين جماعت و خداوند ميگويد كه قبل از بازگشت مسيح به زمين او كساني

و نشان گذاري خواهد نمود در. اين فرزند خوانده پادشاه است. كه متعلق به او هستند را مهر  پيشگوئي بما اطمينان بيشتري مراحلاين فاصله
و جاودانگي با خداون ميدهد كه شدرنجهاي بشر خاتمه خواهد يافت .د شروع خواهد

 را بخوانيد٧مكاشفه

٣ـ٧:١به چهار كروبي كه در چهار گوشه زمين ايستاده بودند گفته شد كه چه كنند؟مكاشفه
و تمامي كساني را كه بره را نپذيرفتند بهالكت برسانند○  كه بسرتاسر عالم بروند

○ و زنان را بخوانند تا توبه كنند و مردان  كه بسرتاسر عالم بروند
○  كه عقب بايستند مبادا كه باد بالهايشان بزمين آسيبي برساند

٧:٣براي چه مدتي بفرشتگان امر شد كه چنين كنند؟مكاشفه
 تا زمانيكه آنانكه بره را رد كردند كشته شوند○
○  تا زمانيكه همه از گناهانشان توبه كنند

○  تا زمانيكه بر پيشاني همه بندگان خدا مهر زده شود
به فرشتگان گفته شد تا طوفان. كه تاريخ بشري را به اوج خود ميرساندهستند بادها نيروهاي مخرب. باد معرف طوفانهاي زندگي استدر اينجا

رو اين داللت بر اين داردكه پيروان مسيح با آزادي اختيا زده خواهدشدهامهر بر پيشاني. را به تاخير بيندازند تا اينكه همه امت خدا مهر زده شوند
نو آنان جدا شدند تا فرزندا نسبت به حقيقت كالم خدا عكس العمل نشان دادند آنان. به آنان هيچ اجباري نشد.و انديشه او را انتخاب كردند

.پادشاه گردند

�٧:٩كدام دو گروه مهر زده شدند؟مكاشفه  
○ ١و جماعت بيشماري از اقوام�٠٠٠  از قوم بني اسرائيل

○ ١و تمامي كساني كه در هنگام آمدن عيسي زنده هستند غير يهودي �٠٠٠

○ ١و يهودياني كه قبل از آمدن عيسي او را پذيرفتند�٠٠٠  مسيحي

و زنان است ١اين پيام اميد براي همه مردانو در زمان جمعيت معرف �٠٠٠ گروهي است كه به دوره بحرانهاي زمان آخردر زمين ميروند
عت عظيم معرف همه كساني است كه از زمان خلقت زمين عيسي را بعنوان منجي خود پذيرفتندكسانيكه جامه جما. بازگشت عيسي زنده هستند

وهر دو در مقابل خداوند ايستاد١٤�٩سفيد پوشيدند آيه هاي  . تنها توسط عيسي آمرزيده شده اندو با خون او تطهير شده اندند
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عيسي پيروز است- بخش پنجم-مروري بر مكاشفه  

١٠-٨شفه مكا

و خارها بسرعت آمد. آنان با هم قدم ميزدند در ميان سنگها و. پسري كوچك ولي مرد كهنسال با استواري
در مسير رسيدن به قله كوه راه ميرفت ناگهان پسر. يك عصر روشن خورشيد منظره را منور ساخته بود. پيوسته

پ در مسير شيب به سر بخوردتصميم گرفت تا حدي كه ميتواند با سرعت و سر. ايين بدود و سريعتر او سريعتر
بر روي صخره يخي باال رفت.ميخورد از آن باال او توانست ببيند كه آن سراشيب به يك پرتگاه منتهي. پدر
يك. ميشود پسر او كه حاال توانسته بود به زحمت با آن پاهاي ناسور باال بيايد نميتوانست جلوتر را ببيند كه به

.سدپرتگاه مير

پيام براي پسر. خودت را بزمين بنداز.پسر اونجا پرتگاه هست: بيدرنگ پدر با تمام نيروئي كه داشت نعره زد
كرد"ولي او آنا. مفهومي نداشت او را وادار شد. اطاعت كرد غريزه اي دروني و چند قدم مانده به پرتگاه متوقف و غلتيد .او خود را به سبزه زاري انداخت

و محبت مجبور است تا فرياد كند.ت پيشنهادهاي آرام كفايت نميكندگاهي اوقا با.و گاهي وقتها عشق هر چيز دوست دارد با صدايي آرام از خداوند بيش
بر روي زمين بود. فرزندانش صحبت كند و.در حاليكه عيسي و خوشحال كردن افسردگان و جذاميان و شفاي افليجان تشويق او وقت خود را براي بهبودي

او. ولي گاهي اوقات او مجبور بود كه فرياد بكشد. كردن رانده شدگان پرداخت از وجود قربانيان خارج شوند وقتي او با ديوهايي مواجه ميشد كه نميخواستند
. صدايش را بلند ميكرد تا آنها را مجبور كند كه بيرون بروند

خ. هفت فرشته شيپور نواختند١١-٨در مكاشفه و براي ارتباط با پدر آسمانيدر اينجا و نياز را. داوند صدايش را بلند ميكند براي داوري در اينجا خداوند ما
و زندگي خود را تغيير دهيم .فرا ميخواند تا توبه كرده

بر شيپورها نخست خداوند ما را به قدس . ميبرد) حرم مطهر(بخاطر خلق يك آهنگ مناسب براي دميدن

.انيد را بخو�-٨:٢مكاشفه

)٨:٣�٢مكاشفه(دو چيزيرا كه يوحنا ديد كه در مذبح آسماني تقديم شد چه بود؟

و گناهان مقدسين○  بخور

و دعاهاي مقدسين○  بخور

و اعمال نيك مقدسين○  بخور

لط.و آن معرف عيسي است. خوشبو است وبراي حس بويايي دلپذير است"بخور معموال و روح و مهرباني از حقيقت يعني خوش طبع بودن يف او كه تركيبي
. كامل او با دعاهاي ماست كه با خشنودي اجابت ميشود

از آن يوحنا ديد كه مجمر شد) آتشدان(بعد )�:٨مكاشفه(چهار باليي كه پس از برخورد مجمر به زمين رخ داد چه بود؟. طالئي از آسمان به زمين انداخته

و خشكسالي– امواج سهمگين○ مرگ- بيماري– قحطي

و خشكسالي– سيل– گردباد– جنگ○
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و زلزله– صاعقه– تندر– طنين صدا○

در ادامه اخطار مي آيد و مجازات و تنبيه و انضباط و مالمت او همچنين عادل دادگرو. اين بالها معرف اين واقعيت است كه توبيخ خداوند مهربان است اما
و توبه نما"ساي الئودكيه گفت بياد بياوريد عيسي به كلي. مجازات كننده است و تاديب مينمايم پس غيور شو :٣مكاشفه("هر كه را من دوست ميدارم توبيخ

بر ميدارد). ١٩ از مراقبت و اينكه كليساها چطور تصوير. در چند آيه بعد خواهيم ديد كه خداوند گاهي اوقات دست در باره روياي هفت كليسا درابتداي دروس
از آغاز مسيحيت تا قبل از بازگشت ثاني عيسي بودند چيزهايي آموختيمگر انحطاط روحاني  و مهرباني مردم را به توبه دعوت. امت خداوند خداوند با عشق

هر حال زماني خواهد رسيد كه مصيبتها به زمين اصابت كنند. ميكند رها نشان روياي شيپو. خداوند از اين چيزها استفاده ميكند تا توجه مردم را جلب كند. به
.ميدهد كه اين اخطارها بخاطراين است كه خداوند ما را دوست دارد

بر بعد تاريخي مكاشفه متمركز ميشويم و تفسير هفت شيپور و.در تعبير ميبينيم كه اين سري شيپورها بعنوان يك رويا پوشش دهنده روياي هفت كليسا
د.هفت مهر است و مذهبي مشابه با شكلي و بهم. يگر دوباره معرفي شده اند وقايع مهم تاريخي و تسلسل در تاريخ ادامه ترتيب بكار بردن هفت شيپور

.پيوستگي وقايع است

 خالصه اي از وقايع تاريخ تحت گفتار هفت شيپور

از قبيل تگرگ: شيپورها در سه گروه مشخص شده اند در طبيعت است در ارتباط با اشياء و و خورشيدچهار شيپور اول معرف داوري است شماره.و ستارگان
و سواركاران است از قبيل ملخ در ارتباط با موجودات زنده و ششم معرف داوري و فراگير كه همه افراد. هاي پنجم وشيپور هفتم معرف داوري عظيم نهايي

در بر ميگيرد .بشر را

و،زبان سمبليكي كه در اين آيات بكار رفته و محققان را بهت زده گرچه ما ممكن است قادر به درك همه سمبلها بطور كامل. گيج كرده است پژوهشگران
او–نباشيم خداوند از ما ميخواهد تا دليل شيپورهاي داوري را بفهميم شيپورها بخاطر گناهان آمد   خداوند اميدوار است آناني را كه دوست ميدارد بسوي

در. بازگردند و خداوند ملزم ديد كه توجه: مطابق با تاريخ. تاريخ روم ديده اندمحققين كتاب مقدس كاربرد هفت شيپور را روم هدايت خداوند را ناديده گرفت
.سپس هف شيپور آمد.آنان را جلب كند

بر قسمت غربي روم واقع شد از قبيل گوتز به سرزمينهاي روم حمله كردند. اولين دادرسي قومي كه اين حمالت با وندالزها ادامه يافت. قوم بربرها
و زندگي. كشتيهايش مديترانه را كنترل ميكرد و خراج ميگرفتند و از مردم باج و روم را بدست گرفتند در خالل قرن پنجم هانزها همه چيز را به تاراج بردند

و شكوه امپراتوري �٧در سال"نهايتا. مردم را به بدبختي ميكشيدند .روم غربي را منقرض ساخت قوم هلوري آخرين امپراتور را سرنگون ساخت

بر ضد قانون الهي بپا خاست. فرشته اي ديگر شيپور پنجم را براي داوري خواهد نواخت،پس از نواخته شدن چهار شيپور . روم شرقي در پيروي از روم غربي
عرب. داوري فرارسيد"نهايتا از طريق صحراي ر،در اين زمان نه با اقوام بربري بلكه شيپور ششم نشانه خاتمه. وم شرقي را جارو كردند تركهاي عثماني

.شيپور هفتم منادي آمدن عيسي است. امپراتوري عثماني بود

هر شيپور بيندازيم در ارتباط با .حال بگذاريد نگاه دقيقتري به وقايع

و نباتات نابود ميشوند: شيپور اول گياهان  

و بعد حوادث را كه متعاقب دميد٨:٧مكاشفه .ن اولين شيپور بود خالصه كنيد را بخوانيد

و با خون عجين شد چه بود؟ دو چيزي كه به زمين فرود آمد )٨:٧مكاشفه(وقتي اولين شيپور بصدا در آمد

و برق○  رعد
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و آتش○  تگرگ

و طوفان○  طاعون

و نباتات روي زمين نابود گرديد؟ از درختان )٨:٧مكاشفه(چه مقدار

و همه گياهان○  يكسوم درختان

و يكسوم گياهان○  همه درختان

و گياهان○  همه درختان

در پيشگوئيهاي كتاب مقدس هستند و خون معرف نابودي و آتش و گياهان سمبل مردم هستند. تگرگ درخت بيد كنار: اشعيا براي مثال نوشت. درختان
اشعيا(آب:و خون سمبل نابودي در نتيجه.بر امپراتوري روم بود آن چيز معرف پيروزي موفقيت آميز قوم ويزيگوت،مطابق با تاريخ). �٣ و آتش تگرگ

و نزاع است . جنگ

درياها مورد اصابت قرار ميگيرند: دومين شيپور  

بر درياها مي افتد؟ در مي آيد چه اتفاقي )٨:٩�٨مكاشفه(وقتي دومين شيپور بصدا

و همه○ . موجودات آن ميميرند حرارت خورشيد دوبرابر ميشود بنابراين درياها خشك ميشود

پر ميكند○ و درياها يكسوم زمينها را . يخهاي دو قطب زمين با حرارت خورشيد ذوب ميشود

و يكسوم كشتي ها نابود ميشوند○ و يكسوم موجودات دريا ها ميميرند . يكسوم درياها بخون مبدل ميشود

و ملل است و دانيال به يك قوم همچنين بعنوان يك كوه معطوف ميشوند). ١٧:١��١مكاشفه(در پيشگوئيها آب معرف اقوام از اينكه دومين. ارميا پس
و موجودات دريايي مي ميرند. شيپور نواخته شد خون را ميبينيم  وج.كشتيها نابود شده و نابودي از. ود داردكارزار عظيمي بين مرگ و حمله به گروه عظيمي

در. مردم در اينجا سقوط امپراتوري روم در حوادث سمبليك از ميالد را ميبينيم كه حدودا٤٧٦بابكارگيري خط زماني تاريخ از نابودي ٤٠٠" بعد سال پس
. اورشليم بود

و نسبت به آنچه كه خوانديد عكس العمل نشان بدهيد .لحظه اي صبر كنيد

در سفر زندگي كمك كندخداوند و به شما و كار داشته باشد سر در زندگي شما خطور كرده و زندگيتان نگران. ميخواهد با چيزهايي كه او نسبت به شما
در باره آينده هشدار ميدهد. است در كتاب مكاشفه به ما دع.و بهمين خاطر است كه و مخصوص هستيد؟ اين ا براي آيا ميدانيد كه چقدر براي خدا عزيز

:شماست

كن: دعا و از آن موجبات خيريتي را فراهم بر طرف كن كن.اي پدر اين مشكلي كه االن با آن روبرو هستم را و رنج جلوگيري بروز درد از و بر من لطف كن
در زندگيم را بر طرف كن حل"لطفا.و همچنين مشكل و ترديد ها را و تقصيراتم را بردار و آسايش نگرانيهاي مرا برطرف كن و اميد و آنانرا به آرامش  كن

آمين.متشكرم بنام عيسي مسيح. تبديل كن  

 مهر هفتم
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( تابازگشت ( بهشت جديد در زمينثاني
. را بخوانيد٨:١مكاشفه

٨:١وقتي آخرين مهر يعني مهر هفتم باز شود چه اتفاق مي افتد؟مكاشفه
○ و عيسي  را بپذيردبه شرير آخرين شانس داده ميشود كه توبه كرده

 براي نيم ساعت در آسمان سكوت خواهد بود○
 عادالن مرده دوباره زنده خواهند شد○

آسمان در سكوت است زيرا.اين واقعه در تاريخ بشر از تمامي وقايع پيشين ترسناك تر خواهد بود. سكوت آسمان سكوت عظيمي خواهد بود
و به زمين مي آيند و فرشتگانش آنجا را رها كرده  براي فرزندان پادشاه مي آيندتا ما را به خانه آسماني. آنان براي پيروان عيسي مي آيند.عيسي

.ببرند

و دنياي اسالم كرد هنري مارتين يكي از پژوهشگران از. با استعداد زندگي خود را وقف ترجمه كتاب مقدس به زبان هندي زندگي مختصر او پر
و عبور از پرتگاهها در مناطق كوهستاني بر روي گريز از دزد. مخاطرات غير قابل باور بود و پياده روي درپهناي كوير داغ . قاطر ان دريايي عرب

و عربي را نظارت نمود و ترجمه بزبان فارسي را اما او كتاب عهد جديد را به زبان هندي ترجمه كرد و مسلول يكي از داليلي كه اين مرد نحيف
چقدر پياده. بودعالييكبار او نوشت خوشي من براي جسمم بسيار.رت بسيار عالي در مسافرتهايش داشتبرجسته ساخت اين بود كه او يك معاش
و معاشرت با عيسي شيرين است او.روي و مردن براي تر دوست داشتن او . شيرين

و آن تصويرداراي يك جاودان بودن دا عيسي است،تصوير است باو هر يك از ما ميتواند خانه اي در آسمان شته باشد با يك معاشرت عالي
.شما هم ميتوانيد بعنوان فرزند پادشاه مهر زده شويد. او نميخواهد كه جاي ما در كنار ميز او خالي باشد. او نميخواهد كه ما را از دست بدهد. وي

را: براي انديشيدن دوست داريد كه به عيسي بگوئيد؟همچنانكه هفت مهر را مطالعه كرديد خداوند چگونه با شما صحبت كرد؟ چه چيزي  
 نيايش

و وعده محبت آميزت كه هميشه مرا دوست داري سپاسگزارم تو. اي پدر از تو بخاطر آمرزش گناهانم متشكرم من ميخواهم كه در آسمان با
آمين. بنام عيسي مسيح. متشكرم از اينكه مراآماده ميسازي. زندگي كنم  

م: شيپور سوم يشودبر آبها مصيبت نازل  
. را بخوانيد٨:١١�١٠مكاشفه

و چشمه هاي روي زمين افتاد يك. خوانده ميشود"افسنطين"ستاره سوزان. يوحنا ديد كه يك ستاره مشتعل از آسمان به رودخانه ها افسنطين
و بسيار تلخ ميباشد هال،در اين آيات. گياه سمي شد سم كه در آب ريخته شد يكسوم مردمي را كه ازآن مينوشند .ك خواهند

)١٧:١��١مكاشفه(آب در پيشگوئيهاي كتاب مقدس به چه معنايي است؟

و زبانها○ و جمعيت و اقوام  مردم

و فيض خدا○  نقشه نجات

و چيزهايي كه براي بقاي زندگي الزم است○  زندگي جسماني

)١:٢٠مكاشفه(ستاره در پيشگوئيهاي كتاب مقدس به چه معنايي است؟

يننده خدا قدرت آفر○  
 نور حقيقت خدا○
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 يك فرشته○

و ديگري كاربردروحاني دارد. در اينجا دوكاربرد براي بررسي موجود است. تعبير چنين است در اين آيات: بعد تاريخي. اول كاربرد تاريخي است
بر. در باره تهاجم آتيالي هان در قرن پنجم توضيح داده شد   تجاوز" هان"لشگر. سرشان فرودآمده استمردم روم خيال كردند كه اهريمن

و دلسوزي سوزاندند و شهر روم را بدون هيچ ترحم و تاراج كردند و كشتند و مشكل بود. كردند .زندگي بشدت تلخ

ز) تلخ(شرير) ستاره(يك فرشته: از ديدگاه روحاني آيات ذيل را ميبينيم. شيطان بهمين طريق در دنيا عمل ميكند مين فرود آمد معرف شيطان بر
. حوادث تاريخي سمبل وقايعي بود كه در خالل تاريك ترين قسمت قرون وسطي رخ داد.و آنرا آلوده ساخت) در ميان آبها(در ميان مردم

شد. رهبران كليسائي تحت نفوذ شيطان عالم مسيحيت را با روح اشتباه پر ساختند طاط اين انحراف منتج به انح. بدترين نوع خرافات شايع
و بسياري از مردم مردند .عظيم روحاني شد

و حيات بخشيد .معلمين كذاب كه آبها را آلوده ساختند در جهت مخالف عيسي بودند كه آب زندگي بود

 آب حيات
و. روزي عيسي زني تنها را ديد كه بر سر چاه يعقوب آمد تا آب از آن بكشد او زندگي

و حال در تالش براياو. معاشرت زناشويي خوبي نداشت  با پنج مرد زندگي كرده بود
و– نياز او را تشخيص داد"عيسي سريعا. ششمين بود  ارتباطي كه ميتوانست براي او شفا

ولي آبي كه من به ايشان ميدهم در وجودشان:عيسي به او گفت. ثبات در زندگي بياورد
ح و ايشان را به زندگي تبديل به چشمه اي جوشان ميشود كه دايم به ايشان آب يات ميدهد

يوحنا.(جاويد ميرساند:١عيسي آنرا منسوب به روح القدس مينمود كه در ما ساكن).
و پري خدا را در ما تكثير ميكند .ميشود

در. وقتي به زندگي خود نگاه ميكنيد شايد بسياري از روابط به بن بست رسيده باشد شايد
و تنه از من بخواهيد: عيسي همين االن بشما ميگويد. ائي باشيدكشمكش با درد شبانه روز

آب" دقيقا–تا روح القدس را در زندگيتان وارد كنم   مثل اينكه از كسي يك ليوان
اگر خواسته شما دريافت روح القدس توسط عيسي.و من آنرا اجابت خواهم نمود-ميخواهيد

:است دعاي زير را تكرار كنيد

بلي من ميخواهم كه روح القدس بطور. واهم كه ديگر تشنه نشومعيسي من بحدي آب ميخ
و اعتماد به تو اعطا كند و پري و خوشي و به من آرامش .دايمي در وجودم زندگي كند

آسمانها بهم ميريزند: شيپور چهارم  
. را بخوانيد٨:١٣�١٢مكاشفه

)٨:١٣�١٢مكاشفه(وقتي شيپور چهارم نواخته شود چه اتفاقي مي افتد؟

و يكسوم ستارگان خاموش ميشوند○ و و ماه از دست ميرود . يكسوم روشنائي خورشيد
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و نيمي از ستارگان تاريك ميشوند○ و ماه سه برابر روشنتر ميشود . نور خورشيد

و يك سوم ستارگان نخواهند درخشيد○ و ماه نابود ميشوند . خورشيد

و از دست رفتن حقيقت روحاني: دو موضوع ميباشندبطور تاريخي تاريكي ستاره هاي آسماني معرف تحت اين شيپور. سقوط امپراتوري روم
و مشاوران روم و دولتمردان و ستارگان(امپراتوران و ماه در) خورشيد شد٤٧٦از بين رفتند وقتي كه امپراتوري روم . پس از ميالد ساقط

و و تاريخي چهارمين شيپور ادامه نتيجه . قايع شيپور سوم است هنگاميكه تعاليم غلط اصول كتاب مقدسي را كمرنگ نموداز ديدگاه روحاني
اش).٢:مالكي(و خورشيد عدالت)٨:١٢يوحنا(عيسي نور جهان است و مرگ فداكارانه و واجب در باره زندگي ولي حال حقيقتهاي اساسي

.تاريك گرديده است

و آمرزش كه ميتوانست با پرداخت پول خريداري شود ولي.و نجات معرفي نمودكيلساي امپراتوري روم سيستم خود را براي رستگاري عفو كردن
تالش خونين كليسا براي تحميل روش سنتي ارتدكسي جايگزين عمل. اين عمل نابخردانه باعث تخريب آن هديه رايگان مسيح خواهد بود 

. سخاوتمندانه خداوند در باطن انسان شد

و اندوه كه بر ساكنان زمين رخدادآيه سيزدهم اشاره دار و غم سه.د به سه پريشاني يوحنا ميگويد وقايع چهار شيپور اول بد بود ولي حوادث
.شيپور بعدي بدتر از همه بود

و خوفناك هستند. بالهاي هر يك از هفت شيپور معرفي شده باعث ترس مردم ميشود يم پس مهم است كه بياد داشته باش. آن وقايع سهمگين
و مشكالت سبب شده توسط شيطان ميتوانيم وعده هاي خدا را بشنويم كه براي آن موقعيتها طراحي شده اند و. كه در ميان وحشت او به من

و ايشان را از خطر ميرهاند:شما ميگويد و او را گرامي را حفاظت ا).٧:٣مزامير.(فرشته خداوند آنانيرا كه از خداوند مي ترسند ين وعده خداوند
شد"اصال: است و محافظت خواهيد و در كجا باشيد اگر شما دوست خداوند باشيد شما با فرشتگان محصور . مهم نيست كه در چه شرايط

 چطورميتوانيد به خدايي كه شما را دوست دارد بگوئيد نه؟

ملخها از چاه بي انتها: شيپور پنجم  
. را بخوانيد١٢ـ٩:١مكاشفه

به. ولي تاريخ ما را كمك خواهد نمود. استدرك اين واقعه مشكل حادثه تاريخي بزرگ بعدي هجوم
. توسط اعراب بود) امپراتوري بيزانتين(امپراتوري روم شرقي 

و آنرا اشغال نمودند با. جنگجويان در سواركاري مهارت داشتند. اعراب به روم شرقي يورش بردند آنان
به"ن ريخته بود ميتوانستند مستقيماموهايي بلندكه از زير سربندهايشان پائي و وانمود  بسوي دشمن بتازند

و عقب نشيني نمايند وقتي دشمن به آنان نزديك ميشد جنگجويان رگبار تيرها را از كمان خارج. بازگشت
يا. ميكردند و چابكي اين نظاميان دليلي بود براي مقايسه آنان با ملخ ها كه مثل بالي زمين بود مهارت
و ميكشدمثل عق . رب كه نيش ميزند مسموم ميكند

شد) سال( براي) روز(كاربرد اصل و شكنجه. در پيشگويي سمبليك كتاب مقدسي بنا نهاده پنج ماه عذاب
آغاز اين تاريخ كه در اين دوره). سال١�٠ روز يا ١�٠= روزx٣٠ماه�(سال دوره زماني ١�٠معرف 

در. تركهاي عثماني در كارزار بافيوم در نزديكي نيقوميديه حمله كردندميباشد وقتيكه١٢٩٩جوالي سال٢٧تعين شد  ٢٧تاريخ اختتام اين دوره
١جوالي. است٩

.اشاره ميكند كه بخاطر رنجهاي جنگ خيلي ها ترجيح ميدهند بميرند ولي مجبور به ادامه بودند�آيه

و درد شديد بوده و در آن بحران عيسي بشما كمك نموده است؟ميتوانيد بياد بياوريد زماني را كه در رنج ايد  
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فرشتگان از فرات: شيپور ششم  
. را بخوانيد٢١-٩:١٣مكاشفه

.اين شيپور حوادثي را در ادامه يورش تركهاي عثماني به امپراتوري روم به نقش ميكشد

:اطالعات تاريخي سمبلها از قرار زير است

ب و نابودي ثلث بشر.ر عليه روم استسمبلها مشمول ادامه نبرد تركهاي عثماني و گوگرد و دود و آتش  همه اينها مراجعي–تعداد مهاجمان
و ويرانگري هستند به– يك روز-دوره زماني يك ساعت. براي جنگ و يك سال تفسير شده است كه پيرو يك بعد تاريخي معطوف  يك ماه

 كه پايان دوره امپراتوري روم است ٠١٨آگست١١ ميباشد كه اين ما را بتاريخ سال در ادامه تاريخ داده شده تحت شيپور پنجم ٣٩١
.ميرساند

؟ )٩:٢١�٢٠مكاشفه(وقتي كه شيپور ششم بصدا در مي آيد آنانكه توسط بالها كشته نشده اند چه گناهاني مرتكب ميشوند

ام○ و آنان از شكنجه كردن و فرامين او كفرگوئي ميكنند .ت خدا محظوظ ميشوند آنان به خداوند

و بت ها را ميپرستند○ و افسونگري ميكنند– قتل ميكنند– آنان ديوها و دزدي ميكنند– جادو . مرتكب زنا ميشوند

.و مرتكب زنا ميشوند– دزدي ميكنند– دروغ ميگويند○

د و تاديب و يا اصالح .ر ميان مسيحيان آنزمان نشدحتي جزايي كه آنان تحت شيپورها تحمل كردند باعث توبه وسيع

آيا گناهي يا گناهاني خاص وجود دارد كه گلويتان را گرفته باشد؟ شما ميخواهيد كه اعتيادها را بشكنيد اما هر زمان كه فكر ميكنيد كه پيروز شده
و–ن به زمين آمدو بهمين خاطر بود كه از عرش آسمان بري. عيسي به شماوعده پيروزي داده است. ايد دوباره گناه ميكنيد  زيرا او بشما توجه

. او ميخواهد تا بشما كمك كند. از او بخواهيد. در عيسي پيروزي است. التفات دارد

ملكوت اعالن گرديد: شيپور هفتم  
. را بخوانيد١٩ـ�١١:١مكاشفه

و صداهاي بلند آسماني خبر خوش را اعالن نمودند! حيرت انگيز است تا سلطنت"شيپور نواخته شد و او و مسيح او شد جهان از آن خداوند ما
).�١آيه!(ابد سلطان است

و تحت فشار قرار داده خاتمه ميدهد! تاريخ جهان به اوج خود رسيده است را. خداوند به قوانين بشري كه امت او را جفا و صلح او قوم عدالت
و رنج. بنيان نهاده است رف–مرگ و ظلم براي هميشه خواهد و فيض او را دوباره تحريف.ت اندوه هيچكس ديگر نميتواند تصوير محبت خدا

. نمايد

 وقتيكه عيسي دوباره بزمين بازگردد تا براي هميشه با او زندگي كنيد چه احساسي بشما دست خواهد داد؟
 يك درس اساسي از شيپور هفتم

و مذهبي او را بطريق خوبي معرفي نم خداوند بعد. خواه با تعاليم يا با بدرفتاري با مردم. يكنند خشنود نخواهد شد خداوند از اينكه رهبران سياسي
. از تشويق آنان با صبوري براي ديدن تغيير در راههايشان مجبور به عدم حمايت از آنان ميشود تا آنچه را كه كشته اند درو كنند

و هن و داس مه نو يادم از كشته خويش آمد گام درومزرع سبز فلك ديدم  

آيا دوست داريد در هنگام دميده شدن بر شيپور كنار عيسي باشيد؟ آيا دوست داريد وقتي كه آسمان تاريك ميشود شما بدرخشيد؟ شما ميتوانيد
و شما حيات جاودان خواهيد داشت آن. با شماستانتخاب. شما ميتوانيد وفادار باشيد زيرا او وفادار است. زيرا او روح خود را در شما خواهد نهاد به

.كسيكه مشتاق است بگوييد تا بر قلب شما مهر زند
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 تيم خداوند پيروز است- بخش ششم-مروري بر مكاشفه

١١:١٢ـ١٠:١مكاشفه

و بچه هاي تيم ملي فوتبال ايران دور هم جمع شده بودند. مسابقات جام جهاني فوتبال در مراحل نهائي خود بود همه دلهره داشتند ولي. بر
د. اميدوار هم بودند و علي و كريم باقري واحمد رضا عابدزاده و خداداد عزيزي . بچه هاي سرشناس اميد تيم ملي فوتبال ايران بودند... ائي

و بچه ها براي مسابقات نهائي صعود ميكردند تا اينكه نوبت به آخرين بازي بچه ها با تيم استراليا رسيد . مسابقات يكي پس از ديگري برگزار شد
و عصبي شد. گويا چند تاشون با هم بگو مگو هم داشتند. بودندبچه ها خسته گل. تيم استراليا خيلي قدر وارد ميدون و در نيمه اول بازي دو تا

و هماهنگي الزم رو داشته باشن. بچه ها بهم ريخته بودن. خورديم با. معلوم بود يه چيزي نميذاره كه با هم اون اتحاد وقتي براي استراحت رفتن
و توان خود حمله كنن هم قرار گذاش تا اون لحظه بچه ها داشتن اشتباه. به اين اميد كه شايد بازي رو به تساوي بكشونن. تن كه با تمام نيرو

و بيخودي ميدويدن و در مسير غلط هم"بازي تو ميدون حريف يه مقدار سخته مخصوصا! بازي ميكردن و هموطني  وقتي محيط غريب باشه
. بچه ها نيرو گرفتند... شيره...گل اول. حمالت پي در پي رو آغاز كردند. شيراي ايران تو ميدون ريختند...شيره...شيره. نباشه كه تشويق كنه

و شجاعت بچه ها ميدون رو تو دست گرفت...شيره...گل دوم...بذارين بازي رو حداقل مساوي كنيم .همت

تيم استراليا قاطي كرده. تازه فهميدن كه راه اصلي واسه به خاك كشيدن حريف چيه. ديگه حركتهاي حريفو فهميده بودند  
و شتاب افتاده بودند كه گل سوم هم به ثمر رسيد. اونا نميخواستن گل ديگري بخورن. بود ها...شيره...در تكاپو من تو خونه دراز. ايواهللا بچه

و تلويزيون رو نگاه ميكردم و زودتر به خونه اومدم كه فوتبال رو نيگاه كنم. كشيده بودم وقتي دو گل اول رو خورديم پتو. اون روز مرخصي گرفتم
و حوصلم سر رفت گل. ديگه نميخواستم نيگاه كنم. رو روي سرم كشيدم گل دوم. اول رو زديم پتو رو از صورتم كنار زدمولي در نيمه دوم وقتي

و پائين پريدم. كه وارد دروازه شد بلند شدم نشستم و گل چهارم كه در دروازه نشست باال در. گل سوم كه به ثمر رسيد بلند شدم وايسادم انگار
و هلهله كردن و پائين پريدن و رقصيدنمل...تهران يكدفعه زلزله اومد چون همه مردم مثل من باال و تا صبح زدن ها.ت بيرون ريختن آره بچه

و اگر بازي نيم ساعت طوالني تر ميشد ممكن بود چهار تا گل ديگه هم بزنيم .تازه از بيراهه به راه رسيده بودن
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ش"وقتي كتاب مكاشفه را ميخوانيد مخصوصا و. ده است پيشگوئي هفت شيپور اينطور بنظر ميرسد كه بر عليه امت خداوند قسم ياد زلزله ها
و بيماريها در افق گرد آمده اند و قتل عام و. شهرهاي سوخته ولي كشف خواهيم نمود كه داوري درميان مرگ وتباهي دست خود را دراز نموده

شد: ميگويد  !بد بنظر ميرسد ولي تيم ما پيروز ميشود! خبري خوش. يك نفس عميق بكشيد! زمان بازي تمام

و هفتم در هم تنيده شده است١١و١٠ده خداوند درباره بازگشت عظيم در سراسر فصل پيام دلگرم كنن خداوند به اندازه. بين شيپور ششم
و ميگويد  و افالك را در دست دارم: كافي توجه دارد ونوميدي ها را متوقف ميسازد من نخواهم گذاشت كه زندگيتان. من همچنان گردش زمين

 را بخوانيد٧ـ١٠:١مكاشفه. از هم گسيخته شود

خداوند چه پاسخي دارد؟ او فرشته اي را براي. ديديم امت خداوند با بيرحمي مورد حمله شيطان قرار گرفت٩و٨همانطور كه در فصل هاي
اي. رهائي ميفرستد شد! چه خبر دلگرم كننده ب.و فرشته اي نيرومند از آسمان نازل خواهد اشيم كه در اعمالي كه او خداوند ميخواهد كه مطمئن

.انجام ميدهد قدرتي وجود دارد

."١٠مكاشفه":يوحنا در باره فرشته اي كه در رويا ديد توضيح ميدهد

"١٠:١مكاشفه" فرشته با چه چيزي پوشيده شده است؟
 با ابر○

 يك رداي طالئي○

 با نوري درخشان○

"١٠:١مكاشفه"يوحنا در باالي سر فرشته چه چيزي ديد؟
 يك شاخه نخل○

 نور○

 رنگين كمان○

"١٠:١مكاشفه"صورت فرشته مثل چه بود؟
 خورشيد○

 ماه○

 ستارگان○

"١٠:١مكاشفه"پاهاي فرشته مثل چه چيزي بود؟
 برنز سوخته○

 ستونهاي آتش○

 نورهاي درخشان○

بر. فرشته طوماري باز يا مكتوبي در دست داشت و پاي چپش وقتي فرشته صحبت ميكرد صدايش مثل غرش شير. زمين بودپاي راستش بر دريا
دانيال تصوير. تشريح شده است٩ـ�:١٢برخي مفسرين بر اين عقيده اند كه اين فرشته همان فرشته اي است كه در دانيال. يا پژواك تندر بود

او اطالعاتي را براي دانيال. ان عيسي شناخته شده استآن فرد بعنو. بما نشان ميدهد١٠مردي ملبس به پارچه كتان را مشابه فرشته در دانيال 
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پاسخ چنين. دانيال ميخواست بداند كه وقايعي كه بطور نمادين مرتب شده بودند كي اتفاق مي افتند. روشن ساخت كه برايش قابل درك نبود
و مخفي خواه:است  به دانيال).١٢:٩دانيال.(د ماند تا زمان آخر فرا رسداي دانيال تو راه خود را ادامه بده زيرا آنچه گفته ام مهر خواهد شد

شد(همچنين گفته شد كه در زمان آخر كتاب باز خواهد شد و بسياري تالش خواهند كرد تا آنرا بفهمندو بر دانش افزوده خواهد) فهميده خواهد
).١٢:٤دانيال(شد

و دريا بودهمانطور كه نشان( عيسي پيامي براي همه عالم دارد،با كالمي ديگر و) داده شد پاهايش بر زمين كه در زمانهاي آخر داده خواهد شد
. كتابي كه در مكاشفه بطور مهيج باز شد قسمتي از كتاب مهر شده كتاب دانيال است. اين پيام در زمان دانيال مهر شده است. فهميده خواهد شد

را١٠بياد داشته باشيد مكاشفه. ميتواند فهميده شود"و حال تماما  منظره روشن وقايع است درست قبل از مهر هفتم كه بازگشت ثاني عيسي
شد"بنابراين ميتوانيم نتيجه بگيريم كه دقيقا. اعالن ميدارد و پيامش فهميده خواهد . قبل از بازگشت مسيح كتاب دانيال مفتوح خواهد شد

. را نشان ميدهد١٠و مكاشفه١٢نمودار زير همبستگي بين دانيال

١٢يالاند ١٠ مكاشفه

كن:٤يهآ و مهر كتاب را ببند كتاب در دستان فرشته باز است:٢يهآ   

و چپ رودخانهمرددو:�يهآ و دريا:٢يهآ درسمت راست پاها بر زمين  

مردي ملبس به كتان:�يهآ فرشته:١يهآ   

ش بسوي آسماناندو دست:٧يهآ دستها بر افراشته:�يهآ  

كرد جاودان قسم ياد خدايبه  او كه خالق است قسم ياد ميكندبه 

و نصف زمان پس و زمان يري پيش نخواهد آمدتاخ ميشودتمام از زمان  

رسدمهر كن تا زمان آخر فرا:٩يهآ كتاب را كه باز است بردار:٨يهآ   

حكيمان درك خواهند نمود:١٠يهآ كتاب را بخور:٩يهآ   

يش گوئيپ سال/ روز١١:١٢٩٠يهآ بايد دوباره پيشگوئي كني:١١يهآ   

سال پيشگوئي/ روز�١٢:١٣٣يهآ  

. را بخوانيد١١ـ١٠:٨مكاشفه

و موم نشده بود كه. بلكه تنها آنهائي كه وابسته به زمانهاي آخر است–بايد بخاطر داشته باشيم كه همه پيشگوئيهاي دانيال مهر پيشگوئي اصلي
فرشته به دانيال گفت كه در زمانهاي آخر مردم پيشگوئيهاي).٩ودانيال٨:١دانيال(سال بود/ روز٢٣٠٠ بفهمد پيشگوئيدانيال نتوانسته بودآنرا

١٧٩٨ اشاره شده است را تشخيص دهيم بعنوان دوره آغازين در سال٨ما ميتوانيم آن زمان هاي آخر كه در دانيال. مهر شده را خواهند فهميد
در. سال پيش ايمانداران شروع به مطالعه براي تشخيص پيشگوئيهاي مهر شده دانيال نمودند٢٠٠ است بيش از همانطور كه پيشگوئي شده. 

اين تجربه را در فرمانهاي١٠مكاشفه. نتيجه درك پيشگوئيهاي زمان آخركه براي مدتي مبهم مانده بود بطور هيجان انگيزي افزايش يافت
:خداوند به يوحنا منعكس ميكند

"١٠:٨مكاشفه" به يوحنا گفت كه چه چيزي را از دست فرشته بگيرد؟خداوند
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 يك شيپور طالئي○

 يك كليد بزرگ○

)كتاب( يك طومار○

"١٠:١٠مكاشفه"پس از آن يوحنا چه كرد؟
 او بشدت بر شيپور دميد○

 او كليدي را براي باز كردن دروازه هاي آسمان بكار برد○

را خورد) طومار( او كتاب○  
"١٠:١٠مكاشفه"حنا اين قضيه را چگونه تشريح ميكند؟يو
و فرشته هاي شيطاني بودند○  وقتي يوحنا شيپور را نواخت فرشتگان آسمان به كمك امت خدا آمدند كه درگير با شيطان

 وقتي يوحنا دروازه هاي آسمان را گشود چيزهايي ديد كه نتوانست آنرا توضيح دهد○

شد وقتي يوحنا كتاب را خورد○  در دهانش شيرين بود ولي معده اش تلخ

و اعضاي كليسا در قرن نوزدهم نتيجه گرفتند كه  پيشگويي كتاب مقدس"زمان آخر"پس از مطالعه دقيق پيشگوئيهاي دانيال بسياري از محققين
كه. آغاز شده است١٧٩٨در ١٨سال پيشگوئي در سال/ روز٢٣٠٠برخي نيز استتنتاج نمودندشد ختم خواه را.د آنان اين تاريخ ها

١٨اين مسيحيان فكر كردند كه عيسي در سال. درست محاسبه كرده بودند ولي معني آنها را اشتباه قلمداد كردند. به زمين بازخواهد گشت 
.در واقع پيشگويي منسوب است به تدارك نهايي داوري براي بازگشت دوباره مسيح

١٨بسياري از كساني كه در سالبسياري در نامه هايشان امضا ميكردند ارادتمند. مشتاق به بازگشت عاجل عيسي بودند"زنده بودند شديدا 
."قلب من غرق از شادي انتظار بود"ديگري آنرا خواند."آن سال شادترين سالهاي زندگي من بود"فردي بيان داشته بود. شما در اميد مبارك

و موم شده شيرين بوددرك پيشگوئيهاي دانيال در باز شدن آن و مسيح باز نگشت آنان ناميدي. طومار مهر ولي وقتي تعبيرشان اشتباه ثابت شد
رجعت ثاني(و حتي گرچه با دلسردي اين گروه كوچك ادونتيست يا ايمانداران به بازگشت دوباره. برخي از ايمان برگشتند. تلخي را تجربه كردند

و جواني تاثير بسزائي براي مسيح بر دنيا گذاشتندبسياري از آنان در دوره نوجو) عيسي :١٠آنان سعي كردند تا احكام خداوند را در مكاشفه. اني
آنان شوري در سر داشتند. آنان همچنان ايمان داشتند كه پيام انجيل ميتواند انقالبي در زمين بپا كند).دوباره بايد پيشگوئي كني:( پيروي كنند١١

و زنان را در  .هرجا براي بازگشت عيسي آماده كنندكه مردان .ديگران توانستند از طريق ديگري بفهمند كه دانيال چه گفته بود

و نشر كتاب مقدس به شكوفائي رسيد ژوزف وولف. در خالل اين دوره زماني گشايش مفاهيم
دواردا. يك ايماندار يهودي آلماني با موعظه پيشگوئي تاثير زيادي بر همه خاور ميانه گذاشت 

و خادم كليساي انگلستان را براي احياي نبوت در بريتانياي كبيررهبري  ايرمينگ هفتصد مبلغ
و پيشگامان بيداري براي. كرد يك"بازگشت دوباره مسيح"ديگر قهرمانان  شامل الكونزا

يك. در بنگال يك خادم كليساي لوتريان در آلمان. كشيش جسوييت در آمريكاي جنوبي گوسن
و حتي يك گروه واعظان براي. در سوئيس مبلغ  ويليام ميلر رهبر كليسا در اياالت متحده

روح خداوند! عيسي بزودي مي آيد–آنان پيام مشابه را وعظ نمودند. كودكان در اسكانديناويا
و  و در برخي موارد بطور مستقل مطالعه ميكنند مردم را در كشورهاي مختلف رهبري ميكند

ر .ا صحبت ميكنندپيام مشابه

پيام كتاب مفتوح  



 مكاشفه

41 

و شما. پيام اساسي كتاب مفتوح چه بود؟ آن داستان انجيل است و براي من آن پيام آشكار ميكند كه محبت خداوند سبب شد تا او به زمين بيايد
او.و او بزودي به زمين خواهد آمد زيرا مشتاق است تا ما با او باشيم. بميرد قات براي فهميدن مفيد هستند ولي در گرچه وقايع تاريخي گاهي

و غرق نكنيد و تاريخي را مقرر: اگر چيزهاي ديگر را فراموش كرديد ولي اينرا همواره بياد آوريد. جزييات خود را درگير خداوند شما را دوست دارد
و آماده باشيد براي زماني كه مي جامه: عيسي فرمود.او براي ميعاد بي صبر است. نموده آنزماني كه او مي آيد تا با شما باشد هاي خود را بپوشيد

و ساعت آنرا نميدانيد ولي وقتي زمان آن نزديك شود خواهيد فهميد. آيم ."شما روز

آيا تا بحال چيزي را امتحان نموده ايد كه در آخربه تلخي گرايد؟ اگر چنين است چه چيزي بشما كمك كرد تا از دلسردي بيرون بياييد؟ اگر در
و كمك رايگان را به شما ارائه نمايد . حال حاضر وارد يك مشكل شده ايد بياد آوريد كه عيسي بيصبرانه انتظار شما را ميكشد تا دستياري

 همين حاال چه چيزي دوست داريد به عيسي بگوئيد؟
. را بخوانيد�ـ١١:١مكاشفه

اج). نمادين است( در حد اعلي سمبليك١١مكاشفه . مالي از وقايع كليدي شروع كنيمبگذاريد بطور

يك-١آيه .و به او گفته شد كه سه چيز را اندازه گيري كند) در آنزمان ني براي اندازه گيري بكار ميرفته است( بر ميدارد"ني" يوحنا

)١١:١مكاشفه(سه چيزي را كه فرشته گفت تا يوحنا در آسمان اندازه گيري كند چه بود؟
و عرض○ و طول ديوارهاي شهر مقدس ارتفاع  
و تعداد عبادت كنندگان○ و قربانگاه  معبد خداوند

و پهناي رودخانه حيات○ و ارتفاع درخت حيات  ابعاد اطراف بارگاه خداوند

يا٢ به يوحنا گفته شد كه محوطه بيروني معبد را اندازه گيري نكند زيرا به ساير قومها براي مدت-٢آيه  شده روزفرصت داده١٢�٠ ماه
.است

(فرشته به يوحنا گفت كه قدرت داده شده است به )١١:٣مكاشفه:
 امت وفادار خدا○

و چهار كهنسال كه در اطراف بارگاه خداوند ايستاده اند○  بيست

من○  دو شاهدان

(دو شاهد تشخيص داده شده اند بعنوان :١١مكاشفه:(
 دو كروبي متعالي آسمان○

چر○ و دو اغدان كه در حضور خداوند ايستاده اند دو درخت زيتون  
و پطرس○  دو رسوالن بنامهاي پولس

. نشان ميدهد كه دو شاهدان سراسر زمين را اداره ميكنند�و�آيه هاي

به. تخيلي بنظرميرسد-همه اين چيز ها مثل داستانهاي علمي! شگفتا مثل آدمهاي فضايي كه
ماجرا يكي از منحصربفرد ترين توصيف قدرت كالم ولي در واقع اين. سياره حمله ميكنند

و عهد جديد هستند. خداست آنها. دو شاهدان در كتاب مقدس معرف كتابهاي عهد عتيق
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و درخت زيتون هستند .كتاب مقدسي بشمار ميروند) تشبيه ادبي(اينها صنايع بديعي. همچنين تصويري از چراغدان

. بيان نمود" اينها شاهدان من هستند" عيسي كالم را بعنوان٣٩:�در يوحنا

٢در متي:١و ملل) شهادت دهنده(يك شاهد"انجيل در جهان موعظه خواهد شد بعنوان: عيسي فرمود .به تمامي اقوام

تو چراغ كالم": بيان ميدارد �١١٩:١٠مزمور. در زمانهائي كه كتاب مقدس نگاشته ميشد روغن زيتون براي روشن كردن چراغ بكار ميرفت
و ساده" ميگويد ١١٩:١٣٠مزمور."راهنماي من است نوري است كه راه را پيش پايم روشن ميسازد   درك كالم تو به انسان نور ميبخشد

."دالن را خردمند ميسازد
و عهد جديد دو سرچشمه هاي اصلي نور اله: دو شاهد و چراغ ها ناميده شده اند زيرا كتاب عهد قديم .ي ميباشنددرخت زيتون

چه) ابزار اندازه گيري( اين است كه پيام كتاب مقدس استاندارد است�ـ١نكته در آيه هاي و براي تعين اينكه چه كسي متعلق به عيسي است
و دادرسي است كه درسال. كسي متعلق به شيطان است ١٨آن مراحل رسيدگيو. در آسمان آغاز شده است عيسي وقتيكه مراحل دادرسي

و چه كسي در طرف شيطانرس و منصفانه تعين شد كه چه كسي در طرف مسيح است . يدگي كامل شود خواهد آمد وقتي كه آشكارا

از. بازگو ميكند٢٢:١٩�١٨ يك كالم مخصوص براي اخطار را در مكاشفه"يوحنا مجددا او ميگويد اگر كسي به كتاب مكاشفه چيزي بيفزايد يا
او"آن كم كند  او. بالهائي را اضافه ميكند كه در كتاب مقدس گفته شده استخداوند به خداوند ميخواهد كه از كالمش محافظت نمايد زيرا پيام

كه. ما را بسوي رستگاري هدايت ميكند و جريمه ما را پرداخت حقيقت خدا بسوي جهان توسط عيسي فرستاده شد او كه مرد تا ما زنده باشيم
و . پيروانش ايجاد شودرابطه مخصوصي بين خداوند

. را بخوانيد١٠ـ١١:٧مكاشفه

كه. اين شرح تالش شديد شيطان براي نابود ساختن كتاب مقدس بيان ميكند م تا �٣٨سال از سال/ روز١٢�٠از مطالعات قبلي آموختيم
فص"ساير اقوام"در خالل اين مدت كساني كه امت خداوند نيستند بعنوان.م ادامه يافت١٧٩٨ ل يازدهم معين شده اند كه بر مسيحيان در

و پايمال كنند و تالش ميكنند تا كالم خدا را منكوب ي عصر نبوت. ستم ميكنند به)پيشگويي(در پايان اين سالها انقالب فرانسه در واقع اقدام
و نيم نمود .يك حمله همه جانبه به حقيقت كتاب مقدس براي مدت سه سال

يك) دو جلدي(ه پرينستون در كتابش بنام عصر انقالب دموكراتيك پالمر پروفسور دانشگا.ر ر به زماني مثل و.ا ارجاع ميكند"زلزله"آن زمان
انقالب فرانسه بخاطر ضديت با مسيحيت ثبت شده."يك زلزله شديد"–١١:١٣ چيزي است كه يوحنا آنرا متصور ساخت در مكاشفه"دقيقا
از. است شددر طي حكومت وحشت بيش . پنجاه نفر در روز توسط گيوتين سر از تنشان جدا

و جنگ آن در كتاب مقدس} از چاه بي انتها"وحش"جانور{ .كه يوحنا آنرا مشروح ساخت سمبلي است از ايستادگي ضد مسيح انقالب فرانسه

و مصر و مخالفت بر عليه خداسدوم نابود گرديد بخاطر انحطاط اخال. انحطاط روحاني را بيان ميكند،عطف به سدوم را. قي مصريان خداوند
و آفت ها نابود شدند"مستقيما و آنان با بالها . با بتهايشان بمبارزه طلبيدند

. نوري در انتهاي تونل تاريك وجود دارد. بطور خالصه كالم خدا توسط بشر پايمال شده بود ولي اميدي هست

. را بخوانيد١٤ـ١١آيه هاي

. حال به زماني رسيده ايم كه تيم خدا پيروز ميشود. زي عظيم ميرسيمحال به زمان پيرو

)١١:١١مكاشفه(براي آن دو شاهدي كه بخاطر وفاداري به خدا جفا رسيده بودچه اتفاقي افتاد؟

و آنان روي دو پايشان ايستادند○ . روح حياتبخش از خدا به آنان دميده شد

.و چپ ايستادند آنان در پيشگاه خداوند در سمت راست○
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و نادرست است○ و اقرار كردند كه اتهام بر عليه آنان كذب . ستمكاران طلب بخشش كردند

)١١:١٢مكاشفه(چه فرماني به دوشاهد از آسمان نازل گرديد؟

و زنان شرير را در گناهانشان رها كنيد كار شما به انتها رسيده است○ . مردان

ا○ .ز سه سال ديگر در زمين موعظه كنيد شما بايد انجيل را براي بيش

.باال بيائيد) آسمان( به اينجا○

)١١:١٣مكاشفه(پس از اينكه زلزله عظيم هفت هزار نفر را كشت باقي مردم چه خواهند كرد؟

. آنان از ترس خداي آسمانها را عبادت ميكنند○

س○ و از فرامين او .رپيچي ميكنند آنان مبارزه طلبي بر عليه خدا را ادامه ميدهند

. آنان در كوهها پنهان ميشوند تا اينكه خطر رفع شود○

و و حكومت مهيب گيوتين و نيم انقالب فرانسه آين آيات تشريح ميكند كه در ادامه سه سال
.جلوگيري از كتاب مقدس چه واقع شد

:اينها برخي از حوادث كليدي براي بيداري ايمان هستند

و جورج وايت فيلد بارقه هاي احياي حركتهاي تبليغي مسيح بودنددر انگلستان جان وسل .ي

و پنج ساله فارغ. مبلغان مذهبي خارجي وارد دوره جديدي شدند هنري مارتين يك جوان بيست
و مبلغ در سال  بگذاريد"هنري اعالم نمود. به هند رسيد١٨٠٦التحصيل از كمبريج بعنوان خادم

مش"براي خدا بسوزم و روح و موريسون در چين ابه او در جودسون در برمه ديده شد كري در هند
و ديويد ليوينگستون در آفريقا . شهادت دادن آنان هزاران مسيحي را در دنيا قوت بخشيد. موفات

و بخدا قول دادند كه او را به هر قيمتي كه شده و دختران در كنار تختهايشان زانو زدند پسران
.و پيروي نمودند–د پيروي خواهند كر

و گسترده شد  ژوزف هاگس يك ١٨٠٠در حدود سال. انجمن كتاب مقدس در صحنه ظاهر
همانطور كه روياي او براي. بپتيست عامي احساس نمود كه تحت تاثير خدا قرار گرفته تا كتاب مقدسهاي ارزان را براي مردم ولز تدارك ببيند

و ١٨٠٤چرا نه براي تمام دنيا؟در: توزيع كتاب مقدس قوت گرفت اوپرسيد  چند سال بعد از اينكه انقالب فرانسه به اوج خود رسيد هاگس
و خارجي كتاب مقدس را تاسيس كردند ايمانداراني كه خود را وقف كرده بودند بطور مشابه انجمن كتاب ١٨١٦در سال. ديگران انجمن بريتيش

را.ا تاثير شگرفي را باعث شدنداين انجمنه. مقدس آمريكا را ايجاد نمودند هر ساله آنان ميليونها كتاب مقدس
و كتابهاي مسيحي ديگر در صدها زبان پخش ميشود. توزيع ميكنند .عهد جديد

كتاب مقدس مغلوب نخواهد شد  
و ساكن تا ابداآلباد خواهد بود"آري خداوند اطمينان داده كه كالم او با).١:٢٣اول پطرس("زنده  زندگي او آنرا

. رهبران قدرتمند بشري بنظر زنده تر از كتابهاي چاپ شده مي آيند. تسخير ناپذير خود سرمايه گذاري نموده است
. ولي وقتي آنان تبديل به مجسمه ميشوند كتاب مقدس همچنان در زندگي قلبهاي بشري در هر كجا مي آيد

و گل پژمرده ميشود گل. مانند گياه از بين ميرودبلي انسان. وقتي خدا ميدمد گياه خشك و گياه خشك ميشود
٠:٨�٧اشعيا.پژمرده ميگردد اما كالم خداي ما براي هميشه باقي مي ماند  
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توماس پين مرده است ولي كتاب مقدسي كه او از آن بيزار بود. انقالبي آمريكايي توماس پين روزي گفت من صادقانه از كتاب عهد عتيق بيزارم
ر به"ولتاري"شك گراي فلسفي مذهبي بنام. وحاني خلق ميكندهمچنان انقالب و خرد قابل مالحظه خود را براي حمله و" هوش  تولد از باكره

و ميالد مسيح را جشن ميگيرند. بكار برد"قيام مسيح .ولي ميليونها مسيحي همچنان عيد قيام

يك. كالم خدا نه تنها زنده است بلكه قادر است تا زندگي ببخشد).٦:٦٣يوحنا.(فقط روح خدا به انسان زندگي جاويد ميدهد: عيسي گفت مانند
و به يك گياه شكوفه دار تبديل ميگردد كالم خدا در قلبهاي ما شكوفا ميشود وبه يك زندگي جديدتبديل. تخم گياه دفن شده كه رشد نموده

و ساكن است تا ابد اآلباد تشبيه پطرس آنرا بعنوان تولد يافتن دوباره نه تخم فاسد شده بلك. ميشود ه غير قابل زوال در كالم خدا كه زنده
ول– جلد دوم-خدا التفات دارد).(١:٢٣اول پطرس(نمود ).�٢٩و �٢٩ صفحات– مكث

به عزيزاو. فرستاده شد براي دلخوشي آنان بسيار جالب توجه بود١��٩نامه هاي يعقوب شمع ساز از شهر پراگ به همسرش كه در سال
و همسر منتخبش وعده خدا را ياد آوري ميكند و درباره. مهربان او از زماني سخن بميان مي آورد كه خدا همه اشكهايشان را پاك خواهد كرد

. چيزهاي شگفت انگيزي كه خدا تهيه نموده براي كسانيكه منتظر ظهور او هستند

توسط مردي كه قرار است بجرم ارتداد در صالبه زنده. آنها در زندان نوشته شده استچيزي كه اين نامه ها را جالب توجه نموده اين است كه
در طي ساعتها بازجويي او تهديد شده بود كه حكمت بخرج. يعقوب تصميم گرفته بود تا بر ضد برخي مذاهب سنتي بايستد. زنده سوزانده شود

و رهبران ارشد خود را تسليم كند دا. دهد اين شمعساز تنها.د من تكيه بر حكمت خود ندارم ولي تكيه بر كالم مسيح دارميعقوب پاسخ
و رضامند بود و آن كالم قدرتمند خداوند او را قادر ساخت. توانست بر فشار شديد قدرتهاي كليسا مقاومت كند زيرا او از كالم مقدس خدا خشنود

. تا زمانيكه با دليري روح در آتش جانسپرد.تا ارسال نامه هاي تشويقي را تا به آخر ادامه دهد

و هر كدام يك قطب را انتخاب ميكنند و ارعاب را انتخاب. آيا قائم به كالم خدا هستيد؟ مردم سراسر دنيا چند قطبي شده اند برخي طرف شيطان
و فيض مسيح باقي ميمانند. ميكنند  و حاشيه ملكوت خدا. ديگران در انجيل محبت و. زندگي ميكنيمما در كنار ما در زمان بين شيپور ششم

ما الزم. ما نيازمنديم كه زندگي خود را بر اساس كالم خدا بنا كنيم. ما مكاني غير قابل ارتعاش را براي ايستادن نياز داريم. هفتم زندگي ميكنيم
و زندگي خود را در اين دنياي تاريك منور  .سازيماست كه در كنار يعقوب شمعساز بايستيم

آيا براي خدا همين االن متعهد خواهيد شد؟: براي انديشيدن  

 نيايش

و پيروي كنم كمكم كن تا اراده تو را براي زندگيم درك كنم همچنانكه. اي پدر ميخواهم كه كالمت را به هر قيمتي كه شده درك نموده
آمين. متشكرم بنام عيسي.و مرا كمك كن تا ترا پيروي كنم. مطالعه ميكنم تا ببينم كه از طريق كتاب مقدس چه ميخواهي بمن بگوئي  

 توطئه قتل- بخش هفتم-مروري بر مكاشفه

١٢مكاشفه
و مادري. گرفته شده١٩١٨اين عكس در شهر كوچكي بنام توبولسك بسال پدر

و چهار دختر دوست داشتني و پر تحرك و يك پسر بازيگوش .مهربان

و الكسا را فرزندان نيكوالس و اطراف والدين خود ندرا با محبت زياد هميشه دور
اين. ولي حال با گارد بلشويك در سيبري دور افتاده محاصره شده بودند. ميگرفتند

به"سزار روسيه"پدر وفادار نيكوالس رومانف   بود كه توسط انقالب روسيه مجبور
.هاي خود رسيده بودسلطنت طويل بر سرزميني وسيع به انت. كناره گيري شده بود
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آنها هيچ رقيبي را نميخواستند كه قدرت. آنها محتاطانه به اقتدار خود مي انديشيدند. ولي كناره گيري براي مقامات كمونيست كفايت نميكرد
و با مشعل به يك سردابو سپس شبي در جوالي نگهبانان اين خانواده را از خواب بلند كردند. مطلقه خود را بر ميليونها روس به مبارزه بطلبد

و فرزندان در يك رديف روي صندليها در مقابل نشستند. تاريك هدايت كردند شد. والدين عنقريب خون نيكوالس.و به يك رگبار مسلسل منتج
و آناستازيا با زمين سرد عجين شد و تاتيانا و اولگا .و آلكساندرا

و ظلمها در دنيا١٢مكاشفه. بيستم بودقتل رومانف ها يكي از جنايتهاي هولناك در قرن بما نشان ميدهد كه چه كسي در پشت اين جنايتها
و حال. هدايت شده در يك خانواده آسماني-تالشي براي قتل. خوابيده است قاتل شيطان است يك طغيان گر كه يكبار از آسمان فرو افتاده

شا. در جستجوي انتقام جهنمي است مسيح تنها فردي. نس براي محكم كردن اقتدارش در اين دنيا نابود كردن عيسي است او ميداند كه تنها
. توطئه او را به زبان سمبوليك بترتيب بيان ميكند١٢مكاشفه. كه ميتواند بشر را رستگار سازد

او. در ابتدا ميبينيم كه يك مادر در صفحه بزرگ آسمان نمودار ميشود و ستارگان اطراف و ماه  را احاطه نموده اند كه منعكس كننده نور خورشيد
سر. او از درد زايمان ميگريد. زيبائي او هستند در. شيطان پديدار ميشود با تغيير قيافه مثل يك اژدهاي هفت او اميدوار است كه نقش يك قابله را

.اين ميالد مهم بازي كند كه بتواند شمع زندگي طفل را خاموش كند

و به بارگاه خداوند برايبط. طفل بدنيا آمد ور معجزه آسا طفل از درگيري با شيطان ربوده شد
او محلي امن كه توسط خدا برايش تعبيه. شيطان غضبناك به مادر حمله ميكند. محافظت منتقل شد

تعدادي از حمله او زنده. ولي شيطان بدنبال ديگر فرزندان باقيمانده ميرود. شده بود را پيدا ميكند
و ديگران مجروح گرديده يا كشته شدندماندن با.د و فرزندان باقيمانده در پايان در هر صورت مادر

.عيسي جاودانه ايام را سپري كردند

:در اين سناريو بازيكنان اصلي را ببينيم

)١١:٢دوم قرنتيان(معرف كليساي خالص خداست) مادر(زن●
)٢�١متي( كودك معرف عيسي است●

)١٢:٩مكاشفه( شيطان است اژدها معرف●
)١١:٢دوم قرنتيان(معرف كليساي خالص خداست) مادر(زن●

و شكنجه قرار داده است و. حمالت او قسمتي از نبرد آسماني است. در طول قرون شيطان امت خدا را مورد آزار يك جدال عظيم بين عيسي
آو١٢مكاشفه. شيطان و ستيز را در وسط صحنه مي . بگذاريد آنها را ببينيم. چهار نمايش در تاريخ جدال عظيم به صحنه مي آيد.رد اين مبارزه

!عيسي مورد حمله قرار ميگيرد.مقدمه اي بر تاكتيكهاي سبعانه شيطان: نبرد اول

. را بخوانيد٦ـ١٢:١مكاشفه

بگذاريد. يد كه آنها خالصه اي از نبرد كائنات با گناه هستندآيا هرگز از اينكه چگونه گناه وارد دنياي ما شد متحير شده ايد؟ اين آيات بما ميگو
.جزئيات را ببينيم

)١٢:١مكاشفه(آن زني را كه يوحنا در رويا ديد چه لباسي پوشيده بود؟
و حلقه مهتاب بر روي سرش بود. او با دوازده ستاره پوشيده شده بود○ خورشيد در زير پاهايش بود  
شد○ و تلئلوء دوازده ستار بر روي سرش بود او با آفتاب پوشيده ه بود ماه در زير پاهايش بود

و حلقه آفتاب بر روي سرش بود○ و دوازده ستاره زير پاهايش بود  او با ماه پوشيده شده بود
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 آيا ميدانيد كه نور نشانه چيست؟
و خورشيد عدال).٢:١٠مزمور(نور لباسي است كه خدا پوشيده است و مالكي٨:١٢يوحنا(ت ناميده شده است عيسي نور جهان:٢.(
زني كه با نورآفتاب پوشيده شده است معرف كليساي خدا در بهترين حالت كه از قدرت خدا).١�:٨لوقا(مسيحيان فرزندان نور ناميده شده اند

.پر است ميباشد

(اژدهاي قرمز بزرگ كه يوحنا در رويا ديد داراي )١٢:٣مكاشفه:
سر○ و هفت تاج روي سرش بود. بود هفت .ده شاخ داشت

سر○ و ده تاج بر سرش بود. ده .هفت شاخ

سر○ و ده تاج بر سرش بود. ده .ده شاخ

:١٢مكاشفه(اژدها با دمش چند ستاره را با خود بزمين كشيد؟(
ها○  يك دوم از ستاره

ها○  يك چهارم از ستاره

ها○  يك سوم از ستاره

در٩آيه. تگان در آسمان منسوب به ستارگان هستنددر اين آيه فرش  بما ميگويد وقتي شيطان از آسمان بزمين افكنده شد فرشتگاني كه
.طغيانگري به او پيوستند نيز به زمين اخراج شدند

شد اظهار كننده اين است كه آن فرزند ذكو�آيه. با سمبلها مطابقت دارند١٢وقايع تولد حقيقي عيسي در مكاشفه تنها.ر به بارگاه خداوند برده
.عيسي مسيح: فرزند مولود دراين جهان كه به بارگاه خدا برده شد اين مرد است

وقتي مريم باكره در موعد وضع حمل مسيح بود هيروديس پادشاه روم دسيسه اي چيد تا رقيب را
رو. ولي خداوند نقشه او را خنثي نمود. بيصدا بقتل برساند و و حكيمان در خواب يا خداوند به فرزانگان
را ديده بودند اخطار نمود كه به هيروديس درباره مكان طفل چيزي) عيسي( كه بتازگي طفل يا 

و دستور داد تا هر طفل ذكوري زير دو سال در بيت لحم به قتل برسد. نگويند . هيروديس مضطرب شد
و يوسف به مصر فرار كردند و عيسي  در پشت اين قساوت هولناك ميبينيم).�١-٢:١متي( مريم

.كه كينه شيطان بر عليه رقيب اويعني مسيح است

و سه سال بعد شيطان همچنان در غضب بود كه. سي حاكم ديگر روم پونتيوس پيالتوس حكم داد
قرنها بعد مقامات رسمي كليسا بجاي اژدهاي.عيسي را بر روي صليب در باالي تپه اي ميخكوب كنند

و ستم قرار قرمز بي  رحمانه نقش ايفا كردندو بعضي از بهترين وقف شدگان پيرو مسيح را مورد ظلم
.دادند

)�:١٢مكاشفه(فرزندي كه از زن بدنيا آمده بود مقدر شده بود كه چه كاري انجام دهد؟
 همه اقوام را حكمراني كند○

 توسط اژدها بلعيده شود○

 احكام خدا را نابود سازد○
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)�:١٢مكاشفه(يساي حقيقي خدا وقتي توسط اژدها مورد جفا قرار گرفت به كجا فرار كرد؟زن يا كل
و جنوب○  به شمال

 به شهر هاي امپراتوري روم○

 به بيابان○

 ١١:٣�٢و مكاشفه�٧:٢دانيال(سال/ روز ١٢�٠كليسا وارد بيابان شد براي يك دوره زماني
ا). را ببينيد و �٣٨ين دوره در بين سالهاي همانطور كه ديديم در طي اين.م قرار دارد١٧٩٨م

و تعدي قرار  و اقتدار آنرا قبول نداشت مورد ظلم زمان كليساي روم ايمانداراني را كه اصول تعليمي
با. اين آزمون سختي بود. داد و تصديقها از آن سالها نشان ميدهد كه دستان ولي بسياري از شهادتها

و آزمون بياباند(محبت خود را  خداوند. در اطراف پيروان وفادارش قرار داده است) رآن سختيها
و التفات داشت .همچنان مراقب بود

و ظلم اژدهاي قرمزيا آيا هرگز تجربه اي مثل آزمون در بيابان داشته ايد زماني كه وحشيگري
و يا بهم ريختن زندگيتان داشته است؟   اگر چنين است چطور همان شيطان سعي در نابودي شما

 واكنش نشان داده ايد؟
عيسي بر روي صليب! پانوشت اين داستان مهيج اين است كه عيسي در جنگ با شيطان پيروز شد

و به آسمان عروج نمود در. مرد ولي سپس او از قبر برخاست او هر روزه در عوض هر يك از ما
و. معبد آسماني خدمت ميكند و شما وجود دارد. ملل فرمانروائي ميكندو او در خاتمه بر اقوام !بدين معني كه پيروزي براي من

كارزار در آسمان: نبرد دوم  
. را بخوانيد١٢ـ١٢:٧مكاشفه

دليلي كه جنگ در روي زمين وجود دارد بخاطر اولين جنگ. خوانديم در واقع به قبل از تولد عيسي باز ميگردد٦ـ١كشمكشي كه در آيه هاي
به او مانند ديگر. مدتهاي طوالني پيش از اين يك فرشته با شكوه كه لوسيفر ناميده ميشد آشكارا بر ضد خداوند طغيان نمود. بوددر آسمان 

كه. قدرت انتخاب شامل قدرت انتخاب هاي بد نيز بود. خاليق اختيار تام داده شده بود و رنجهايي است انتخاب فجيع لوسيفر تخم همه ظلم ها
. محبت بايد با آزادي ارائه شود. خداوند لوسيفر را مجبور به فرمانبرداري ننمود زيرا محبت نميتواند تحميلي باشد. روئيددر اطراف ما

)١٢:٧مكاشفه(چه كساني در جنگي كه در آسمان رخ داد مشاركت داشتند؟
و اطالعات گمراه كننده جنگيد○  خداي پدر بر عليه تعاليم غلط

و فرشت○ و فرشتگانش جنگيدند ميكائيل گانش بر ضد اژدها  
 اژدها بر ضد مردم دنيا هاي ديگر در جهان جنگيد○

)١٢:١٠�٩مكاشفه(نامهاي ديگري كه كتاب مقدس به شيطان داد چه بود؟

و افترا زننده به برادران– ابليس يا همان شرير– مار– اژدها○  تهمت

 فرشته نور–ول بعلزب– خادم تبهكار– كسي كه ملعون است○
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 درخشش خورشيد صبح– متخاصم–) جنگاور بر عليه نيكي( آرماگدون– لوسيفر○

و فرشتگانش از زمانيكه از آسمان به زمين اخراج شدند چه ميكنند؟ )١٢:٩مكاشفه(شيطان
 سعي در بازگشت به سوي لطف خدا دارند○

 براي حمله به دنياهاي ديگر در جهان نقشه ريزي ميكنند○

 سعي در فريب تمام دنيا دارند○

و اغواست و انتقام خدعه.كه چرا همه در دنيا درگير وسوسه ها هستند.خالصه ماجرا فريب و دزدي  همسروو نيرنگ انسان را به دروغ گفتن
و غيره وادار ميكند ر: چه بسيار اعترافاتي كه توسط افراد گفته شده است. فريبي  اينكار را ميكردم ميدانم كه نبايد.ا كردممن نميدانم چرا اين كار

.مرا مجبور كردولي وسوسه

و ناشايست رفتار ميكنند،ممكن است متعجب شويد كه چرا پس از سالها وقت گذراندن براي بزرگ كردن فرزندانتان ٩آيه. آنان در خالف واقع
او.د كه خود را در لباس ميش در مقابل چشمان ديگران نشان دهدشيطان بارها تالش ميكن. فريب توسط شيطان.دليل اصلي را فاش ميكند

و ويرانگر است .نميخواهد ديگران بفهمند كه چقدر راههاي او مخرب

ماا. او آنرا كامل آفريد. او سياره زمين را مثل تلي از زباله نيافريد. خدا را بخاطر انحطاط اخالقي كه افراد انجام ميدهند مالمت نكنيد"پس لطفا
و فرشتگان داده بود٣ـ١همانگونه كه پيدايش و حوا داد كه به شيطان او. بما نشان ميدهد خداوند همان اختياري را به آدم آنان آزادانه ميتوانستند

و به  و براه شيطان بلغزند و حيات جاودان يابند يا اينكه آنان ميتوانستند از او روي بگردانند و اطاعت نموده مرگ ابدي دست را دوست داشته
. پيروي از خدا يا پيروي از شيطان.همه اختيار مشابه را دارند. شيطان ممكن است خيلي فعال باشد ولي خداوند نيز همچنان فعال است. يابند

و شر فرو نرويد م. بياد داشته باشيد كه در جزييات نبرد در كائنات بين خير يدهد متمركز علي الخصوص بر چيزهاي هولناكي كه شيطان انجام
وو غلبه واقتدارو قوت ما واژه هائي همچون رستگاري. اغلب عبارات اين بخش تشريح كننده پيروزي مسيح بر شيطان وفرشتگان اوست. نشويد

و افترا زننده(شيطان. اينها مفاهيم كليدي هستند براي ما كه عيسي را پيروي ميكنيم. شاديرا ميخوانيم دممكن است ما را آزا) تهمت  ولي.دهر
. ميزنديحرف آخر را كس ديگر

؟ ١٢:١١مكاشفه پيروان عيسي چگونه ميتوانند پيروزي بر شيطان را بدست آورند
○ و اظهار حقيقت (شهادت دادن)با خون بره

○ و اطاعت از فرامين خداوند  با پرهيز از وسوسه هاي شيطان
○ و قدرت اراده  با دعا

ر"اين عبارت به چه معني است؟"ا دريغ نداشتند آنان زندگي خود  

آيا. از هنگاميكه مسيح بر روي صليب شيطان را شكست داد براي تبهكاري شيطان در دنيا فرصت كوتاهي باقي ماند١٢و١١بر اساس آيات
و زنان را براي هزاران سال عذاب  ب. خواهد داد خوشحال نيستيد؟ به هر حال اهريمن مردان  كوتاه عبارت نظر كوتاه نمي آيد؟اين فاصله زماني

و جاودانگي را با چند هزار سال مقايسه كنيم ميبينيم كه كوتاه بنظر مي آيد. يك عبارت نسبي است مدت.و نكته همينجاست وقتي ابديت
و مشقات.داين چيزي است كه بايد در ذهن سپر. باقيمانده اغواگري شيطان براي مدت زيادي نخواهد بودو به آخر خواهد رسيد  زمانيكه مشكالت
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و محبت عطا شده استو در مسيح به شما يك زندگي حقيقي بي پايان.بنظر بي پايان ميرسد و عشق و آرامش بخاطر"پس لطفا. با خوشي
و گفتن حقيقتو شما بوسيله خون بره كوتاه خواهند بود وقتي كه با جاودانگي در خداوند مقايسه شود داشته باشيدكه بدترين مشقات خيلي

وشهادت داد و قدرت عيسي مسيح بنيان گذاريد. فاتح خواهيد بوده .شما همواره فاتح خواهيد بود وقتيكه ايمان خود را بر ايمان در پيروزي

 شيطان به امت خداوند يورش ميبرد-٣نبرد شماره

 را بخوانيد�١ـ١٣آيات

و شكنجه هاي وحشيگرانه اش تخريب الحادي شد كه كليساي خدا را توسط امپراطوري پس از مرگ عيسي تمام فعاليت شيطان بر اين متمركز
و شكنجه شدند.آنان شالق خوردند. آنان در مقابل شيران افكنده شدند. مسيحيان بر صالبه سوختند. نمايد كه. زنداني مورخين تخمين ميزنند

و شكوفا گرديدميليونها مسيحي در اين مدت به شهادت رسيدندولي عليرغم اي .ن بيداد بيرحمانه كليساي مسيحيان رشد نموده

و روح.سپس شيطان تاكتيك خود را تغيير داد و الحاد او در پشت. را بدعت نهادناشكيبائياو تصميم گرفت كه در كليسا نفوذ كنداو اصول كفر
و رهبران مذهبي را با قدرت حكومتي امپراطوري روم  و تباهي كشيد. متحد نمايدصحنه مشغول شد كه متوليان اين. قدرت كليسا را به فساد

و حكومت مسبب كابوسي شد كه اين دوره بعنوان اعصار تاريك شناخته شده است ايمانداران عامي كه جز زندگي براساس تعاليم. وحدت كليسا
. ند كه زندگي تازه اي را در قاره اي جديد آغاز كنندبرخي در انگلستان تصميم گرفت. هيچ نميخواستند مجبور به فرار از ترس جانشان شدند عيسي

و سياست را و نسل آنان قانون اساسي كه مذهب مهاجراني كه به آمريكا آمده بودند آنرا مكاني يافتند كه آزادي مذهبي در آن تضمين گرديده
.جدا ميسازد را نوشتند

طي در خالصه كالم اين آيات  زمانيكه. بدان اشاره شده است١و�در آياتكه سال اتفاق افتاد١٢�٠توصيف كننده وقايعي است كه در
را كليساي و اعدام كساني داد كه پيروي از آنان ١٧٩٨ـ�٣٨ سال ١٢�٠ دوره زماني. انكار ميكنندوابسته به امپراطوري روم حكم به شكنجه
وميالدي  و نصف زماندوزمان و برجسته است زيرا اين زماني است كه رهبرانم �٣٨تاريخ. ناميده شده است١در آيه زمان  بسيار مهم

و حاكميت پاپي ١٢�٠پاپ در اروپا براي. مذهبي اقتدار سياسي مذهبي را از امپراطوري روم دريافت كردند  سال اقتدار اعظم بود تا اينكه قلمرو
.منقرض گرديد١٧٩٨توسط ناپلئون در سال

ا"زن"خداوند چگونه �١ـ١٢:١ژدها نجات داد؟مكاشفه كليسارا از دست
○  او اژدها را نابود ساخت بمحض اينكه او شروع به عذاب كليسا نمود

○ و باعث شد كه زمين سيلي را كه فرستاده بود تا زن را غرق كند ببلعد  او زن را قادر ساخت كه بر بالهاي فرشته به بيابان پرواز كند
○ كز نمود پس او آزار رساندن به زن را فراموش كرداو توجه شيطان را به چيزهاي ديگري متمر  

كهعطف به رهائي بني اسرائيل از اسارت در مصر خروج. خداوند آنانرا بر بالهاي فرشتگان حمل نمودگفت موسي مي كنيم:١٩
. ميكرد فرو برددر اين آيات خداوند سبب شد تا زمين سيلي را كه امتش را تهديد. خانواده نوح از سيل دركشتي محافظت شدند

و الطاف او همچنان و سيل ممكن است وسيع بنظر آيد ولي هميشه بياد داشته باشيد كه دستان پر محبت خدا آبها ممكن است طغيان كنند
.گسترده است

�نبرد شماره
امت روزهاي آخر خداوند-  باقيماندگان او 

 را بخوانيد١٢:١٧مكاشفه
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.او نتوانست ايمان در عيسي را بزدايد. هنوز نميتوانست در جنگ بر عليه امت خدا پيروز شودشيطان در امتداد اعصار تاريك

و غضب از اينكه قادر نشد كه زن را نابود كند شيطان به چه كسي حمله كرد ١٢:١٧؟ مكاشفه در نا اميدي
○  به اوالد باقيمانده از زن
○  به فرشتگان آسمان

○  به خداي پدر

١٢:١٧ مكاشفه ين كننده اوالد باقيمانده از زن است؟چه مشخصاتي تع
○ و بنام عيسي تعميد يافتند  آنان نبوت كتاب مقدس را فهميدند
○ و به عيسي شهادت ميدهند  آنان احكام خداوند را نگاه ميدارند

○ و كالم خدا را هر روزه مطالعه ميكنند  آنان از هر چيزي كه شيطاني باشد پرهيز ميكنند

خدا چه هستند؟احكام  

و اقرار به حقيقت ١٩:١٠ مكاشفه عيسي چيست؟ شهادت اظهار
○  كالمي كه عيسي گفت در زمانيكه بر روي زمين بود

○  پيشگوئيهاي عهد عتيق در باره عيسي
○  روح نبوت

به. نوميد بود١٢�٠ كليسا براياعصار تاريكشيطان براي شكست كليسا در به.د كليسااستساير اوال شيطان در صدد حمله اين راجع
. ميباشد" باقيماندگان" عبارت،ساير اوالد كليسا براي،ترجمه ديگر دقيق كالم. مسيحيان زنده در روزهاي آخر تاريخ زمين است

و يا سيل بودند،در دوران نگارش كتاب مقدس و اقوام بطور مكرر در خطر انقراض توسط تهاجم ب. طايفه ها ودند وقتي مردمي كه رو به زوال
و طايفه اي را احيا كنندو  و هويت قومي . آرامش خاطر مي يافتنددوباره هويت ملي خود را بازسازي كنندميديدند كه افرادي ميتوانند باقي بمانند

و بنابراين بشر را از خطر انقراض نجات دادند و هفت نفر از خانواده اش براي مثال از سيل زنده ماندند يه. نوح كهتبعيديان از اسارت بابل ود
و مدعي وراثت يهودي بودنشان شدند و برجسته" باقيماندگان"،در كتاب مقدس. بازگشتند باقيماندگان بودند كه معبد را احيا نمودند  بسيار مهم

 آنان.ي وفادار باقي ماندندايمانداراني هستند كه در روزهاي آخر تاريخ زمين در ارتباط خود با عيس١٢ مكاشفهدرباقيماندگان. ميشدندشمرده
و توسط روح القدس هدايت شدند كه آشكار كننده پيام خدا بواسطه پيامبران برگزيده اش بود .توسط انجيل عيسي مسيح رستگار شدند

 كليساي بخاطر اينكه روم امپراطوري حاكم بود كليساي رسمي. تاريك آغاز شود يك كليسا وجود داشتدورانبطور خالصه قبل از اينكه
. از دست دادرا سال كليسا بينايي خود از بسياري از حقيقتهاي كالم١٢�٠ در دوران پيشگويي شده).م ١٧٩٨تا �٣٨از .( كاتوليك روم بود

و رهبران كليسا زبان به مخالفت بر ضد وضعيت تعاليم غير كتاب مقدسي گشودند  يا فاناين افراد مخال. سرانجام دانش آموزان دلير كتاب مقدس
شده سال١٢�٠دوره. آنان باعث تسريع در اصالحات شدند. ناميده شدندپروتستنت . بود تنها كليساي موجود كليساي كاتوليك روم زمانيكه آغاز

. داردد وجوبه هر حال تنها يك حقيقت در كالم. را ارائه نمودند از كتاب مقدسگوناگونو پيامهاي پديدار شدند مختلف تعليميشاخه هاياما
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و موعظه خواهد نمود به حقيقت خالص كالم باقيمانده كليسايقبل از اينكه عيسي به زمين باز گردد كه.بازخواهد گشت  پيام نهايي براي آناني
. كه از دست رفته بود استبازيافتن چيزي،باقيمانده. در زمين زندگي ميكنند

وكالج چهاردهم يك پژوهشگرقرندر از يكليف ندايي را شنيد آكسفورد بنام جان و چيزي را كه از دست. خدا باشد"باقيماندگان"كه قسمتي
و از خود راضي رشد. رفته را احيا نمايد ازاو. اصالحات ديگران را فرا خواند شروع نهضت او براي. كليساي زمان او بسيار نيرومند  براي پيروي

يك(ويكليف اعالن نمود كه عشر. ران به سخن پرداخت با ديگاست طرح كليسايي كه در عهد جديد تشريح شده از) ده بايد به كشيشاني كه
اوولي. او بر ضد منافع خويش بعنوان يك فرد روحاني برخاست حالدر اين. وظايف خود كوتاهي ميكنند پرداخت نشود  راهبان چاق،در اطراف

و صومعه ها در بخش هاي خود ثروتمند تر ميشدند .تر

گرچه بعنوان يك مشرك. تنها زبان موجود التين بود كه او به زبانهاي ديگر ترجمه نمود. زندگي خود را وقف ترجمه كتاب مقدس نمودويكليف
و دفاع از انجيل فيض عيسي مسيح را ادامه داد كتاب مقدس انگليسي ويكليف كمك به يك انقالب.و ملحد محكوم شد ولي او پشتيباني

و واجب خداوند مجدداروحاني در انگلستا .كشف گرديدن شد بطوريكه حقيقت اصلي

شد يك مرد شجاع ستواريا شد. باعث ثاثير گذاري بر يك ملت و رجحان داريم كه جزئي. ايم كه استقامت ورزيمه هر يك از ما خوانده ما مزيت
او. ظفر يافتاو ميخواهد كه شما كسي باشيد كه با خون بره.د ميكندعوتخداوند هم اكنون از شما. از مردم باقيمانده روزهاي آخر خداوند باشيم

و منبع بيكران آسمان به دعوت او لبيك گفتهوقتيكه. از شما ميخواهد كه جزو مردم باقيمانده كليسايش باشيد و با خداوند متحد شديد سرچشمه
به. شما به حكمت خداوند دسترسي داريد. خواهيد يافت دسترسي بهشت شما با دعا به كانون آسمان. شما را تحت پوشش قرار خواهد داد شما

همچنان خون بره.و از همه بهتر اينكه شما يك مكان رزرو شده داريد كه قدم در آن بگذاريدخواهيد يافت فرشتگان خدمتگزارش دسترسي 
ودر باره عيسي شيطان همچنان در مقابل كالم شهادت حقيقت.امروزه نيرومند است ترحقير تر . ميشود ضعيف

و دست رد به دعوت. بعقب بر نگرديد لطفا.كار امروز را به فردا ميفكنيد. خوب بر داريداگر امروزه قدمي هست كه خدا ميخواهد امروز برداريد
و درك آن عاجز هستيد لطفا. خداوند نزنيد و از عمق و التفات دارد . را قبول كنيددعوت سخاوتمندانه پروردگاري را كه به شما توجه

نيايش  
و تمام زندگيم را وقف از. تو گردانم اي پدر من ميخواهم جزو كليساي باقيمنده تو باشم من ده فرمان تو را در زندگيم ميپذيرم ودرخواست ميكنم

آمين بنام عيسي مي طلبم. متشكرم براي اينكه مرا ميشنوي وبه دعاهايم پاسخ ميدهي روح القدس كه مرا براي پيروي از تو هر روزه كمك كند  

 هشدار براي آينده- بخش هشتم-مروري بر مكاشفه

١٣مكاشفه

و عف خشك را در اصطبل در محلي در اورگان شرقي نزديك و ليزل متلوك داشتند كاه بروس كلي
دو. انبار ميكردند١٩٠٣ ژوئن سال١٤شهر هپنر در يك عصر روز يكشنبه داغ در  در حالي كه

و. ده ابر طوفانزا در مقابل يكديگر قرار ميگرفتندتو و حجم عظيمي از باران ابرهاي تيره تصادم كردند
.تگرگ شروع به باريدن كردند

و بسرعت از با درك اينكه چه چيزي در شرف وقوع است آن دو مزرعه دار اسبهاي خود را باز كردند
و با گريه گفتند به سم .ت كوه فرار كنيد كه سيل در حال آمدن استدره اي به سمت شهر تاختند

به. اغلب ساكنين هپنر مشغول تدارك براي مالقات عصرانه كليسا بودند تنها چند نفر به اين اخطار
و براي ايمني فرار كردند .جديت نگريستند
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و مرد و احشام و خانه ها و آوار در ميان شهر كوچك غلطيد م را در عرض چند دقيقه موج عظيمي از آب
و ويرانه هائي را باقي گذاشت. درنورديد شد. سيل تنها خرابه ها  نفر جانشان گرفته شده �٢٢وقتي سيل تمام

.بود

آنان از دست رفتند زيرا دقت. بسياري از مردم هالك شدند زيرا پيام آن دو دلير سوار كار را ناديده گرفتند
. نكردند كه چه خطر بزرگي تهديدشان ميكند

. نام او حوا بود. كتاب مقدس در باره فردي كه به اخطار بي اعتنائي كرد باما سخن ميگويد٣يش در پيدا
و بدي او از خطر بزرگي كه در كمين وقتيكه اين زن تنها در باغ عدن قدم ميزد نزديك درخت معرفت نيكي

او). را بخوانيد٢:١٧ايش پيد(خداوند به او گفته بود كه از ميوه درخت مشخص شده نخورد. بود ناآگاه بود
نافرماني از خدا در اين باره بنظر كار بدي. او از پيامد ماجرا آگاهي نداشت. اخطار را بحد كافي جدي نگرفت

شيطان وقتي كه حوا را ترغيب به چشيدن از ميوه ممنوع نمود در مورد خدا دروغ. اما آن حركت براي هميشه سرنوشت بشر را شكل داد. نميرسيد
و نيرنگ را ترتيب داد. گفت و گرم در باغ مراحل مابعدي حيله .و آن روز آفتابي

و خداست و جدال بين شيطان و زمان. كل كتاب مقدس حماسه منظومي از كشمكش كتاب مكاشفه تصاوير برجسته اي از نبرد در خالل اعصار
و شر جنگ عظيم ناميده شده است. است و كنترل بر زمين هر طرف مخاصمه. اين ستيز بين خوب  ولي براي اهداف پيچيده–براي ائتالف بشر

و شادي اصلي بازگرداند.و گوناگون بر. عيسي ميخواهد كه بشر را به كمال شيطان ميخواهد قانون خود را تحميل كند براي اينكه طغيان خود
.عليه خدا را تقويت كند

چه: آنرا مشخص ميسازد١٣اين موضوعي است كه مكاشفه و عبادت خواهيد نمود؟به ؟ چه كسي را پيروي  كساني تعلق داريد

. را بخوانيد١٠ـ١٣:١مكاشفه

و دو موج را ميبيند كه به ساحل مي غلتند! يوحنا يك منظره متحير كننده را مشاهده ميكند از اقيانوس سهمناك حيوانات. او در ساحل ايستاده
.ترسناكي بر ميخيزند

دحيوانات وحشي را شرح دهي

)١٣:١مكاشفه:(جانوري كه از دريا باال مي آمدداراي
و هفت شاخ بود○  ده سر

و ده شاخ بود○  هفت سر

و هفت شاخ بود○  هفت سر

)١٣:١مكاشفه(آن جانور بر هر شاخ چه داشت؟
 تاج○

 يك پرچم○

 يك عالمت○

)١٣:١مكاشفه(آن جانور بر سرش چه چيزي بود؟
 هفت چشم○

 يك رنگين كمان○

 يك نام كفر آميز○
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)١٣:٢مكاشفه(يوحنا گفت كه جانور شبيه چه چيزي بود؟
و دهان شير○  شبيه پلنگ با پاهاي خرس

 شبيه اژدها با بالهاي يك فرشته○

 شبيه گرگ با سر شير○

ي كليدي توجه كنيد! يك روياي قابل توجه .به فهرست واقعيت ها

و دندانهاي شبيه شير دارد. جانور شبيه پلنگ است- واقعيت اول و ده شاخ دارد. پنجه هاي خرس ٢و١آيه هاي.هفت سر
كه: فرهنگ لغات كفر آميز را به عنوان زير تعريف ميكند).�و�و١آيه هاي( روي سر جانور نام كفر آميزي نوشته شده است-واقعيت دوم اعمالي

.است"كفرآميز" كه مدعي واليت خداست بشري: بما ميگويد٢:٧و مرقس١٠:٣٣يوحنا. مدعي صفات خداست

و دو ماه حكمفرماست– واقعيت سوم و نيم است).�آيه( جانوري كه بر صحنه براي مدت چهل آيه هاي ديگر معرف دوره اي بمدت سه سال
و نصف زمان– سال تفسير شده ١٢�٠در پيشگوئي بطور سمبليك اين دوره).�:١٢مكاشفه( روز١٢�٠يا)١٢:١مكاشفه( زمان ودو زمان

. خوانديم١٢:٧و�٧:٢مشابه همين دوره زماني را در دانيال. است

است؟) وحش( چه كسي آن قدرت جانور- واقعيت چهارم  
).ميگويد كه جانور توسط دنيا عبادت ميشود٨آيه( يك قدرت مذهبي●

و چند تاج است اظهار ميدارد كه جانور٢�١آيه هاي. آن تداعي كننده يك قدرت سياسي است● . داراي چند شاخ

از● و تقريبا١٢٦٠ پس ).٣آيه.( نابود ميشود"سال حكمراني اين قدرت زخمي شده
و قدرت جانور مجددا● ).٣آيه( بر جهان حاكم ميشود" زخم شفا مي يابد
).٧آيه( آن قدرت بر امت خدا جنگ افروزي ميكند●

و سياست را در هم ادغام ميكنديك قدرت جهاني است) وحش(جانور: بطور خالصه .كه مذهب

و فريب خود را تا قبل از بازگشت مسيح به زمين شدت. شيطان همواره مردم را فريب داده است همانند اغواي حوا در باغ عدن ولي او اغفال
ا-او از اين قدرت سياسي. خواهد بخشيد او مذهبي بهره خواهد برد در تالش براي وادار نمودن هر كس كه و به ائتالف ز خدا رو گردان شود

بگذاريد بدقت چند. روياي وحش بما نشان ميدهد كه آخرين تالش اصلي شيطان اين است كه مردم را براي پيروي از او جذب كند. بپيوندند
.واقعيت را بررسي كنيم

در قبل آموختيم كه شاخ. است١٣ در مكاشفه درواقع بموازات تشخيص عالمتهاي اولين جانور٧تشخيص نشانه هاي شاخ كوچك در دانيال
-در طي اين دوره كليساي قرون وسطي تحت رهبري روم حاكم جهاني سياسي). سال١٢�٠(حكمراني كرد ١٧٩٨ تا �٣٨كوچك از سال 

شد. مذهبي بود .سپس با قدرت جانور كليساي پاپ روم در قرون وسطي با قدرت حكومت امپراطوري روم تلفيق

)١٣:٣مكاشفه( كه چه اتفاقي بر يكي از سر هاي جانور افتاد؟يوحنا ديد
شد○ و خشكيده . تاجش را از دست داد

و كنترل جانور را بدست گرفت○ . بزرگتر از سرهاي ديگر شد

. زخم كشنده اي برداشت○

و برنامه هايش بر خواهد رهبري حكومت انقالبي فرانسه نگران اين مطلب شد كه كليساي روم بطور پيوسته در ١٧٩٧در سال مخالفت باروشها
 او پاپ پيوس ششم را دركليساي كوچك ١٧٩٨ فوريه�١در. ناپلئون يكي از ژنرالهايش بنام آلكساندر برتير را به روم فرستاد،در پاسخ. آمد
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و فرمانروائي پاپها به پايان رسيد و اعالن نمود كه اقتدار در. سيتين دستگير كرد  در زندان قلعه فرانسوي شهر ١٧٩٩ آگست٢٩پيوس ششم
.والنسي درگذشت

�٣:١٣مكاشفه(عكس العمل دنيا وقتي كه ديد زخم كشنده شفا يافت چه بود؟(

و عبادت نمود○ و جانور را پيروي . دنيا غرق در حيرت شد

و آنرا نابود ساخت○ . دنيا با جانور روبرو شد

.ودي جانور دايمي خواهد بود دنيا منتظر ماند تا ببيند كه آيا بهب○

و آنرا. اظهار ميدارد كه زخم كشنده جانور شفا خواهد يافت١٣:٣پيشگوئي در مكاشفه مدت كمي بعد از اينكه به كليساي روم ضربت زد
و تقويت آن نمود يكبن١٩٢٩پشتيباني افزايش يافت تا اينكه در سال. مجروح ساخت قدرت سياسي ديگري شروع به صف آرائي يتو موسيليني

يك. سند را امضا نمود كه به پاپ اقتدار كامل در شهر واتيكان به عنوان حكومت مستقل ميدهد يكبار ديگر پاپ حكمران مدني شد همچنانكه
و كشيش بود .زخم مرگبار رفته رفته التيام يافت. روحاني

و شكنجه در اعصار١٠ـ٦آيه هاي شد" مجددا؛ تاريك اشاره بر اين دارد كه خطاهاي مذهبي در كالمي ديگر. در زمانهاي آخر ظاهر خواهد
و كرنش همه ساكنان زمين را استحصال كند همه مردم". جهان دوباره شاهد قيام قدرت جانوروحشي كه قدرت سياسي را بكار ميبرد تا نيايش

دف. دنيا نيز او را پرستش خواهند كرد تر زندگان كه متعلق به بره است نوشته شده او را پرستش نخواهند اما كساني كه نامشان از آغاز آفرينش در
".نمود

)١٣:٦مكاشفه(جانور بر عليه چه كسي بطور كفر آميز دهان گشود؟
 خدا○

 مقدسين خدا○

 فرشتگان آسمان○

)١٣:٧مكاشفه(جانور بر ضد چه كسي جنگيد؟
 خدا○

 مقدسين خدا○

 فرشتگان آسمان○

 هشدار براي آينده

و١٠ـ٨ آيه هاي در و پر از تنش زندگي ميكنند  كساني كه در اين دوران روزهاي آخر تاريخ زمين
و مومن توصيف شده اند اين مقدسين تحت مراقبت مسيح. جانور را پرستش نميكنند بعنوان مردم صبور

و در دستان محافظ او باقي خواهند ماند ا. قرار گرفته و حتي مرگ محتمل و شكنجه ست اما زندگي آزار
و ضمانت آنهاست و اعتماد دارند. جاودان پشتگرمي و دانا توكل .همچنانكه آنان به خداي قادر

و مشقت بار قرار داشته باشيد كه. شايد همين حاال در ميانه يك دوره پر دغدغه شايد خوشحال باشيد
م و االن حس يكنيد كه به توجه خدا نياز بدانيد خداوند در روزهاي آخر شما را تحت پوشش قرار داده

و توجهي كه به شما دارد بشناسيد. حدس بزنيد. داريد كه. شما ميتوانيد خدا را از مراقبت او كسي است
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.همين االن آنقدر مراقب شماست كه حتي تعداد موهاي سر شما را ميداند

.جانوري كه مثل بره بود به پلنگ كمك ميكند

 را بخوانيد١٨ـ١٣:١١مكاشفه

و مثل اژدها صحبت هنگ اميكه يوحنا مشغول ديدن صحنه نبوتي بود او جانور ديگري را ديد كه از زمين پديدار شد كه مانند بره دو شاخ داشت
شد. ميكرد :١٣مقايسه جالبي بين اين جانور جديد مكاشفه. شرح اين جانور جديد در باره رابطه اش با اقتدار وحش بود كه اكنون تصوير آن داده
. از آب بر آمدند٧و دانيال١٣:١جانوران مكاشفه. كه معرف امپراطوري تاريخ جهان است وجود دارد٧و دانيال١٣:١و جانور مكاشفه ١١

و خاكي داريم. از زمين باير بيرون آمد١٣:١١جانور مكاشفه و نبوت. بنابر اين در اينجا جانور آبي و نمادين پيشگويي ،آب بطور سمبليك
م از ديدگاه يوحنا اين قدرت تازه. سپس زمين خشك بايد معرف يك ناحيه با كمبود جمعيت باشد). را ببينيد�١٧:١مكاشفه(ردم استمعرف

و آرام حكومت ميكند. داراي مشخصات بره ميباشد و مسلك ماليم سخن ميراند مانند) ديو( مانند يك اژدها"اما متعاقبا. آن قدرت با آداب
و فريب دقيقااين. شيطان  وقتي اين اطالعات را كه با هم مرور كرديم. مثل اقتدار روم كه قبل از آن پديدار شد عمل ميكند"قدرت با ستمكاري

سال در ١٢�٠در كنار هم بگذاريم به اين نتيجه ميرسيم كه اين قدرت جديد از ميانه يك منطقه غير مسكون بر ميخيزد كه در خاتمه دوره 
 غير مسكون"كدام قوم در اين دوره زماني در يك منطقه نسبتا. بوقوع پيوسته است١٧٩٨تشريح شده يا در حوالي سال١٠ـ١٣:١مكاشفه 

و حقوق انساني حكومت خود. پديدار شد؟ اين عالمات بطور واضح به اياالت متحده امريكا اشاره ميكند اياالت متحده بعنوان قهرمان دمكراسي
و آزادي مذهبي است.درا مانند يك بره آغازكر بره( ولي چيزي بر اين قدرت. دو شاخ سمبل دو صورت اياالت متحده سيستم حكومت مدني

و آن با جانور ائتالف. بما ميگويد كه اين مشخصات خيلي متفاوت مقدمه اي بر بازگشت دوباره مسيح است١٨ـ١٢آيه هاي. واقع ميشود) مانند
كه.و همبستگي ميكند . اين عمل چطور واقع ميشودحال ببينيم

(اين جانور. يوحنا جانوري را ديد كه از زمين برخاست:جانوري كه از زمين برخاست ).١٣:١٢مكاشفه:

. همان كارهايي را انجام ميدهد كه اولين جانور انجام داد○

و آنرا شكست ميدهد○ . بر ضد اولين جانور ميتازد

و توسط○ .آن نابود ميشود بر ضد اولين جانور ميجنگد

(دومين جانور تالش ميكند تا هر كس روي زمين ).١٣:١٢مكاشفه:

و برضد اولين جانور بجنگند○ . به او بپيوندند

. اولين جانور را بپرستند○

. تائيد كنند كه او باالتر از اولين جانور است○

.)١٣:١٣مكاشفه(دومين جانور چگونه قدرت خود را بنمايش ميگذارد؟

و خارق العاده○ .حتي از آسمان به زمين آتش مي آورد. با كارهاي بزرگ

آن○ و نابود كردن . با غلبه بر اولين جانور

 با رهبري هر كس در روي زمين براي پرستش خدا○

).١٣:١٤مكاشفه(دنيا چگونه به اين اعمال خارق العاده جانور واكنش نشان داد؟

ت○ و بضد او پشت كردند مردم جهان از جانور .رسيدند
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و آنرا ناديده گرفتند○ . مردم جهان توسط جانور خاموش ماندند

و جانور را پيروي نمودند○ . مردم جهان فريب خوردند

).١٣:١٤مكاشفه(اين جانور به جهان چه ميگويد كه انجام دهند؟

و از او نافرماني كنند○ . به خدا كفر گويند

. تمثالي بسازند از اولين جانور○

. خداي آسمانها را عبادت كنند بدون در نظر گرفتن اينكه جاور اول چه ميگويد○

).�١٣:١مكاشفه(قدرت جانور دوم با آناني كه تمثال جانور اول را نميپرستند چه ميكند؟

. آنان را هالك ميكند○

. آنان را به زندان مي اندازد ولي آنان را نميكشد○

س○ و نه چيز بيشتري جريمه .نگيني را به آنان تحميل ميكند

).١٣:١٧�١٦مكاشفه(اين جانور سبب ميشود كه مردم جهان چه چيزي را دريافت كنند؟

. يك آزمون براي تعين اينكه چقدر از ايمان به مذهب جانور ميدانند○

. ميكنند پيامهاي الكترونيكي نيازمنديهاي جانور را در هر ناحيه زندگيشان فهرست○

و نه ميتواند بفروشد○ و يا در پيشانيشان كه بدون اين عالمت هيچ كسي نه ميتواند بخرد . يك نشان در دست راستشان

قدرت جانور از دريا توسط جانوري شبيه بره حمايت ميشود كه از حمايت تعدادي از افراد بشر برخوردار: بيان ميكندكه١٨بطور خالصه آيه
.ميباشد

).١٣:١٨مكاشفه(ه جانور چيست؟شمار

○١٧٩٨  
○���  
○١٨  

بياد داشته باشيد كه آن چيزها مشروحي از اتفاقاتي است كه قبل از بازگشت عيسي بوقوع خواهد! اين آيات شامل اطالعات شگفت انگيزي است
.پيوست 

و–باشيد كه ما يك سيستم را بررسي ميكنيم بخاطر داشته. را بررسي كنيم١٨ـ١٣:١٢بگذاريد چند نكته خاص را در مكاشفه  يك ائتالف
و كاتوليك. كه شكل خواهد گرفت–همبستگي اين آيات امت مخلص خدا را توصيف نميكند كه در حال حاضر خدا را در كليساهاي پروتستان

بر. عبادت ميكنند و تمثالش را . ميگزينندآيه معطوف به كساني است كه در آينده ائتالف با قدرت جانور

و نظير نسخه اصلي آن يك. تمثال چيزي است مانند مجسمه يا تصوير يا سمبل متشابه و پدرش مثل يك پسر كه شبيه پدرش بود گفت كه او
همانطور كه ديديم قدرت جانور در گذشته يك اتحاد. بنابر اين تمثال جانور يك كپي از اوست. سيبي هستند كه از وسط نصف شده باشند
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و حكومت بودجفا كه. كارانه كليسا  يا افراط گرائي سنتي مذهبي تحميل"ارتدكسي"يك سيستم مذهبي كه با دولت ملي ائتالف نمود تا جائي
و با كساني كه مشرك بنظر ميرسند مقابله كند .شود

اق. مكاشفه ميگويد كه اقتدار بره بنيان گزار تمثال جانور خواهد بود با قدرت جانور بهم) اياالت متحده امريكا(تدار بره بدين معني كه در آينده
شد١٣ همانطور كه در مكاشفه،و احكام خود را تحميل ميكند) سيستم پاپي روم(وصل خواهند شد مثل  كليساي روم قرون وسطي. شرح داده

حكميت بره چنان مي انديشد كه آزار امت خدا،مشابه اين طريق قرون وسطي. اراده خدا را بجا مي آورد،تصور ميكرد كه با شكنجه مشركان
.براي خيريت جامعه ضروري است

و اقتدار وحش )جانور(عبادت

و اقتدار بره است آنان. در واقع بنظر ميرسدكه هدف غائي آنان عبادت است. ملتفت شديد كه موضوع عبادت يك كليد اساسي در تشريح جانور
 بما ميگويد كه عالئم كساني ١٣:١٧�١٦مكاشفه. ود آورند بجاي اينكه خداي آسمانها را عبادت كنندميخواهند كه مردم جهان به آنها سر فر

و دستشان نقش بسته است در. بما ميگويد كه امت خدا مهر خود را دريافت نمود٧:٣مكاشفه. كه جانور را عبادت ميكنند بر سر نشان جانور
شيطان هميشه سعي ميكند كه حقيقت خدا را جعل كند تا اينكه بتواند. ري در كتاب مكاشفه است اين مطلب نيز مقايسه ديگ–مقابل مهر خدا 
و كار دارد؟.و آن در جهت مخالف عبادت حقيقي است. نشان جانور نمادي از جعل در عبادت است. فريبكاري كند عبادت خدا با چه چيزهائي سر

د و ارتباط با خالق و در روز سبت. شخصيتي شبيه مسيح دارد.خدا را دوست دارد.از گناه نفرت دارد. اردعبادت حقيقي تمركز بر تبعيت مطيع است
. عبادت ميكند

و در زمره داستان آفرينش قرار دارد و. موضوع عبادت در ابتدا در كتاب پيدايش ظاهر ميشود پيدايش ميگويد كه خدا جهان را در شش روز آفريد
و ويژه قرار داد). رام گرفتآ(در روز هفتم استراحت نمود و هر چه در آنهابود". او اين روز هفتم را بطور مختص و زمين  به اين ترتيب آسمانها

خدا روز هفتم را بركت داده آن را مقدس اعالم فرمود. با فرا رسيدن روز هفتم خدا كار آفرينش را تمام كرده دست از كار كشيد. تكميل گرديد
).٣ـ٢:١پيدايش(".پس از پايان كار آفرينش آرام گرفتزيرا روزي بود كه خدا 

و تثبيت نمود"بعدا ( خدا اهميت سبت را در فرمان چهارم از ده فرمان تحكيم )١١ـ٢٠:٨خروج:

و آن را مقدس بدار" ت نه در هفته شش روز كار كن ولي در روز هفتم كه سبت خداوند است هيچ كار نكن نه خود. روز سبت را بياد داشته باش
و نه چهارپايانت و هر چه را كه در آنهاست.پسرت نه دخترت نه غالمت نه كنيزت نه مهمانانت و دريا و زمين چون خداوند در شش روز آسمان

و روز هفتم دست از كار كشيد و آن را روز استراحت تعين نمود. آفريد ."پس او روز سبت را مبارك خواند
(اين ممارست هفتگي او بود. عيسي هميشه سبت را نگاه ميداشت وقتي به ناصره شهري كه در آن بزرگ شده بود آمد طبق عادت)٤:١٦لوقا.

.در حين مراسم او برخاست تا قسمتي از كالم خدا را براي جماعت بخواند. هميشگي اش روز شنبه به عبادتگاه شهر رفت

(سبت روز خاصي است كه عيسي خودش را مالك روز سبت خواند روز شنبه براي استراحت انسان بوجود آمد: سپس افزود)٢:٢٨�٢٧مرقس.
و چه نبايد بكنند. نه انسان براي روز شنبه و اختيار دارم بگويم مردم در روزهاي شنبه چه بايد بكنند .من صاحب اختيار روز شنبه هستم

(عيسي سبت را محترم شمرد حتي در مرگ كس) ٢�١:٢و��-٢٣:�٢لوقا. ب اجازه جسد عيسي را از باالي صليب پائين آورد يوسف پس از
و در قبر تازه اي گذاشت كه قبال يهوديها كارهاي روز تعطيل شنبه را عصر جمعه تدارك ... كسي در آن گذاشته نشده بود"آن را در كفن پيچيد

و عطرياتي را كه تهيه كرده بودند روز يكشنبه صبح خيل.پس مطابق قانون مذهبي يهود در آن روز به استراحت پرداختند...ميديدند ي زود زنها دارو
...).ديدند سنگ بزرگي كه جلو دهانه قبر بود به كناري غلطانيده شده است. با خود برداشته به سر قبر رفتند  

 بر روي صليب روزي كه مسيح(روز جمعه اميد نيك. سه روز اشاره شده بعنوان عيد پاك توسط همه مسيحيان به رسميت شناخته شده است
).روزي كه عيسي از مرگ قيام نمود(و عيد پاك يكشنبه) روزي كه عيسي در مقبره باقي ماند(روز شنبه مقدس ). مرد
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او. كالم اشاره ميكند كه سبت روز مهمي براي خداست و اينكه و يك مهر تشخيص كه او يك خالق است اين يك عالمت است يك سمبل
م. بايستي عبادت شود و نشانه مخصوص اوستسبت را: اظهار ميكند١٤:٧براي اين دليل حتمي مكاشفه. هر خداست و زنان بايد خدا مردان

و درياست و چشمه آب .بپرستند كه آفريننده آسمان وزمين

با.عبادت خدا مطابق با راهنمائي او اصول قانون پرستي يا اعمال فشار نيست و آزادي مردم است كه اين اختيار
اين مردم هستند كه دعوت خدا را اجابت ميكنند بخاطر اينكه در آن روز مخصوص. ادي كسي را دوست بدارندآز

.به او بپيوندند

اكثر مسيحيان در هر حال يكشنبه را بعنوان سبت رعايت. كالم مشخص ميكند كه سبت روز هفتم هفته است
و مسيحيان. پل دوم اين سوال را پاسخ داد پاپ ژان١٩٩٨چرا؟ در سال. ميكنند كه روز اول هفته است در اين نامه پاپ كليساي كاتوليك

(جهان را خواند تا به عبادت در سبت بپردازند ).اما سبتي كه او صحبت ميكرد روز هفتم يا شنبه نبود بلكه يكشنبه روز اول هفته بود.

ما شنبه را تكريم ميداريم بخاطر معزز داشتن قيام:م اظهار داشته بود كه پاپ معصو.... پاپ ژان پل دوم با اقتباس از پاپ معصوم شروع كرد
.پروردگارمان عيسي مسيح

كليساي كاتوليك يكشنبه را بخاطر. پاپ ژان پل دوم دليل كليدي را كه يكشنبه تجليل ميشود بخاطر حرمت دادن به قيام مسيح بيان داشت
كا. تكريم قيام مسيح روز مقدس خواند در رساله مذهبي. بيان ميدارد كه يكشنبه نشانه اقتدار ماست١٩٢٣توليك در اول سپتامبر سال سابقه

:اصول تعاليم كاتوليك اينطور ميبينيم

چرا بجاي روز شنبه روز يكشنبه را پاس ميداريم؟.س  
شدمراسم مذهبي از شنبه به ...ما يكشنبه را بجاي شنبه نگاه ميداريم بخاطر كليساي كاتوليك.ج . يكشنبه انتقال داده

و عبادت است،در كالم و روز آرامش در آفرينش خدا سبت را به كل بشر. فرمان چهارم بروشني بيان ميدارد كه روز هفتم روز سبت خداست
(عطا نمود ( خداوند به بني اسرائيل گفت،در ارتباط با سبت ). ٢�١پيدايش فصلهاي. ي آن عهدي است كه اين نشانه هميشگ)٣١:١٧خروج:

و در روز هفتم استراحت كردم و زمين را آفريده ام ."من با بني اسرائيل بسته ام چون من در شش روز آسمان

و پيروي از كالم. ميكند) وحش( اشاره به عالمت جانور١٨ـ١٣:١٦مكاشفه عالمت جانور در آينده يك موضوع خواهد شد كه با وفاداري به خدا
و بر خالف سبت ساخته شده انسان-) شنبه(كتاب مقدس شامل سبتي است كه چهارمين فرمان خدا را بيان ميدارد. او سرو كار دارد

در آينده هركس مجبور خواهد شد يا اينكه كالم خدا را بطور كامل بپذيرد يا اينكه. هيچكس عالمت جانور را امروزه ندارد). يكشنبه(است
.عالمت جانور را بپذيرد

دستور رعايت روز يكشنبه در مورخه: سبت روز هفتم به روز يكشنبه تغيير يافت؟ كنستانتين امپراطور روم اولين قانون روم را منتشر ساختچگونه
شد٣٢١هفتم مارچ سال  شد. صادر و بگذاريد. حكم او در تجليل از روز خورشيد شروع و مردم در شهر ها به استراحت بپردازند بگذاريد دادرسان

. كارگاهها تعطيل باشندكه

خوانديم. ما در اين باره در درس چهارم گفتگو نموديم. توسط دانيال نبي پيشگوئي شده بود،اين تغيير سبت توسط بشر از روز هفتم به روز اول
و عاقبت اقتدار  و) قانون مدني روم(و حكومت) روم پاپي( به معني تلفيق كليسا ٧:٨�٧ در دانيال"شاخ كوچك"كه فرمانروائي جانور خواهد بود
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و قوانين خواهد بود شد"همانطور كه ميبينيد اين چيزي است كه دقيقا).�٧:٢دانيال.(انديشه اي براي تغيير زمانها توجه كنيد كه فردي! واقع
و هرگز تغيير نميكند. ميتواند قانون خدا را تغيير دهد"در خيال"فقط  .قانون خدا ابدي است

خداوند بطور ساده حقيقت. چگونگي عبادت ما مهم است. بطور تفصيل ذكر شده است١٣هاي تاريخي درباره عبادت كليسا در مكاشفه اين واقعيت
و او را پيروي كنيم. را آشكار نموده است كه. او از ما خواسته تا حقيقت را بپذيريم و تدارك ديده شد براي وقايعي حقيقتي كه او آشكار نمود

ب و هشيار باشيد.ر بازگشت مسيح به زمين خواهد بودمقدمه اي .فرزند انسان مي آيد تا شما را رستگار سازد. خداوند ميگويد آماده باشيد

 دعا
و بفهمم در. اي پدر به من كمك كن تا پيشگوئي را كه خواندم بتوانم درك كرده همانطور كه مطالعه ميكنم بمن نشان بده كه چطور آنها را

آمين. بنام عيسي.از تو متشكرم.نه ام عملي سازمزندگي روزا  

 پيامي از سوي فرشتگان- بخش نهم-مروري بر مكاشفه

�١مكاشفه
"مردي جوان بنام سوشيل كه وابسته به يك خانواده غير مسيحي بود روزي يك فرم تبليغ دروس مكاتبه اي كتاب مقدس بدستش رسيدو فورا

و فرستاد ك. آنرا پر كرد شدوقتي هر چه بيشتر سوشيل.ه دروس بدستش رسيد مثل اسفنجي كه آب را بخود جذب ميكند بيشتر مشتاق يادگيري
و مصمم شد كه او را پيروي كند"نهايتا. مطالعه كرد روح القدس بيشتر با قلب او صحبت نمود . او عيسي را بعنوان منجي خود پذيرفت

او. سوشيل قبول نكرد. آنان تقاضا كردند كه او مسيحيت را انكار كند. عصباني شدندوقتي والدين سوشيل از ماجرا بو بردند بشدت بنابراين پدرش
و كار داشت برد . پدر اميدوار بود كه اين مقامات مذهبي بتوانند پسرش را متقاعد كنند. را به انجمن مذهبي محلي روستا كه با مشركين سر

شد. ات را تعين نمودشوراي مذهبي مجاز. سوشيل استوار ايستاد و پست شدن در عموم محكوم لباس. صورتش را سياه كردند. سوشيل به تحقير
و استهزا كنند و او را به وسط روستا بردند كه مردم او را هو و مندرسي بر تنش نمودند .كهنه

و صدا سوشيل را در خيابان دنبال ميكرد از يك كارگاه نعل بندي گذشتند و وحشيگري تمام ميله سرخ.وقتي جمعيت پر سر  پدر سوشيل با غضب
و ران او را داغ كرد و بطرف پسرش دويد و تقال رها شده بود. شده از آتش را گرفت و با او بدرفتاري شده بود. سوشيل در درد گرچه رد شده

مقدس كشف او حقيقت زيبائي را كه او در كتاب. سوشيل در تصميمش براي پيروي از مسيح استوار باقي ماند 
.كرده بود رها نميكرد

و حتي مرگ وادار ميكرد و زنداني شدن و تحقير و آزار و تعداد بيشماري كه برغم شكنجه پيامي را كه سوشيل
عيسي منجي دنيا كه جان خود را فدا نمود تا ما زنده: مسيح بود،تا وفادار بايستند چه بود؟ آن كانون حقيقت

در"ق بيان نمود پطرس رسول بدين طري. باشيم غير از مسيح كسي نيست كه بتواند ما را رستگار سازد چون
اعمال رسوالن.(زير اين آسمان اسم ديگري وجود ندارد كه مردم بتوانند توسط اواز گناهان نجات يابند:١٢(

و با مجازات مرگ روبرو هس روميان(تيمكتاب مقدس بطور واضح تعليم ميدهد كه همه ما در گناه تباه شده ايم
. هر شخص نيازمند است كه از محكوميت گناه خالصي يابد. پس همه با مرگ روبرو هستند)٣:٢٣روميان(همه مرتكب گناه شده اند).٢٣:�

باما. رستگار ميشويم) فيض(ما با اعمال خود نجات نمي يابيم ولي با هديه رايگان خدا. عيسي تنها كسي است كه ميتواند نجات را مهيا سازد
و تنها با عيسي و ضمانت را در يوحنا. عيسي نجات يافته ايم چون خواست خدا اين است كه هر كس فرزند" بما داده است٠:�او اين اطمينان

و من در روز قيامت او را زنده ميكنم و به او ايمان آورد از همان وقت زندگي جاويد بيابد ."او را ديد
:ي شما آشكار ميسازدآيات ذيل مقصود خدا را براي زندگ
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)١٠:١٠يوحنا(من آمده ام تا به شما حيات واقعي را به فراواني عطا نمايم

و بيگناه محسوب شده ايم از رابطه مسالمت آميزي با خدا بهره مند هستيم . پس چون بوسيله ايمان به عيسي مسيح در نظر خدا پاك

).١:�روميان(
ر مفرغي را بر چوبي آويزان كردتا مردم به آن نگاه كنندو از مرگ نجات يابند من نيز بايد بر صليب همانگونه كه موسي در بيابان مجسمه ما

و زندگي جاويد يابند زيرا خدا بقدري مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود. آويخته شوم تا مردم بمن ايمان آورده از گناه نجات پيدا كنند
).١٧ـ٣:١يوحنا.( مردم را محكوم كند بلكه بوسيله او نجاتشان بخشدرا فرستاده است نه براي اينكه

).٨:�روميان.(اما ببينيد خدا چقدر ما را دوست داشت كه با وجود اينكه گناهكار بوديم مسيح را فرستاد تا در راه ما فدا شود
)١:١٢يوحنا.(لي فقط كافي بود به او ايمان آورند تا نجات يابندب.او به تمام كساني كه به او ايمان آورند اين حق را داد كه فرزندان خدا گردند

و از هر ناراستي پاك ميسازد )١:٩اول يوحنا.(اگر گناهان خود را به او اعتراف نمائيم مي توانيم اطمينان داشته باشيم كه او ما را ميبخشد
و توسط ايمانتان به مسي و مهرباني خدا و اين كار شما نيست بلكه هديه بنابر اين در اثر بخشش رايگان ح است كه نجات يافته ايد

)٢:٩�٨افسسيان(خداست

اي. چه ضمانت شگفت انگيزي  به خدايي كه محبت خود را به اين طريق عالي ابراز نموده"نه"چه كسي ميتواند بگويد. چه وعده خارق العده
از. خداي عزيز من به تو نيازمندم: اين دعا را تكرار كنيد. سر تعظيم فرود آوريد است؟ اگر عيسي را بعنوان منجي خود نپذيرفته ايد هم اكنون

و طلب مغفرت ميكنم زندگيم را بدستهايت ميسپارم من ميخواهم كه عيسي. ايمان دارم كه عيسي براي گناهان من مرد. گناهانم شرمسارم
و خداي من باشد و اجابت ميكني تا پيرو عيسي باشم. من فردي بساز كه ميخواهي باشم. بعنوان منجي آمين. متشكرم كه مرا ميشنوي  

.اگر اين نخستين تصميم شما براي عيسي است پس به جمع خانواده خدا خوش آمديد

شد. ايمان به عيسي شالوده اصالت دين است . چيزي كه كليساي عيسي مسيح بر آن بنا
را".ب مقدسما ميتوانيم عيسي را با كالمش بشناسيم يعني كتا شما كتاب آسماني تورات

بدقت بخوانيد چون عقيده داريد كه بشما زندگي جاويد ميدهد در صورتيكه همان كتاب 
و مرا بشما معرفي مينمايد ).٣٩:�يوحنا.("به من اشاره ميكند

و روشنتري از عيسي خواهيم هر چه بيشتر كتاب مقدس را مطالعه كنيم تصوير واضحتر
مي. ديد او ميخواهد كه همگان. خواهد كه خبر خوش او به تمامي دنيا پخش شودعيسي

.عيسي اين را براي همگان آسان ساخت تا نجات يابند. براي ابديت نجات يابند

و عبادت خدا قسمتي از پيام روزهاي آخر اين خبرهاي خوش در باره پذيرش عيسي
ـ١آيه هاي. آشكار ميشود١٣ـ�:١اين پيام سه گانه در مكاشفه. مسيحيان است

و. بما ميگويد پس از اينكه سه پيام به ساكنان زمين تسليم شد عيسي براي امت خويش خواهد آمد�١ بازگشت ثاني مسيح به زمان درو
.محصول برداري توصيف شده است

با١٣در ادامه روياي مكاشفه بالفاصله. خوانديم١٣بگذاريد اين پيامها را مطالعه كنيم در پيرامون آنچه كه در مكاشفه  يوحنا ديد كه بره خدا
١( نفر كه نام خدا بر پيشانيشان نوشته شده ايستاده است٠٠٠ اين گروه خاص مردم كساني هستند كه به عيسي وفادار).�ـ١:١مكاشفه.

و هديه رايگان آمرزش را پذيرفتندرا دريافت نكردند زيرا آنان به احكام خدا وفادار مان) جانور(اين گروه عالمت وحش. ماندند و فيض .دند

در. پيامهاي روزهاي آخر هستند)١٣ـ�آيه هاي(اين سه پيام.بعد يوحنا سه فرشته را با پيامهايشان از خدا ديد آنان نوبر خرمن امت خدا
.بگذاريد اين پيامها را از نزديكتر ببينيم).٢٠ـ١٤آيه هاي(بازگشت ثاني عيسي هستند

 را بخوانيد١٣ـ�:١ مكاشفه
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اين پيام براي كساني است كه درجزاير اقيانوس. فرشته مانند صاعقه اي سفيد رنگ بسرعت با يك پيام از طرف خدا به ساكنين زمين مي آيد
در. براي كساني است كه در سفيد پوش قطب شمال در حال شكارند. آرام جنوبي هستند   حال كشت براي كساني است كه در جنگلهاي مالزي

خدا. مهم نيست كه در كجا زندگي ميكنيد مهم نيست كه چه ميكنيد. براي كساني است كه در كارخانه هاي روسيه در حال كارند.و زرع هستند
و به آسمان بنگريد و ملل است. به پيام انجيل گوش فرا دهيد. ميگويد متوقف شويد و. اين براي همه اقوام و طوايف و براي همه قبايل  زبانها

و با سه فرشته مختلف ايراد ميشود. كل پيامها بعنوان انجيل جاودان تشريح شده. مردم است .اما در سه قسمت

)��٧آيه هاي(پيام فرشته اول

) را بخوانيد١٩ـ١:�دوم قرنتيان(انجيل چيست؟

و بي عيب زيست– مژده نيكو يا همان خبر خوش است؛انجيل اين همان پيام. اين انجيل جديد نيست.و براي ما مرد كه عيسي در كمال
و رسوالن حواري تعليم دادند. عهد قديم آنرا با ايمان پذيرفتند) كتاب(رستگاري است كه مردم در اين همان. اين همان انجيلي است كه عيسي

و اعصار پخش شد ا. انجيلي است كه در سراسر كره خاكي در طي قرون و همسايگان خويش اين پيامي است كه مت خدا با دوستان خود
و زناني كه در دنيا زندگي ميكنند برسد. مشاركت نمودند و. اين پيام بايد به همه مردان بهمين خاطر است كه بسياري از ايمانداران خانه ها

و در دهكده هاي دور دست ساكن شدند و كشورهايشان را رها كردند ي مسيح خوانده شدند تا انجيل جاوداني آنان توسط عيس. خانواده هايشان
.را با ديگران سهيم شوند

و جالل يافتن او ارائه نمود؟ ١مكاشفه(چه دليلي را فرشته اول براي ترس از خدا:٧(
 زيرا او مقتدر است○

 زيرا او عبادت ما را ميطلبد○

 زيرا زمان داوري فرا رسيده است○

او● س از خدا يعني در حد اعلي و ثنا احترام ميگذاريم. را حرمت دادن تر .ما بخدا با حمد

و ارج نهادن) تجليل( جالل دادن● ما با اينگونه اداي احترام نهادن به خدا در حضور ديگران. از كسي همچنين يعني در حد عالي احترام
و شفقت عمل ميك. شخصيت محبت گونه او را نشان ميدهيم زندگي دگرگون شده توسط عيسي انعكاس. نيمما بدينگونه با كالم محبت آميز

و قدرت او را بيان مينمايد .نهايي كساني است كه او

كه: داوري●  آغاز ١٨٤٤ دانيال عيسي كار تمهيد براي آمدن به زمين را در سال ٩�٨سال پيشگوئي در فصلهاي/ روز٢٣٠٠ما آموختيم
و تدارك. نمود .بدين معني كه داوري خدا هم اينك آغاز شده است. ظهور يعني آمدن عيسي. يده ميشود نام"داوري پيش از ظهور"اين تمهيد

و ضروري است آن. بهمين دليل است كه چرا موعظه اين سه فرشته براي مردم خدا فوري آنها پيامهاي خاصي هستند براي زماني كه ما در
.شت عاجل او آماده ميكنند آنهاپيغامهاي ويژه اي هستندكه ما را براي بازگ. زندگي ميكنيم

)١٤:٧مكاشفه(چه چيز ديگري را فرشته اول بما ميگويد كه انجام دهيم؟
و زمين را آفريد عبادت كنيم○ . او را كه آسمانها

. قول بدهيم كه هرگز از خدا نافرماني نكنيم○

و بما قدرت عطا كند كه بر آنان○ . غلبه يابيم از خدا بخواهيم كه ما بخاطر گناهانمان ببخشد
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و آسمان و ستايش كنيم. اين بانگي براي پرستش خداست آن آفريننده زمين بعالوه آموختيم كه كتاب مقدس. ما بايد هرروزه خدا را تمجيد
و آنرا مقدس نگاه داريم در.و او را در سبت عبادت نمائيم. امت خدا را ميخواند كه روز سبت را بياد داشته باشيم شش روز خداوند چرا؟ زيرا

و در روز سبت آرام گرفت و هر آنچه كه در آنست را آفريد و دريا و زمين و تقديس نمود. كائنات (بنابر اين خداوند آنرا بركت داد ـ٢٠:٨خروج.
و او را تجليل ميكنيم). ١١ و خداترسي خود را به او ابراز ميداريم و احترام مينهيم  تبعيت از تعاليم كتاب يكي از راههايي كه ما خدا را ارج

ما اين كارها را انجام نميدهيم كه رستگاري را بدست آوريم. مقدسي در شيوه زندگي است
. رستگاري يك هديه رايگان است... و زندگي خوب ما پاسخي به محبت خداست .عبادت

)١٤:٨مكاشفه(چه چيزي را اعالن نمود؟فرشته دوم
ا) وحش( جانور○ .مت خداستدر حال حمله به

شد○ . بابل ويران

و ساعت بازگشت عيسي را تعين كرده است○  خداوند روز

به"پيام دوم قويا. همانطور كه در قبل خوانديم بابل در مكاشفه مبين درهم ريختگي مذهبي است
 تصوير بابل را بعنوان زن بد سيرت نشان١٧مكاشفه. ما اخطار ميكند كه ايمان خود را اصالح نمائيم

. مقابله ميكند زني كه معرف كليساي مسيح است١٢او با زن پاكدامن در مكاشفه).�آيه(ميدهد
الزم. كتاب مقدس تعليم ميدهد كه ايستادن بر خالف كالم خدا در آخر ما را به سقوط خواهد كشانيد

و تمسك نماييم . است كه مطمئن باشيم تا در حقيقتي كه خداوند آشكار نموده توسل

و با تمام وجود عيسي را حمد بگوئيدخدا او مردمي را ميخواهد كه او را در هر نقطه اي متابعت. وند به مردم ميفرمايد كه از بابل خارج شويد
و پيروي. نمايند نه تنها در خصوص موضوعي كه آنها انتخاب ميكنند و پيروان اصلي را ميخواهد كه وابسته به عيسي بواسطه ايمان  او حواريون

به؛اين ايمان. هر فردي ميتواند با ايمان به عيسي مسيح احكام را نگاه دارد. از تعاليم او در كتاب مقدس هستند  به قدرت خدا اطمينان دارد كه
و احكام خدا را آنان همه فرامين. آناني كه از بابل خارج ميشوند تعاليم ضد كتاب مقدسي را رد ميكنند. ما قوت ميبخشد تا پيروان وفادار او باشيم

و به او توجه ميكنند نه بخاطر اينكه. متابعت ميكنند آنان خدا را عبادت ميكنند همانطور كه كالمش آشكار گرديد زيرا آنها او را دوست دارند
و پر ازمحبت است.و نه بخاطر اينكه كسي آنان را وادار كرده باشد. مجبور باشند را. يك رابطه سالم با مسيح رابطه دوستانه زوجها كه يكديگر

آنان براي محبوب خود به دوردستها ميروند نه بخاطر اينكه كسي آنان را مجبور.دوست دارند براي يكديگر كارهاي مخصوصي انجام ميدهند
؟ زيرا محبت به آنان انگيزه ميبخشد. خدمت به يكديگر باعث خوشنودي است نه اينكه بار سنگين مسئوليت. كرده باشد رازي.چرا را آنان عشق
كه آن منبع. آنان خود را نفي كرده اند كه به ديگران خير برسانند. سرمايه عشق. آنان سرمايه خود را به فردي مطمئن داده اند. برگزيده اند

و كمال است .رضامندي

)١١ـ٩آيه هاي(پيام فرشته سوم

و مجازات را تشريح ميكند .در عدم پذيرش زندگي جاودان است كه همان هديه رايگان عيسي استعذاب در نتيجه مداومت. اين آيات عذاب

؟ )١٤:٩مكاشفه(چه كساني توسط فرشته سوم مجازات ميشوند
و نشان او را داشته باشند○ . كساني كه جانور را بپرستند
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و كوتاهي كردند○ و نزديك بودن به خدا طفره رفتند . كساني كه از عبادت

را○ . شكنجه دادند بخاطر اينكه ايمانشان بنوعي ديگر بود آناني كه ديگران

يا: دو گزينه در برابر هر فرد در دنيا قرار گرفت. فرشته سوم براي اين تصميم گريست (ما ميتوانيم او)١: و نشان و تمثال او را عبادت كنيم جانور
وف)٢(را دريافت كنيم يا اينكه  و به عيسي و احكام او را متابعت نمائيمحكمراني جانور را رد كنيم (ادار بمانيم توجه كنيد كه چطور).١٢آيه.

دو. فرشته سوم براي عبادت جانور اخطار ميكند. فرشته اول براي پرستش عيسي بانگ ميزند. اين پيام با پيام فرشته اول قابل مقايسه است اين
و زندگي هستند  . مفاهيم ابدي–نوع عبادت داراي مفاهيم مرگ

 خالصه پيامها

او به اين زمين آمد تا بما حيات جاودان. ابدي است) خبر خوش(عيسي انجيل: پيام خدا به آنانيكه در روزهاي آخر زندگي ميكنند چنين است
و كامل براي ما زندگي كرد. بخشد و به آسمان عروج نمود. او براي گناهان ما بر روي صليب مرد. او بي عيب و بازگشت او از قبر برخاست

و خواهد گفت راه رفتن ما با يكديگر همين حاال. خواهدنمود بخاطر ما پس ما ميتوانيم تا به ابد با او زندگي كنيم او دستانش را دراز خواهد نمود
ب...هر سه فرشته با همديگر خواهند گريست. شما ميتوانيد زندگي بهتري را در اين لحظه آغاز كنيد. آغاز شده است پذيريد قبل از اينكه عيسي را
چرا؟. دير شده باشد  

و دوستتان دارد. زيرا او خالق شماست: فرشته اول●  زميني-او شايستگي عبادت شدن را دارد زيرا همه چيز بما داده است. او شما را آفريده
م. هوايي كه در آن نفس ميكشيم. كه در آن زندگي كنيم و شادي كه از آن خوش و هديه رايگان حيات ابديغذايي كه ميخوريم .يباشيم

او. خدا مردم روي زمين را قضاوت خواهد نمود–گوش فرا دهيد: فرشته دوم● و چه كسي كالم او تعين ميكند كه چه كسي او را پذيرفت
و چه كسي خواهان حيات ابدي است .را متابعت نمود

ان غلط كه جايگزين سنتهاي بشري بوده اند براي تعليمات روشن كتاب مقدس ادي. بابل ويران شده است. زياد منتظر نباشيد: فرشته سوم●
آنانيكه به كالم خدا پشت كردند. ايدئولوژي بشري خرد شده مانند ماسه هاي قلعه هاي شني در كنار ساحل بر هم ميغلطند. سقوط كرده اند 

او" را كامالآنان تصميم ميگيرند كه خدا. را دريافت خواهند نمود) وحش(نشان جانور و طغيان. پيروي نكنند مشتمل بر همه ده فرمان تمرد
.آنان منتج به نابودي خواهد شد در جدايي ابدي از خدا

و با عيسي زندگي خواهند نمود؟ ١مكاشفه(فرشته سوم گفت كه چه كساني نجات خواهند يافت:١٢(

او○ و از عبادت تمثال ..پرهيز نموده حتي اگر جانشان را از دست بدهند آناني كه با جانور مقاومت نمودند

و نامشان بعنوان اعضاي كليسا ثبت شده است○ . آناني كه تعميد يافتند

و به عيسي ايمان دارند○ . آناني كه احكام خدا را نگاه ميدارند

. اين فصل با شرح شگفت انگيز برداشت محصول در بازگشت عيسي خاتمه مي يابد
. شيد كه در ميان آشفتگيهاي وقايع روزهاي آخر خدا با شما خواهد بودبياد داشته با

كه. او شما را دوست دارد. او بشما توجه دارد. عيسي براي شما خواهد آمد ايمانداراني
در).١٣آيه.(هالك ميشوند متبارك خوانده خواهند شد چرا؟زيرا مرگ تنها يك وقفه

را. زندگي ماست را) مرگ( از خوابشانزيرا وقتي خداوند آنان بيدار نمايد آنان عيسي
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وقتي يك كارفرما. وقتي كسي ايمان شما را استهزا ميكند. آري گاهي اوقات براي عيسي استوار ايستادن مشكل مينمايد. رو در رو خواهند ديد
خ. شما را بخاطر ايمانتان تهديد به اخراج ميكند بياد داشته باشيد كه خدا در چاه. دا ندارد مي ايستيدوقتي تنها در دنيايي كه اعتنائي به كالم

و عبدنغو در آتش سوزان بود. شيران با دانيال بود و ميشك او را در خانه خداي خود ستوني:و او وعده داد هر كه پيروز شود. او با شدرك
و نام خداي و ديگر هرگز بيرون نرود در).٣:١٢مكاشفه ...( خود را نيز بر او خواهم نهاد محكم خواهم ساخت تا همواره در حضور خدا باشد

چه كساني را خواهيد پرستيد؟ آيا جانور را خواهيد پرستيد يا بره خدا را؟ پرستش پاسخ به كسي است: پانوشت پيام هاي سه فرشته چنين است
ن هاست؟ارزش خدا براي شما چقدر است؟آيا باور نميكنيد كه او شايسته بهتري. كه شايسته است

و به عيسي ايمان دارند؟ مكاشفه(دوست من آيا ميخواهي كه به عيسي بگويي آري؟ آيا ميخواهي در زمره كساني باشي كه احكام را نگاه داشته
١و به عيسي بگو).١٢: ".همه چيزم را بتو ميسپارم. پروردگارا من زندگيم را بتو ميسپارم"اگر چنين است سر فرود آور

 آخرالزمان نزديك است- بخش دهم-مكاشفه مروري بر

�١و�١مكاشفه
اگر سيستم متعادل تري را تدبير نكنيم قيامت پشت در ايستاده. ما آخرين شانس خود را داشته ايم

شد�١٩اين كالم توسط ژنرال دوگالس مك آرتور در دوم سپتامبر سال. است اين زماني بود. بيان
 صبح در يك روز١�:٨كمتر از يك ماه قبل از آن در ساعت. ها تسليم شدندكه در نبرد ميسوري ژاپني

ب�دوشنبه آفتابي و- با اسم مستعار انوال٢٩– آگست يك بمب آفكن گي اولين بمب اتم را انداخت
به،پس از اين نوع جديد ويرانگري. مسير تاريخ را عوض كرد  مك آرتور حس كرد كه مجبور است تا

. ره مكاشفه آيندگان هشدار دهددنيا در با

و هيروشيما وارد شده واكنش وينستون چرچيل پس از اينكه خواند كه چه ضربت دهشتناكي بر ناكازاكي
و براي هالك كردن منتظر دستور": او اين كالم تند را ايراد كرد. مشابهي نشان داد  مرگ اخطار است

يك. ايستاده است براي از هم پاشيدن. جا در كمين ايستاده استمرگ براي دريدن همه مردم بطور
؟ مرگ تنها براي ضربه زدن به انتظار ايستاده است. اميدي براي مرهم نيست. او. از تمدن چه باقي مانده

و تنها يك موقعيت و حال براي يك موقعيت ". منتظر دستور اربابش ايستاده است–مشتاق براي قربانيانش در كمين نشسته است
و مرگ هنوز در كنار درب ايستاده است؛ پس از پيدايش عصر اتم دهه ها نبرد عظيم در روز. جنگها همچنان در اطراف دنياي ما زبانه ميكشد

آن نبرد تنها قبل از بازگشت. ولي كتاب مقدس در موردآمدن آن بما گفته است. آخر كه مك آرتور به آن اشاره كرده بود هنوز واقع نشده است
 بما نشان ميدهد كه چطور نبرد نهايي در وقايع روزهاي آخر بعنوان هفت باليا گنجانيده شده�١و�١مكاشفه. زمين رخ خواهد دادعيسي به

.است

اين پيامها. پيام نهايي سه فرشته را در روزهاي آخر تاريخ زمين به تصوير ميكشد١٣-�:١مكاشفه. در هنگام مطالعه بگذاريد صحنه را بچينيم
بمجرد اينكه پيامهاي سه فرشته به همه جهان اعالن شد بشريت با يك تصميم بزرگ روبرو.و مهر خدا داده شده اند) جانور(بل از نشان وحشق

و كتاب مقدس پيروي كند يا اينكه روش ايماني بر اساس سنتهاي بشري را اضافه بر كتاب مقدس. ميشود هركسي بايد تصميم بگيرد كه از خدا
شد. گيرددر پيش پيام فرشته. وقتي ساكنين زمين تصميم گرفتند كه چه چيزي را پيروي كنند يك فاجعه بر آنانيكه خدا را رد كردند واقع خواهد

آنها شراب غضب خدا را خواهند". بما ميگويد كه آنانيكه نشان وحش را دريافت نمايندآخرين باليا را دريافت خواهند نمود)١٣ـ٩آيه هاي(سوم 
و استثنائي نيستنو ).١٠آيه("...شيد كه در آن هيچ تخفيف

و دلسوز ماست و غمخوار گرچه در زمان. در سراسر مطالعات كتاب مكاشفه پيامها را مكشوف ساختيم كه بما ميگويد خدا ما را دوست دارد
و داوري داده شده است آخر خط هميشه چنين است،اخطارهاي واضح و فاجعه او. اهد دوست ما باشدخدا ميخو: مصيبت او همواره صادق است

و آرامش عظيم وجود دارد  بنابر اين. وقايع ناخوشايند را پنهان نميسازد اما باالتر از همه خدا ميخواهد تا بفهميم كه براي فرزندانش يك خوشي
و ويرانيهايي كه با خود مي آورند بدهد خد اوند وقفه اي ايجاد ميكند تا يادآوري كند كه او خداي قبل از اينكه او جزئياتي را درباره هفت بال
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و نتايج گناه بايد ريشه كن شود"نهايتا. دليلي وجود ندارد كه از او هراس داشته باشيم. محبت است و زحمت پايان. گناه خدا ميخواهد كه به رنج
و ايدز ادامه پيدا كند. داده شود به. خاتمه يابدگناه بايد. خداوند نميخواهد كه درد سرطان خداوند ميخواهد به همه دنيا روشي را نشان دهد كه او

و اسفبار است. گناه پايان ميبخشد چه. خداوند ميخواهد بفهميم كه چقدر گناه ويرانگر خاليق بايد ببينند كه وقتي خدا دست مراقب خود را بردارد
با. خته شوند هيچ كس نميخواهد كه گناه دوباره وجود داشته باشدوقتي كه هفت بال افسارگسي. نتيجه هولناكي بوقوع خواهد پيوست خداوند

و به آن پايان دهد  و ترحم ميگويد كه او ميخواهد زشتي گناه را براي ما افشا كند . عشق

درياي زالل مثل شيشه:�١مكاشفه  

. ميدهد كه بسياري از مردم نبايد در باره اين مصيبتها نگران باشنداو بما نشان. پيش از اينكه اين باليا فرود آيند خداوند به ما ضمانت ميدهد
آنان بر روي درياي زالل مثل. آنها نبايد از ترس ازدحام كنند. آنانكه دعوت مسيح را براي پيروي از او پذيرفتند در تصوير متفاوتي خواهند بود

. شيشه پيروزي را جشن ميگيرند 

)١�:٢مكاشفه( روي زالل مثل شيشه در آسمان ايستاده است؟يوحنا چه كساني را ديد كه بر
و عدد اسم او پيروز شدند○ و بر نشان او و بر تمثال او . آنانيكه بر جانور

و تمثال او را پرستيدند○ . كساني كه نشان جانور را دريافت كردند

. كساني كه براي ايمانشان كشته شدند○

و بني اسرائيل براي ره امت خدا. ايي ازجنگجويان مصري كه خدا در هنگام عبور از درياي سرخ برايشان فراهم ساخته بود سرود خواندندموسي
و رستگاري را جشن خواهند گرفت با. آنان همچنين سرود بره را خواهند خواند. آنان سرود موسي را خواهند خواند. نيز همچنين اين رهايي آنان

. از عيسي مسيح تشكر خواهند نمودشادي بخاطر اين پيروزي عظيم

و تقويت كننده است؟�٣ مشروح در آيه هاي،كدام خصوصيت خدا  آرام بخش

آيا از اين شكر گزار نخواهيد بود كه خدا امت خويش را با نشان دادن اين صحنه
او در آنجا: باشكوه قبل از نزول باليا دلگرم مينمايد؟ خداوند پيام مهمي را ميگويد

راد ر بدترين زمانها با ما خواهد بود حتي وقتي بنظر ميرسد كه فاجعه گناه ما
ممكن است. ممكن است شما در كشمكش جدائي باشيد. احاطه نموده است

ممكن است در وفور نعمت باشيد. بخاطر پرداخت اجاره در دردسر افتاده باشيد
و افسردگي رنج ميبريد كه. ولي در تنهايي باشيد عيسي بشما در هر حالتي
بيائيد نزد":او يك دعوتنامه بشما ميدهد. ميگويد كه در خون بره ظفر وجود دارد
و من شما را آرامي خواهم بخشيد عيسي ميتواند ما را تسلي).١١:٢٨متي("من

و مشكالت ما را ياري كند .بخشد زيرا او ميتواند كه در درگيريها

بالياي هفت گانه:١٦مكاشفه  



 مكاشفه

66 

ب و. اليا براي كساني كه كتاب عهد عتيق را خوانده اند آشنا استموضوع داستان موسي كه بني اسرائيل را از مصر به بيرون هدايت ميكرد
خداوند باليا را بر مصريان فرستاد تا زماني كه آنان موافقت كردند كه بني اسرائيل آزاد. ممانعت فرعون از رها كردن آنان مشهور است

.در روشي مشابه خداوند باليا را قبل از بازگشت ثاني عيسي بكار ميبرد).٧:١١خروج.(شود

. بسياري از پژوهشگران كتاب مقدس اين ديدگاه مشترك را دارند كه گرچه اين باليا تحت اللفظي هستند ولي همچنين كاربرد روحاني نيز دارند
.بگذاريد هر يك از باليا را از يك بعد بررسي كنيم

و دردناك: بالي اول )١٦:٢مكاشفه(زخم هاي بدخيم
و نفرت انگيز بر چه كساني فرود خواهد آمد؟ )١٦:٢مكاشفه(زخمهاي متعفن

و عيسي كفر مي گفتند○ . آنانكه به خدا

و كشتند○ . آنانكه امت خدا را شكنجه داده

و نشان او را ميپرستند○ . آنانيكه عالمت شيطان را دارند

.اشاره شده است كه ايمني جسم تنها در عيسي وجود دارد. بر جسم ميرسد"ااولين بال طبيعت

)٣آيه(دريا مبدل به خون ميشود: بالي دوم
)١٦:٣مكاشفه(وقتي دريا مبدل به خون شود چه بر سر مخلوقات دريا مي افتد؟

. هر موجود زنده اي در دريا ميميرد○

. يكسوم آبزيان ميميرند○

.وند بطور معجزه آسايي آنان را زنده نگاه ميداردخدا: هيچ چيز○

)٧ـ٤آيه(آبها تبديل به خون ميشود: بالي سوم
)١٦:٤مكاشفه(تحت بالي سوم چه رخ ميدهد؟

. زمين از سيل آبها پر ميشود○

و چشمه هاي آب تبديل به خون ميشوند○ . رودخانه ها

و بالنتيجه قحطي سختي رخ مين○ .مايد محصوالت تباه شده

:٤يوحنا(او تشريح كرد كه روح القدس در زندگي مثل چشمه آب زندگي است كه در هر زندگي ميجوشد. عيسي آب حيات است،در مقايسه
.اين آب خالص معرف خلوص عيسي است كه مراقب ماست). ١٤

)٩�٨آيه هاي(حرارت سوزان: بالي چهارم

چ )١٦:٩�٨مكاشفه(يست؟واكنش مردم از بالهايي كه بر سرشان مي آيد

. از گناهانشان توبه نموده به براي آمرزش بسوي خدا بازميگردند○

و اين مجازات بخاطر گناه نيست○  مسر هستند كه باليا ريشه طبيعي داشته

و از توبه گناهانشان سر باز زدند○ . آنان به خدا كفر گويي كرده
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به. حال صورت زشت گناه را ميبينيم و در حكم شيطان باقي ميمانند،سوي خدا كه رستگار كننده استدر عوض بازگشت كسي. خدا را لعن گفته
.كه ويرانگر است

و درد: بالي پنجم )١١�١٠آيه هاي(تاريكي

)١٦:١٠مكاشفه(بالي تاريكي بر كجا فرود آمد؟

. بر اورشليم○

و سلطنت جانور○ ).وحش( بر تخت

 بر يك سوم كل زمين○

و حال تاريكي تحت اللفظي بر زمين فرود مي آيدقدرت جانور مرد آنانيكه عيسي را رد نمودند آنكه نور جهان.م را به تاريكي روحاني هدايت نمود
در. حال خود را در تاريكي مي يابند. است آنانيكه از راه نوراني كه آنان را به حيات ابدي هدايت ميكند به بيراهه رفتند حال تاريكي مرگ ابدي را

.راف خود احساس ميكننداط

)�١-١٢آيه هاي(رودخانه بزرگ فرات خشك ميشود: بالي ششم

شر–اين بال زمين را به جدال نهايي در زمين رهنمون ميسازد و . محققان اين ستيز را به روشهاي گوناگون تعبير ميكنند. نبرد بزرگ بين نيكي
اريخ زمين همه جهان به يك منطقه وسيع كارزار تبديل ميشود وقتي كه شرير تالش به هر حال هركسي موافق است كه در خالل روزهاي آخرت

و خداست. ميكند كه امت خدا را نابود سازد و حال. نبرد نهايي درگيري بين شيطان نبرد عظيم در باغ عدن شروع شد زمانيكه گناه وارد دنيا شد
گر. به اوج خود خواهد رسيد و شر موضوع بنيادين. فته اند كه براي خدا باشند يا براي شيطانساكنين زمين تصميم خود را نبرد نهايي بين خير

در كدام سمت خواهيد بود؟ در خدمت چه كسي خواهيد بود؟: را روشن ميكند  

)٢١ـ١٧آيه هاي( زمين ميلرزد–خرابيها از هوا: بالي هفتم

)١٦:١٧مكاشفه(اوند صادر ميشود؟وقتي كه بالي هفتم فرود مي آيد چه كالمي از بازگاه خد

. همه چيز بپايان رسيد○

. بابل نابود شده است○

شد○ . حكومت شما ويران

و تحقير او نزديك به پايان بود منجي گريست و رنج "وقتي كه خون عيسي از صليب ميريخت
زدعبارت مشابه در پايان درگيري با گناه بانگ).١٩:٣٠يوحنا("همه چيز بپايان رسيد همه چيز بپايان":صدايي بلند اعالن خواهد نمود. خواهد

و رنج براي هميشه خواهند رفت).١٦:١٧مكاشفه("رسيد و درد و محبت تماما. گناه شد"عشق . چه كالم زيبايي. پيروز خواهند

)٢١ـ١٦:١٨مكاشفه(تحت بالي هفتم چه مصيبتي واقع خواهد شد؟

و يخ يك سوم زمين را فرا ميگيرد خورشيد خاموش ميشود هوا بشدت○ . سرد ميشود

و تگرگي عظيم فرو ميريزد○ و كوهها فرو ميريزند . يك زلزله عظيم جزاير
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و تقريبا○ و خورشيد ده برابر داغتر ميشود" سنگ آسماني بر زمين ضربه زده . آنرا نابود ميكند

 تقلب شيطان
و تقلب منحرف سازدشيطان همواره سعي نموده است كه مردم را گيج كند در اينجا برخي از آنها را كه در مكاشفه آمده.و امت خدا را با جعل

. است را ميبينيم

و روح القدس تشكيل شده است● و پسر تشخيص داده شده١٦شيطان نيز تثليث خود را دارد كه در مكاشفه. الوهيت تثليث از سه عنصر پدر
و پيامبر كذا و وحش .باند همچون اژدها

.همچنين بر تخت نشست) جانور(وحش. مكاشفه ميگويد كه خداي مقتدر بر تخت نشسته است●

و شفا يافت. عيسي زخمي مهلك يافت واز مرگ قيام كرد● .جانور شبيه پلنگ يك زخم مهلك خورد

.او پيامبر كذاب ناميده شده است.شاند جانور شبه بره شاخدار مردم را به گمراهي ميك. روح القدس همه مردم را به حقيقت رهنمون ساخت●

.شيطان مردم را به تمثال وحش دلگرم ميكند. خدا انسان را شبيه خود آفريد●

.حيات بخشيد) وحش(شيطان به تمثال جانور. خداوند در بشر روح حيات دميد●

و امتي فرست● و زبان مكاشفه(شيطان سه روح ناپاك قورباغه شكل را فرستاد.اد خداوند سه فرشته را براي اعالن پيامهاي نهايي براي هر قوم
.تا مردم را براي نبرد نهايي بر ضد خدا بسيج نمايند)١�:١٣

.شيطان عالمت وحش را ميبخشد. خداوند مهر خود را ارزاني ميدارد●

و از احكام او اطاع● و بر روي خداوند جماعت باقيمانده دارد كه در روزهاي آخر به عيسي ايمان دارند و به عيسي شهادت ميدهند ت ميكنند
.درياي شيشه اي سرودهاي شكر گزاري ميخوانند

و در نهايت به درياچه آتش افكنده ميشوند و تعاليم فاسد او را باور دارند .شيطان گروهي دارد كه دروغهاي او

او نميخواهد كه شما به عيسي آري بگوئيد. براي نابودي استهمه مجعوالت شيطان قسمتي ازعملكردهاي مخفيانه او براي بزير انداختن مردم
و مرگ است.و پيرو عيسي باشيد و فاجعه ولي شما. او ميخواهد تا باور كنيد كه خدا دشمن شماست. او نميخواهد كه شما بفهميد كه او باعث رنج

. وعده خدا را داريد كه شما را در روزهاي آخر رستگار خواهد ساختدر واقع شما. در مقابل شما كالم خدا را داريد. نبايد فريب شيطان را بخوريد
و از بالها شما را ايمن خواهد ساخت .خداوند با شماست

و ضمانتي كه در مزمور : آمده گوش فرا دهيد٩١به اطمينان

و خداي من هستي او به خداوند خواهد گفت. آنكه به خداي قادر مطلق پناه ميبرد زير سايه او در امان خواهد بود" من بر تو توكل. تو پناهگاه
و بيماري كشنده خواهد رهانيد. دارم و از تو مراقبت خواهد كرد. خداوند تو را از هر دام خطرناك وعده. او تو را در زير بالهاي خود خواهد گرفت

و سپر ميباشد و از حمالت. هاي امين او براي تو چون سالح وبايي كه در تاريكي. ناگهاني روز بيم نخواهي داشتاز بالهاي شب نخواهي ترسيد
و طاعوني كه در روشنائي كشتار ميكند تو را نخواهد هراساند تو.ميخزد تو را نخواهد ترساند و ده هزار نفر در اطراف اگر هزار نفر در كنار تو بيفتند

و. جان سپارند به تو آسيبي نخواهد رسيد هيچ بدي دامنگير تو نخواهد. مجازات گناهكاران را خواهي ديدتنها با چشمان خود خواهي نگريست
و زير سايه خداي قادر متعال بسر ميبري  و باليي بر خانه تو سايه نخواهد افكند زيرا تو به خداوند پناه برده اي او به فرشتگان خود دستور. شد

و محافظت كنند ر. ميدهد تا به هر راهي كه بروي از تو حمايت و مار.ا روي دست خود خواهند گرفت تا پايت به سنگ نخوردآنها تو شير درنده
و كساني را كه مرا. سمي را زير پا له خواهي كردو آسيبي به تو نخواهد رسيد خداوند ميفرمايد آنانيرا كه مرا دوست دارند نجات خواهم داد

و چون در زحمت بيفتند به كمك ايشان خواهم شتافت آنها وقتي دعا كنند دعايشان را مستجاب خواهم. ميشناسند محافظت خواهم كرد  ساخت
و سرافراز خواهم ساخت و نجاتشان خواهم داد. را خواهم رهانيد ."به آنها عمر دراز خواهم بخشيد
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و بازگشت عيسي فكر ميكنيد چه احساسي بشما دست مي و تسلي ميبخشد؟ وقتي كه به بالهاي هفت گانه دهد؟كدام عبارت بشما آرامي  

. گرچه ايام مشكل خواهد نمود ولي شما در دستان او آرام خواهيد گرفت. بياد داشته باشيد كه در عيسي شما ايمن از هر باليي خواهيد بود

چرا االن تصميم نميگيريد كه با آن گروه با شادي بر روي درياچه زالل مثل شيشه همچون موسي سرود شكرگزاري بخوانيد؟ آيا نميخواهيد
 تصميم بگيريد كه پيرو عيسي باشيد؟

و تار زندگي با ما خواهد بود او ما را در دستان خود ايمن. خدا زماني كه اخگرهاي آتش زبانه ميكشد با ما خواهد بود. خداوند در ساعتهاي تيره
او روز بروز كه با او زندگي ميكنيد بر شما نظر. او شما را مراقبت ميكند. او فرشتگان خود را خواهد فرستاد تا باعث نجات ما شوند. خواهد ساخت

و. ميكند و به او بگوييد كه او را انتخاب نموده آيا دعوت رايگان مسيح را براي حيات ابدي پذيرفته ايد؟ اگر نه همين االن سرفرود آوريد
و منجي شما باشد .ميخواهيد كه خدا

 دعا
م و آمين.متشكرم بنام عيسي. مرا ياري كن تا براي تو روز بروز زندگي كنم. نجي خود ميپذيرماي پدر هم اكنون من تو را بعنوان پروردگار  

 زمان در حال گذر است- بخش يازدهم-مروري بر مكاشفه

١٧�١٨مكاشفه  
او بايد يكي از اعضاي مخفي شبكه جاسوسي دشمن. اغلب مردم شهر ميپنداشتند كه او يك خيانتكار بود

 اورشليم محبوب را به قواي" بيش از حد اصرار كند كه قلعه شان را تسليم كنند؟ او احتماالچرا او بايد. باشد
و مشرك كه شهر را به محاصره در آورده اند فروخته باشد سرپرست افسران معبد)پاشور( بنابراين. ناپاك

و به كنده بست بن. اما آن نبي ساكت نشد. ارميا را كتك زده ي اسرائيل ميبايد تاديبو دادخواهي نمود كه
. اما او همچنان سخن ميراند. سپس زدكياي پادشاه ارميا را به سياه چال انداخت. خداي خود را بپذيرد

را. هيچكس گوش فرا نميگرفت. مردم مجبور به ترك شهر بودند كه نوميدانه رو به تباهي بود ماموران ارميا
.و از فرط گرسنگي بميردپائين تر فرستادند جايي كه در گل فرو رفته 

و درخواست ادامه ميداد مردم او با يكي از مهم ترين انتخاب زندگي. همچنان اين پيامبر دلير به التماس
به)٩ـ٢١:٨ارميا.(آنان مجبور به انتخاب بودند. واضح بود. خود روبرو بودند سپس خداوند به من گفت كه

م: مردم چنين بگويم و ديگري راه مرگاينك دو راه پيش روي شما در. يگذارم يكي راه زنده ماندن يا
و يا شهر را ترك كرده خود را به محاصره كنندگانتان بابلي ها تسليم كنيد و بيماري هالك شويد و قحطي .اورشليم بمانيد تا در اثر جنگ

آنانيكه. دروازه اورشليم را شكست قتل عام شدندبني اسرائيلياني كه از تسليم سر باز زدند وقتي كه دشمن. كالم نبي حقيقت را اثبات كرد
.و نسل آنان توانستند سرانجام براي بازسازي قوم خود بازگردند–توانستند از شهر بگريزند زنده ماندند 

با. زمان تصميم فرا رسيده است. يك پيام فوري براي ما ارسال ميكند١٨و١٧مكاشفه بل خارج هركسي كه ميخواهد زنده بماند بايد از
 اي خلق من از اين".:يوحنا آشكارا اين موضوع را اظهار ميدارد. اگر چنين نكرده ايد االن زمان فرا رسيده است. را ببينيد)١٨:٤مكاشفه.(شود

و خود را با گناهانش آلوده مسازيد وگرنه شما نيز به همان مكافات خواهيد رسيد ا كردن حيات ابدي بيرون آمدن از بابل يعني پيد."شهر دل بكنيد
و اطاعت كامل از وي .در ملكوت عيسي مسيح
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شد�١٦�١در مكاشفه بالهاي هفت گانه كمي قبل از بازگشت عيسي. آموختيم كه هفت بال به كساني كه عالمت شيطان را دارند نازل خواهد
و حال ميگويد. واقع خواهند شد ميدانيد كه چه چيزي رخ خواهد داد پس در باره آن چه بسيار خوب. يوحنا تاثير باليا را فهرست نموده است

؟)خارج از بابل(يا در جهت خدا) داخل بابل( در جهت شيطان–خواهيد كرد؟ در كدام جهت خواهيد ايستاد 

. داشته باشيم١٨و١٧بگذاريد نگرشي بر مكاشفه

)١٧مكاشفه( فاحشه بزرگ،سقوط بابل

بر.٣ـ١آيه .اي ديدن داوري فاحشه بزرگ فرا ميخواندفرشته اي يوحنا را

.بابل توصيف شده است. فاحشه بعنوان بابل شناخته شده است.٦ـ٣آيه

و رهبران آشكار شده است.١٨ـ٦آيه .رابطه بابل با اقوام ديگر

(هفت صدا مجازات بابل را اعالن ميدارد )١٨مكاشفه.

دو صدا از آسمان. الف  
د.٣ـ١آيه شدتوسط فرشته اي .ر آسمان اعالن گرديد كه بابل ويران

و ويراني بابل را اعالم ميكند.٨ـ٤آيه .خدا امت خود را از بابل به بيرون فرا ميخواند

سه صدا از زمين.ب  
. پادشاهان زمين براي شكست بابل زاري ميكنند١٠�٩آيه

شدثروت انب. بازرگانان زمين بخاطر شكست بابل ماتم گرفته اند١٧ـ١١آيه .اشته آنان ناپديد

و سرمايه داران بخاطر شكست بابل عزاداري ميكنند٢٠ـ١٧آيه . كشتيداران

دو صداي ديگر از آسمان.پ  
و متحدانش ميباشد. فرشته اي سنگ آسياب را به اقيانوس مي اندازد٢٤ـ٢١آيه هاي .اين بيانگر انحطاط بابل

 هويت بابل
. را بخوانيد٦ـ١٧:١مكاشفه

)�:١٧مكاشفه(شاني فاحشه چه نوشته شده است؟در پي
 بابل بزرگ فروريخت بخاطر زناكاريهايش با پادشاهان زمين○

 بابل بزرگ فاحشه اي كه بر آبها نشسته است○

و فساد در دنيا○  بابل بزرگ مادر فاحشه ها

)�:١٧مكاشفه(در پيشاني فاحشه چه نوشته شده است؟
زن○ اكاريهايش با پادشاهان زمين بابل بزرگ فروريخت بخاطر  
 بابل بزرگ فاحشه اي كه بر آبها نشسته است○

و فساد در دنيا○  بابل بزرگ مادر فاحشه ها
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را).�آيه(فكر ميكنيد كه چرا يوحنا متحير شد؟ و اجتماع شما و خانواده آيا تا كنون حس كرده ايد كه ميخواهيد مسيحي باشيد ولي دوستان
و استوار بماند؟ در درسهاي گذشته كشف كرديم كه بابل تحت فشار بگذارند؟  يك شخص چه ميتواند انجام دهد كه در تعهدش با عيسي محكم

اين نوع برج يا زيگورات مكاني بسيار.برويم جايي كه برج بابل شرح داده شده است٩ـ١١:١ميتوانيم به پيدايش. نام يك امپراطوري كهن بود
در. عبارت بابل يعني دروازه خدا. بودمرتفع بعنوان معبد بت پرستان بابل مكاني ساخته شده توسط دست بشر بود كه مردم بتهاي گوناگوني را

را. ميان خداي آسمانها ميپرستيدند و بطور ناگهاني ديگر نتوانستند زبان يكديگر در برج بابل مردم شروع به سخن گفتن بزبانهاي ديگر نمودند
و دگرگوني. بفهمند و بر همريختگي. عظيمي رخ داده بوداغتشاش  يك اختالط مذهبي–بهمين علت است كه گفته شد بابل در اغتشاش

و غلط .درست

و كيش ها كه بطور كامل از تعاليم و فرقه ها در كتاب مكاشفه بابل سمبل يك سازمان مذهبي
ساي قرون وسطي روم همانطور كه در تاريخ ديديم سيستم كلي. كتاب مقدس تبعيت نميكنند ميباشد

و مذهب را با هم متحد كرد اين سيستم مذهبي مشابه دوباره تا قبل از اينكه عيسي بيايد. حكومت
. نقش بازي خواهد نمود

در كليساي. هميشه بخاطر داشته باشيد كه كتاب مقدس در باره يك سيستم مذهبي سخن ميگويد
و همچنين در شاخه هاي مختلف كليساي  پروتستان بسياري از ايمانداران عالي وجود دارند كاتوليك

و او را مخلصانه دوست دارند. كه خدا را عبادت ميكنند آنان نقش بسيار. آنان خدا را خدمت ميكنند
و بنام عيسي مسيح دنيا را خدمت ميكنند يك. مثبتي در جوامع خود دارند اما همه مسيحيان بايد

و حساس داشته باشن و ديگر اصالح طلبانيكه صد ها سال.دانتخاب بحراني و مارتين لوتر آنان بايد راست قامت بايستند همانطور كه جان هس
. قبل ايستادند

و وحشت يافتند بسياري از اين افراد دلير از روحانيون كليساي كاتوليك بودند ولي در مطالعات كالم آنان چيزهايي را كشف نمودندآنان با ترس
وت بشري را با تعليمات الهي مخلوط كرده استكه كليسا تعليما و آمرزش و اين سنتهاي بشري حقيقت الزم عهد جديد در باره فيض خدا

به پروتست اصل واژه پروتستان از اعتراض شدند بنابراين آنها مجبور به اعتراض يا در زبان انگليسي پروتست رستگاري را تحريف نموده است
تعاليم غلط كليسا مي آيد  

:ارتين لوتر پدر كليساي لوتريان نگرانيهاي بسيار دارد اما او اعتراضات خود را در پيرامون سه نقطه كليدي گزاردم

رستگاري راههايي را براي كليساي رومن كاتوليك براي تضمين است رستگاري فيض هديه رايگان تنها با ايمان به خدا نجات مي يابندم مردـ١
و شا و استحصال لياقت .يستگي ايجاد نموده استكسب

و راهنمايي كفايت ميكند  كليساي.خداوند براي اضافه يا حذف كردن چيزي به كالم او هشدار داده است. كتاب مقدس در حد كمال براي تعليم
و تاسيس ميكند اظهار داشته است رومكاتوليك و رسوم مضافا. كه شوراي كليسا حقيقت را ثبت و همچنين اينكه بيان داشته كه سنت  بشري

.كالم ميتواند حقيقت را نيز تشكيل دهد

و كتاب مقدس را ميخواند.همه مسيحيان كاهناني هستند كه براي مسيح خدمت ميكنند .روحاني تنها كسي نيست كه خدمت ميكند

آب(تعميد ديگر تعاليمي كه با شاخه هاي كليساي پروتستان مشخص شده اند شامل از.برخالف آب پاشيدن استكه) فرو رفتن كامل در  اطاعت
و نيايش در روز هفتم كه سبت ميباشد كه همچنين مخالف عبادت در روز اول هفته است ده فرمان .كه مخالف هر گونه تغييري در فرامين است
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و درست است بم چراغي است كه در مسير راه زندگي تابان است. خداوند بما ميگويد كه كالم او صادق ا در كتاب مكاشفه ميگويد كه او همچنين
و سيستم مذهبي بشر منحط خواهد گرديد و گروهها كه تعليم اساسي. تعليم بشر ساقط خواهد شد اين مسئوليت ماست كه از آن نوع كليسا ها

و منحرف ميسازند . بيرون بيائيمكتاب مقدسي را با اصول تعاليم بشري مخلوط

١٧مكاشفه :  را بخوانيد١٨ـ٧

. روشهاي گوناگون منحط بوده اندازمسيحيان در طول قرنها نظاره گر بسياري دين عبارت كليدي در آيات گهگاه مردم را گيج ميكنندچن

١٧:٨مكاشفه. مردم زمين حيرت زده خواهند شد وقتي كه ببينند
○ به فاحشه حمله كند جانورياوحش  

○ و حال نيست دوباره ظاهر شود  جانوري كه بود
○ و عيسي را بپذيرد  جانور تغيير كيش داده

١٧:٩مكاشفه: يوحنا گفته بود كه جانور هفت سر معرف
○  هفت قوم ميباشد كه تحت سلطه قدرت زن در خواهند آمد
○  هفت روز در طول مدتي كه زن بر زمين حكمراني خواهد كرد

○  هفت كوه كه زن بر آنها خواهد نشست

١٧:١٠مكاشفه: از اين هفت پادشاه. كه هفت پادشاه در اين رويا دخيل هستنديوحنا همچنين گفت
○ و يكي هنوز نيامده است  پنج تن سقوط كرده يكي هست

○ و سه تن از آنان به او حمله خواهند كرد  چهارتن او را پشتيباني كرده
○ ت كنند يكي از آنان زن را پشتيباني خواهد نمودو يكي ديگر پرستش پنج تن از آنان از تمام قدرت خويش استفاده نموده تا امت خدا را محافظ

.تمثال جانور را تحميل خواهد كرد

١٧:١٢مكاشفه: ده شاخي كه زن را حمل ميكند بيانگر
○ و آزار رنج خواهند برد  ده سال كه طي آن مردم از جفا

○  ده پادشاهي كه هنوز بپادشاهي نرسيده اند
○ ب و به زن حمله ميكنندده قوم كه سوي خدا بازگشت نموده  

و بي اثر نمايند تا شيطان نميخواهد كه خدا برنده شود. اين آيات بما ميگويند كه اقوام ائتالفي را تشكيل خواهند داد كه ملكوت خدا را خنثي او
اي. آخر ميجنگد و سقوط قومها يك سري نمايش ديده را.متا اين نقطه در كتاب مكاشفه از ظهور  خداوند يك سلسله امپراطوري هاي جهان

و بما جزئياتي در باره وقايعي كه قبل از آمدن مسيح فهرست را نموده  خداوند دوباره تاريخ،در توصيف سقوط بابل. نشان ميدهدرخ خواهند داد
و حوادث را از ظهور بابل كهن تا آمدن مسيح را خالصه ميكند و عبارات به بحث ميتوانيم تفسيرهاي گون. اقوام اگوني را در باره واژه هاي خاص

آيا در بابل خواهيم ماند يا از آن خارج خواهيم اين چيزي است كه ما بايد به آن متمركز شويم. بگذاريم اما موضوع بنيادين بوضوح مشخص است
.تمام كساني كه بر ضد خدا متحد شوند شكست خواهند خورد.شد؟بابل سقوط كرده است
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. را بخوانيد٢ـ١٨:٢١و�ـ١٨:١فه مكاش

)كساني كه از بابل بيرون نروند چه مجازاتي را سهيم خواهند شد؟ ١٨مكاشفه :)
○ و به چاه بي انتها يي براي هزار سال افكنده خواهند شد  آنها در گناهان زن سهيم خواهند بود
○ و بدين صورت وفاداري خود را به خدا نشان دهندآنان بايد براي تخريب بابل كمك كنند  

○ و باليا را دريافت خواهند كرد  آنان در گناهان زن شريك شده

به هر حال بياد داشته باشيد كه خدا همچنين بما ميگويد.اين يك كار خطير است. يك تصوير ترسناك را نقاشي ميكند١٨�١٧مكاشفه فصل
و كساني كه دايما شدگناه ميكنند براي هميشه"كه گناه و معاشرت با خدا باشيم.ساقط خواهند . روزي قادر خواهيم بود كه رو در رو در ركاب

و شادي ما مداخله نمايد احتمال اينكه با تصميم. اما اين فصلها به مردم هشدار ميدهند. هيچ نيروي شرارتي هرگز نخواهد توانست در آرامش
بما صحنه اي روشن١٧:١مكاشفه با رد كردن خدا دوستي او را هميشه از دست بدهيمغلط بطور ابدي زيان ببينيم وجود دارد ممكن است كه 

.در ميانه سرنوشت بد بابل را نشان ميدهد

١٧:١چه نام ديگري به عيسي داده شده است بره خدا؟ مكاشفه
○  ستاره صبح وفادار

○ و شاه شاهان  سرور سروران
○  محبوب

ك ١٧:١ه به عيسي وفا دار بمانند داده شده است؟ مكاشفه چه نام ديگري به كساني
○ و وفاداران  برگزيدگان

○  باقيماندگان وفادار خداوند
○ و بره  كاهنان خدا

و ولينعمت.وعده شگفت انگيزي در اين آيه وجود دارد بطور ساده عيسي مسيح بعنوان پادشاه. او شهريار شهرياران است. استمعيسي ارباب
. بعنوان پادشاه متعال بر اوج قله ابديت.دشاهان سلطنت خواهد نمودپا

مدر ميان. همچنين يك اميد شگفت انگيز در اين آيه وجود دارد مي.ي آيند اين هياهوي سقوط بابل ابرهاي سياه و جرياني از نورهاي آسمان غرد
م. درخشان از آسمان به پائين مي آيند اي؟ چرا. ديگران با اطمينان به باال مينگرند. يپوشانندبرخي بطور غريزي صورت خود را زيرا اين لحظه

و خدا ميگويد امن براي شما مرد. شما برگزيدگان من هستيد. شما متعلق بمن هستيد. باشيدآراماست شديد از نبرد من شما را بعنوان فرزند.مه
اخوانده خود پذيرفت و آغوش من آرام.مه و در دستان .چه ضمانت باورنكردني از خداي حيرت انگيز داريم. گيريدپس بياييد

و هابه اين قولها. اين طريق خدايي است كه هست. عهد ميباشدتخدا پر از تضمين . گوش فرا دهيدو وعده

�:١١٨مزمور. خداوند با من است پس نخواهم ترسيد انسان چه براي من ميتواند بكند
٨:٣١روميان ك سي ميتواند بضد ما باشد؟اگر خدا با ماست چه  
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و يا آيا.چه اتفاقي ممكن است سبب شود كه مسيح ديگر ما را محبت نكند�٨:٣٩�٣٨�٣روميان و مصيبتي پيش مي آيد زماني كه ناراحتي
و جفايي روي ميدهد يا؟كه مسيح ديگر ما را دوست ندارد آيا علت اينست.سختي و و تنگدستي هستيم با خطر مرگو يا زماني كه در گرسنگي

زيرا من يقين ميدانم كه هيچ چيز نميتواند محبت مسيح را از ما باز؟ آيا اينها نشان دهنده اينست كه خدا ما را ترك گفته است؟روبرو ميشويم
و نگرانيهاي فردا نيز  و نه قدرتهاي جهنم هيچيك قدرت چنين كاري را ندارند حوادث امروز و نه زندگي نه فرشتگان قادر نيستند داردنه مرگ

و در عمق اقيانوسها هيچ موجودي نميتواند ما را از محبت خدا كه در مرگ فداكارانه خداوند ما عيسي  خللي در اين محبت وارد كننددر اوج آسمان
.مسيح آشكار شده محروم سازد

د- ��٧:فيليپيان و هر چه الزم و فراموش نكنيد كه براي هيچ چيز غصه نخوريد در عوض براي همه چيز دعا كنيد اريد به خداوند بگوئيد
براي جواب دعاها از او تشكر نمائيداگر چنين كنيد از آرامش خدا بهره مند خواهيد شد آرامشي كه فكر انسان قادر به درك آن نيست اين آرامش 

و آسايش خواهد بخشيد و دل شما كه به عيسي مسيح ايمان آورده ايد راحتي .الهي به فكر

و هر روز تا خداوند و به او متوسل شويد عيسي بيايدزمانيكهميخواهد بداند كه او امروز با ما قدم خواهد زد سپس. دست خود را بسوي او گرفته
.خدا در مسير خوب شما را راهنمايي خواهد كرد. آرام باشيد 

مناجات  
و وجودي مملو.بارالهي در اين لحظه به تو توسل مينمايم اي. از شرمساري با باري از گناه و راهنماي من بوده از آن زمان كه خود. همواره هادي

و دستگيري نمودي.زدم را شناختم بر طبل بيعاري و شفيق هدايت و مرا مانند پدري دلسوز همواره به تو نيازمندم. ولي رحمتت همواره با من بود
و ميخواهم كه در تم و مغفرت دارم .آمين.بنام عيسي مسيح. امي امور زندگيم با من باشي تا كه رستگار شومو با شكر گزاري از تو طلب رحم

 آيا خدا منصف است؟- بخش دوازدهم-مروري بر مكاشفه

٢٠و١٩مكاشفه
و اونم جنگزده بود. جنگ كه شروع شد از خرمشهر به شيراز رفتيم و فقط يه نام داشتيم  يه بابام در خرمشهر. همه چيزمونو از دست داده بوديم

و برادرام. خالصه سالهاي تاريك جنگ گذشت. نا اميدي پشت نا اميدي. لنج ماهيگيري داشت كه در اثر پرتاب راكت غرق شده بود و خواهر من
و ساموني گرفتيم و سر و زندگي شديم. هر يك ازدواج كرديم. به مدرسه رفتيم در.و صاحب كار مثل يك نمايش تئاتر غم انگيز بود كه خودتو

و ميشه يه خاطره از نمايش. يكي از نقش ها ميبيني و از تئاتر بيرون اومدي ديگه اون نقشها هم تموم ميشن ما. ولي نمايش كه تموم شد زندگي
و زندگي روي خوشش رو دوباره بما نشون داد. هم خاطره شد و مصيبتها تموم شد و گرسنگيها . تمام نااميديها

 پايان شب سيه سپيد استدر نا اميدي بسي اميد است

 بازگشت دوباره عيسي
 را بخوانيد١٦ـ١٩:١١مكاشفه

 او عميق تر به آسمان نگريست١١:١٩در مكاشفه).٢�١:مكاشفه(در طي روياي هفت مهر يوحنا از ميان يك درب باز به آسمان نگاه ميكرد
شدسپس قسمت داخلي آسما.و يك صندوق ديد كه محتوي ده فرمان است و در كمال آراستگي.ن بر او هويدا يوحنا عيسي را ديد كه با اقتدار

سربازان لباسهاي. عيسي از ميان يك راه ستاره اي به پايين ميتازد كه قواي آسماني سواره نظام او را همراهي ميكنند. بر روي اسبي سوار است
در.ي سوارند كه گويي رنگ برف دارندهر يك بر اسبهاي. يكدست كه از كتان لطيف درست شده برتن دارند به سوي كجا ميروند؟ به سوي زمين

. آستانه قرار دارند
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و مانند يك فرمانده ظفرمندمي آيد چه. در رويا يوحنا عيسي را ديد كه بسوي زمين با اسبي سپيد يوحنا گفت كه چشمان عيسي شبيه
)١٩:١٢مكاشفه(بود؟

 مانند الماسهاي درخشان○

ه○ اي آتش شعله  
 چشمان يك فرشته○

)١٩:١٢مكاشفه(يوحنا چه چيزي را بر سر عيسي ديد؟

 تاج○

 يك رنگين كمان○

 يك حلقه از ستاره هاي درخشان○

)١٩:١٣مكاشفه(عيسي چه لباسي بر تن داشت؟

 نور درخشان○

 يك رداي سفيد خالص○

 جامه خون آلود○

)�١٩:١كاشفهم(چه چيزي از دهان او بيرون مي آمد؟

 يك شمشير تيز○

 يك طومار از كالم خدا○

 رودي از آب حيات○

براي تاكيد اين. در درسهاي گذشته آموختيم كه جامه سفيد خالص بيانگر عدالت عيسي است كه او به همگان بعنوان هديه رايگان عطا ميكند
و آسبها همگي برنگ سپ و خلوص آسمان سواركاران و فديه مهم .يد پديدار ميشوندقرباني

و درجه بر شانه هايشان باشد و افسران نيز بهمين صورت شناسايي. براي سربازان متداول است كه اتيكت بر سينه داشته سربازان آسماني
. ميشوند

)�١ـ١٩:١١مكاشفه(چهار نامي كه به عيسي در اين رويا داده شد چه بودند؟

اهان پادشاه پادش– شفيع– پسر انسان– مسيح○  
حق○ و اهللا- نامي كه عيسي فقط ميداند– امين و سرور سروران– كلمه  شاه شاهان

 نخست زاده سپاه– كاهن اعظم– ميكائيل– ملكيصدق○

و شما هستند .به آن تفكر كنيد. اسامي عيسي وعده هاي عالي براي من



 مكاشفه

76 

حق- و .او اصالت خالص است كسي كه به وعده اش پايبند است. قابل مورد اطمينان"عيسي بهترين دوست شماست كامال: امين

و انديشيدن در باره. او خدا را براي ما قابل درك مي نمايد. عيسي خداگونه زيست:اهللا كلمه- بهمين خاطر است كه هر روزه نياز به مطالعه
.زندگي عيسي داريم 

و سرور سروران- شك. اين لقب ملوكانه عيسي است: شاه شاهان  بر شيطان"عيسي كامال.ي وجود ندارد كه او بر جهان فرمانرواستهيچ
.پيروز شد

:سمبل ها در اين صحنه: نكته

عبرانيان( كتاب مقدس يا كالم خدا: شمشير:١٢(

فرشتگان: آسماني قواي  
شد: خون بر روي لباس عيسي )٢١-١:١٧اول پطرس(خون او كه براي گناهان ما ريخته

دالت او كه با آن گناهكاران را مي پوشاندع:جامه سفيد عيسي  
و توانايي: عصاي آهنين :٢٣ مزمور؛١٨ـ١٠:٧يوحنا.(همچنين شبان آن را براي محافظت از گوسفندان بكار ميبرد. سمبل قدرت(

 نابودي گناهكاران در هنگام بازگشت عيسي
. را بخوانيد٢١ـ١٩:١٧مكاشفه

و. ميباشد١٧و�١ در فصلهاي اين آيات نمايانگر دوباره نبرد نهايي وقتي كه عيسي
فرشتگانش از آسمان به زمين مانند سواره نظام نازل ميشوند نتيجه نبرد اعالن خواهد 

.شد

او آمدن عيسي را به سوي گناهكاراني كه توبه.و يوحنا تصوير ديگري را ارائه ميدهد
خ ).١٩:١٧مكاشفه(داوند نكرده اند را توصيف ميكند بعنوان دعوتي براي شام بزرگ

وقتي عيسي بيايد همه. بسيار متفاوت است٩اين داستان از شام عروسي بره در آيه
دو. افراد بشر يكي از دو شام را پذيرفته اند و نه در هر . هر فردي در اولين عروسي دعوت شده در عروسي بره. ما ميتوانيم در يكي حاضر باشيم

و شدآنهايي كه از پيوستن امتناع اولين شام. ما بايد يك يا ديگري را انتخاب كنيم. شام خداوند بزرگ: رزند بطور اتوماتيك جزو دومين خواهند
.دومين معرف مرگ ابدي است. معرف حيات ابدي با عيسي است

و شر چه كساني در دو سو عليه يكديگر ميجنگند؟ )١٩:١٩مكاشفه( در نبرد نهايي بين نيكي

ز○ و لشكر او ميجنگند جانور پادشاه و قواي آنان بر عليه عيسي كه سوار بر اسب سفيد است .مين

و تمثال جانور ميجنگند○ و پادشاهان زمين بر ضد بابل  جانور

و لشكرهايشان ميجنگند○ و سپاه او بر ضد پادشاهان زمين . اژدها

كه– به نابودي كامل كساني كه به رژيم سياسي٢١و٢٠در آيات و حقيقت او پيوستند اشاره شده است مذهبي .بر ضد خدا

و كساني كه از او حمايت نمودند در اين نبرد نهايي چه واقع شد؟ )١٩:٢١�٢٠مكاشفه(به جانور

ك○ و حاميان آنان به اسارت برده شدند تا زمانيكه تصميم گرفته شود با آنان چه و با شمشير نابود شدند و پيامبر دروغين دستگير .نند جانور

و حاميان آنان بخشوده شدند○ و گناه خود را نسبت به خدا اقرار ميكنند آنان و پيامبر دروغين دستگير شده . جانور
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و مابقي حاميان آنان با شمشير كشته شدند○ و به داخل درياچه آتش افكنده شدند و پيامبر دروغين اسير شده . جانور

او(نكه با شمشير خدا كشته شدندهمه به درياچه آتش انداخته شدند يا اي  نه با انتخاب–نابودي كامل گناهكاران. هيچيك زنده نماندند). كالم
(كتاب مقدس او را سرور سالمتي ناميده است. عيسي نميخواست كه چنين اتفاقي بيفتد. خدا بلكه با انتخاب خودشان را).٩:٦اشعيا. او جنگ

ن. دوست ندارد و بردبار بود. شيطان آنرا هزاران سال قبل در آسمان شروع كرد. كرداو اين نبرد را آغاز "او عميقا. براي هزاران سال عيسي شكيبا
و و بدنهاي بيمار و قساوتهاي جنگ و كودكاني كه به آنان آزار جسمي رسيد و براي زناني كه به ايشان تجاوز شد براي خانواده هاي گرسنه

و اند و شكنجه شده گريست و خالق آسماني ناظر باشيم كه گناه چقدر. وهگين بود رنجور به گناه اجازه داده شد كه حركت كند كه ما انسانها
موضوع نبرد عظيم روشن خواهد.هر آفريده اي خواهد فهميد كه گناه چيست. ما هرگز نميخواهيم كه گناه بار ديگر به سطح بيايد. مرگبار است

.شد

و خودكامگي خودش بيرون بياوردبراي هزاران سال خدا كار ميك و. رده تا بشر را از غرور او به اين جهان آمد كه مثل بشر بدنيا بيايد كه بي عيب
و فديه براي نجات ما بر روي صليب بميرد و مثل قرباني اما بر خالف. او بوضوح نشان داد كه شخصيت خدا شبيه چيست. معصوم زندگي كند

خ را. عيسي گفت اكنون زمان پايان رنج گناه رسيده است. دا كه رستگاري را تقديم نمود پشت ميكنندهمه اينها خيلي از مردم به او هميشه ما
و نميخواهد كه هيچكس هالك شود و مهربان است و عدالت پيمانه. ولي زمان اصالح فرا رسيده است).٣:٩دوم پطرس(دوست دارد شفقت

.خواهد شد

ناميده) ميلنيوم(بر روي زمين يك دوره هزار ساله خواهد بود كه هزاره. گناه در اين زمان به آخر خواهد رسيدكتاب مقدس شرح ميدهد كه چطور
واژه هزاره از زبان التين كهن براي ترجمه هاي كتاب. نميتوانيم آنرا در كتاب مقدس بيابيم" هزاره"برغم استفاده وسيع اين واژه. ميشود

و نيوم يعني سال:ز دو كلمه التين تشكيل شدها. مقدس اقتباس شده است  كه٢٠مكاشفه. ميله يعني يك هزار  به ما كمك خواهد كرد
.بفهميم چه وقايعي در طي اين هزار سال بوقوع ميپيوندد

 قافله به منزل رسيد- بخش سيزدهم-مروري بر مكاشفه

٢١�٢٢مكاشفه  
و جايي شبيه ابر كه و خيالي و عود مينوازند نيست بهشت مكاني مبهم و چنگ مكاشفه بهشت را مكاني واقعي با مردمي واقعي. روحها نشسته

.يوحنا جزييات مهمي بما عرضه ميدارد. بهشت مكان فعاليتهاي شگفت انگيز است. بيان ميدارد

 را بخوانيد�ـ٢١:١مكاشفه

و شر تمام شده است و زمين جديد در شرف. خود را انجام داده است كار،آتش تطهير كننده خدا. نبرد نهايي بين نيكي حال فصل جديد آسمان
.آغاز شدن است

و مرگ ديگر تمام شد . درست مثل آغاز آفرينش–خدا همه چيز را نو آفريني ميكند. دقت كنيد كه يوحنا بما اطمينان ميدهد كه دنياي كهنه گناه
نو. او چيزهاي كهنه را وصله نميكند . مي آفرينداو همه چيز را از

و گناهكار ان نابود شدند؟  كتاب مقدس به چه چيزي ميگويد براي هميشه تمام ميشود پس از اينكه گناه
:٢١مكاشفه((
و هر گونه دردي كه بر روي زمين از آن رنج كشيديم○ . همه خاطرات عزيزانمان كه از دست رفته اند ياد آوري همه گناهان گذشته

و پاهاي○  عيسي از مصلوب شدن زخمهاي دست

و چيزهاي پيشين، گريه،غم، مرگ، اشكها○  درد
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را. او از فرشتگان نميخواهد كه اشكهاي ما را پاك كند. سبحان اهللا كه چه خداي خوبي داريم او از شما نميخواهد كه اشكهاي همسايگان خود
به. خدا خودش اينكار را خواهد كرد. پاك نماييد و توجه داردچرا؟ زيرا او نسبت و شما دلسوز است او در هنگام خاكسپاري يك عزيز آنجا. من

و نوميدي نزد ما بوده است. او نزد ما بود وقتي كه از پيشرفت سرطان ناله ميكرديم. بود وقتي كه قلبهاي شما شكست . او در تمامي لحظات غم
دس. او با ما اشك ريخته است و با روح القدسش و حمايت كرده استاو كنار ما ايستاده و ما را تسلي داده كه. تان ما را گرفته اما او مايل بوده

و رنج براي هميشه پايان دهد. بيش از اينها براي شما انجام دهد حال او ميتواند.و حال آن كار تمام شده است. او مشتاق است تا به گناه
و خشنو. اشكهاي ما را پاك كند"حقيقتا و مسرت دايمي خوش آمد گويد"دي است كه شخصاحال براي او اوج لذت . ما را در شادي

و زمين جديد  آسمان
ما حس ميكنيم.و همه چيزهايي كه بر شمرده شد قابل تشخيص است–همه چيز نو ميشود

و ساختمانهاي طاليي درخشان هستيم و درختان ما هنوز ميتوانيم. كه در خانه در ميان گلها
و سالم متبدل شده اندعزيزانمان را تشخ و بي نقص . يص بدهيم حتي با اينكه به شكل كامل

حتي اگر عكسي از مادر بزرگ را در عروسيش ديده ايم باز هم ميتوانيم او را در آنجا
ديگر نويسندگان كتاب. پس در بهشت ما يكديگر را تشخيص ميدهيم. تشخيص دهيم

.مقدس به ما نگاه اجمالي ديگري ميدهند

. شير مانند گاو كاه خواهد خورد–�٢:��يا اشع●

و در آن زندگي خواهند كرد-٢١ آيه● . مردم خانه ها خواهند ساخت

و آنرا تناول كنيد–٢٢ آيه● و ميوه بكاريد . شما قادر خواهيد بود كه سبزيجات

.تندحواريون عيسي پس از قيام وي او را شناخ. ما يكديگر را خواهيم شناخت-٢ لوقا●

و بره با هم خواهند بود–�:١١ اشعيا● بز. حتي گرگ و و كودكي با آرامش در كنار آنان زيست خواهد نمود. پلنگ و شير .گوساله

.و لنگ خواهد خراميد. ناشنوا خواهد شنيد. نابينا خواهد ديد. همه چيز دگرگون ميشود– ���:�٣ اشعيا●

زم٢١ـ٢١:٩مكاشفه و نشان ميدهد كه زندگي در آن شهر به چه شكلي خواهد بود،ين نو شده در مورد پايتخت . اورشليم جديد توضيح ميدهد

؟) شهر مقدس(يوحنا اورشليم جديد )٢١ـ٢١:٩مكاشفه(را چگونه تشريح ميكند

طال○ و خيابانهاي شهر از .ي خالص ساخته است مانند سنگهاي گرانبها ميدرخشد دوازده دروازه دارد كه از مرواريد ساخته شده

و انديشه بشر است ما مجبوريم منتظر بمانيم تا اينكه روزي آنرا ببينيم كه شبيه چه خواهد بود○ . زيبايي آن ماوراي تصور

و تميزتر است○ . شبيه شهرهاي زمين است فقط بزرگتر

و چه خدايي داريم و اجسامي كه شهر از آن ساخته شده سمبلي. چه شهري  از يك خوش آمدگويي قلبي است كه منعكس كننده حتي مواد
را١٠:٧متي(در كالم عيسي دروازه ناميده شده براي ورود به زندگي ابدي. يوحنا بما دروازه هاي مرواريدي را نشان ميدهد. شخصيت خداست

مر).١٣:٤٦متي(او همچنين آنرا مرواريد با ارزش ميخواند) ببينيد طال. دمان برگزيده استدوازده طايفه اسرائيل معرف و خيابانها از ديوارها
. او بهترينها را به كساني كه او را برگزيده اند ميبخشد. شالوده هاي شهر مانند جواهر گرانبها ميدرخشد. ساخته شده است
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كدام مصالحي كه شهر از آنها وقتي كه به زندگي شخصي خود فكر ميكنيد چه چيزهايي را ميبينيد بعنوان گواه كه خدا براي شما دوست دارد؟
ساخته شده در نظر شما بهترين هستند؟ چرا؟ بنظر مكان شگفت انگيزي ميرسد اينطور نيست؟ آيا ميدانيد كه خدا همچنين براي شما مسكني 

و خواهيم ساخت).٣ـ١٤:١يوحنا(خاص تدارك ديده است؟ يك خانه ييالقي ممكن است. همانطور كه اشعيا نبي گفت ما خانه خود را طراحي
نويسندگان كتاب مقدس در باره ساختن وكاشتن صحبت ميكنند ولي چه كسي. براي خود در يك منطقه زيبا بسازيد كه هميشه در رويا داشته ايد

و جالب توجهي براي ما  خواهد ميداند كه تمدن واالي خداوند چه تكنولوژي مدرني خواهد داشت؟ شكي نيست كه خالق جهان چيزي شور انگيز
. داشت

. را بخوانيد�ـ٢٢:١و همچنين مكاشفه٢٧ـ٢١:٢٢مكاشفه

.بگذاريد به درك خود از شهر عظيم بيفزاييم

)٢١:٢٢مكاشفه(چرا در شهر مقدس معبدي نيست؟

. زيرا معبد در خارج از شهر قرار دارد○

. زيرا نجات يافتگان معبد را در طي هزار سال در شهر خواهند ساخت○

و بره معبد هستند○ .زيرا خدا

چه كسي نياز به معبد دارد؟. ولي در اورشليم جديد او را رو در رو خواهيم ديد. آيا اين براي ما قابل فهم است؟ ما براي پرستش به كليسا ميرويم  

)٢١:٢٣مكاشفه(چه چيزي شهر را نوراني ميكند؟

و بره○ . جالل خدا

و دو ماه○  سه خورشيد

.اي نوراني از خيابانهاي شهر ميتابند پرتوه○

)�٢١:٢مكاشفه(يوحنا چه چيزي را ميگويد كه در شهر وجود ندارد؟

و همه بزرگسال هستند○ . در آنجا كودكي وجود ندارد

. در آنجا شب نخواهد بود○

. در آنجا باران نخواهد باريد○

)٢٢:١مكاشفه(از تخت خداوند چه چيزي جاري است؟
.دي زالل از آب حياترو○

. يك راه نوراني كه شبيه رنگين كمان است○

 جرياني بي پايان از فرشتگان نوراني○
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ميوه اي از درخت حيات كه در كنار رود رشد ميكند سمبل شفاي ابدي. فكر كنيد هر وقت كه از اين آب مينوشيد براي هميشه زنده خواهيد بود
ف. خدا در زندگي ماست و و نام او روي پيشاني شان نوشته خواهد بود–:٢٢كر كنيد در باره مكاشفه بخوانيد .و روي او را خواهند ديد

 شرارت براي هميشه برچيده خواهد شد

 را بخوانيد�١ـ١و٢٢:١١؛ ٢١:٢٧�٨�٧مكاشفه

)�١ـ١و٢٢:١١؛ ٢١:٢٧�٨�٧مكاشفه( چه نوع مردمي در شهر مقدس يافت نخواهندشد؟

و محكوم نمودند○ و محاكمه . آنانيكه امت خدا را شكنجه

. هر كسي كه گناه كرده بود○

و همه كساني كه آلوده هستند○ و بي انصافان و دروغگويان و بت پرستان و جادوگران و ساحرين و زناكاران و قاتلين و بي ايمانان  نامردها

در خارج يا داخل شهر عظيم خواهيد بود؟ بير در اين آيات تاكيد ميكندآيا . خدا التفات دارد. ميبينيد. ون يا داخل شهر محبت خدا؟ اين چيزي است كه خدا
در چند جمله نتيجه گيري ميكند در باره تصميمش تفكر كند–آخرين فصل كتاب مكاشفه هر خواننده اي و زمين جديد. خداوند ميخواهد كه اورشليم جديد

با. متعلق به همه نيست . انتخابهايي بايد كرده شود كه ما را مطمئن ميسازد كه زندگي ابدي يا مرگ ابدي را انتخاب كنيم. بيرياست"او كامال. زي نميكندخدا
از طلوع فردا بميريم. اين ممكن است آخرين شانس براي كساني باشد كه اين لغات مكاشفه را ميخوانند ن شايد نياز باشد كه خدا ما را همي. ممكن است قبل

و بيدار سازد در باره سرنوشت ابدي خودمان فكر كنيم. حاال تكان دهد .او ميخواهد كه ما بطور جدي
در يك طبقه بندي هستند؟ و قاتلين  آيا اين شما را متعجب نميكند كه چطور دروغگويان

شد"خبر خوش اينكه هررفتار مخربي كه قبال و دروغ نجات يافتگان مجبور نخواهند. بوده زايل خواهد و دزدي  بود كه انرژي خود را براي نزاع براي كشتار
شد. آنها تغيير خواهند نمود.و فريب بگذارند شد. رفتار متكبرانه ناپديد خواهد از همسايگان آزرده خاطر يا عصباني نخواهيم ما. ما وقتي عيسي ظاهر شود

).٣:٢اول يوحنا.(شبيه او خواهيم شد

و وجدهاي عظيم آس مانيشور  

رو هستيد در رو او و با در كنار حافظ. تصور كنيد كه در جوار عيسي نشسته ايد و همين االن تصور كنيد كه معلم ادبيات هستيد  
در كنارتان نشسته است.و سعدي نشسته ايد و االن بتهوون ب. چه احساسي خواهيد داشت. تصور كنيد كه يك نوازنده هستيد بلي.ودچه امتياز بااليي خواهد

.در كنار كسي هستيد كه خالق همه موجودات است
كارهاي. همه اينها واقعي است: يوحنا ميگويد. بوقوع خواهد پيوست"فصل ختام كتاب مكاشفه به اين واقعيت تاكيد دارد كه اين حوادث شگفت انگيز واقعا

و بيحس نمايد از واقعيتهاي ديگر كرخت ر. روزمره ما ميتواند ما را از تخت بر ميخيزيمهر در اطراف خانه كار ميكنيم. وزه كمي تلويزيون. به كار ميرويم
هر شب بخواب ميرويم. ميبينيم و واضح ميگويد.بنظر ميرسد اين مدار بسته براي قرنها تكرار شده است.و در كتاب مكاشفه خداوند با ندايي رسا پس":اما

و نميگذاشت دزد وارد خانه. زي باز ميگرددآماده باشيد چون نميدانيد خداوند شما چه رو اگر صاحب خانه ميدانست كه دزد در چه ساعتي مي آيد بيدار ميماند
)٤٤ـ٢٤:٤٢متي.("اش شود به همان ترتيب شما نيز براي آمدن ناگهاني من هميشه آماده باشيد تا غافلگير نشويد

؟عيسي از چه چيزي در باره شرحي كه در باره شهر مقدس دا )�:٢٢مكاشفه(ده شده ما را مطمئن ميسازد

و درست است○ . اين كالم موثق
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 من همه چيز را كه قابل فهم بود براي شما گفتم○

بر روي خيابانهاي طالئي قدم خواهيد گذاشت○  اگر شما وفادار هستيد بنابراين

)٢٢:٧مكاشفه(عيسي در باره بازگشت دوباره اش چه ميگويد؟

زود○  خواهم آمد اينك

 در همه احوال آماده باشيد زيرا وقتي كه بدون هشدار پديدار شوم ديگر دير خواهد بود○

از آنست كه فكرش را بكنيد○  آمدنم زودتر

)٢٢:١٠مكاشفه(عيسي زمان وقايعي كه در كتاب مكاشفه به تصيوير كشيده شده را چه موقعي ميگويد؟

ه ها بايد كامل شود زمان هنوز فرا نرسيده همه نشان○

 بزودي بوقوع خواهد پيوست○

 زمان به تاخير خواهد افتاد بخاطر شرارت زمين○

)٢٢:١٢مكاشفه(عيسي وعده چه اجري به عادالن در بازگشتش ميدهد؟

در پايان هزاره اجر خود را خواهند يافت○  وقتي كه بيايم عادالن

ند○ و بي لكه اي در زمان آمدنم اجر خواهند يافت تنها كساني كه قلب صاف ارند  

هر كسي مطابق با اعمالش خواهم داد○ و اجر من با من است كه به  بزودي خواهم آمد

)٢٢:٢٠مكاشفه(وعده نهايي كه عيسي راجع به بازگشتش داد كه ما را به آسمان ببرد چه بود؟

گرچ○ در آن خواهد بود با روزه ايمان خود را نگاه داريد براي اينكه خواهم آمد ه بنظر تاخيري

 بزودي مي آيم" مطمئنا○

 خواهم آمد به محض اينكه كليسا براي مالقاتم آماده شود○

(عبارتهاي شگفت آوري قرائت شد و درست. چه احساسي بشما دست خواهد داد وقتي ). زمان آن در شرف وقوع است. بزودي خواهم آمد. بايد بزودي بوقوع بپيوندد. موثق
.ه در زمان حيات شما عيسي بيايدك
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او آمد تا شما را از گناه نجات دهد بنابراين شما با او يك خانه جاودان. چرا تاكيدات در فصل آخر براي آمدن مسيح است؟ زيرا عيسي ميخواهد كه شما هم به بهشت برويد
.خواهيد داشت

.نه فرزند خود را فرستاده ات تا هركه به او ايمان آورد هالك نشود بلكه زندگي جاويد بيابدزيرا خدا بقدري مردم جهان را دوست دارد كه يگا-٣:١٦يوحنا

و سرور خود متعهد شود. بايد از اين هديه كه به شما عطا شده استفاده كنيد"شما شخصا شما نياز به آمرزش داريد كه از مصلوب شدن. شما بايد به عيسي به عنوان منجي
. شما نياز به ارتباط با مسيح داريد كه ما را از بار گناه رهايي بخشيد.عيسي مسيح مي آيد

تعهد به مسيح به شما. وقتي عيسي شما را از گناه آزاد كند او يك بهشت كوچك در شما ايجاد ميكند. ملكوت عيسي مسيح هم اكنون ميتواند در زندگي شما آغاز شود
و زندگي معني دار بيش،آرامش.شما در زندگي غرق شادي خواهيد بود. آئيد حتي اگر در محيط گناه آلود محصور باشيداجازه خواهد داد كه بر اثرات منفي گناه فائق  شادي
و فارغ را كه عيسي به شما تقديم نموده كشف كرده ايد؟ لطفا. همين االن–از اين كه در آن هستيد براي شما خواهد بود و به او پشت روي از او بر متابي"آيا زندگي آزاد د

. نكنيد

و از آب زندگاني به رايگان بنوشد. هر كس اين را ميشنود بگويد بيا–٢٢:١٧مكاشفه و هر كس مايل است بيايد .هر كه تشنه است بيايد

آمين. فيض خداوند ما عيسي مسيح بر همه شما باد  

بپايان آمد اين دفتر حكايت همچنان باقي است
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