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 :نویسنده دربارة

 فرانك"كسي هرمان "اگوستاو به گشود. شجرنامة جهان به چشم پروس در منطقه ۱933 ، در سالخدا اِوالد ِفرانكخادم

 تام جیل") انگوسپل"فولبا خدمت در آلمان ۱949 در سال رسد. ويایفا كرد، مي ايبرجسته نقش اصالحات در زمان كه

 خدمت ، شوقخود او گفتة بعد، به به زمان كرد. از آن را كسب از نجات خویش تجربة ( آشنا شد و در همان جا نخستین

 .داشت او را دوست ايالعادهنحو فوق به را پیدا كرد كه خدایي به

، با پنجاه كلیسا در دهة بیداري در دوران . ويكلیسا است و تاریخ الهیات دكترا در رشتة دو مدرك داراي اوالد فرانك

آشنا  رابرتس و اورال لیندسي ، گوردونشاكاریان ، دموساوزبورن ، تاميبرانهام كلیسا نظیر: ویلیام برجستة رهبران

 ویلیام كشیش در جلسات تخار شركتاف زمان شود. او در آنمي او محسوب در زندگي بسیار ویژه سالي ۱955 شد. سال

تواند مي كه است از معدود خادماني وي ترتیب . به اینبود، داشت بر پا شده روز در آلمان ده مّدت به را كه برانهام

باشد. داشته معتبري شهادت دوره كلیسا در آن برجستة شخصیّتهاي دربارة

 بود، صداي ایستاده اتاقش كنار پنجرة كه ، در حاليآفتاب از طلوع پیش ۱9۶۲ آوریل ، دّومهدر روز دوشنب اوالد فرانك

 به من، خادم اي»او ایراد كرد:  به خطاب طور واضح و به آلماني زبان را به كلماتي انگیز خداوند را شنید كهرعب

 به خطاب اوالد فرانك« .فرستمدیگر مي شهرهاي به كالم اعالم و تو را براي هرسید پایان شهر به تو در این زمان زودي

 آماده كردن گوش وفور دارند و براي چیز را به نخواهند كرد. آنها همه گوش من حرفهاي گوید:"آنها بهخداوند مي

 دهند. قحطي تو گوش به خواهد رسید كه زماني من خادم اي»كند: مي صحبت با او چنین بار دّوم نیستند."خداوند براي

 «كرد. خواهي را تقسیم و خوراك ملّتها ایستاده در میان ، سپسكني را ذخیره و باید خوراك است در راه بزرگي

خدا  و پیغام كرده كشور مسافرت ۱50از  بیش خود را آغاز كرد. او به الهي مأموریّت خدا اوالد فرانك ، خادمزمان از آن

 از هفتاد سال با بیش اكنون و هم است ایراد كرده است شدن ربوده براي عروس كلیساي سازي از آماده عبارت را كه

 .است خدمت به خداوند مشغول در تاكستان طور خستگي ناپذیري ، بهسن

 مكاشفه كتاب معّماي به فشرده صورت ، بهاست تحریر در آمده رشتة "بهه مكاشفهعنوان"نگاهي ب تحت حاضر كه كتاب

 تكمیلي ادامة اخیر كه رخدادها و تحّوالت مفهوم را متوّجة خوانندگانش همة كتاب این مطالعة كه دهد. امید استمي پاسخ

 بسازد.  داماد آسماني استقبال آمادة لكهو بي عیببي يعروس بنماید و ما را چون است نجات روند تاریخ

 كلیساي ایران

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 گفتار: پیش

 از كتاب راستا از قسمتهایي در این عهد جدید خواهد بود، هم چنین كلیساي دورة ، بیشتر بهشرح ما در این عمدة توّجة

مورد،  در این و اساسي عمده كرد. اّطالعات خواهیم دهد استفادهما مي را به زمان دربارة جریان الزم اّطالعات كه مقّدس

آنها  درك شوند كهمي یافت ، نمادهایينبّوتي شوند. در كالمپیدا مي مكاشفه كتاب یعني مقّدس كتاب  كتابِ  در آخرین

 توّجه نبّوتي كالم این دهند، یا بهمي كنند و تعلیممي صرا تفحّ  كتاب مقّدس كه از افرادي . لذا بسیاريدشوار است

نیز در  و صحیحي روز آمد شده ادبیاتِ  حال تا به اند. هم چنینخود پرداخته خیاالت طرح بیشتر به اند و یا این كهنداشته

رو  ايفزاینده با شتاب كه یعني تحّوالتي تحّوالت ندر پرتو آخری مكاشفه دیگر كتاب بیان . بهاست منتشر نشده باره این

، زیرا وجود نداشت از كتاب مقّدس تفسیر درستي ارائة امكان . در گذشتهاست قرار نگرفته روند، مورد توّجهجلو مي به

 در زمان باشند. چون یافته تحقّق اخبار شده تحّوالت كه خود قرار دهیم در چهارچوب توانیممي نبّوتها را تنها زماني

، نبّوتها مسیحیّت سنج خود قرار داد. در زمان صحیح كرد و در متن آنها را درك توانمي كه نبّوتها است این تحقّق

 داناي در مقام كه خدا است توانایي نشان دهندة كنند. اینمي نسلها معطوف و واپسین اّولین خود را به توّجة ترینبیش

 ، همةباشیم روند داشته این به بهتري اجمالي نگاه این كه كند. براياخبار مي را از پیش زمان تحّوالت آخرین مطلق

قرار  را نیز مورد توّجه كتاب مقّدس مربوطة آیات و همة كنیممي بررسي در پي پي صورت را به مكاشفه بابهاي

 آنها به مطالعة حق جو از طریق خوانندة كه و مختصر، اّما مفید خواهند بود. تا حّدي ، كوتاهمقّدمات این . البتّهدهیممي

 درك براي الزم ، مكاشفةالقدسروح ما، توّسط خداوند خداي كه است ما این شود. دعاي خدا نائل از نقشة مفیدي درك

مّدد  بخوانند و به را در روح شده الهام توانند كالممي كه كساني خوشا به حال»را عطا كند.  مكاشفه كتاب متن صحیح

 ( ۱۶ – ۱0:  ۲قرنتیان اّول« ) كند.مي چیز را تفّحص همه كنند، زیرا روح درك روح
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 فصل اّول: روز خداوند

 نبّوت كالم منشأ و اهمیّت

. خدا او را فرو گرفت تبعید شد. در آنجا روح پطمس جزیرة مسیح به عیسي خدا و شهادت خاطر كالم به رسول حنّايیو

در عهد  زیادي روز خداوند مطالب شد. دربارة روز خداوند منتقل دید و حتّي به را از پیش زمانه حوادث تریناو مهم

 از یك و ناشي باشد، نادرست یا یك شنبه شنبه است روز ممكن این كه فرضیه . اینشده است و جدید عنوان عتیق

 [ روز خداوند به مترجم - اكثر مسیحیان روز پرستش و یك شنبه یهودیان روز سبّت یعني است. ] شنبه سوءتفاهم

 آید، به( 7:  4عبرانیان ۲:  ۶قرنتیان  دّوم 8:  49ا ) اشعی و نجات روز فیض دنبال به شود كهمي اطالق ايدوره

 چیز از شما مخفي یك این»... : هزار نزد ما است روز در نزد خدا، مثل در گاه شمار خدا. یك دیگر روز هفتم عبارت

 90مزمور  به و رجوع 8:  3 پطرس دّوم« ) روز. یك چون و هزار سال است هزار سال روز نزد خدا چون یك نماند كه

 :4 ) 

، دو كنیم نگاه كلي صورت به كرد. اگر بخواهیم تعیین بشریّت را براي و روز نبّوتي دوره ، هفتزمان خدا از پیدایش

، و ما تا عیسي یماز ابراه دو هزار سال یعني شد، دو روز دّوم سپري تا ابراهیم از آدم كه دو هزار سال یعني روز اّول

 دو روز آخر كه این . در طولاست روزها نیز معروف واپسین دو روز به این كه هستیم دو روز سّوم در پایان اكنون هم

 اطالق بر زمین مسیح هزار سالة حكومت دورة به ( روز هفتم ۱7:  ۲كرد. ) اعمال عمل القدس، روحاست فیض دورة

 ( ۲0 شود. ) مكاشفهمي

هزار  آخرین ( روز خداوند، یعني 5:  4 را بفرستد. ) مالّكي نبي كرد ایلیاي روز خداوند، خدا عزم از وقوع قبل ولي

:  ۱۶) مكاشفه است.  نبرد هارمگدون داوري این عطف شود و نقطةآغاز مي با داوري ابدیّت به از رجعت ، پیشسال

 به و نافرمانان عاصیان روز براي و ... ( این ۱7 - 9:  3یوئیل  ۲3 - ۲0:  38 حزقیال ۲۱ - ۱۱:  ۱9و  ۱۶ - ۱۲

و  تاریكي به آفتاب»شود:  باید محقّق نبّوت روز این . در آناست شده معّرفي روز غضب و یك روز وحشتناك یك عنوان

 ۱3اشعیا  به ( و ) رجوع 3۱:  ۲ یوئیل« ) خداوند. و مهیب از ظهور یوم عظیم پیشخواهند شد،  مبّدل خون به ماه

:  ۱۲ مكاشفه ۱0:  3 پطرس دّوم ۲0:  ۲اعمال  ۱5 - ۱4:  ۱صفنیا  ۱4:  3و  ۲ - ۱:  ۲یوئیل  3:  30 حزقیال

روز،  این . در پایانخدا است استراحت و روز هزار ساله سلطنت در یك صلح برقراري زمان و ... ( روز هفتم ۱7

و  گوك و فرمان هدایت خدا را خواهد شورانید و آنها را تحت مخالف قدرتها و نیروهاي و همة مجّدداً آزاد شده شیطان

 داوري سپس ( ۱0 - 7:  ۲0نبرد نابود خواهند شد. ) مكاشفه  نبرد متّحد خواهد كرد. آنها در این آخرین براي مأگوگ

 گردد.مي منتهي ابدیّت به زمان شود و جریانجدید ظاهر مي جدید و زمین خواهد شد و آسمان انجام نهایي

 متي ۱:  3 را مهیّا كند. ) مالّكي را فرستاد تا راه تعمید دهنده یوحّناي خود یعني ، خداوند خدا رسولاز روز نجات پیش

آغاز جدید  یك بودند به عهد عتیق پدران در ایمان را كه كساني ایلیا آمد تا دلهاي و توان و با روحو ... ( ا ۱0:  ۱۱

دهد تا  آمد تا بر نور شهادت شهادت او براي( » 7:  ۱لوقا  ۶:  4) مالّكي دهد. عهد جدید سوق فرزندان سوي به یعني

و عهد  عهد عتیق بین پل برقراري تعمید دهنده یوحنّاي رسالت ( هدف 7:  ۱یوحنّا )  «آورند. وسیلة او ایمان به همه

 40) اشعیا  ما هموار ساخت.    خداي را براي ايخداوند باز كرد و جاده را براي ( او راهي ۱۶:  ۱۶جدید بود. ) لوقا 

 و ... ( 4 - ۱:  ۱ مرقس 3: 

 . هدفكلیسا است دورة همانا آخرین ظاهر شد كه روز نجات از پایان پیش داوند آمد، در واقعاز روز خ پیش كه نبي آن

(  ۶:  4 برگرداند. ) مالّكي است رسوالن همانا ایمان كه پدران ایمان عهد جدید را به فرزندان بود كه او این رسالت

باشد و از  هماهنگ تا كلیسا كامالً با كالم ، استاّولیّه وضعیّت كلیسا به شتبازگ آن و هدف او كتاب مقّدس پیغام اساس

 آخرین باران مقّدس، در كتاب كه روح پر قدرت لمس یك واسطة برخوردار شود. كلیسا به اّولیّه كلیساي هايداشته تمام

 ۱۱:  ۱7 در متي ( عیسي 8 - 7:  5شود. ) یعقوب مي برگردانده خود در نظر خدا اّولیّه جایگاه به است شده خوانده
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 چیزها را اصالح آید و تمامایلیا مي البتّه»... دهد: مي ربط آینده بود به اخبار شده نبي ایلیاي توّسط را كه مأموریّت این

خود را  خدمت تعمید دهنده یوحنّاي كه كند. زمانيیید ميرا تأ تعمید دهنده یوحنّاي مأموریّت او هم چنین« خواهد نمود.

( و  ۲۱:  ۱یوحنّا « ) .نیستم ؟ گفتآیا تو ایلیا هستي»قرار بود:  از این اّول كردند، پرسش سؤال آغاز كرد، از او سه

 كند.مي شد اشارهمي مربوط خدمتش به كه قسمتي آن به ۲3 در آیة

 كند و قوم خدا را بازسازي تا مذبح بودند، برداشت اسرائیل قبیلة دوازده نمایندة را كه سنگ ایلیا دوازده هطور ك همان

كلیسا، آموزة  به پیغام آخرین واسطة به ترتیب همین ( به ۱8 پادشاهان خدا فرا خواند. ) اّول به بازگشت را به اسرائیل

در  واقع به شود. ما اینكمي فراخواني خداوند و كالم به بازگشت خدا به شود و قومبرقرار مي رهدوبا رسول دوازده

 ایراد كرد با هدایت از پنطیكاست پس خود كه دّوم در موعظة رسول . پطرسبریمسر مي به نجات از تاریخ برهه آخرین

از  استراحت شما محو گردد و تا اوقات كنید تا گناهان و بازگشت توبه پس»كند: مي كلیسا را مطرح اصالح ، مسئلةروح

او را پذیرد تا  باید آسمانمي بود بفرستد، كه شده شما اعالم براي از اّول را كه مسیح حضور خداوند برسد و عیسي

(  ۲۱ - ۱9:  3 اعمال« ) اخبار نمود. خود، از آن مقّدس ايانبی جمیع زبان به خدا از بدو عالم چیز كه معاد همه زمان

 دیگر چنین بیان آخر را اخبار كرد. به زمان وقایع شده تقدیس دهان یك از طریق القدسعهد جدید، روح از آغاز كلیساي

 شود. اّولیّة خود بازگردانده وضعیّت كلیسا به مسیح از بازگشت قبل مقّدر بود كه

 شد یوحنّا داده به كه طوري همان مسیح عیسي مكاشفة

خدا  و شناخت حكمت گنجهاي همة كتاب . در اینشویمآشنا مي مسیح عیسي كامل ، با مكاشفةمكاشفه كتاب اّول در باب

 عبارت ، با اینباب كند. در آغاز اینمي رازها را مكشوف این ( خداوند خودش 3:  ۲ اند.     ) كولسیانشده نهفته

باید زود را که می او داد تا اموري خدا به كه مسیح عیسي مكاشفة ۱ » مسیح." عیسي كامل شویم"مكاشفةمي مواجه

که  ۲ حنّا،واقع شود، بر غالمان خود ظاهر سازد و به وسیلة فرشتة خود فرستاده، آن را ظاهر نمود بر غالم خود یو

 خواند و آناني كهمي كه كسي خوشا به حال 3 گواهی داد به کالم خدا و شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود.

 ۱:  ۱ مكاشفه« ) دارند، چون که وقت نزدیک است.مي نگاهاست  مكتوب در این را، و آن چه نبّوت این شنوند كالممي

خدمتگزار  ، روحهايكرد. فرشتگان خدا دریافت فرشتة توّسط یعني العادهخارق شكلي ة خدا را بهمكاشف ( یوحنّا این 3 -

:  ۲۲ سازند. یوحنّا در مكاشفهمي نمایان بشري مناسبتها خود را با ظاهري در بعضي ( كه ۱4:  ۱ هستند. ) عبرانیان

او را  فرشته كند ولي را پرستش فرشته افتاد تا این خاك گوید. او بهمي خنس العادهفوق حادثة این از تأثیر عمیق 9 - 8

 كه و با آناني برادرانت و با انبیا یعني با تو هستم خدمت هم ، زیرا كهزنهار نكني»... : و گفت كار برحذر داشت از این

 ( 9:  ۲۲ مكاشفه» ) كن. دارند. خدا را سجده را نگاه كتاب این كالم

 را به تعمید دهنده تولّد یوحنّاي مژدة بود كه فرشته جبرائیل ، اینتعمید دهنده لوقا از تولّد یوحنّاي انجیل گزارش طبق

ود ب ايفرشته همان این است شده باب گزارش همین 38 - ۲۶ در آیات طور كه ( همان ۲0 - ۱۱:  ۱زكریّا داد. ) لوقا 

پر  ، مژدةبیت لحم در مزارع چگونه شبانان كه بینیممي ۲ داد. در لوقا باب مریم را به بعد خبر تولّد عیسي مّدتي كه

سرود را سر  این دیگري آسماني فرشتگان كنند كهمي مشاهده شنوند و هم چنینمي ايرا از فرشته تولّد عیسي شكوه

 ( ۱4:  ۲لوقا « ) باد. رضامندي مردم و در میان سالمتي و بر زمین جالل علّیّین در اعليخدا را »دهند: مي

و  خاص هدف یك ظهورها در جهت . ایناست شده در عهد جدید گزارش و چه در عهد عتیق ، بارها چهظهور فرشتگان

خود آن  بندگان به»... : بود كه این از ظهور فرشته هدف پطمس اند. در جزیرةشده گزارش خاص پیغام با یك در ارتباط

A نيیونا ( كلمة ۶:  ۲۲ مكاشفه« ) دهد. شود، نشان باید واقعزود مي را كه چه P O K A L U Y I S 

 .است كردن یا پرده برداري باز كردن معني به 

آخر تأثیرگذار خواهند  در زمان خاصي صورت به در آینده كه ، از حوادثياست  كتاب مقّدسكتابِ  آخرین كه كتاب در این

 امین شنوند و در آنخوانند، ميرا مي كتاب در این منظور شده نبّوتي كالم كه شود. از كسانيمي برداشته بود پرده
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 عنوان 7 در آیة كتاب باب و در آخرین 3 در آیة كتاب ابب در اّولین طلبم شود. اینسعادتمند یاد مي مانند، با عنوانمي

 الهي شهادت ختم مكاشفه . كتاباست كرده مكشوف كتاب آنها در این خود را تا سرانجام هاينقشه . خدا همةاست شده

 كه روا نیست كس بر هیچ دلیل همین . بهنیانداخت از قلمرا  و چیزي چیز را مد نظر داشت . خدا همهاست بشریّت براي

پیامبر یا  خود را با عنوان كه بیافزاید. افرادي بر آن جدیدي مكاشفة كند و یا این كه یا كم اضافه كتاب این را به مطالبي

 خدا سخن باشند، زیرا از جانبمردود مي مقّدس كتاب هستند از دیدگاه جدیدي مكاشفات كنند و عاملمي معّرفي نبي

 گویند. نمي

 در غیر این باشد، چون مقّدس كتاب كلِ  با شهادت كامل گیرد طبیعتاً باید در هماهنگيمي از خدا نشأت كه ايهر مكاشفه

 كالم به هستیم خطاپذیري انسانهاي ما كه ترتیب این . بهاست كرده خود را عوض خدا حرف كه گیریممي نتیجه صورت

 كتاب مقّدس بخشید و نویسندگان را الهام كالم این كه القدس. روحكنیمپیدا مي دسترسي است مبّرا از هر خطایي كه الهي

 سازد.مي رهنمون كالم حقایق جمیع خود برخوردار كرد، ما را به را از هدایت

 كلیسا هفت به تقدیم

، نامه با هفت منطبق از ویژگیهاي برخورداري دلیل كلیسا به هفت فرستد. اینآسیا درود مي كلیساي هفت یوحنّا به

كند: یاد مي جهان پادشاهان و رئیس از مردگان زاده، نخستشاهد امین عنوان به مسیح شدند. یوحّنا از عیسي انتخاب

 روح آید و از هفتو بود و مي هست بر شما باد از او كه و سالمتي در آسیا هستند. فیض كه كلیسایي هفت یوحنّا، به»

. مر است جهان پادشاهان و رئیس از مردگان زادهو نخست شاهد امین كه مسیح هستند، و از عیسي وي تخت پیش كه

 و كهنه ، و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهانخود شست خون ما به را از گناهان نماید و مامي ما را محبّت او را كه

 ( ۶ - 4:  ۱مكاشفه« ) .باد تا ابداآلباد. آمین و توانایي ، او را جاللساخت

آید و هر ا ابرها ميب اینك»دهد: خبر مي خویش حاكمیّت در زمان همگان از ظهور خداوند براي رایي یوحنّاي از آن پس

 مكاشفه« ) .! آمینخواهند نالید. بلي وي براي جهان اّمتهاي زدند و تمامي او را نیزه كه او را خواهد دید و آناني چشمي

۱  :7 ) 

 عنوان به یشاپیشاو پ كه دانیم( زیرا مي ۱3 - ۱:  ۲5 رود. ) متينمي داماد سخن عنوان خداوند به از آمدن آیه در این

(  ۱8 - ۱3:  4 تسالونیكیان ) اّولاست.  برده آسمان خداوند به و مهیب از روز بزرگ خود را قبل و خاصان داماد آمده

 ( و سپس 3۱:  ۲5 ) متي داوري. جهت خود به جالل ظهور خداوند بر تخت به اّول در وهلة 7:  ۱ در مكاشفه ولي

 عبارت گوید خود را با اینمي سخن كه . كسياست شده ( اشاره ۶:  ۲0 ) مكاشفه هزار ساله. ملكوت برقراري براي

آید، قادر و بود و مي هست خداوند خدا كه گوید آنو آخر، مي و یا، اّول الف هستم من»: است كرده معّرفي

 . است عیسي ادتشه ( این 8:  ۱)مكاشفه « .االطالقعلي

داند. مي و صبر عیسي آینده جفاها و ملكوت شد. او خود را شریكمي محسوب شاگرد عیسي ترین، محبوبرایي یوحنّاي

 و آن بنویسدر كتابي  بینيمي آن چه»... داد:  او فرمان به را شنید كه كرده خداوند قیام پر هیبت صداي این او بود كه

 ( ۱۱:  ۱مكاشفه« ) .در آسیا هستند ... بفرست كه كلیسایي هفت را به

 نشدني فراموش رخدادي

طال  چراغدان خود در میان الهي با هیبت كه پسر انسان عنوان را به یافته و جالل كرده یوحنّا خداوند قیام سپس

 چراغدان ، هفترو گردانیدم ؛ و چوننمود بنگرممي تكلّم با من را كه زيآوا تا آن رو برگردانیدم پس»خرامید، دید: مي

 طال بسته كمربندي وي و بر سینه بلند در بر داشت رداي را كه پسِر انسان ، شبیهچراغدان هفت ، و در میانطال دیدم

 صیقلي مانند برنج ، و پایهایشآتش شعلة او مثل نسفید بود و چشما برف ، مثلپشم او سفید چون بود، و سر و موي
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ما  طال به چراغدان ( تصویر هفت ۱5 – ۱۲:  ۱)مكاشفه « بسیار. آبهاي صداي شود، و آواز او مثل تابیده در كوره كه

 .خواهد گذشت متفاوت دورة از هفت واحد است عهد جدید كه كلیساي دهد كهمي نشان

 به چراغدان ساخت و نحوة شكل دربارة دقیقي طال بسازد. او توضیحات چراغدان دستور داد تا یك موسي د بهخداون

 كه شمعداني و اینك نظر كردم»... دهد: مي شهادت چنین نبي ( زكریّاي 40 - 3۱:  ۲5 بود.     ) خروج داده موسي

« دارد. لوله باشد هفتمي بر سرش كه و هر چراغ است چراغش بر آن و هفت شبر سر و روغندانش طال است تمامش

 را نشان دوره هفت عهد جدید در طول از كلیساي نمادین تصویري چراغ و هفت لوله با هفت ( روغندان ۲:  4) زكریّا 

 برخوردار خواهد بود. القدساز روح وقفهيب صورت كلیسا به دهد كهمي نشان تصویر هم چنین دهد. اینمي

كلیسا هستند  فرشتة همانا هفت را كه ستاره هفت ( خداوند این ۱۶ آیة...« ) داشت  ستاره خود هفت و در دست راست»

 فرشته كه تيكلیسا هستند. ] كلما خدا براي فرستادة ، هفت. منظور از فرشتگاناست داشته نگه خود محكم در دست

آنها را مد  كنند، خدمت اشاره فرشته طبیعت به از آن كه قبل یوناني در زبان و چه عبري در زبان شوند چهمي ترجمه

 المث عنوان شوند. به نیز اطالق انسان توانند به" ميیوناني"آنِگلُس "و واژة"َمِلكعبري دیگر واژة بیان نظر دارند، به

. مترجم -است.  استفاده شده ملك از كلمة عبري در زبان كه...« خود را  رسول اینك»: چنین آمده است ۱:  3 در مالّكي

با خدا  رابطة مستقیم دهند، زیرا آنها یكمي با خدا انجام كامل خود را در هماهنگي آسماني خدا رسالت آوران پیغام [ این

كلیسا  خداوند براي قول كند. آنها حاملنمي بر آنها نظارت شورایي و هیچ خدا است افراد در دست یار ایندارند. اخت

تیز  دو دم شمشیري و از دهانش»... : است آمده در كتاب مقّدس كه جز آن چه نیست خداوند چیزي قول هستند. و این

 خدا است نشانة كالم ( شمشیر دو دم ۱۶:  ۱ مكاشفه« ) تابد.مي در قّوتش بود كه آفتاب چون اشآمد و چهرهمي بیرون

 چرا یوحنّاي شود كهمي كند، متوّجه مطالعه دقّت را به پسر انسان تشریح كه شود. هر كسخداوند صادر مي از دهان كه

خود را  راست و دست افتادم پایهایش پیش مرده ، مثلاو را دیدم و چون»: شد. او گفت رؤیا میخ كوب این با دیدن رایي

 و كلیدهاي هستم تا ابداآلباد زنده و اینك شدم ؛ و مردهو آخر و زنده اّول هستم ! منمباش ترسان»: ، گفتنهاده بر من

 به مستقیم شود، اشارهمي خداوند اطالق به كه نسانپسر ا ( عنوان ۱8و  ۱7 آیة« ) .است نزد من اموات و عالم موت

 .پسر داوود، پادشاه عنوان و به است پسر خدا منجي عنوان او دارد. او به نبّوتي رسالت
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 فصل دّوم: هفت نامة خداوند قیام کرده

 اّول نامة

 یاد آور خود را به نخستین محبّت

 و اغلب شده بحث كافي اندازة به نامه هفت این دربارة . چوننیست ضروري چندان مهنا هفت جزئیات به پرداختن

شود و او مي كلیسا داده فرشتة ابتدا به پیغام كرد كه آشنا هستند. باید توّجه آنها كما بیش به مربوط با جزئیات ایمانداران

 مورد نكوهش منفي گیرند و چیزهايقرار مي مورد ستایش مثبت نكات كند. سپسيم كلیسا منتقل جمع را به پیغام این

. است منظور شده خاصي هايشوند وعدهمي غالب كه كساني كلیسا، براي به هر نامه شوند و ... در پایانمي واقع

 عهد جدید. دورة هفت ایمانداران همة نیستند بلكه محلي كلیساي هفت این ، تنها اعضايمخاطبین

 از دكتر"كالرنس توانآنها مي تریناز معروف اند، كهنوشته دوره هفت این دربارة جامعي كلیسا مطالب تاریخدانان

د. پردازمي دوره هفت زماني تقسیم بندي به  كتاب ۱3۲ - ۱30 برد. او در صفحات الركین"نام

. ما است كرده استفاده الركین كالرنس بندي كلیسا از تقسیم دورة خود دربارة هفت در موعظات برانهام مرد خدا ویلیام

 .كنیممي استفاده تقسیم بندي نیز از همان

 كرده خداوند قیام باشند. اینمي نجات تاریخ براي خاصي اهمیّت دارند و داراي و نمادین نبّوتي جنبة هفتگانه هاينامه

 نمایان متفاوتي و عنوان ها با شكلاز نامه را در هر كدام كند و خویشتنمي گوید و عملمي سخن همواره كه است

تا  است ساخته او را مخاطب كسي كنند. كلیسا باید بداند چهبا كلیسا پیدا مي خاصي رابطة عناوین از این كند. هر كداممي

 بازگشت . در زماناست متفاوت ايشود نیز در هر دورهمي داده پیروزمندان به كه هایيكند. وعده او پیروي از سخنان

ند ها خواهوعده و با هم دیگر وارث كرده شركت اّول اند در قیامترسیده كمال به كلیسا كه هايدوره همة خداوند، عادالن

 شد.

 را به ستاره هفت گوید او كهرا مي این كه بنویس در افسس كلیساي فرشتة به»: خوانیممي چنین نخست ما در نامة

 و صبر تو را و این كه تو را و مشقّت اعمال دانمخرامد. ميطال مي چراغدان هفت ( خود دارد و در میان) راست  دست

؛ و صبر را دروغگو یافتي و ایشان خوانند و نیستند آزموديمي خود را رسول را كه شد و آناني توانيمياشرار ن متحّمل

 . پسايكرده خود را ترك نخستین محبّت كه بر تو دارم بحثي . لكننگشتي و خسته كردي تحّمل من خاطر اسم و به داري

را از  و چراغدانت آیمنزد تو مي زودي آور واالّ به عمل را به نخست و اعمال كن و توبه يااز كجا افتاده خاطر آر كه به

 نیز از آنها نفرت من ، چنان كهداري را دشمن نقوالویان اعمال كه را داري این . لكننكني اگر توبه كنممي نقل مكانش

شود. مي و صبر آنها صحبت ایمانداران خدا، مشقّت در ملكوت از خدمات آیات ( در این ۶ - ۱:  ۲مكاشفه « ) .دارم

 رسالت اّدعاي افراد كه رد كردند. این را آزمودند و سپس شریر و متقلّب هاي، آنها عملهاز كالم بخش این شهادت طبق

 ایمانداران این اتّكاي آنها آشكار گردید. زیرا نقطة فریب ترتیب شدند و بدین سنجیده اّول دورة ایمانداران داشتند، توّسط

كلیساها  در صدد نفوذ به شریر كه هايعمله این دیگر از تالش و جاهاي 3۲ - ۲8:  ۲0 در اعمال خدا بود. پولس كالم

خواهند  جلوه را وارونه و حقیقت افتاده گلّه جان به درنده افراد مانند گرگهاي این بود كه بود. او گفته بودند اخبار كرده

 .است فرا خوانده هوشیاري كلیسا را به مشایخ رابطه در این خود وا دارند. پولس پیروي از را به كرد تا شاگردان

 هنوز در میان ند. و خاطرة رسوالنیاد داشت را به اّولیّه كلیساي واقعي رسوالن و روش ، آموزهایمانداران زمان در آن

كردند، رفتار نمي رسوالن و سّنت ، روشآموزه طبق كه كساني بود كه این دانستند و آنچیز مي بود. آنها یك آنها زنده

از  پیدا شدند كه ايهعدّ  اّول دورة ایمانداران در میان بود. حتّي اساسآنها بي شدند و اّدعايمي محسوب متقلّب افرادي

و  ، روشرا در آموزه مسیحي ایمان اصل است وجود الزم نهادند. با این را بنیان ايتازه و بدعتهاي شده منحرف حقیقت

و و معیار ، تنها الگاّول دورة است. ( جست و جو كرد. كلیساي آمده مقّدس در كتاب چنان كه ) هم اّولیّه مسیحیّت سنّت

 خداوند ستوده خاطر اسم به ایمانداران ، صبر و وفاداريبعدي . در آیاتها استدوره همة راستین ایمانداران معتبر براي
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خود را نداشتند. خداوند آنها را  اّولیّة و اشتیاق گردد، زیرا آنها دیگر محبّتمي نیز مطرح ایراداتي در ادامه شود. وليمي

 آنها را از میان خود خداوند چراغدان صورت در غیر این خواند. چونخود فرا مي اّولیّة اعمال به و بازگشت توّجه به

ماند و آیینها و مي از نور باقي ايخورد؟ تنها خاطرهمي دردي چه نكند به نور افشاني دارد. زیرا اگر چراغيكلیسا بر مي

 ستاید. نقوالویانمي نقوالویان از اعمال خاطر بیزاري باز خداوند آنها را به شوند. وليمي روحبي كلیسا، پرستشهاي

از نظر خداوند ناپسند  دیدگاه شدند. اینمي كلیسا تمایز قائل و اعضاي برادراِن در خدمت اصطالح به بین بودند كه كساني

 عادي كلیسا را اعضاي افراد سایر اعضاي اند. ( ] اینقالب بر مردم كه كساني: یعني و منفور بود. ) نقوالویان

 خدمت كلیسا با الگو قرار دادن از خادمان نیز بسیاري بودند. امروزه را قائل خاصي خود امتیازات دانستند و برايمي

 كنند و یا با آنها بحث خدمت چنین خود را این خادمان بایستاعضا مي كنند كهمي گیرينتیجه ، چنینموسي به یوشع

 . [مترجم -! تفّكر نقوالویان شدن از حاكم دیگري نكنند. تجلّي

 به روح دارد بشنود كه گوش آن كه»: است كلیسا دارند چنین به القدسروح نداي شنوا به گوش كه كساني به وعده

 خدا است فردوس در وسط كه حیاتي از درخت بخشید كه را خواهم او این آید، به غالب ید: هر كهگومي كلیساها چه

 دادند و به از دست حیات از درخت برخورداري به خود را نسبت حقوق نخستین ( انسانهاي 7:  ۲ مكاشفه« ) بخورد.

اند برخوردار شده حقوق از این دوباره راستین ، ایماندارانآشتي فدیة كامل از تحقّق شدند. پس رانده عدن از باغ بیرون

شود و تا مي كلیسا شروع از اوایل افسس كلیساي ( دورة 43:  ۲3دارند. ) لوقا  دسترسي و فردوس حیات درخت و به

 یابد.مي ادامه میالدي ۱70حدود 

 دّوم نامة

 باش امین تا مرگ

 گوید آنرا مي این كه در اسمیرنا بنویس كلیساي فرشتة و به»كند: مي معّرفي خود را چنین كرده قیام ، آندّوم در نامة

خود  را كه و كفر آناني دولتمند هستي ، لكندانمتو را مي و ُمفلسي و تنگي . اعمالگشت شد و زنده مرده و آخر كه اّول

از شما را  بعضي ابلیس . اینككشید مترس خواهي كه زحماتي شیطانند. از آن از كنیسه گویند و نیستند بلكهمي را یهود

 حیات تا تاج باش امین مرگ تا به خواهید كشید. لكن روز زحمت ده شوید و مّدت كرده تا تجربه خواهد انداخت در زندان

 ( ۱0 - 8:  ۲فه مكاش« ) .تو دهم را به

بودند و  ، تنگ دستانساني رو به رو شدند. آنها از دیدگاه فراواني با سختیها و دردهاي دوره این راستین ایمانداران

 راستین ایمانداران یعني خود را یهود واقعي بودند كه افرادي وضعیّت این گرفتند. عامالنقرار مي حرمتيمورد بي

 تشویق چنین خود را این دادند. خداوند خاصانمي را تشكیل شیطان كنیسه آنها در حقیقت كه ند. در حاليخواندمي

كنند در مي گمان زنند كهمي جفا و آزار دیگران به دست كساني...«  كشید مترس خواهي كه زحماتي از آن»كند: مي

كنند و نمي درست مشكل دیگران تنها براي پدر نه راستین برند. فرزندانسر مي به در اشتباه آن كه هستند، حال حقیقت

 ( ۲9 - ۲8:  4 گیرند. ) غالّطیانمورد جفا قرار مي خود آنها هستند كه این رسانند بلكهجفا نمي

 ده شوند. از نظر تاریخي بزرگ صیبتبیافتند و دچار م زندان به ایمانداران كرد كهمي بود و كاري در كمین دشمن

 انجامید، اشاره طول به میالدي 3۱0 – 300 از سال "كه"دیوكلتیندر زمان مسیحیان جفاي سال ده "بهروز"زحمت

 آورد وعدةمي دشوار دوام شرایط در این كه كسي بود. به رو به رو شده كلیسا با آن بود كه جفایي ترینسخت دارد. این

« ) .ضرر نخواهد یافت ثاني آید از موت غالب هر كه… »: قرار است از این دوره این بود. وعدة شده داده حیات تاج

 اصطالح"موت یا به دّوم كند، و در مرگ را ترك بدن جان گیرد كهمي صورت زماني اّول ( مرگ ۱۱:  ۲مكاشفه 

 .یافت ادامه میالدي 3۱۲ شود. دورة اسمیرنا تا حدود سالجدا مي از جان دهد روحاز داوري نهایي رخ مي"كه پس ثاني

 سّوم نامة

 گريو نقوالوي بلعام ظهور روش به هشدار نسبت
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گوید او را مي این بنویس ُمسدر پَرغا كلیسا فرشتة و به»كند: مي معّرفي گونه را به این ، خداوند خویشتنسّوم در نامة

 و ایمان داري مرا محكم و اسم در آنجا است شیطان تخت كه دانمتو را مي و مسكن شمشیر دو دِم تیز را دارد. اعمال كه

شد.  كشته است ساكن شیطان كه شما در جایي در میان انطیپاِس شهیِد امیِن من كه در ایّامي هم ، نهمرا انكار ننمودي

 در راه كه را آموخت باالق كه بلعام تعلیم اند بهمتمّسك كه را داري در آنجا اشخاصي كه بر تو دارم كمي بحث لكن

 ویاننقوال تعلیم كه را داري كساني بتها را بخورند و زنا كنند. و هم چنین بیندازد تا قربانیهاي مصادم سنگي اسرائیلبني

 ۲ مكاشفه« ) كرد. خواهم جنگ خود با ایشان شمشیر زبان و به آیمنزد تو مي زودي واالّ به كن توبه اند. پسرا پذیرفته

 . در آناست آنها آگاه زندگي كردار و محیط به داند و نسبتآنها را مي شناسد، اعمالخود را مي ( او خاصان۱۶ - ۱۲: 

 میالدي 3۲5 بود. در سال بود مستقر كرده ارتداد گراییده به كه از مسیحیّتي خود را در بخشي تخت طانشی زمان

 اصطالح ، بهبه نسبت روحانیّت شورا، تفّوق این برگزار شد. در قالب هزار و پانصد نماینده با شركت نیقیّه شوراي

 "و آریوس بودند از"آتاناسیوس شورا عبارت این اصلي سخن گویان .مورد تأكید قرار گرفت عادي اعضاي

را نیز  نقوالویان و تعلیم كرده سازش بلعام با آموزة از ایمانداران كند كه بسیاريمي ایراد را مطرح خداوند این

 طرف را به شد اسرائیلیان موفّق در عهد عتیق د كه، او بونداشت تعلّق اسرائیل قوم به بلعام اند. با وجود این كهپذیرفته

بودند.  مختلط داشتند، گروهي گرایش نقوالویسم به كه كند. افرادي دیگر مخلوط بتها بكشد و آنها را با اقوام پرستش

 شد كه حاصل و شنوندگان ارتدادي كلیساي اندركاران دست بین تمایزي شكل بودند و به این پیدا كرده آنها نفوذ زیادي

 آشكار گردید. دوره تمایز در این این

شد. خداوند از  تبدیل محكم آموزة یك به سّوم بود در دورة مطرح نقوالویان اعمال عنوان به فقط اّول در دورة كه آن چه

 ، بهكالم یعني با شمشیر دو دم صورت خواند. زیرا در غیر اینيفرا م توبه خود را به . او خاصانداشت نفرت آموزه این

 اند خواهد آمد. شده منحرف حقیقت از كالم كه كساني جنگ

 به آید، از َمّنِ مخفي غالب گوید: و آن كهمي كلیساها چه به روح دارد، بشنود كه گوش آن كه»: قرار است از این وعده

داند جز آن را نمي آن احدي كه است جدید مرقوم اسمي سنگ بر آن بخشید كه او خواهم سفید به داد و سنگي مخواه وي

 كند. او بهمي تغذیه شده مكشوف كالم خود را از َمّنِ مخفي ( خداوند خاصان 7:  ۲مكاشفه « ) باشد. را یافته آن كه

 پیدا كرد. ادامه میالدي ۶0۶ تا حدود سال پرغامس جدید خواهد داد. كلیساي نام یك آنان به كهدهد مي وعده پیروزمندان

 چهارم نامة

 دروغین الهام اغوا كنندة قدرت هشدار دربارة

گوید پسر را مي ینا در طیاتیرا بنویس كلیساي فرشتة و به»كند: مي خود را توصیف گونه ، خداوند اینچهارم در نامة

و صبر تو را  و ایمان و خدمت و محبّت . اعمالاست صیقلي برنج او چون و پایهاي آتش شعلة او چون چشمان خدا كه

خود  كه دهيمي را راه نامي ایزابل زن آن كه بر تو دارم بحثي . لكناست آخر تو بیشتر از اّول اعمال و این كه دانممي

 دادم او مهلت بتها بشوند. و به قربانیهاي زنا و خوردن مرتكب كند كه، اغوا ميداده مرا تعلیم گوید و بندگانمي را نبیّه

 كنند بهبا او زنا مي را كه و آناني اندازممي او را بر بستري كند. اینك خود توبه خواهد از زنايكند، اّما نمي تا توبه

كلیساها  همة رسانید. آنگاه خواهم قتل را به نكنند، و اوالدش خود توبه اگر از اعمال گردانممبتال مي سخت مصیبتي

 باقي ماندگان داد. لكن خواهم اعمالش از شما را بر حسب و هر یكي جگرها و قلوب كنندة امتحان منم كه خواهند دانست

بر  اید، بار دیگريگوید نفهمیدهمي را چنان كه شیطان اید و عمقهايرا نپذیرفته تعلیم را هستید و ایندر طیاتی شما را كه

 ( در ابتدا، كلیساي ۲5 - ۱8:  ۲ مكاشفه« ) جویید. تمّسك من آمدن دارید تا هنگام آن چه به ، جز آن كهگذارمشما نمي

دارد  كه نیكو و بردباري ، خدمت، وفاداري، محبّتخاطر اعمال به است یاتیرا نمایندة آنط از كلیسا كه ايطیاتیرا و دوره

 كلیسا اشاره ناپسند آن هايجنبه به دهد و سپسمي كلیسا شهادت این رشد روحاني شود. خداوند دربارةمي ستوده

شود. معموالً مي كند نكوهشمي معّرفي شود و خود را نبیّهیاد مي ایزابل با لقب از وي كه خاطر زني كند. كلیسا بهمي
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 سخنان به دارند. مردم نبّوت عطاي شود كهمي مطرح كساني دارد از طریق ظاهر درستي كه روحاني فریب نوع بدترین

 كنند.مي پیروي نانآنها، از آ پرده پشت هايانگیزه به توّجه آنها اعتماد دارند و بدون

 را با عنوان خدا افرادي . در واقعاست سپرده برادران را به كالم ارائة به خدمِت مربوط عهد جدید، خدا پنج در كلیساي

 كه نیست يشخص در اینجا منظور از نبیّه كه داشت باید توّجه . ] البتّهاست در كلیسا قرار نداده و نبیّه ، معلّمهرسوله

 نبیّه كلیسا باشد. در اینجا به و مشایخ با جماعت او باید در هماهنگي كند و نبّوت تواند نبّوتمي زن كند، یكمي نبّوت

 رسالت اّدعاي زن یك كه . [ در صورتيمترجم - است شده اشاره فوق خدمت از پنج خاص خدمت یك عنوان به بودن

 محلي تا كلیساي است داده را فریب وي شیطان كه خدا بفهمیم اّدعاها با كالم این با قیاس توانیمكند ما مي یا معلّمي تنبوّ 

با  داد. پولس حّوا رخ براي كه طوري آید، همانمي ، آزمایشيبیداري دوره از یك كند. دیر یا زود، پس را آزمایش

 را اجازت گیرد. و زن تعلیم اطاعت كمال ، بهبا سكوت زن»كند: مورد نظر خدا تأكید مي نظم بر رعایت اصرار زیادي

 فریب شد و بعد حّوا. و آدم ساخته اّول آدم بماند زیرا كه در سكوت شود بلكه دهد یا بر شوهر مسلّط تعلیم كه دهمنمي

 خود را روحاني كه ( هر زني ۱4 - ۱۱:  ۲ تیموتاؤس اّول« ) و در تقصیر گرفتار شد. ،خورده فریب زن نخورد بلكه

شریر قرار  زند، زیر سلطةسر باز مي است مقّرر شده ۱۶:  3 در پیدایش كه طوري شوهر همان پندارد و از اطاعتمي

 یا در پي سیاسي بحث یك دنبال به گناه عدن شود. در باغمي تبدیل شیطان در دست ايوسیله به وي عبارتي گیرد. بهمي

 شد. و حّوا منحرف قرار گرفت خدا مورد بحث كالم نداد، بلكه رخ مادي منافع دربارة ايمباحثه

 خود را از كتاب ، در واقعكندمي مقّدس كتاب تعلیم به گذارد و شروعفراتر مي كالم پا را از چهارچوب زن كه هر جایي

 شریر قرار گرفته مذهبي زیر تسّلط زن این دارد كه از آن نشان وضعیّت این ، كهاست باالتر قرار داده و شوهرش مقّدس

جایز  نزد را حرف ایشان باشند زیرا كه شما در كلیساها خاموش و زنان»گوید: مي رسول پولس دلیل همین . بهاست

خود  از شوهران بیاموزند، در خانه خواهند چیزيگوید. اّما اگر مينیز مي تورات ، چنان كهنمودن اطاعت بلكه نیست

 انجیل این كه به با توّجه ( 35 – 34:  ۱4قرنتیان  اّول« ) .است قبیح زدن را در كلیسا حرف زنان بپرسند، چون

بنا  رسول . پولسمعتبر است همواره است شده كلیسا تعیین از ابتدا براي كه هم مشي ، خطياست نجاویدا مسیح عیسي

 كند.مي را تعیین زن دهد و جایگاهمي ارجاع عدن باغ واقعه را به دستور خدا، خواننده به

 قوم نظر خود را بر دختران پسر انسان و تو اي»هد: دمي قوم اسرائیل به ايمشابه هشدارهاي ، نبيدر عهد عتیق

 كه بر آناني فرماید: وايمي چنین نما، و بگو خداوند یهوه نبّوت نمایند بدار و بر ایشانمي از افكار خود نبّوت كه خویش

 قوم تا جانها را صید كنند! آیا جانهايسازند مي سر هر قامتي دوزند و مندیلها برايمي هر بازویي مفصل بالشها براي

 كنیممي توصیّه همة ( ما به ۱8 - ۱7:  3حزقیال « ) ؟خواهید داشت نگاه خود را زنده مرا صید خواهید كرد و جانهاي

 وقتي هستند كه زنان . ایناست نشده عوض وضعیّت كه است كنند. جالب گیري آخر بخوانند و نتیجه را تا به باب این كه

 كاذب هدایت از یك شود كهمي آن بدهند و نتیجه تعلیم دیگران به شوند كهمي پندارند، وسوسهمي خود را روحاني

شوند. اسیر مي دهند از نظر روحانيمي آنها گوش به كه و كساني آنها مانند جادو است شوند. نبّوتهايبرخوردار مي

 آزاد شوند. مسیح عیسي در اقتدار نام دارند كه حتیاجآنها ا

وجود همان طور  آنها را افشا كنند. با این و اعمال بودند تا نیّتباید هوشیار مي كالم گانكنند اعالم عنوان خدا به خادمان

 شده همراه نیز با ایزابل خادمان این ترتیب نهما كرد، به را با خود همراه كرد و آدم گوش شیطان به حّوا در گذشته كه

 مرا تعلیم گوید و بندگانمي خود را نبیّه كه دهيمي را راه نامي ایزابل زن آن كه بر تو دارم بحثي لكن»كردند:  سقوط

 سخن آید كهبر مي چنین ( از بافت ۲0 : ۲ )مكاشفه« بتها بشوند. قربانیهاي زنا و خوردن مرتكب كند كه، اغوا ميداده

طور  كنند، بهمي معّرفي خود را نبیّه كه . زنانياست روحاني زناي از یك سخن بلكه نیست جسماني فحشا و زناي از یك

خود  روحاني اقتدار و تسلّط صورت خدا بیانجامد زیرا در این با خادمان جسماني زناي یك كار به كه نخواهند گذاشت حتم

 به دعوت شد. این فرا خوانده توبه كرد بهمي عمل و معلّمه نبیّه در مقام كه ایزابل خواهند داد. این بر آنها را از دست

 شوند.مي نيروحا دچار مرگ آمیزش از این حاصل هايشود. بّچهاند ميزنا كرده با وي كه هم افرادي شامل توبه
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 نكردند، این پیروي شخصي چنین هايبدهد و از آموزه آنها را فریب نبیّه اصطالح به ندادند یك اجازه كه كساني ولي

ا ر بخشید تا ایشان خواهم دارد، او را بر اّمتها قدرت نگاه مرا تا انجام آید و اعمال غالب و هر كه»: را داشتند كه وعده

او  . و بهامنیز از پدر خود یافته من گر خرد خواهند شد، چنان كهكوزه هايكوزه كند و مثل حكمراني آهنین عصاي به

 در میراث . فدیه شدگانآنها اعتبار دارد هنوز براي وعده ( این ۲8 - ۲۶:  ۲مكاشفه « ) بخشید. را خواهم صبح ستارة

طیاتیرا تا حدود  كلیساي خواهند كرد. دورة سلطنت گیتي بر اقوام هزار سال مّدت به و با وي دهش شریك دهنده فدیه

 .یافت بعد از میالد ادامه ۱500
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 فصل سّوم:

 پنجم نامة

 اصالحات دورة

 در ایمان ضعیفان تحكیم

 گوید او كهرا مي این بنویس در ساردس كلیسا فرشتة و به»شود:  آغاز مي عبارت با این ساردس به كلیساي پنجم نامة

را  . بیدار شو و مابقيهستي مرده ولي ايزنده كه داري نام كه دانمتو را مي را دارد. اعمال ستاره خدا و هفت روح هفت

و  ايیافته یاد آور چگونه به . پسنیافتم كاملتو را در حضور خدا  عمل هیچ ، استوار نما زیرا كهفنا است به نزدیك كه

 بر تو مّطلع من آمدن آمد و از ساعت ، مانند دزد بر تو خواهمبیدار نباشي نما زیرا هرگاه و توبه كن و حفظ ايشنیده

 ( 3 - ۱:  3 مكاشفه« ) شد. نخواهي

 جاي برد بسيكار مي كلیسا به توبیخ خداوند براي كه . عبارتيستا با آغاز روند اصالحات از كلیسا مصادف دوره این

 . اینمرده از نظر روحاني حال باشد اّما در عین زنده از دید مردم كلیسایي وجود دارد كه امكان دارد. زیرا این تأّمل

خدا در كلیسا  عطایا باشد، اّما تنها حضور روح بباشد و صاح داشته روحاني ظاهر زندگي به كلیسایي كه هست امكان

گیرد، در ما را در بر مي روح القدسروح كند. مسح جاري روحاني پیكره این را در رگهاي الهي تواند حیاتمي كه است

 گیرد.مي ما شكل در جان تولّد از روح كه حالي

 از كارهایي یك كند زیرا هیچ تقویّت است رفتن از بین به و نزدیك مانده باقي كهرا  چیزهایي شود آنمي از كلیسا خواسته

 نما زیرا هرگاه و توبه كن و حفظ ايو شنیده ايیافته یاد آور چگونه به پس»نشد:  در كلیسا یافت خدا است پسندیدة كه

 با این ( ولي 3:  3 مكاشفه« ) شد. نخواهي بر تو مّطلع من آمدن ساعتآمد و از  ، مانند دزد بر تو خواهمبیدار نباشي

 كه چند داري اسمهاي در ساردس لكن»ایماندار متمایز بود:  اصطالح به بزرگ هاياز توده كه وجود داشت وجود اقلیّتي

 ( 4 آیة«   ) هستند. مستحق د زیرا كهخواهند خرامی سفید با من اند و در لباسنساخته خود را نجس لباس

 محو نخواهم او را از دفتر حیات خواهد شد و اسم سفید ملبس جامة آید به غالب هر كه»شود: تأیید مي دوباره وعده

 كه جود دارد اسميو امكان این ( پس 5 آیة« ) نمود. او اقرار خواهم و فرشتگان در حضور پدرم وي نام به بلكه ساخت

 اّول شود. كتابنمي باشد هرگز پاك شده "نوشتهبّره حیات در"كتاب كه اسمي شود، ولي حذف است آمده حیات در كتاب

 را در بر دارد. برگزیدگان اسامي دّوم و كتاب است دعوت شدگان به مربوط

 حیات را از كتاب اسرائیلنام شد، خداوند خواست مرتكب طالیي گوسالة ستشبا پر در رابطه اسرائیل كه از گناهي پس

 بودند كه كرد. آنها اظهار كرده شفاعت قوم و براي ، خود را جلو انداختخریده جان خطر را به موسي كند ولي پاك

 بودند بخشیده پرداخته پایكوبي به رد گوسالة طالیيگرداگ كه افرادي گناه خواستمي و موسي خدا است طالیي گوسالة

 موسي محو ساز. خداوند به اينوشته كه مرا از دفترت و اگر نه آمرزيرا مي ایشان گناه هرگاه اآلن»: شود. او گفت

حائز  ایمانداران براي كه چه ( آن 33 - 3۲:  3۲خروج « ) .، او را از دفتر خود محو سازماست كرده گناه : هر كهگفت

تا حدود  ساردس كنند. دورة را دریافت آنها باید تاج كه ، زمانياست داستان سرانجام بلكه نیست راه ، ابتداياست اهمیّت

 .یافت ادامه میالدي ۱750 سال

 ششم نامة

 فیالدلفیا كلیساي دورة

 برادرانه محبّت زمان
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كلید داوود  كه و حق قّدوس گوید آنرا مي این كه بنویس در فیالدلفیه كلیسا فرشتة و به»: خوانیممي چنینششم  در نامة

 گشاده دري . اینكدانمتو را مي نخواهد گشود. اعمال كس بندد و هیچو مي نخواهد بست كس گشاید و هیچمي را دارد كه

. مرا انكار ننمودي ، اسمكرده مرا حفظ و كالم داري قّوتي ، زیرا اندكرا نتواند بست آن كسي كه امتو گذارده روي پیش

را مجبور  ایشان گویند. اینكمي دروغ نامند و نیستند بلكهخود را یهود مي كه شیطان را از كنیسه آناني دهممي اینك

 صبر مرا حفظ كالم . چون كهامنموده تو را محبّت من كنند و بدانند كه تو سجده یهايپا بیایند و پیش نمود كه خواهم

 زمین ساكنان خواهد آمد تا تمامي مسكون ربع بر تمام كه امتحان ، از ساعتداشت خواهم نیز تو را محفوظ ، مننمودي

 ( ۱۱ - 7:  3 مكاشفه« ) تو را بگیرد. تاج مبادا كسي كن حفظ داري آن چه ، پسآیممي زودي را بیازماید. به

و  برادرانه محبّت زمان به دوره شود. اینمي شروع از عصر اصالحگران پس زماني دورة فیالدلفیا از نظر تقسیم بندي

 این بود. اگر چه باز شده جهانیان به نجیلا اعالم و درها برايشكسته  بابل زندان هاي. دروازهاست معروف دِر گشوده

 شد مردم امر باعث خداوند را انكار نكردند. این ماندند و نام امین بودند اّما در كالم ضعیف راه در ابتداي ایمانداران

 شوند. خدا فروتن پیشگاهدر كلیسا، در  انجیل مقتدرانة اعالم واسطة شوند و به خارج شیطان از كلیساهاي زیادي

 رخ در زمین قرار است كه سختي از آزمایش قبل ، درستزماني از لحاظ دوره كند اینمي خداوند اشاره طور كه همان

 به»كند: مي خود را تشویق خاصان عبارات ، و با ایناست نزدیك آمدنش دهد كهمي . خداوند مژدهاست شده دهد، واقع

: قرار است از این ( وعده ۱۱:  3 مكاشفه« ) تو را بگیرد. تاج مبادا كسي كن حفظ داري آن چه ، پسآیممي زودي

خود را  خداي و نام نخواهد رفت و دیگر هرگز بیرون ساخت خواهم خود ستوني خداي آید، او را در هیكل غالب هر كه»

 جدید خود را بر وي شود و ناممي نازل من خداي از جانب از آسمان جدید را كه اورشلیم یعني خود شهر خداي و نام

 .یافت ادامه ۱900 فیالدلفیا تا حدود سال كلیساي ( دورة ۱۲ آیة« ) .نوشت خواهم

 هفتم نامة

 قیديو بي خاطر ولرمي هشدار به

 كلیسا در الئودكیه فرشتة و به»شود: مي شروع مالمت با یك مقّدمه ، بدونهفتم نامةكلیساها یعني  به نامه آخرین

 سرد و نه نه كه دانمتو را مي خدا است. اعمال خلقت ابتداي كه و صّدیق و شاهد امین گوید آمینرا مي این كه بنویس

كرد.  خواهم خود قي سرد، تو را از دهان و نه گرم نه یعني فاتر هستي ون. لهذا چیا گرم سرد بودي كه . كاشهستي گرم

و  هستي تو مستمند و مسكین كه دانيو نمي نیستم چیز محتاج هیچ و به اماندوخته و دولت دولتمند هستم گویيزیرا مي

 ( ۱7 - ۱4:  3 مكاشفه« ) .فقیر و كور و عریان

آورند نمي ایمان را كه . خدا افراديقید استو بي دیگر كلیسا ولرم بیان سرد. به و نه است گرم كلیسا نهآخر،  در دورة

را  شدن و ربوده اّول قیام آنها آواز خداوند براي كه است مفهوم به این خواهد كرد. این قي از دهانش كند كهتهدید مي

 نخواهند شنید.

 با این نیست چیزي در اختیار دارد و نیازمند به فراواني چیز را به همه كه واهي خیال خاطر آن سا را بهخداوند كلی

( در  ۱7آیة « ) .و فقیر و كور و عریان هستي تو مستمند و مسكین كه دانينمي»... دهد: قرار مي مورد نكوهش كلمات

 وضعیّت این متوّجه اگر خود شخص . ولياست بسیار نامطلوبي ، وضعیّتو عریاني ، كوري، تنگ دستيروزمره زندگي

نیز  الئودكیه كلیساي روحاني وضعیّت دربارة مسئله . ایناست شده ادراكي او دچار اختالل كه است مفهوم نباشد، به این

 .است صادق

 كنند كهخود مي در زندگي وجود چیزي به اعتراف مردم كه است این مسئله ینتركننده ، ناراحتپر فریب دورة در این

و  درك آنها فاقد قّوة گیرد كهایراد مي عصر فیض دورة پایان خاطر از ایمانداران ندارد. خداوند به این وجود خارجي

 براي ايتوجیه كنند، هیچ گونهمي زندگي و خیال ر از هوسپ در دنیایي كه هستند. آنها در حالي واقعي روحاني بصیرت
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دهد: پند مي را چنین كوبد و آنانمي كند، بر در ایستادهخود را رها نمي وجود، او خاصان یابند. با اینخداوند نمي مالمت

و  شوي سفید را تا پوشانیده ، و رختيتا دولتمند شو بخري را از من آتش به زر مصفّاي كه كنممي تو را نصیحت»

و  ، توبیخدارممي دوست را من . هر كهیابي بینایي خود كشیده چشمان را تا به تو ظاهر نشود و سرمه عریاني ننگ

 ( ۱9 - ۱8:  3مكاشفه« ) نما. غیور شو و توبه . پسنمایممي تأدیب

 دریافت است خداوند در نظر گرفته را كه نزد خداوند بیاید، آن چه شود و به اقفخود و وضعیّت تواند بهمي كه كسي

 واسطة را به و ملكوتي قادر باشد امور الهي شكل تا به این است سرمه همان شود كهمي داده او مسحي كند. بهمي

از  سخن كوبد. اگر چهدر مي به . او از بیروناست بیرون كه دهدمي امر شهادت این ببیند. خداوند خود به روح مكاشفه

بسیار  القدسروح و عطاي روح مقتدرانة خوانند و از عملاو سرود مي براي و اگر چه حضور او ) در كلیسا ( است

شود نمي داده او مجالي یابد اّما بهمي ادامه پرستشي كوبد. آییندر مي به دهند، اّما او از بیرونمي گویند و شهادتمي

 لبریز خواهد شد. زودي صبر خداوند به كاسة سازد. ولي كلیساها مكشوف خود در میان كالم واسطة را به خویشتن كه

؛ اگر كوبممي ستادهبر در ای اینك»كند: مي خطاب فرد چنین را فرد به زند و ایماندارانخاطر او با اصرار در مي همین به

 ( ۲0 آیة» ) خورد و او نیز با من خواهم شام آمد و با وي نزد او در خواهم آواز مرا بشنود و در را باز كند، به كسي

 دورة به پیغام خاطر در مقّدمة همین . بهاست كرده جدید را شروع ، خداوند آفرینشمریم در رحم مسیح گیري با شكل

و از نو مولود  او متولّد شده از روح كه كساني كند. همةمي خدا معّرفي خلقت ابتداي عنوان را به ، او خویشتنالئودكیه

 گانةهفت هايدوره ( نوبران 4 – ۱:  5اّول یوحنّا  ۲3:  ۱ پطرس اّول ۱8:  ۱ یعقوب 7 – 3:  3اند. ) یوحنّا شده

 شوند. ) دّوممي محسوب در مسیح ايتازه خلقت حال ( آنها در عین ۲3:  ۱۲ دهند. ) عبرانیانمي كلیسا را تشكیل

برادر  و در سلطنت خواهند نشست وي شد خواهند بود، بر تخت غالب كه ( آنها در كنار آن ۱9 – ۱7:  5قرنتیان 

 خواهند شد. خود شریك زادةنخست

تأكید  عبارت نیز بر این هر پیغام و در پایان خداوند است از قول سخن هر نامه در ابتداي كه است آن توّجه جالب نكتة

 آن چه . ما باید بهاست بسیار مهم مطلب این درك« گوید.مي كلیساها چه به روح دارد بشنود كه گوش هر كه»شود: مي

 كه است از پیغامي . در اینجا سخنبسپاریم گوید، گوشمي هر دوره براي شده شوفموعود و مك كالم واسطة به روح كه

بعد  عبارت آخر این در چهار نامة آید در حالي كهمي از وعده ، قبلاّول نامة در سه عبارت دهد. اینمي هر دوره به روح

كند. او تأكید مي و دیدن دادن گوش بر لزوم جزئي مطالب كردن نوانبا ع ۱3 باب . خداوند در متياست آمده از وعده

كلیسا از  هايدوره در همة پیروزمندان گروه« شنوند.مي كه بینند و گوشهایيمي كه چشماني حال خوشا به»گوید: مي

 ترتیب كردند. آنها به این خود پیروي زمان دا برايخ آوردند و از پیغام دادند، ایمان گوش كه است شده تشكیل افرادي

 بسپاریم گوید گوشمي دوره این پیغام از طریق روح آن چه به كه بر ما است خود شدند. پس زمان خدا براي وارد نقشة

 كافي دهنده پیغام یك به دادن صرِف گوش راستین فرزندان . برايبشویم شریك دوره و كار خدا در این تا در وعده

 دیگر"قول بیان خدا یا به كالم تشخیص مهم نكتة كند، بلكه معّرفي الهي پیغام خود را حامل وي ، اگر چهنیست

 .كنندمي ها را تصاحبوعده ترتیب شوند و به این، پیروزمند ميكالم شهادت به . آنها با ایمانخداوند"است
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 فصل چهارم: نگاهی در آسمان

 آواز مانند صداي شنود. این را مي . او آواز مقتدرياست باز شده در آسمان بیند كهرا مي ، یوحّنا دريچهارم در باب

 بودم شنیده را كه آواز اّول و آن است باز شده در آسمان ايدروازه ناگاه كه دیدم بعد از این»شنید:  كرنا بود. او چنین

 شود به باید واقع بعد از این را كه اینجا صعود نما تا اموري گوید: بهمي ، دیگر بارهگفتمي سخن كرنا با من چون كه

 ( ۱:  4مكاشفه « ) .تو بنمایم

 همة شود. یعني نیز واقف بر امور آینده كه است شده داده او اجازه به بود. و حال كلیسا را دیده زمیني تر، آیندةاو پیش

امور  دهد. یوحنّا این جدید روي و زمین آسمان ، و پیدایشنهایي ، داوريهزار ساله قرار بود تا حكومت كه چیزهایي آن

 دید. را از آسمان

 و بر آن است قائم در آسمان تختي كه دیدم و شدم الفور در روحفي»دهد: مي گواهي مورد چنین در این رایي یوحنّاي

 را كه نشین تخت آن توانست وي بود كه ترتیب این . و بهرفت آسمان شد و به ( او در روح ۲ آیة« ) .اينشیننده تخت

 بر بیست و چهار پیر نشسته ست( او بی 4و  3 كند ) آیات توصیف دقیق صورت بود به شده احاطه كماني رنگین توّسط

بر  از تخت بر سر داشتند. او برقها و صداها و رعدها را كه زّرین و تاجي سفید بر تن ايرا دید. آنها جامه و چهار تخت

 روختهاف تخت پیش آتشین چراغ آید؛ و هفت، برقها و صداها و رعدها بر ميو از تخت»كرد و شنید:  آمدند مالحظهمي

 ( 5 آیة« ) باشند.خدا مي روح هفت كه

با  كه نماد بّره دربارة مسئله كند. اینمي فعّالیّت دوره در هفت روح این دارد، ولي القدسروح . او تنها یكاست خدا یك

 گفته سخن خداوند در روح هفت گانة از تجلّیات كند. اشعیاء نبيمي نیز صدق است شده توصیف چشم و هفت شاخ هفت

 و ترس معرفت و روح و قّوت مشورت و روح و فهم حكمت روح ، یعنيخداوند بر او قرار خواهد گرفت و روح»: است

 گوشهاي سمع نخواهد كرد و بر وفق خود داوري چشم رؤیت خداوند خواهد بود و موافق او در ترس خداوند. و خوشي

عهد جدید  كلیساي دورة خدا در هفت روح از عمل ( در اینجا سخن 3 - ۲:  ۱۱اشعیا « ) نخواهد نمود. تنبیه خویش

كلیسا،  دارد؛ هفت مقّدس كتاب با نبّوتهاي نزدیكي رابطة مسئله . ایناست كار رفته ، بارها بهعدد هفت . در مكاشفهاست

خدا و ... عدد  خشم جام رعد، هفت كرنا، هفت مهر، هفت ، هفتپیروزمندان براي وعده ، هفتدهنده یا پیغام فرشته هفت

. در گرفت آرامي ، پروردگار در روز هفتمخلقت . در زماناست از اتمام دارد، سخن حكایت روند تكمیلي از یك هفت

فرما خواهد شد. )  حكم بر زمین ، صلحالهي سلطنت شود و با برقرارير ميبرقرا خدا بر زمین فرمانروایي هفتم هزارة

 ترتیب همین شود، بهمي شروع هفته ، روز اّولاز روز هفتم پس طور كه و ... ( همان ۲0 مكاشفه ۶5اشعیا  ۱۱اشعیا 

 زمان كه مفهوم . به اینبرگشت اّولیّه وضعیّت اید بهب در كار باشد، بلكه هشتمي هزارة نیست ، ممكنهفتم از هزارة پس

 شود.مي حل در ابدیّت

چهار  و گرداگرد تخت تخت مانند بلور و در میان از شیشه ، دریایيتخت و در پیش»گوید: مي چنین یوحنّا در ادامه

 سّوم ؛ و حیوانمانند گوساله دّوم مانند شیر بود؛ و حیوان اّول پر هستند. و حیوان چشمان به و پس از پیش كه حیوان

 ( 7و  ۶ آیة« ) .پرنده مانند عقاب چهارم ؛ و حیوانداشت مانند انسان صورتي

را  بیشتري خود جزئیات كتاب اّول دید، در باب كماني در رنگین شده و احاطه بر تخت خداوند را نشسته كه نبي حزقیال

قادر  ، خداوند خدايقّدوس قّدوس قّدوس ایستند از گفتنروز باز نمي و شبانه»... دهد. مي چهار جاندار ارائه این دربارة

 ( 8 آیة« ) آید.و مي بود و هست كه مطلق

 تنها شایسته آن ا خاستند و در پیشگاهپ به فراواني ، با احترامدیدیم نشسته بر تخت سر كه به و چهار پیر تاج بیست این

 همة ، زیرا كهرا بیابي و قّوت و اكرام جالل كه خداوند، مستحقي اي»گفتند:  كردند و پرستش كنان سجده و تخت تاج

 ( ۱۱ آیة« ) شدند. تو بودند و آفریده ارادة و محض ايرا آفریده موجودات
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 یز و مختوم به هفت مهرفصل پنجم: کتابی اسرارآم

و »: مهر است هفت به و مختوم تخت نشین راست در دست شود كهمي صحبت اسرارآمیزي ، از كتابپنج در باب

را بردارد؟ و  را بگشاید و مهرهایش كتاب مستحِق این كه كیست كند كهآواز بلند ندا مي به كه را دیدم قوي ايفرشته

 ( 3 – ۲:  5 مكاشفه« ) نظر كند. را باز كند یا بر آن كتاب آن نتوانست و در زیر زمین و در زمین ر آسماند هیچ كس

باید  كه آن چه شوند بهمي مطرح كه متفاوتي نقشهاي . ما باید از طریقاست شده ارائه درام یك صورت رخداد به این

باشد  شایستة آن نبود كه ، كسيدر زیر زمین و چه در زمین ، چهدر آسمان ! زیرا چهگریست . یوحنّاببریم شود پي واقع

از  كه شیري آن اینك»... را دارد:  شایستگي نفر چنین یك بعد با خبر شد كه را بگیرد و باز كند. ولي طومار كتاب كه

 و چهار حیوان تخت در میان را بگشاید. و دیدم مهرش و هفت تا كتاب تاس آمده ، غالبداوود است یهودا و ریشة سبط

 تمامي به خدایند كه روح هفت دارد كه چشم و هفت شاخ و هفت است ایستاده شده ذبح چون اي، بّرهپیران و در وسط

 ( 7 - 5 آیات« ) .گرفته است شینن تخت راست را از دست آمد و كتاب شوند. پسمي فرستاده جهان

 كلیساي فیض ما هنوز در دورة كه است مفهوم به این شیر. این دارد، نهرا بر مي كتاب بّره كه است آن توّجه جالب نكتة

او  پادشاهي مقام به اشاره شود كهیهودا"یاد مي از پسر خدا با عنوان"شیر سبط . از طرفيبریمسر مي عهد جدید به

 شدگان ، با فدیهفدیه دهنده عنوان او به رابطة نماد به بیند. اینمي بّره یك صورت دیگر یوحّنا او را به دارد. از طرف

 ازهايرا بگشاید و ر را بردارد، مهرهایش كتاب كه است آن ما شایستة دهندةفدیه  خدا، یعني دارد. تنها، بّرة اشاره

 باز كند. را بر مقّدسین كتاب درون

و  بربطي از ایشان افتادند و هر یكي حضور بّره و چهار پیر به و بیست چهار حیوان ، آنرا گرفت كتاب و چون»

 كتاب گرفتن تحقگویند: مسسرایند و ميجدید مي . و سرودياست مقّدسین دعاهاي پر از بخور دارند كه زّرین هايكاسه

 و اّمت و قوم و زبان خود از هر قبیله خون خدا به را براي و مردمان شدي ذبح زیرا كه هستي مهرهایش و گشودن

 ( ۱0 - 8 آیات« ) خواهند كرد. سلطنت و بر زمین ساختي و كهنه ما پادشاهان خداي را براي و ایشانخریدي 

 از آن سخن ، بلكهمعدود نیست افرادي منحصر به كهانت ( دعوت) سنّتي  رسمي كلیساهاي روش ر خالفب ترتیب به این

و ما را نزد خدا و پدر خود »گوید: مي چنین كالم اند. در واقعشده تقدیس كهانت براي فدیه شدگان همة كه است

و  برگزیده شما قبیلة لكن( » ۶:  ۱ مكاشفه« ) .باد تا ابداآلباد. آمین نایيو توا ، او را جاللساخت و كهنه پادشاهان

 نور عجیب ، بهشما را از ظلمت او را كه خدا باشد هستید تا فضایل خاص ملك كه و قومي مقّدس و اّمت ملوكانه كهانت

 ( 9:  ۲ پطرس اّول« ) نمایید. ، اعالماست خود خوانده

مورد نظر  دارند ] در عبارت شدگان فدیه با كلیساي در رابطه خاصي وظایف تعالي چهار جاندار در حضور باري این

Zیوناني  از كلمة مقّدس كتاب W O N آن براي مرجع متن ترجمة كه است شده استفاده 

 جاندار استفاده از كلمه حیوان جاي به فوق از ترجمة پیروي ما به .است را پیشنهاد كردهمعادل 

تر نزدیك مورد نظر یوناني واژة ، بهبا حیات آن رابطة واسطة به حیوان كلمة الفظيتحت معني از لحاظ . اگر چهایمكرده

در  طور كه همان دلیل همین [ به مترجم - رساتر است نزبا فارسي خوانندة جاندار براي نظر ما واژة به ولي است

 دربارة موضوع این كه شود. در حاليمي آنها اشاره به چهار مهر اّول باز شدن دید، تنها در زمان بعد خواهیم صفحات

كرد در  خواهیم مالحظه طور كه ان. هماست سوار نیز صادق چهار اسب دربارة مطلب كند. ایننمي مهر آخر صدق سه

و  منظور از بیست نظر دارند كه مورد اتّفاق در این مقّدس كتاب معلّمین . همةاز آنها نیست ذكري هیچ مهر واپسین سه

 توضیحات با اینعهد جدید هستند.  نمایندة كه رسول و دوازده عهد عتیق نمایندة كه است پطریارخ چهار پیر، دوازده

دارد.  اشاره و غیر یهودي یهودي ایمانداران شدن و كامل روند تكمیل انتهاي به از مكاشفه بخش این كه شویممي متوّجه

 نو جش شدن ربوده دربارة چیزي بافت ما در این كه خاطر است همین . بهخدا است ملكوت از برقراري در اینجا صحبت

 .است رفته سخن بر زمین ملكوت از برقراري بلكه خوانیمنميدر آسمان  عروسي
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شود نمي یافت خلقت در تاریخ نظیر آن كه شوند و با شكوهيآواز مي با یك دیگر هم آسماني كرور كرور از لشكریان

و  و اكرام و توانایي و حكمت و دولت قّوت كه شده ذبح ّرةب است گویند: مستحقآواز بلند مي به كه»دهند: سر مي چنین

باشد، در آنها مي و آن چه و در دریاست و زیر زمین و بر زمین در آسمان كه را بیابد. و هر مخلوقي و بركت جالل

 ( ۱3 - ۱۲ آیات« ) تا ابداآلباد. باد و توانایي و جالل و تكریم را بركت و بّره گویند: تخت نشینمي كه شنیدم

 خواهند داد. در این ، خدا را جاللشده با یك دیگر هماهنگ ، همة خلقتالهي نجات در سرانجاِم نقشة كه است روشن

 كه صّور كنیمت توانیممي زحمت ( ما به ۲5 - ۱9:  8 یابد. ) رومیانمي ، رهایياست شده بطالت تسلیم كه ، خلقتيلحظه

 در ستایش خلقت شود و مجموعةبرقرار مي در گیتي اصلي نظم كه كند، زمانيمي مزه را مزه چطور آزادي كیهان

 شوند.مي صدا و هماهنگ آفریدگار یك
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 فصل ششم: باز شدن مهرها

 افشاگری دربارة قدرت ضد مسیح

 نگاهی کلی

این  به كند. با توّجهمي را تشریح مهر اّول شش و محتواي ، باز شدننمادین از زبان هبا استفاد مكاشفه كتاب ششم باب

 .كنیممي بسنده چند نكته به اشارة ، ما بهاست قرار گرفته مورد كاوش مفّصل صورت به مهر در گذشته هفت موضوع كه

بر  چنین . از متنبینیممي متفاوت با رنگي سواري از آنها اسب ر كدامشوند، در هباز مي چهار مهر اّول كه هنگامي

هستند. حضور  دشمن سوار در خدمت چهار اسب این كه كنند، در حاليمي چهار جاندار از خدا طرفداري آن آید كهمي

 مخالف شود كهمي داده ما نشان به اینجا كسيكند. در مي را تداعي جنگي تحّركات مقّدس كتاب نمادین در زبان اسب

 رساند.مي انجام را به ايخصمانه مذهبي ، تحّركاتبر زمین مسیح پیروزمندانة حركات موازات . او بهاست مسیح

ً با همان چهار اسب ، ایننبي زكریّاي در كتاب شوند. در مي اند، دیدههشد توصیف مكاشفه در كتاب كه رنگهایي دقیقا

 آن به و ظلم اسرائیل شدن زكرّیا از پراكنده ( در كتاب ۶و  ۱خواهند شد. ) زكرّیا  ها بستهارابه اسبها به بعد این مرحلة

 یروهاين . همیناست رفته كلیسا سخن نابودي براي از جفا و تحّرك مكاشفه در كتاب كه شود. در حاليمي صحبت

را  اند. كسيرسانده كلیسا آزار و اذیّت كردند، از ابتدا به استفاده اسرائیل سركوبي براي روم از امپراطوري كه اهریمني

 این از تحّركات مرحله یك كنندة تداعي بینیم. هر رنگمي متفاوت را بگیرد، سوار بر چهار اسب مسیح كوشد جايمي كه

 .استنیرو 

و   4:  ۱ ) یوئیلاست.  شده داده خود نشان تكمیلي در چهار مرحلة ویرانگر ضد مسیح قدرت ، ایننبي یوئیل در كتاب

ثمر  را به میوه كه است حیات دهد. او درختمي را تشكیل مسیح عیسي كامل عهد جدید، بدن ( كلیساي ۲5:  ۲

پر  درخت این كه است سوار این اسب این ايچهار مرحله ها. تالشو ما شاخه است . او تاكتیمهس رساند و ما در ويمي

باز  است رفته سالها از بین در طي را كه آن چه تمام دهد كهمي وعده نبي یوئیل ببرد. اّما خدا از زبان ثمر را از بین

 خواهد گرداند.

 اشاره رخدادهایي به نبّوت دیگر این بیان اند. بهداده رخ در گذشته شود كهمي مربوط وقایعي به لمهر اوّ  سه باز شدن

. خواهد داشت ادامه عهد جدید در زمین كلیساي دورة تا سرانجام مهر چهارم اند. وليپیوسته وقوع به در تاریخ دارد كه

 نیز دورة خواهد انجامید. مهر هفتم طول داوریها به نزول تا پایان شود و مهر ششممي مربوط یهودیان به مهر پنجم

 .كرنا است هفت شدن با نواخته مصادف شود كهمي را شامل داوري

 مهر اّول

 ضد مسیح اّول مرحلة

 سر و صدا كم ورودي

 مكاشفه« ) بیا! و ببین»... سر داد:  رعدآسا چنین جاندار با صدایيچهار  از این را گشود، یكي مهر نخست بّره وقتي كه

 كماني سوارش سفید كه اسبي ناگاه كه و دیدم»كند: مي بیان عبارت را با این خویش رؤیاي یوحنّا كیفیّت ( سپس ۱:  ۶

 ( ۲:  ۶ مكاشفه« ) ید.نما و تا غلبه كننده آمد، غلبه شد و بیرون بدو داده دارد و تاجي

 به سوار كار اّول هویّت به بردن پي دهد. برايرا از خود بروز نمي عنصر بدي هیچ ، سواركاِر نخستاّول در نگاه

سفید  رنگ شود كهمي مطرح روحاني خود با ظاهري نخست در مرحلة ضد مسیح . قدرتنیازمندیم القدسروح مكاشفة

 در مرحلة ضد مسیح قدرت ، از تجلّيمجهز نباشیم القدسروح مكاشفة به كه دارد. در صورتي واقعیّت همین به اشاره

 خود را به سوار كار هنوز دست آن كه است آن سفید گویاي دیگر رنگ كرد. از طرف خطر نخواهیم ، احساسكارش اّول
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 جهان این بر حاكمیّت هنوز پنجه ظاهر روحاني به قدرت ! ایناست امر ساده این . علّتاست نكرده آلوده مردم خون

 دم مسیحیّت اصطالح و به و از مذهب خود را بروز نداده غیر روحاني هنوز ماهیّت مرحله . او در ایناست نیانداخته

 . ما مالحظهاو پي ببریم دروغگو بودن به توانیم، مياست شده ارائه تشخصیّ  از این كه در تصویري زند. ما با دقّتمي

در كار  تظاهري دهد كهمي تصویر نشان . ایناز تیر نیست خبري هیچ دارد ولي در دست سوار كار كماني كه كنیممي

 او سخن . از ناماست شده معّرفي متفاوت فیّتي( با كی ۱3:  ۱9 دارد. ) مكاشفه خدا نام كلمة كه مسیح . ولياست

 .است اكتفا شده عناویني او تنها به دشمن دربارة كه رود، در حاليمي

 و از جماعت پا خاسته به بیگانه با تعالیم افرادي بود كه كرده . او نبّوتاست اخبار كرده ظهور ضد مسیح دربارة پولس

 ( دیري 3۱ - ۲9:  ۲0 كنند. ) اعمال خود ترغیب پیروي را به خواهند شد. آنها خواهند كوشید شاگردان جدا ایمانداران

قرار  القدسغیر از روح تأثیر روحي تحت بودند كه شد. آنها افراد منحرفي مطرح دیگري دیگر و انجیل عیسيِ  نپایید كه

قرار گرفتند. )  ، زیر لعنتگذاشته مسیح عیسي و مژدة ( آنها پا را فراتر از كالم 4 - 3:  ۱۱ قرنتیان داشتند. ) دّوم

كند. )  معّرفي مسیح یا جانشین كند خود را رسول سعي خواهد بود اگر كسي فایدهبي ترتیب ( به این 9 - ۶:  ۱ غالّطیان

، رسوالن و روش از پیغام بود، با استفاده شده گذاري بنیان كالم بر اساس كه ( كلیسایي ۱5 - ۱3:  ۱۲ قرنتیان دّوم

 و ... ( ۲:  ۲ برد. ) مكاشفهآنها پي دروغ را سنجید و به رسوالن اصطالح به این اّدعاهاي

 غالب روش كردند و بهرا در كلیسا پیدا  خاصي جایگاه نقوالویان مقّدسي غیر كتاب ها و روشهاي، آموزهبا گذر زمان

بر  شد و تاجي كلیسا انتخاب رئیس عنوان نفر به ، یكگرفت شكل مسیحیّت مذهب بود كه ترتیب شدند. به این تبدیل

 انسان را بر سر یك تاج شود بلكهنمي گذاشته ، تاجروش یا یك آموزه بر یك باشید كه داشته نهادند. توّجه سرش

 شود. كند و بر آنها چیره جنگ راستین آمد تا با ایمانداران گذارند. او بیرونيم

 را دریافت زیادي بود، امتیازات شده منحرف از كالم كه نقوالوي شد. جریان تكمیل مسیحیّت اّول هايروند در سّده این

و  مذهب با در آمیختن نقوالوي جریان بود كه زمان یدا كرد. از آناستیال پ دولتي بر دستگاه كنستانتین كرد و در زمان

. كلیسا قرار گرفت در خدمت و حكومت حكومت شد. كلیسا در خدمت روزگار مسلّط آن بر دنیاي روندي در طي سیاست

 .داشت كلیسا ادامه تا دورة سّوم مهر اّول زمان

 كم روند، آغازي . اینقرار گرفت قدرت هرم رشد كرد، در رأس مسیح عیسي راستین كلیساي موازات به كه جریان این

 از تفرقة كه شد. یوحنّا زماني شروع نقوالویان هايآموزه چیز با طرح همه كه باید گفت . در واقعسر و صدا داشت

از ما نبودند،  شدند، لكن از ما بیرون»گوید: . او ميداشت اشاره مسئله این كرد به صحبت ضد مسیح از روح حاصل

:  ۲یوحنّا  اّول« ) از ما نیستند. ایشان همة رفتند تا ظاهر شود كه بیرون ماندند؛ لكنبودند با ما ميزیرا اگر از ما مي

گرفتار  شیطان ، در دامشده شوند دچار سردرگميا ميجد مقّدسي كتاب از كلیساي دروغین ایمانداران این كه ( زماني ۱9

 روحاني مرگ سوي را به ایمانداران آموزه ( این ۱4:  ۲ دادند. ) مكاشفه را نیز اشاعه بلعام هايشوند. آنها آموزهمي

 شد. ها تبدیلآن روحاني مرجع ( به ۲0:  ۲ ) مكاشفهدروغین  ، نبّیةایزابل داد و سرانجام سوق

 مهر دّوم

 ضد مسیح روح تّجلي دّوم مرحلة

 ریزيو خون حاكمیّت اعمال

آمد و  بیرون دیگر، آتشگون (! و اسبيبیا ) و ببین »... ندا سر داد:  چنین ، جاندار دیگريمهر دّوم باز شدن در زمان

 داده بزرگ شمشیري وي بردارد و تا یك دیگر را بكشند؛ و به مینرا از ز سالمتي بود كه شده داده را توانایي سوارش

 ( 4 - 3:  ۶ مكاشفه« ) شد.
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 معني به این . ایناست و آتشگون سرخ شود كهمي صحبت از اسبي . بلكهنیست سفید خبري رؤیا دیگر از اسب در این

سایر  آزار و اذیّت به دنیوي از قدرت كلیسا با برخورداري . رهبراناست به سر رسیده مردم براي آرامش زمان كه است

 كوركورانه ، تعّصباست ما آموخته به تاریخ دارد. همان طور كه امر حكایت پرداختند. نماد شمشیر از همین ایمانداران

خدا را در  اسب سوار، شمشیر كالم بود. آن سیاريب خونهاي شدن مقّدمة ریخته این شد كه حاكم مذهبي بر تشكیالت

خاطر  به و ملّتها و اقوام بر بست از دنیا رخت و آرامش بود. صلح گرفته دست را به شمشیر دنیوي بلكه نداشت دست

 سركوب شّدت به ندیشي، دگراضد مسیح مذهبي قدرت دّوم یك دیگر شمشیر كشیدند. در مرحلة بر علیه مذهبي اختالفات

 و آتشگون سرخ شدید قرار گرفتند. رنگ و تنگناهاي در آزار و اذیّت خاطر عقاید خویش به زیادي شد و انسانهاي

در  دوره . ایناست بر مردم كاتولیسم عبارتي و به مسیحیّت تحمیل ، زمان. مهر دّوماست شهیدان ، نماد خوناسب

 .است وسطي یا قرون میاني هايسده دةبرگیرن

 مهر سّوم

 سّوم در مرحلة ضد مسیح

 تاریكي دورة

 سوارش كه سیاه اسبي اینك ! و دیدمبیا و ببین»... دهد: ندا سر مي چنین ، جاندار سّوممهر سّوم شدن گشوده در زمان

 دینار و سه یك به گندم یك هشت گوید: یكمي كه را شنیدم ، آوازيیوانچهار ح خود دارد. و از میان دست به ترازویي

 ( ۶ - 5:  ۶ مكاشفه» ) ضرر مرسان و شراب روغن دینار و به یك جو به یك هشت

 خون تشنة مرگ شد. نیروي شروع تريوحشتناك داشتند، دورة متفاوتي ایمان كه افرادي ، برايسركوب از دورة پس

را  قدرت كه كسي عبارتي سوار یا به . اسباست وسطي قرون بر دورة حاكم نماد تاریكي سیاه بود. اسب بیشتري

كرد مي كرد. او تعیینبا انسانها رفتار مي داشت خود دوست كه . او آن گونهداشت در دست بود، ترازویي كرده تصاحب

شدند، و با مي مجازات شّدت بردند بهنمي از او فرمان كه باشد. كساني مقدار باید داشته چه را به چیزي چه هر كس كه

دینار و  یك به گندم هشت یك» آورد. اصطالح دست به زیادي غنایم مرگ نبود، نیروي افراد كم تعداد این این كه به توّجه

رسید. ضرر مي و شراب روغن كرد. نباید بهبیداد مي قحطي زمان در آن دهد كهمي نشان« دینار یك جو به یك هشت سه

 الهي مكاشفة نزول واسطة كه است القدسروح نشانة روغن كه ، باید گفتبگیریم روحاني نتیجه یك عبارت اگر ما از این

 ایمانداران كند. اّما در هر صورتایجاد مي در انسان راستین مكاشفة كه است روزيو پی انگیزش گویاي و شراب است

 گیرد و تا سدة هیجدهمرا در بر مي اصالحات ، زمانمهر سّوم رو به رو شدند. دورة فراواني با محدودیّتهاي راستین

نفوذ و  دایرة ترتیب این جدا شد. و به ، كلیسا از حكومتاست معروف عصر روشنگري به كه قرن . در اینداشت ادامه

 محدودتر شد. مذهبي عملكرد قدرت

 مهر چهارم

 چهارم در مرحلة ضد مسیح

 دارد دنبال را به مرگ كه آمیزشي

 اینك كه ! و دیدما و ببینبی»... دهد: ندا سر مي قدرتمند چنین جاندار با صدایي ، آخرینمهر چهارم شدن گشوده در زمان

 ربع دو اختیار بر یك آن آید؛ و بهاو مي از عقب اموات و عالم است او موت اسم كه سوار شده بر آن زرد و كسي اسبي

 ( 8 - 7:  ۶مكاشفه « ) بكشند. زمین و با وحوش و موت شمشیر و قحط شد تا به داده زمین

تا  وضعیّت . اینرو به رو هستیم جهاني ابر قدرت ما با یك دارد اما در حقیقت مسیحي ظاهري چهاگر  مرحلة چهارم

 .خواهد داشت عصر كلیسا ادامه واپسین
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در كار خواهند  زمان طور هم به ضد مسیح گانة روح سه شود، تجلّیاتمي عصر ما را شامل روند كه آخر این در مرحلة

و  صدا داشتبي شروعي سفید كه اسب آید. ویژگیهايمي دست به چهارم شوند، رنگ آمیخته اّول رنگ اگر سهبود. 

 این كار، همة در پایان شوند. چوننمي دیگر دیده سیاه اسب و خصوصیات آتشگون و چشمگیر اسب خونین تحّركات

آور  تعّجب دلیل همین . بهاست ، مرگچهارم اسب آید. ناممي دست به چهارم اسب زرد آمیزند و رنگدر مي رنگها با هم

 ترتیب همین آورد، بهمي ارمغان را به الهي حیات مسیح طور كه آید."هماناو مي از عقب اموات نخواهد بود كه"عالم

 زمان كیفیّت به سوار چهارم اسب به آورد. با دقّتمي ارمغان هرا ب خود مرگ مذهبي سیستم همراه نیز به ضد مسیح

 یك مكاشفه كتاب مهرهاي شوند كهنمي متوّجه . مردمخود داریم روي را پیش تحّوالت این اكنون . ما همبریممي آخر پي

ها و بر توده كند، تسلّط مي را سركوب دگراندیشي كه قدرتيو  بّره ، دیندارينهاد جهاني كنند. در اینمي نهاد را تشریح

 دیده در آن از حیات اثري كه آن ، بدوناست مانده باقي مذهبي ظاهري اند. فقطشده ، با یك دیگر سرشتهمطلق تفّوق

سوار متكبّر  اسب شود. این ر سرتاسر دنیا مسلّط، باز دیانت ابزاري با استفادة كه است نهاد این این واقعي شود. هدف

عهد جدید را در بر  ، از آغاز تا پایانرشد ضد مسیح ، دورةچهارگانه كند. مهرهايمي تداعي روشني را به وضعیّت این

 نابودي خواهان كه د ملخاز تصویر رش بود. وي كرده گویي را پیش ضد مسیح تر، چهار مرحلةپیش نبي گیرند. یوئیلمي

(  5 – ۲:  ۶و  8:  ۱) زكریّا   ( زكرّیا نیز از چهار اسب ۲5:  ۲و  4:  ۱) یوئیل  است. كرده استفاده خدا است درخت

افسار  كه سواري اسب صورت به است نهاد جهاني این در رأس كه كسي ، یعنيكند. ضد مسیحمي صحبت و چهار شاخ

 .است شده تصویر كشیده دارد به ايكننده تعیین نقش و سیاسي دارد و در قلمرو مذهبي را در دست

 مهر پنجم

 و آینده در گذشته یهودي شهیدان

 ر پنجممه كه است مفهوم به این شود. ایننمي چهار جاندار شنیده از آن یك هیچ ، صدايمهر پنجم شدن گشوده در زمان

 از یهودیان ، زیرا بسیارياست عهد جدید مصادف با عصر كلیساي پنجم دورة عهد جدید ندارد. نصف كلیساي به ربطي

به  كه زماني شود، یعنيمي كلیسا مربوط شدن بعد از ربوده زمان به آن دّوم اند. و بخشرسیده شهادت به در گذشته

 آسمان به خاكي كرة این عهد جدید با ترك شود. ایماندارانمي تكمیل یهودي شمار شهیدان رگبز مصیبت واسطة

را  مهر پنجم و چون»را نپذیرفتند:  مسیح گیرند. زیرا آشتيقرار مي زیر مذبح یهودي شهیدان كه روند. در حاليمي

آواز بلند صدا  به بودند؛ كه شده داشتند كشته كه خدا و شهادتي كالم ايبر را كه آناني نفوس دیدم گشود، در زیر مذبح

 ؟ و بهكشينمي زمین ما را از ساكنان خون و انتقام نمایينمي انصاف كي ، تا بهو حق خداوند قّدوس گفتند: اي، ميكرده

 مثل كه قطاران نمایند تا عدد هم دیگر آرامي اندكي شد كه گفته ایشان شد و به سفید داده ايجامه از ایشان هر یكي

 ( ۱۱ - 9:  ۶مكاشفه « ) شود. خواهند شد، تمام كشته ایشان

 طور شش اند و همینباخته جان گذشته سدة پانزده در طول كه منظور یهودیاني -اند شده كشته در گذشته كه یهودیاني

 داده اسرائیل به كه شكلي همان خدا به كالم حامالن عنوان را نداشتند. آنها به مسیح شهادت - هولوُكست نيقربا میلیون

 كی انصاف ، تا بهو حق خداوند قّدوس اي»گویند: دهند و ميسر مي خاطر داد انتقام همین شدند. به بود كشته شده

 ایمان مسیح به راستي به كه كساني كه ( در حالي ۱0 آیة« ) ؟كشينمي زمین ما را از ساكنان خون و انتقام نمایينمي

كنند: دعا مي خود، چنین تقلید از رهاننده به دهند بلكهسر نمي اند داد انتقامكرده با خدا آشتي مسیح و از طریق آورده

 به استیفان دهند كهرا سر مي ( آنها ندایي 34:  ۲3لوقا ...« ) كنند مي دانند چهپدر اینها را ببخش، زیرا كه نمي اي»

(  ۶0:  7 اعمال - شریف ترجمة« ) نگذار. ایشان حساب را به گناه خداوندا این»... سرداد:  سنگسار شدن هنگام

 اند. آنها منتظر مسیحشده دارند كشته یهودي یك عنوان به كه خدا و شهادتي خاطر كالم هستند، به زیر مذبح كه جانهایي

 بودند. به نكرده بود دریافت آنان مسیح همان را كه ناصري عیسي شد هنوز مكاشفة عنوان كه طوري همان بودند ولي

با  كه است مهیّا كرده اسرائیل را براي ايویژه عهد جدید نیستند. خدا راه كلیساي شدگان خاطر آنها جزء فدیه همین

 دارد به مأموریّت است بسته كه خاطر عهدي به اسرائیل دارد. قوم شد تطابق ریخته از بنیاد عالم پیش كه نجات نقشة

 دهد. شهادت حق و كالم راستین خداي یگانه
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تفّكر  . ایناست كرده آن و كلیسا را جایگزین را رد كرده خدا اسرائیل د كهداشتن كلیسا عقیده برجستة از معلّمان بسیاري

ما باز شود و در  نابینا داد تا چشمان آنها چشم كرد و به را سخت اسرائیل قلب مّدتي ندارد. خدا براي مقّدسي كتاب پایة

 ( شهیدان ۱۱ باب ) رومیانناپذیر است.  بازگشت اسرائیل او و برگزیدگي خدا، دعوت . عطایايشویم او شریك نجات

دارند و انتظار او را  كامل ایمان مسیح آمدن كنند. زیرا آنها بهپیدا مي اند، نجاتنیاورده ایمان مسیح به كه یهودي

 كشند.مي

كنند. مي سفید را دریافت ايجامه شهیدان این كه است شده گفته روشن صورت به مهر پنجم به متِن مربوط در نخستین

شود. ایمانداراِن  برسند كامل شهادت باید به آنها كه و برادران قطاران وجود آنها باید صبر كنند تا شمار هم با این

 و كنیزان ، خادمانیهودي یماندارانا كه شوند، در حاليمي خوانده و دختران پسران عهد جدید همیشه كلیساي به وابسته

از دو  شود، سخن مي صحبت القدسروح از نزول كه زماني ۱8 - ۱7:  ۲ در اعمال دلیل همین شوند. بهمي خطاب

 .و كنیزان خادمان بعدي و در وهلة و دختران پسران اّول است، در وهلة گروه

 مهر ششم

 داوندآغاز روز خ به نگاهي

 در سرتاسر دنیا طبیعي فجایع

بهتر  درك دهد. برايمي روز خداوند سوق سمت را در بر دارد و دنیا را به عظیم از مصیبت مرحله ، آخرینمهر ششم

شود. تقریباً در يم و وارد جالل شده ربوده عروس -. ابتدا كلیسا كنیم توّجه شده گویيپیش تحّوالت به است ، الزممسائل

موعود  دو نبي كنند، آنرا منعقد مي هم جوار، پیماني عربي و كشورهاي فلسطیني ، سران، اسرائیلواتیكان همین زمان

از  ( پس ۱۱ انجامد. ) مكاشفهمي طول به و نیم سال سه خدمت این كنند كهمي شروع خود را در اورشلیم نیز خدمت

ظاهر  صهیون اند بر كوهآورده ایمان دو نبي این خدمت واسطة به كه یهودي ۱44000 آنها، همة مأموریّت پایان

 و نیم سال ، سهاز آن شوند. پسمي كشته دو نبي شود و اینمي زیر پا گذاشته منعقده ( پیمان ۱4 شوند. ) مكاشفهمي

و  اقوام خود را بر همة حاكمیّت ضد مسیح مّدت شود و در این( آغاز مي ۲5:  7 ) دانیال یهودیان براي بزرگ مصیبت

 ( 7 - 5:  ۱3 كند. ) مكاشفهمي دنیا اعمال ملل

 يفرو ریزند و قّوتها از آسمان نور خود را ندهد و ستارگان گردد و ماه تاریك ، آفتابایّام آن و فوراً بعد از مصیبت»

خواهد  در سرتاسر دنیا رخ شگرفي و تغییرات طبیعي ، فجایعكوتاه مّدت ( در این ۲9:  ۲4 متي« ) گردد. متزلزل افالك

 متزلزل و زمین آسمان مهر ششم شوند. در دورةمي خدا ریخته خشم و جامهاي صدا در آمده كرناها به زمان داد. در این

 وقوع به زمان هستند در آن بیمناك از آن امروز مردم كه ايگیرند. واقعهقرار مي سازي و پاك داوريو در روند  شده

 و تار خواهد شد. خواهند بارید و دنیا تیره آسماني . سنگهايخواهد پیوست

 چون ماه گردید و تمام سیاه پشمي سپال چون شد و آفتاب واقع عظیم ايزلزله كه را گشود، دیدم مهر ششم و چون»

 هاي، میوهآمده حركت به از باد سخت كه انجیري فرو ریختند ، مانند درخت بر زمین آسمان ؛ و ستارگانگشت خون

 خود منتقل از مكان و جزیره شد و هر كوه ، از جا بردهشده پیچیده طوماري چون افشاند. و آسمانخود را مي نارس

 ( ۱4 - ۱۲:  ۶ مكاشفه« ) .گشت

 كرد دامنگیر ساكناننمي را هم دنیا تصّورش كه چیزي حكم فرما خواهد شد و آن بر زمین و ناامیدي ، سردرگميآشفتگي

و  و در آفتاب( » ۲4 : ۲۱سر خواهد رسید. ) لوقا  كردند به را پایمال اورشلیم كه اّمتهایي خواهد شد. زیرا زمان زمین

دریا و  شوریدن سبب خواهد نمود و به اّمتها روي از براي و حیرت تنگي خواهد بود و بر زمین عالمات و ستارگان ماه

 شود، زیرا قّواتظاهر مي مسكون بر ربع كه وقایعي و انتظار آن خواهد كرد از خوف ضعف مردم . و دلهايامواجش

 ( ۲۶ - ۲5:  ۲۱لوقا « ) خواهد شد. متزلزل آسمان
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و  ساالران و سپه و بزرگان زمین و پادشاهان»: است شده بیان روشني به مردم زیر، ناامیدي مقّدسي كتاب در آیات

ها ها و صخرهكوه هكردند. و ب ها پنهانكوه هايها و صخرهو آزاد خود را در مغاره و هر غالم و جبّاران دولتمندان

 او رسیده ؛ زیرا روِز عظیِم غضببّره و از غضب تخت نشین آن سازید از روي بر ما بیفتید و ما را مخفي گویند كهمي

 ( ۱7 - ۱5:  ۶ مكاشفه« ) تواند ایستاد؟مي كه و كیست است

 ما گفته ندارد. زیرا به مقّدسي كتاب پایة خواهد شد، هیچ انجام عظیم مصیبت از دورة ، پسشدن ربوده كه آموزه این

 غضب نكرد براي زیرا خدا ما را تعیین( » ۱0:  ۱ تسالونیكیان ) اّول رهاند.مي آینده ما را از خشم عیسي كه است شده

 و ... ( 9:  5 یكیانتسالون اّول» ) مسیح ، به وسیلة خداوند ما عیسينجات تحصیل جهت به بلكه

سر خواهد رسید و  به است عطا شده بشریّت خدا به بّرة توّسط شده آشتيِ محقّق به واسطة خدا كه فیض زمان در آن

خواهد شد. در  داور و شیر تبدیل جو به و صلح آرام بّرة خواهد شد. آنگاه و رحمت فیض تخت جایگزین داوري تخت

 در زمین و داوري سازي روند پاك عبارتي خواهد شد و به نازل بر زمین الهي روز خداوند، خشم به ز روز فیضگذر ا

: است آمده چنین ۱7:  ۶ گردد. در مكاشفهبر قرار مي بر زمین هزار ساله ، حكومتجریان از این شود. پسمي شروع

 توضیحاتي مقّدسي كتاب هاياز گزاره بسیاري« تواند ایستاد؟مي كه و كیست است او رسیده زیرا روِز عظیِم غضب»

 به سایبان مانند یك ، زمیناست اخبار كرده از پیش اشعیاء نبي كه دهند. همان طوريما مي روز به این دربارة كیفیّت

ً از هم ن. زمیمنكسر شده بالكل زمین»: است متحرك و راست چپ . است گشته متحّرك شّدت به و زمین پاشیده تماما

 افتاده . پساست سنگین بر آن و گناهش متحّرك و راست چپ به بانسایه و مثل است و خیزان افتان مستان مثل زمین

 . زمینشویممي واقف زمین سرانجام به متن ( در این ۲0 - ۱9:  ۲4اشعیاء « ) .بار دیگر نخواهد برخاست كه است

سر تا سر  دهند كهمي بشارت روشني به مقّدس دیگر كتاب هايگزاره حال . اّما در عینخواهد داشت هولناكي سرانجام

دنیا  این و ناپاكناپایدار  نظام جایگزین پایدار الهي برخوردار خواهد شد و نظام هزار ساله سلطنت از نعمات هستي

 خواهد شد.
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 فصل هفتم: یهودیان مهر شده

دوازده  اسباط نفر برگزیدة ۱44000 مهر شدن ، كیفیّتاّول كرد. در قسمت درك توانمي راحتي را به مكاشفه هفتم باب

و نژاد باید از  و ملّت از هر قوم كه است شماريبي از جمعیّت سخن دّوم شود و در قسمتمي تشریح اسرائیل گانة

شدند. مي چهارگانه بادهاي از وزش مانع كه است داوري از چهار فرشتة صحبت اّول عبور كنند. در آیة بزرگ مصیبت

، بر فرشتهچهار  دیدم و بعد از آن( » ۱5 - ۱4:  9 آزاد خواهند شد. ) مكاشفه ششم كرناي شدن بادها با نواخته این

 7 مكاشفه)  «نوزد. درخت و بر دریا و بر هیچ دارند تا باد بر زمینرا باز مي ، چهار باد زمینایستاده زمین چهار گوشة

 :۱ ) 

شود. ) انبیا نیز تأیید مي در صحف مسئله كنند. ایننمي تداعي را در ذهن و ویراني جز نابودي بادها و طوفانها، ارمغاني

هستند. مهر خدا بر  اسرائیل دوازده گانة قبایل به متعلّق كه نفر است ۱44000 از مهر شدن ( ابتدا سخن 5:  ۶زكریّا 

 چون دارا هستند. از آیاتي همانا مهر خدا است را كه دارند، مهر روح كلیسا تعلّق به كه خورد. كسانيآنها مي پیشاني

در رود  القدسروح كه . همان گونهاست القدسروح مهر خدا همان كه گرفت نتیجه توانمي 30:  4و  ۱3:  ۱ افسسیان

 همین ( به ۲7:  ۶یوحنّا « ) .است پدر بر او مهر زده زیرا خداي»... شد:  تعمید بر پسر خدا نازل هنگام به اردن

 و دّوم 39 - 38:  ۲ شود. ) اعمالمي اند نازلقرار گرفته مورد پسند وي كه و دختران پسران بر تمامي ، روحترتیب

 ( ۲۲ - ۲۱:  ۱ قرنتیان

 هنگام با مهر خدا از خورشید به كه است ايشود، فرشتهمي مربوط اسرائیل برگزیدة ۱44000 به كه واقعه نماد این

شهر  در آن كه زشتي خاطر اعمال به كه اورشلیم از ساكنان دسته آن رؤیا دید كهدر  نبي شود. حزقیالمي فرستاده طلوع

 چنین و مكاشفه حزقیال ( از مطالعة ۶ -۱:  9 كردند. ) حزقیال خود دریافت بر پیشاني نالیدند، مهريشد مي مي انجام

 دیگري و فرشتة»كنند.  را جاري توانند حكممي داوري فرشتگان شود و سپسمي انجام مهر شدن ابتدا عمل آید كهبر مي

و  زمین شد كه داده به ایشان كه ايچهار فرشته آن را دارد. و به زنده آید و مهر خدايباال مي آفتاب از مطلع كه دیدم

 خداي مرسانید تا بندگان و دریا و درختان زمین به ضرري گوید: هیچ، ميآواز بلند ندا كرده دریا را ضرر رسانند، به

 ( 3 - ۲:  7 مكاشفه» ) مهر زنیم. خود را بر پیشانيِ ایشان

 دیگر خادمان گیرد و از طرفقرار مي مردم و دست بر پیشاني كه است وحش از نشان سخن طرف ، از یكنبّوتي در كالم

 رؤیت قابل طبیعي با چشمان نیستند كه و مهر خدا عالئمي وحش . نشانخود خواهند داشت را بر پیشانيخدا مهر الهي 

و  در دست پر از نجاست جامي كه ( و زني ۱8:  ۱3 ) مكاشفه ۶۶۶ شمارش اعداد قابل دربارة مسئله باشند. این

كند. ما در اینجا وارد قلمروی مي راند نیز صدقمي بیابانرا در  ( و وحش بزرگ دارد. ) بابل بر پیشاني اينوشته

 - ۱3:  ۲ قرنتیان داد. ) اّول ربط روحاني و بیاني درك را به روحاني مظروف تا حد امكان است . الزمشویممي مكاشفه

شناسند. ) یوحنّا را مي خداوند نیز وي ( و خاصان ۱9:  ۲ تیموتاؤس شناسد. ) دّومخود را مي ( اّما خداوند خاصان ۱5

۱0  :۱4 ) 

. ما نباید پا را است دهند، نادرستمي تشكیل مذهبي اّمتها یا انجمني كلیساي نفر را زبدگان ۱44000 تصّور كه این

، اسرائیلبني اسباط میعاز ج كه را شنیدم و عدد مهر شدگان»: بگذاریم است آمده مقّدس در كتاب كه فراتر از آن چه

و از  ۱۲000جاد  و از سبط ۱۲000 رؤبین مهر شدند؛ و از سبط ۱۲000یهودا  مهر شدند. و از سبط ۱44000

 الوي و از سبط ۱۲000 شمعون و از سبط ۱۲000منسي  و از سبط ۱۲000 نفتالیم و از سبط ۱۲000اشیر  سبط

 ۱۲000 بنیامین و از سبط ۱۲000 یوسف و از سبط ۱۲000 زبولون ز سبطو ا ۱۲000یساكار  و از سبط ۱۲000

 ( 8 - 4:  7 مكاشفه« ) مهر شدند.

هر  ، امكاناست یاد شده نام به نام قبیله از دوازده كه مسئله . ایناست شده برده اسمقبیله  مورد نظر از دوازده در متن

 "بریتیشمعروف كرد. آموزة را عنوان مسئله تواننمي تر از اینروشن كند، چرا كهمي را منتفي تعبیر غلطي
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 . زیرا در كالماست مقّدس كتاب صریح نص اند، بر خالفشده اّمتها گم در میان شمالي قبیلة ده آن بر اساس "كهاسرائیل

 خود خواهند بود. اصلي در سرزمین یعني دراسرائیل گانهدوازده ، قبایلمهر شدن در زمان كه است آمده

 اندآمده بیرون بزرگ از مصیبت كه شماريبي جمعیّت

 اینك كه دیدم و بعد از این»: است شده و زبانها تشكیل اقوام از همة بیند كهرا مي بزرگي جمعیّت 7 یوحنّا در باب

 به و در حضور بّره تخت را نتواند شمرد، از هر اّمت و قبیله و قوم و زبان در پیش ایشان كس هیچ كه عظیم گروهي

ما را  ، خدايگویند: نجات، ميآواز بلند ندا كرده اند و به، ایستادهگرفته دست به نخل هايو شاخه سفید آراسته هايجامه

 بودند. و در پیش ایستاده و چهار حیوان و پیران در گرد تخت فرشتگان جمیع . ورا است و بّره است نشسته بر تخت كه

، و توانایي و قّوت و اكرام و سپاس و حكمت و جالل ! بركتكردند و گفتند: آمین ، خدا را سجدهدر افتاده روي به تخت

 ( ۱۲ - 9:  7 مكاشفه« ) .ما را باد تا ابداآلباد. آمین خداي

مورد  جماعت كنید كه برند. دقّتسر مي به تخت داشتند با او بر یك كه ايوعده اند و طبقشده ربوده پیروزمندان گروه

 غالب آن كه»بود:  داده وعده چنین پیروزمندان خداوند به كه اند، در حاليقرار گرفته در مقابل تخت فوق در آیات بحث

« ) .او نشستم و با پدر خود بر تخت یافتم غلبه من بنشیند، چنان كه با من من داد كه بر تخت خواهم وي ا بهر آید، این

 تخت در مقابل هزار ساله سلطنت برقراري مانند، در زمانمي امین بزرگ مصیبت در دورة ( كساني كه ۲۱:  3 مكاشفه

نخواهند  سلطنت خواهند كرد، اّما با وي خدمت خویش شمار، خداوند خدا را در هیكلبي تجماع . اینقرار خواهند گرفت

 كرد.

! داني: خداوندا تو مياو را گفتم اند؟ منكیانند و از كجا آمده سفید پوشان : اینگفت من ، بهشده متوّجه از پیران و یكي»

، سفید و شو كرده شست بّره خون خود را به آیند و لباسمي بیرون سخت از عذاب باشند كهمي كساني : ایشانمرا گفت

 ، خیمةنشین تخت كنند و آنمي را خدمت او وي روز در هیكل خدایند و شبانه تخت روي پیش جهت اند. از ایننموده

نخواهد  گرما بر ایشان و هیچ نخواهند شد و آفتاب هو تشن و دیگر هرگز گرسنه بر پا خواهد داشت خود را بر ایشان

خواهد  را راهنمایي ، ایشانحیات آب هايچشمه خواهد بود و به ایشان ، شباناست تخت در میان كه ايرسید. زیرا بّره

 ( ۱7 – ۱3:  7 مكاشفه« ) خواهد كرد. پاك ایشان را از چشمان نمود؛ و خدا هر اشكي

. زیرا در ابدیّت به شوند و نهمي مربوط هزار ساله سلطنت به فوق حوادث دهد كهمي ، نشانروز و شب ربرد اصطالحكا

 كنند از فدیهمي خود خدمت خدا را در هیكل كه بزرگ جمعیّت . ایننیست و دیروز و فردا خبري از روز و شب ابدیّت

 در اورشلیم عروس كلیساي كه اند. در حاليكرده خود پایداري ایمان براي بزرگ در مصیبت كه است شده تشكیل شدگاني

 و آیات 9:  ۲۱ ) مكاشفه است. شده برابر دانسته با آن عروس كلیساي كه اورشلیمي خواهد شد، همان ساكن آسماني

و  قادر مطلق زیرا خداوند خداي ندیدم قدس هیچ و در آن»ندارد:  هیكليشهر خدا،  عنوان به آسماني ( اورشلیم بعدي

سازد و را منّور مي خدا آن جالل دهد زیرا كه را روشنایي آن یا ماه آفتاب ندارد كه و شهر احتیاج است آن قدس بّرة

 ( ۲3 - ۲۲:  ۲۱ مكاشفه« ) .است بّره چراغش

و  یافته نجات بّره خون شدن ریخته واسطة به كه است شده تشكیل ، از ایماندارانيشمارش و غیر قابل بزرگ جمعیّت این

شدند مي باید ربودهمي كه در شمار نوبرهایي ایمانداران این اند. وليكرده را دریافت سفیدي خدا جامة فیض واسطة به

 قبالً نجات ایمانداران این كه است آن واقعیّت اند، بلكهپیدا نكرده و نجات نشده پاك بزرگ یبتاند. آنها در مصقرار نگرفته

 به مسئله كنند. اینپیدا مي اند نجاتكرده با خدا آشتي كه كساني را نداشتند. همة شدن ربوده آمادگي بودند ولي پیدا كرده

خیر و مصیبتها  شود. كارهايمیسر مي مسیح عیسي واسطة خون به فقط نجات ندارد. بلكه آنها ربطي و گروه فرقه

 داشته ایمان حقیقت این به كه اند. هر كسنكرده رهنمون جاوداني حیات را به و كسي نشده كسي نجات هرگز باعث

 خواهد شد. يابد حیات خواهد كرد و صاحب باشد، شخصاً با خدا آشتي
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 فصل هشتم: مهر هفتم

 در آسمان سكوت

 شودمي تبدیل داوري تخت به و رحمت فیض تخت

 كرنا هفت بر داوري ايمقّدمه

 اّول چهار كرناي

 این لاوّ  آیة ( شش 8:  ۱ مكاشفه« ) شد. واقع در آسمان ساعت نیم به قریب را گشود، خاموشي مهر هفتم و چون»

از  اّول دهند. در آیةما مي به آن باز شدن به مربوط و رخدادهاي مهر هفتم محتواي را دربارة دقیقي اّطالعات باب

 رابطه در این كه .تحّولياست سابقهو بي باشكوه بیانگر رخدادي سكوت شود. اینمي صحبت در آسمان ناگهاني سكوتي

 دارد.وا مي سكوت را به ناظران پیوندد، همةمي وقوع به

...« ) صبایوت  یهوه ، قّدوس، قّدوسقّدوس»... كنند: فریاد مي وقفهبي آسماني لشكریان دهد كهمي شهادت نبي اشعیاء

 قّدوس،»... كنند: فریاد مي فهوقبي صورتي به روز و شب چهار جاندار هم دهد كهمي ( یوحّنا نیز گزارش 3:  ۶اشعیا 

 مهر هفتم باز شدن در زمان ( ولي 8:  4 مكاشفه« ) آید.و مي بود و هست كه قادر مطلق ، خداوند خدايقّدوس قّدوس،

در  ساعت نیم مّدت آسماني به لشكریان . تماماست لحظه انگیزترینشگفت رود. اینفرو مي ناگهاني در سكوتي آسمان

 و اتمام شود. تحقّقمي جاري الهي ، و خشمتبدیل داوري تخت به و رحمت فیض روند. تختفرو مي و حیرت سكوت

 .است آسمانیان براي واقعه ترینو باشكوه ترینخدا بزرگ نجات ابدي نقشة

 باید همانند مهر ششم . با مهر هفتمكنیم و در آنها تأّمل یمرا بخوان مربوطه متن مهر نیز باید كل این ما در مطالعة

اند در حضور خدا ایستاده را كه فرشته هفت و دیدم»: است شده بعد تشریح به ۲ از آیة مهر هفتم برخورد كرد. محتواي

 شد تا آن طال و بخور بسیار بدو داده مجمريبایستاد با  ، نزد مذبحشد. و فرشتة دیگر آمده كرنا داده هفت ایشان به كه

در  مقّدسین با دعاهاي فرشته بدهد، و دود بخور، از دست است تخت پیش طال كه ، بر مذبحمقّدسین جمیع دعاهاي را به

و صداها و  انداخت زمین را پر كرد و به سوي آن مذبح ، از آتشمجمر را گرفته فرشته آن . پسحضور خدا باال رفت

 ( 5 - ۲:  8 مكاشفه« ) گردید حادث رعدها و برقها و زلزله

 عنوان به مسیح عهد جدید عیسي كلیساي شود. در زمانمي صحبت اسرائیل از زمان آید كهبر مي چنین مطلب از شرح

:  9 ) عبرانیاناست.  كرده خود را تقدیم ، خوناعظم هنكا عنوان به . وياست ایستاده تخت در مقابل و میانجي شفیع

 فیض زمان رسد. زیرا در آنمي پایان خداوند ما به كهانتي ، خدمتمقّدسین شدن ربوده در زمان ( ولي ۱4 - ۱۱

رسد. مي پایان به است یافتگان ضفی تنها براي كه هم مسیح شفاعتي نقش . پساست برده آسمان را با خود به یافتگان

 و رحمت فیض تخت سوي آورند بهمي ایمان را كه اسرائیلقبیله  دوازده ، دعاهايو میانجي اعظم كاهن عنوان به مسیح

، فیض دورة اتمام كند. ] بعد ازخود بر پا مي محبوب عروس اتّفاق را به عروسي ضیافت زمان كند. او در آنبلند نمي

 ضیافت كند برپایيمي كه و تنها كاري یافته او پایان كهانتي شود. در اینجا نقشمي خارج و رحمت فیض از تخت مسیح

خواهد  هاوعده و تحقّق دشمن از دست آنان رهانیدن نیز او تنها به اسرائیلقبیلة  با دوازده . در رابطهاست بّره عروسي

حضور خدا بلند  به طالیي خوشبو بر مذبح بخورهاي عنوان شوند و بهمي جمع مهر شدگان [ دعاهاي مترجم - پرداخت

 شوند.مي

 به كه یهودیاني دعاهاي كردند، آخرین خود را دریافت ایستند كرناهايدر حضور خدا مي كه ايفرشته هفت از آن كه پس

 و رحمت فیض تخت شوند. بعد از آنحضور خدا بلند مي به طالیي عطر خوشبو بر تخت عنوان اند بهآورده مانای مسیح

كند. مي حكایت تحّول از این بر زمین آتشین اخگرهاي شدن ریخته شود، كهمي خدا جاري و خشم تبدیل داوري تخت به

 خود را جاري نهایي خشم كه حال تواند در عینكند. زیرا نمينظر مي صرف وقاتشمخل از پرستش دوره خدا در آن

 رود.فرو مي در سكوت آسمان كه خاطر است همین را بپذیرد. به كند، پرستشمي
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 شود. اینمي ریخته ، بر زمینپر شده آتشین ، از ذغالهايقرار گرفت مورد استفاده پرستش جهت مجمر به از آن كه پس

 كرناها را داشتند خود را مستعد نواختن كه فرشته و هفت»: است بر زمین الهي خشم شدن از جاري تصویر نشان

 .است سر رسیده به اّمتها و اسرائیل براي ( در اینجا روند فیض ۶آیة « ) نمودند.

 به كار نرفته در آن نماد راز آمیزي ، هیچقبلي مهرهاي . بر خالفتر است، از سایر مهرها واضحمهر هفتم محتواي

از  . پساست روشن كافي اندازة مورد نظر به . بافتنیاز نیست خاصي مكاشفة ، بهآن درك خاطر براي همین . بهاست

كنید مي مالحظه طور كه آورند. همانصدا در مي كرناها را به شد، فرشتگان تبدیل داوري تخت به رحمت تخت آن كه

نفر آغاز  ۱44000 از مهر شدن پس كرناها فقط داوري كه باشیم یاد داشته شود. بهنمي دیده در آن مبهمي نكتة هیچ

 ریخته زمین سوي و بهگردید  ، واقعشده آمیخته با خون و آتش تگرگ بنواخت اّولي و چون( » 7 شود. ) مكاشفهمي

 كوهي مثال ناگاه كه بنواخت دّوم ( و فرشتة 7:  8 مكاشفه« ) شد. سبز سوخته و هر گیاه سوخته درختان شد و ثلث

ردند و داشتند بم جان كه دریایي مخلوقات گردید، و ثلث دریا خون شد و ثلث دریا افكنده ، بهشده افروخته آتش به بزرگ

 افروخته چراغي چون عظیم ايستاره ، ناگاهنواخت سّوم فرشتة و چون( » 8:  8 مكاشفه« ) گردید. كشتیها تباه ثلث

 آبها به خوانند، و ثلثمي را افسنتین ستاره آن افتاد و اسم آب هاينهرها و چشمه فرود آمد و بر ثلث از آسمان شده

 چهارم و فرشتة( » ۱۱ - ۱0:  8 مكاشفه« ) بود مردند. شده تلخ كه بسیار از آبهایي و مردمان گشت لمبدّ  افسنتین

 هم چنین شب روز و ثلث گردید و ثلث آنها تاریك رسید تا ثلث صدمه ستارگان و ثلث ماه و ثلث آفتاب ثلث و بهبنواخت 

 ( ۱۲:  8 مكاشفه« ) نور شد.بي

 چهار فرشته این از آن كه اند. پسشده تشریح مورد نظر با دقّت شود. وقایعمي دامنگیر طبیعت اّول چهار كرناي اوريد

 پرد و بهمي آسمان در وسط كه و شنیدم را دیدم و عقابي»نویسد: مي صدا در آوردند، یوحّنا چنین خود را به كرناي

« باید بنوازند.مي كه ايفرشته سه آن دیگر كرناي صداهاي سبب ، بهزمین بر ساكنان واي واي يگوید: واآواز بلند مي

 ( ۱3:  8 ) مكاشفه
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 فصل نهم: عذاب وحشتناک

 اّول بالي - پنجم كرناي

را  هاویه شد. و چاه بدو داده ویهها بود و كلید چاه افتاده بر زمین كه را دیدم اي، ستارهنواخت پنجم فرشتة و چون»

 دود، ملخها به و از میان گشت تاریك و هوا از دود چاه باال آمد و آفتاب از چاه عظیم دود تنوري چون گشاد و دودي

 ( 3 - ۱:  9 مكاشفه« ) شد. داده زمین عقربهاي قّوت چون آنها قّوتي بر آمدند و به زمین

مهر  كه ، كسانيپنجم كرناي شدن نواخته شوند. زیرا در زماناند، در اینجا تأیید ميشده مطرح هشتم در باب كه اخباري

مهر  كه نفري ۱44000شد،  قبالً اشاره طور كه شوند. همانبال مي ترینخود ندارند، گرفتار سخت خدا را بر پیشاني

از  كرناها، تنها پس داوري دهد كهمي شهادت مقّدس مانند. كتابمي كرناها در امان دارند، از داوري خدا را بر پیشاني

باید یاد آور شد  از این . گذشتهاست اطمینان قابل كتاب مقّدس خواهد شد. و شهادت واقع دو نبي و نیم سال سه خدمت

 پنج این تر آنها در طولروشن عبارت برند. بهسر مي به اسرائیل در پنجم كرناي شدن نواخته در زمان مهر شدگان كه

 خواهند بود. آور، در امانعذاب ماهِ 

 ايلحظه را اندك ببندید. خویشتن خویش خود را در عقب شوید و درهاي داخل خویش هايحجره بیایید به من قوم اي»

 هیچ به و نه زمین گیاه به ضرر نرسانند نه شد كه گفته و بدیشان( » ۲0:  ۲۶ا اشعی« ) بگذرد. كنید تا غضب پنهان

 مكاشفه به ( ) ر.ك 4:  9 مكاشفه« ) خود ندارند. مهر خدا را بر پیشاني كه مردماني آن به بلكه درختي به و نه سبزي

7  :۱ - 8 ) 

مبتال  وحشتناكي عذاب دنیا را به و مردم آمده بیرون دارند. آنها از جهنّم قربمانند ع ، قدرتيغیر عادي موجودات این

 خواهند انجامید. طول به ماه عذابها پنج سازند. اینمي

 كه قتيبود، و عقرب اذیّت آنها مثل بدارند و اذیّت ماه معذّب پنج تا مّدت را نكشند بلكه ایشان شد كه آنها داده و به»

، اّما خواهند داشت موت و تمنّاي را نخواهند یافت خواهند كرد و آن موت طلب مردم اّیام زند. و در آن را نیش كسي

 اند، در آیاتآمده بیرون هاویه از چاه كه رحمبي موجودات ( این ۶ - 5:  9 مكاشفه« ) .خواهد گریخت از ایشان موت

 مثل بود و بر سر ایشان جنگ براي شده آراسته اسبهاي ملخها چون و صورت»اند: شده توصیف شكل نای زیر به

مانند  ، و دندانهایشانزنان موي داشتند چون بود. و مویي انسان صورت شبیه ایشان هايطال، و چهره شبیه تاجهاي

 اسبهاي هاياّرابه صداي ، مثلایشان بالهاي و صداي آهنین جوشنهاي بود و جوشنها داشتند، چون شیران دندانهاي

 مردم ماه پنج تا مّدت بود كه آنها قدرت عقربها با نیشها داشتند: و در ُدم تازند. و ُدمها چونمي همي جنگ به بسیار كه

 است مسّمي اَبَُّدون به در عبراني كه است الهاویه ملك تند كهداش و بر خود، پادشاهي( » ۱0 - 7 آیات« ) نمایند را اذیّت

 ( ۱۱:  9« ) خوانند. او را اَپُلیون و در یوناني

با  طور كه . هماناست یاد شده اّول بالي عنوان گردد. بهاز خدا مي دامنگیر بشریِّت جدا شده كه سخت مصیبت از این

 ، داوریهايترتیب همین دچار شد، به فراواني بالهاي به سرزمین از مصر، این اسرائیلبني خروج زمان شدن نزدیك

 خواهد شد. دامنگیر طبیعت بالیایي ، چهاز زمان برهه در این دهد كهمي نشان اّول چهار كرناي

 اند. در زمانشده دور از خدا توصیف انسانهاي و رنجهاي، سختیها و ششم پنجم كرناي شدن نواخته به مربوط در آیات

 سختیها را تحّمل آید. آنها ناگزیرند اینآنها نمي سراغ به مرگ دارند ولي مرگ ، انسانها آرزويپنجم كرناي شدن نواخته

 شش ، داوریهاياند. از نظر تاریخيگسترمي سایه بر زمین خوفناك ، مرگيششم كرناي شدن نواخته كنند. در زمان

. است مستثني قاعده از این هفتم شوند. كرنايمي نازل از دیگري پس یكي ترتیب ، بهمهر ششم در دورة اّول كرناي

 .است ملكوت از اعالم در اینجا سخن ندارد، بلكه ربطي داوري كرنا به این شدن نواخته
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 دّوم بالي - ششم كرناي

 فرشتة آن به كه شنیدم در حضور خدا است كه طالیي مذبح چهار شاخ از میان آوازي ناگاه كهبنواخت ششم و فرشتة»

 كه چهار فرشته آن . پسكن اند، خالصبسته فرات بر نهر عظیم را كه چهار فرشته گوید آنكرنا بود مي صاحب كه ششم

 - ۱3:  9 مكاشفه« ) یافتند. را بكشند خالصي مردم ثلث اند تا این كهمهیّا شده و روز و ماه و سال معیّن ساعت براي

۱5 ) 

 خاستگاه كه ، سرزمینياست واقع كنوني اند، در عراقشده بند كشیده به در آن معیّن تا زمان چهار فرشته كه رود فرات

از  ، نینوا، و شهرهایي، هاران، اوركلدهمانند: بابل باستان زمان معروف از شهرهاي و بسیاري عدن غ. بااست بشریّت

 به سرزمین از این است هاویه منشأ آنها از چاه كه غیر زمیني ارتش تریناند. بزرگشده واقع سرزمین در این قبیل این

. ما در گیر است عالم وضعیّت از یك خواهند فرستاد. در اینجا سخن مرگ كام را به ریّتبش سّوم و یك در آمده حركت

 دامنگیر به بالي این شروع دقیق محل . از نظر جغرافیایيبینیممي زمین را در چهار گوشة چهار فرشته ، اینهفت باب

:  ۱۶ در خواهند آمد. )مكاشفه حركت به سرزمین نیز از این زمیني شخدا، ارت . در روز بزرگاست شده داده ما نشان

نكنند.  حمله زمین به مهر شدن عمل از اتمام تا قبل شد كه دستور داده چهار فرشته این به هفت و ...( در باب ۱۶ - ۱۲

از  طور كه فرستند. همانمي مرگ كام را به بشریّت سّوم شوند و یك، آزاد ميششم كرناي شدن نواخته آنها در زمان

 ، دویستو عدِد جنوِد سواران»: است كرده را تعیین واقعه این ، روز و ساعت، ماهآید، خدا سالبر مي مقّدس كتاب متن

و  آتشین جوشنهاي كه در رؤیا دیدم را ایشان و سواران طور اسبان این . و بهرا شنیدم عدد ایشان هزار هزار بود كه

آید. مي بیرون و دود و كبریت آتش و از دهانشان است سر شیران چون اسبان دارند و سرهاي و كبریتي آسمان جوني

 و دم در دهان اناسب شدند. زیرا قدرت هالك مردم آید، ثلثبر مي از دهانشان كه و دود و كبریت آتش بال یعني سه از این

 ( ۱9 - ۱۶:  9 مكاشفه« ) كنند.مي آنها اذیّت سرها دارند و به كه مارها است آنها چون دمهاي ، زیرا كهاست ایشان

 فیض زمان اند بكشند. از آنجا كهقرار گرفته مورد عذاب را كه بشریّت سّوم دارند یك مأموریّت جهنّمي موجودات این

شوند و اند رها ميزده خود رقم كه بیاورند. آنها در سرنوشتي خدا روي توانند به، انسانها دیگر نمياست شده پريس

 خود بشوند. انتخاب عواقب متحّمل باید تا لحظة مرگ

طال و  دیوها و بتهاي عبادت نكردند تا آن كه خود توبه دستهاي نگشتند، از اعمال بالیا كشته این به كه و سایر مردم»

كنند؛ و از قتلها و جادوگریها و زنا و  ندارند، ترك و خرامیدن و شنیدن دیدن طاقت را كه و چوب و سنگ و برنج نقره

 ( ۲0:  9 مكاشفه« ) اند.نكرده خود توبه دزدیهاي

و  درختان سّوم ، یكزمین سّوم : یكاست شده سّوم گیر یكدامن ، بال هموارهدیدیم اّول در چهار داوري طور كه همان

 . اینو ستارگان و مهتاب آفتاب سّوم ، یكآبي ها و منابعرودخانه سّوم ، یكدریایي دریاها و موجودات سّوم ، یكگیاهان

 .است ششم كرناي شدن نواخته در زمان زمین بر روي حاكم كیفیّت

مهر  یهودیان كه داشت . باید توّجهاست یهودیان از آزار و اذیّت بحث كرد كه این طور استنباط تواننمي آیه ز اینا

آنها برسد.  به آسیبي كه است ، غیر ممكنذكر شده پنجم كرناي شدن نواخته به مربوط در آیات طور كه اند و همانشده

 سّوم از یك مربوطه . در بافتكنیم خودداري اضافي باور و از تفسیرهاي است آمده كه خدا را چنان تةهر گف است الزم

 سّوم یك بدهد دو میلیارد نفر، یعني رخ اآلن اتّفاق این كه دیگر در صورتي بیان . بهاست شده صحبت خاكي كرة جمعیّت

 آخرین كرنا در واقع هفت شد داوري تر اشارهپیش خواهند شد. چنان كه كشته زمین كرة كنوني میلیارد جمعیّت شش

 شوند. اینمي دامنگیر زمین اسرائیلنفر از بني ۱44000 و مهر شدن عروس شدن از ربوده پس هستند كه داوریهایي

 .خدا است كالم روشن شهادت
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 فصل دهم: رؤیای انتقالی

 گشوده ايبچهكتا

 عهد فرشتة خداوند در مقام

 باب كند. اینمي نیز صدق هفت دربارة باب موضوع این یاد دارید كه قرار دارد. به و هفتم ششم كرناي مابین دهم باب

 زماني . ترتیب بنديیمدهقرار مي مورد بررسي طور خاص را به ده قرار دارد. ما در اینجا باب و هفتم مهر ششم بین

 درك ، زیرا ما را بهباشیم داشته قسمت این كلیدي از واژة صحیح درك . ما باید یكاست بسیار مهم نبّوتي حوادث

 نازل از آسمان را كه زورآور دیگري فرشتة و دیدم»سازد. مي ، رهنموناخبار شده آن چه ، یعنيبخش این محتواي

 مكاشفه« ) .آتش ستونهاي مثل و پایهایش آفتاب مثل اشو چهره بر سرش قزحي در بردارد، و قوس ابري شود كهيم

۱0  :۱ ) 

Aاست  كار رفته آور بهیا پیغام و فرستاده فرشته واحد براي واژة ، یكاصلي در متن GG E L O S كه زماني 

هستند، از آنها با  خاص پیغام یك حامل كه . خادمانياست پیغام از یك شود، سخنظاهر مي تهفرش عنوان خداوند به

 ... ( در بخش 3 – ۲ مكاشفه ۲:  ۱3 عبرانیان ۲7:  7لوقا  ۱:  3 مالّكي ۱3:  ۱ شود. ) حّجيیاد مي فرشته عنوان

 كه است شده استفاده ملك از كلمه اصلي عبري عهد ] در متن فرشتة عنوان به صبایوت ظهور یهوه ۱:  3 مالّكي دّوم

از  ترتیب همین . بهاست آید اخبار شدهخود مي هیكل به ناگهان [ كه مترجم - است و رسول ، فرستادهفرشته معني به

 كمان با رنگین گرداگرد فرشته كه شود. زمانياو"یاد مي"فرشتة خداوند را مهیّا كند با عنوان راه قرار است كه هم كسي

 8:  9 ) پیدایشاست.  عهد خدا با انسان نشانة كمان . رنگینبا عهد است او در رابطه مأمورّیت شود، گویايمي پوشیده

- ۱7 ) 

شود. مي نیز مشاهده عدن در باغ آن نمونة كه، است ظاهر شده تئوفاني صورت به دفعات ، خداوند خدا بهتاریخ در طول

عهد"  عنوان"فرشتة به بعد از وي به زمان ببندد. از آن پیمان ظاهر شد تا با قوم كیفیّت با همین سینا هم او در كوه

، در گذشت سال چهل و چون»: است شده گزارش چنین واقعه ( این9:  ۶3شود. ) اشعیا حضور وي"یاد مي یا"فرشتة

شد  رؤیا در عجب را دید از آن این چون ظاهر شد. موسي وي به از بوته آتش خداوند در شعلة سینا، فرشتة كوه بیابان

و  اسحاق و خداي ابراهیم ، خدايپدرانت خداي منم رسید كه وي از خداوند به آمد تا نظر كند، خطابمي نزدیك و چون

 ( 3۲ - 30:  7 اعمال« ) نظر كند. نكرد كه ، جسارتدر آمده لرزه به موسي . آنگاهیعقوب خداي

 ما بود و كلمات و با پدران گفتمي سینا بدو سخن در كوه كه ايفرشتهدر صحرا با آن  در جماعت آن كه است همین»

 ( 38:  7 اعمال« ) ما رساند. تا به را یافت زنده

فرستاد و او  خود را خواهم رسول من اینك»: است شده نوشته چنین ۱:  3 در مالّكي ، یعنيعهد عتیق كتاب در آخرین

 خود خواهد آمد، یعني هیكل به باشید، ناگهاناو مي شما طالب كه و خداوندي مهیّا خواهد ساخت من روي را پیش طریق

 ( بخش ۱:  3 مالّكي« ) .است این صبایوت یهوه آید! قولاو مي باشید. هانشما از او مسرور مي كه هديع رسول آن

 ۱0:  ۱۱ كند. ) متيرا تأیید مي مطلب این عهد جدید هم شد كه محقّق تعمید دهنده یوحنّاي در خدمت نبّوتي آیة این اّول

 شود.آشكار مي متن از مطالعة مسئله . ایناست با اسرائیل در رابطه نبّوت این دّوم و بخش(  ۲7:  7لوقا  ۲:  ۱ مرقس

عهد یاد  یا رسولفرشته عنوان شوند از خداوند بهمي عهد جدید مربوط به كه از آیاتي كدام در هیچ كه است آن جالب

در سینا  كه دیگر، با قومي عبارت شود. بهمي مربوط با اسرائیل ار او در رابطهك به عنوان این كه این شود. نتیجهنمي

 .است عهد بسته



33 
 

در  شده انسان از ظهور خداي سخن شود، بلكهنمي مربوط فرشته ظهور خداوند خدا در ظاهر یك عهد جدید به برقراري

 و ... ( چهرة ۲8 - ۲۶:  ۲۶ ) متيبست. مي خود با قوم خون واسطة او عهد جدید را به كه . زمانيپسر است قالب

 كه نداشت و جمالي چهره مرد دردمند بود. وي كرد، یكمي را حمل جهان گناه كه درخشید. زمانينمي مانند آفتاب وي

 انسان كه ، تاجياز خار بر سر داشت تاجي كه، بلكمان رنگین یك ( در جلجتا نه 3 - ۲:  53او باشیم. ) اشعیا  مشتاق

 بود. نهاده بر سرش

پسر خدا  ، نهاست پسر انسان خداوند نه زمان . در آنبكنیم جزئیات به بیشتري توّجه است ، الزمده بهتر باب درك براي

 مانند آفتاب وي شود. چهرةمي عهد مربوط به كمان نبر سر دارد. رنگی كماني در بر و رنگین پسر داوود. او ابري و نه

آید و آید. او تنها مينمي آسماني یا فرشتگان شدگان همراة فدیه ( خداوند به ۱۶:  ۱ مكاشفه ۲:  ۱7 درخشد ) متيمي

آشكار كرد. )  برادرانش به خود را ، هویّتدّوم در مالقات یوسف طور كه شیر دارد. همان بلند مانند غرش فریادي

 تنهایي و به گذاشته خود را در آسمان ، عروسنكاه از بزم خداوند پس ترتیب همین ( به ۱3:  7 و اعمال 45 پیدایش

 كتابچة لحظه . در آنخداوند است كیفیِّت ظهور دّوم بشناساند. این یهودیان ، یعنيبرادرانش شود تا خود را بهمي نازل

او  و در دستهاي ( باز شده 5 و مكاشفه 4:  ۱۲ باشد. ) دانیال و مختوم آخر بسته قرار بود تا زمان اسرارآمیز كه

 خواهد شد. اسرارآمیز محقّق مهرها و كتاب از باز شدن رخداد تنها پس این كه است مفهوم به این . ایناست

آواز بلند،  خود را بر زمین نهاد؛ و به چپ خود را بر دریا و پاي راست دارد و پاي گشوده ايخود كتابچه و در دست»

( خداوند  ۲:  ۱0 مكاشفه« ) گفتند. خود سخن صداهاي رعد به صدا كرد، هفت شیر صدا كرد؛ و چون غرش چون

 از برقراري ( او پیش 8:  8۲) مزمور است.  یاد شده ملل جمیع وارث عنوان . از او بهخود است آفرینش اصلي صاحب

 و دریا نهاده بر زمین را كه پایهایي نمادین مفهوم توانیمكند. ما مي خود را مطرح مالكیّت شود تا اّدعايمي نازل ملكوت

 موسي به ، چنان كهامشما داده شود به ذاردهشما گ پاي كف كه هر جایي»: كنیم درك یوشع خدا به پیغام شوند با اینمي

 ( 3:  ۱ یوشع« ) .گفتم

 نخستین مار، انسانهاي از طریق شیطان واگذار كند، ولي انسان را به زمیني سلطنت بود كه پروردگار این اصلي خواست

 كه رفتند. زماني شیطان زیر یوغ زمین انسانها و تمامي ترتیب . به اینرا از آنها گرفت عالي مقام داد و این را فریب

. زیرا ابتدا نپذیرفت او بدهد، اّما عیسي دنیا را به ممالك همة پیشنهاد كرد كه آمد، شیطان و بر زمین گرفت تن مسیح

آنها با  انسانها و آشتي فدیة تحقّق براي سآزاد بشوند. پ شیطان از تسلّط فدیه عمل از طریق و خلقت انسان بود كه الزم

 خدا و هم وارثان خواهد شد و ما دوباره محقّق بشریّت خدا براي اصلي نقشة شد. ولي ریخته بر زمین عیسي خدا خون

خود را به  ملكوت دهد كه گذارد تا نشانمي و دریا بر آنها قدم زمین مالك عنوان بود. خداوند به خواهیم با مسیح ارث

 .است گرفته دست

:  ۱0 مكاشفه« ) گفتند. خود سخن صداهاي رعد به صدا كرد، هفت شیر صدا كرد؛ و چون آواز بلند، چون غرش و به»

الذكر فریاد فوق شرایط تحقّق اند. آنها در صورترعد هنوز فریاد بر نیاورده از افراد، هفت اياعتقاد دسته ( بر خالف 3

رعد گفتند  هفت كه . آن چهنیست مربوط عروس -كلیسا  آنها به رعد و تحقّق هفت خود را بر خواهند آورد. مكاشفة

 ظهورهاي به كه نیست رعد گفتند ممكن هفت خواهد كرد. آن چه خود را محقّق هايخدا گفته نخواهد شد بلكه مكشوف

 -كلیسا  به كه كساني نخواهد بود بلكه او آگاه آمدن دقیق از زمان كس باشد. هیچ او مربوط بازگشتو  مسیح عیسي

 دربارة كه هایياز بحثها و موعظه كدام خواهند كرد. هیچ آماده داماد آسماني استقبال دارند خود را براي تعلّق عروس

. كار نرفت عهد جدید هرگز به با كلیساي خداوند، در رابطه شیر براي ندارند. لقب شوند منشأ الهيرعد ایراد مي هفت

 یهودا وارد صحنه شیر پیروزمند سبط عنوان خداوند به كه است 5:  5 اسرارآمیز مكاشفه كتاب باز شدن تنها در زمان

 در رابطه روشني اّطالعات است كار رفته "بهكلیدي"غرش حدر آنها اصطال دیگر كه نبّوتي آیات به شود. با مراجعهمي

 ایشان ، بهكرده نبّوت بر ایشان سخنان این تمامي تو به پس»شود: مي در اختیار ما گذاشته اسرائیل آیندة با تحّوالت

 شّدت به خویش ضد مرتع دهد و بهرا ميآواز خود  خویش قدس نماید و از مكانمي غرش علیین بگو: خداوند از اعلي
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 ایشان( » 30:  ۲5ارمیا « ) زند.مي نعره جهان ساكنان افشرند، بر تماميانگور را مي كه آناني نماید و مثلمي غرش

خواهند  زهلر به از مغرب نماید فرزندان خواهد نمود و چون غرششیر غرش خواهند نمود. او مثل خداوند را پیروي

 و زمین كند و آسمانبلند مي زند و آواز خود را از اورشلیمو خداوند از صهیون نعره مي( » ۱0:  ۱۱ هوشع« ) آمد.

: خداوند از گفت پس( » ۱۶:  3 یوئیل« ) خواهد بود. اسرائیلخود و مالذ بني قوم شود، اّما خداوند ملجايمي متزلزل

«      گردد.مي َكْرَمْل خشك گیرند و قلّةمي ماتم شبانان كند و مرتعهايبلند مي آواز خود را از اورشلیم زند ومي صهیون نعره

 ( ۲:  ۱ ) عاموس

 به دو نبي خدمت از پایان پس واقعه خواهند شد. این جمع صهیون در كوه مهر شده ۱44000، ۱:  ۱4 مكاشفه طبق

شیر بلند  غرش صداي و آواز خود را چون و دریا گذاشته زمین خود را روي پایهاي زمان در آن پیوندد كهمي وقوع

 و چون»دهد. آسا سر ميغرش خداوند فریادي آورند كهفریاد بر مي تنها زماني - واعظ هفت نه -رعد  كند. هفتمي

 رعد گفتند مهر كن هفت گوید: آن چهمي كه شنیدم از آسمان آوازي . آنگاهبنویسم كه گفتند، حاضر شدم رعد سخن هفت

 ( 4:  ۱0 مكاشفه« ) .و آنها را منویس

 از كتاب مقّدس نیستند. به ها جزیيگفته این كه گفت توانمي اند. پسنشده مكتوب نبّوت رعد در كتاب هفت هايگفته

 توانند جزیيرعد نمي هفت هايگفته شوند. در نتیجهنمي محسوب از كالم ما جزیي برايها گفته این این كه دیگر سخن

(  3:  ۱ آورند. ) مكاشفهمي ، ایمانسپرده گوش آن به شود و مردممي شود، مطالعهمي موعظه باشند كه از كالمي

اسرار باید  مكاشفة ( دربارة 5 - ۱:  4 تیموتاؤس كنند. ) دّوم المخدا را اع مكتوب دارند كالم تنها وظیفه . واعظانآمین

 نشده ما نوشته ، برايبیاني و به نیست مكتوب كه شود. آن چهمي مربوط مكتوب كالم تنها به مكاشفه عمل كه گفت

:  ۲9 كند. )تثنیهمي خود را محقّق و گفتة رأي، مناسب شود. او در زمانمي خدا مربوط تنها به كه است ، رازياست

 مكاشفه و كتاب ۱۲ ، مزامیر، یوحنّا بابایّوب كرد و در كتاب را نازل شریعت ۲0 باب خداوند در خروج كه ( زماني۲9

 .است شده رعد تشبیه خدا به گوید، صدايمي سخن

عبور خواهند  بزرگ افزایند از مصیبتبي چیزي مكاشفه ، از جملهمقّدسه كتب كامل شهادت به كه كساني است خدا گفته

تصّور  هر گونه ( باید گفت ۱9 – ۱8:  ۲۲ ) مكاشفهاست  هشدار الهي یك را خواهند چشید. این دوره این كرد و بالیاي

 رعد اعالم هفت دربارة رو هر چه نیستند. از این بیش ايرعد، فرضیه هفت ویژه به مقّدس از كتاب شخصي و برداشت

 خدا چنین ، چوننیست رعد آگاه هفت از محتواي كسي كه است آن . حقیقتنیست بیش و توّهمي است اساسشود بيمي

مورد نیز  نكند. در این را فاش واقعه ظهور آن زمان است گرفته دارد، تصمیم چیز وقوف همه به . او كهاست مقّدر كرده

 دیگري كلیدي برد.  واژةمي پیش خود به و نقشة رأي چیز را طبق و او همه است خدا خود مفسر خویش كه باید گفت

، دیدم ایستاده ینبر دریا و زم اي كهفرشته و آن». "سوگند"است، كلمةاست كار رفته به رویداد با شكوه دربارة این كه

 در آن را كه و آن چه آسمان كه است تا ابداآلباد زنده او كه ، قسم خورد بهبلند كرده سوي آسمان خود را به راست دست

 ود، بلكهنخواهد ب زماني بعد از این آفرید كه است در آن را كه و دریا و آن چه است در آن را كه و آن چه و زمین است

خود انبیا را  بندگان خواهد رسید، چنان كه اتمام باید بنوازد، سر خدا بهكرنا را مي، چونهفتم فرشتة صداي در ایّام

 ( 7 - 5:  ۱0 مكاشفه« ) داد. بشارت

 هنوز هیچ هفتم كرناي شدن از نواخته كرنا نواختند. در حالي كه فرشته ، ششخواندیم 9و  8 در بابهاي همان طور كه

 حادثة عجیبي موقع در آن شود. زیرا قرار استمي اعالم خاصي با عبارت هفتم كرناي شدن . نواختهاست نشده صحبتي

عهد جدید.  كلیساي ، نهاست منظور اسرائیل دهد كهمي خود انبیا"نشان "بندگانعهد عتیقي دهد. كاربرد اصطالح رخ

 و ... ( 5:  3 ) افسسیانرفت. كار مي او"به و انبیاي عبارت"رسوالن صورت در غیر این نچو

 خورد با چشمانمي قسم را كه ايفرشته آن بیندازد. او هم چنین نگاه واپسین روزهاي فرجام به یافت اجازه نبي دانیال

 این : انتهايبود گفت نهر ایستاده آبهاي باالي كه كتان به مرد ملبس آن به از ایشان و یكي»پرسید:  خود دید. دانیال

 و دست راست دست كه بود شنیدم نهر ایستاده آبهاي باالي را كه كتان به مرد ملبس خواهد بود؟ و آن كي تا به عجایب
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خواهد بود و  زمان و نصفزماني و دو زمان  برايقسم خورد كه ابدي  حي ، بهبرافراشته آسمان سوي خود را به چپ

 ( 7 - ۶:  ۱۲ دانیال«    ) خواهد رسید. اتمام امور به همة این رسد، آنگاه انجام به مقّدس قوم قّوت پراكندگي چون

. در گرفت نادیده توانرا نیز نمي دو آیه جود بینمو ، اّما شباهتهایمقدور نیست دو آیه این تشابه علّت كامل درك اگر چه

 . او در آنقرار نداشت ، هنوز در دستهایشگشوده كتابچة خود را بلند كرد، زیرا آن هر دو دست ، فرشتهنبي دانیال زمان

 خود را به راست تنها دست فرشته كه بینیممي در مكاشفه خورد. در حالي كه قسم است تا ابداآلباد زنده او كه به زمان

 است تا ابداآلباد زنده آن كه اسرارآمیز قرار دارد. او به كتابچة آن دیگرش در دست چون است بلند كرده آسمان سوي

ویرانگر  قدرت آن كه يموقع كار، یعني تا سرانجام قسم این ادايباز شد كه زمان  چنین نبي دانیال خورد. برايمي قسم

 نیز چنین ۶:  ۱0 خواهد بود. در مكاشفه وقت و نیم سال شود، سهمي شد، منقضي برانگیخته مقّدسین بر علیه كه

 شمارش كه است زمان هستند. زیرا از آن صحیح هر دو عبارت« نخواهد بود. زماني بعد از این كه»... : خوانیممي

 شود.آغاز مي بشري تمّدن معكوس

 عنوان را به خویشتن دهد. او سپسشیر سر مي آسا چونغرش شود و فریاديعهد حاضر مي فرشتة عنوان خداوند به

باز  ناز زما باشید كه داشته اند. توّجهشده آنها نیز فدیه كه است آن گویاي مسئله شناساند. ایننفر مي ۱44000 به بّره

 ( سپس ۶ - 5:  5 ) مكاشفهاست.  شده معّرفي بّره عنوان به شیر و هم عنوان به اسرارآمیز، او هم كتابچة شدن

 ، همةدو نبي خدمت از پایان ( پس ۱0:  ۱۲خواهند كرد. ) زكرّیا  اند نگاهزده نیزه كه كسي آن به اسرائیل برگزیدگان

شناسد و را مي مسیح حال اسرائیل شوند. در همانحاضر مي صهیون نفر بر كوه ۱44000 یعني اسرائیلنيب برگزیدگان

 ۲7:  9 شود. ) دانیالمي شكسته و اسرائیل ضد مسیح بین پیمان ترتیب شوند. به اینمي آگاه ضد مسیح هاياز دسیسه

) 

 از تاریخ بخشي دوره این شود. با پایانمي مربوط بزرگ مصیبت دورة به كه هست و نیم سال سه مّدت یك بعد از آن

 اعالم مفهوم به هفتم فرشتة كرناي شدن نواخته آید كهبر مي چنین ۱5:  ۱۱ مكاشفه یابد. از مطالعةمي سرانجام بشریّت

شود مي مطرح ملكوت موضوعِ روز برقراري ده در باب كه خاطر است همین . بهنیز است خدا بر زمین ملكوت برقراري

شود مي مربوط الهي داوریهاي نزول به اّول كرناي شش شدن شود. نواختهمي مربوط هفتم آواز فرشتة به مسئله این كه

 شود. شنیده یا آوازي اعالم چیزي آن كه بدون

تا فریاد  آن اند و كلیسا از طریقشده رازها مكشوف كلیسا، همة هايدوره هفتم آواز فرستاده ریقاز ط طور كه همان

 هفتم كرناي كه زماني ترتیب همین رسد. بهمي كاملیّت به« بشتابید وي استقبال آید بهداماد مي اینك»: یعني شب نیمه

 هفتم ، فرشتةاست آمده ۲۲ - ۱۱:  3 در مكاشفه شود. همان طور كهمي خدا اعالم اندازد ] برقراري [ ملكوتمي طنین

 عهد عتیق رازهاي هفتم همة فرشتة خدمت آورد، از طریقرا با خود مي اّول وضعیّت به و بازگشت اصالح كلیسا، پیغام

 سا [ باز شدند.كلی ، ] برايمكاشفه تا كتاب و عهد جدید، از سفر پیدایش

 باید به كه راز است از یك سخن بلكه است نشده صحبت كالم از رازهاي ده باب در مكاشفه كه است این مهم نكتة ولي

 به كه كلیسا و رازهایي هفتم فرشتة ! خدمتنكنیم اشتباه ( پس 3:  ۲ ) كولسیانراز خدا است.  برسد و مسیح اتمام

 شود. تحقّقنمي آورد مربوطصدا در مي شیپور خود را به فرشتة هفتم كه روزهایي او باز خواهند شد به پیغام واسطة

و  عهد قدیم انبیاي به خود یعني خادمان خداوند به كه است نویدي . ایناست راز نهفته خدا در این نجات هاينقشه كامل

 .است عهد جدید داده و خدمتگزاران همین طور رسوالن

سر  و باالجماع»: است نوشته راستا چنین در این . پولساست كرده راز خدا را اعالم همواره پیدایش كلیسا از ابتداي

 توانستنمي آنجا بود كه اسرائیل ( مشكل ۱۶:  3 تیموتاؤس اّول...« ) ظاهر شد  خدا در جسم كه است عظیم دینداري

، سر ماشیح یعني [ خدا در مسیح ] تجلّيادراك  راز فوق آنها در مقابل خواهد رسید كه روزي راز را بفهمد، ولي این

قرار دارد  ایشان بر دل كه آنها باز خواهد شد و نقابي براي مسیح كه است زمان در این فرود بیاورند. فقط تسلیم
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 محقّق زماني واقعه این است آمده مكاشفه ده در باب ( همان طور كه ۱۶ - ۱5:  3 قرنتیان واهد شد. ) دّومخ برداشته

 خواهد رسید. اتمام و راز خدا به اعالم عیسي ملكوت كرنا را بنوازد. آنگاه هفتم فرشتة خواهد شد كه

 خوردرا مي تلخ - شیرین یوحنّا، كتابچة

 را از دست گشاده گوید: برو و كتابچة، ميكرده مرا خطاب كه ، بار دیگر شنیدمبودم شنیده از آسمان كه آوازي آنو »

بدهد. او مرا  من را به كتابچه كه گفتم وي ، بهرفته نزد فرشته به بگیر. پس است ایستاده بر دریا و زمین كه ايفرشته

 را از دست كتابچه خواهد بود. پس شیرین عسل چون در دهانت خواهد نمود، لكن را تلخ اندرونت بخور كه: بگیر و گفت

باید مي كه گردید. و مرا گفت تلخ ، درونمبودم خورده چون بود، ولي شیرین عسل مثل در دهانم كه ، خوردمگرفته فرشته

 راحتي مذكور به بافت ( از مطالعة ۱۱ - 8:  ۱0 مكاشفه« ) .كني بسیار را نبّوت و پادشاهانو اّمتها و زبانها  تو اقوام

:  ۲ ) حزقیالاست.  كرده ما نقل را براي ايمشابه تجربة نبي . حزقیالچیست كتابچه منظور از خوردن فهمید كه توانمي

آنها ابتدا  كه است مفهوم به این خورند. اینرا مي خدا طومار مكتوبي مردان كه بینیم( در هر دو مورد مي 3:  3و  8

 و حاكمان اقوام خدا براي از جانب ، رایيتجربه از این كنند. پس منتقل سایرین به كنند و سپس را در خود جذب باید كالم

. است دربارة اقوام از نبّوت صحبت بلكه نیست انجیل از اعالم ینجا سخنكنید! در ا توّجه نكته این كند. بهمي نبّوت جهان

و  اقوام براي را نه ، كالمیازده باب مكاشفه وجود دارد. دو نبي زیادي آنها تفاوت دربارة و نبّوت اقوام به بشارت بین

حاضر  خواهند كرد. در حال ، تنها نبّوتجهان اقوام د. آنها دربارةخواهند نمو اعالم اسرائیل فرزندان براي اّمتها بلكه

خود،  در خدمت دو نبي آن كه ( در حالي ۱4:  ۲4 باب شود. ) متيمي اّمتها اعالم به شهادت عنوان به جاویدان انجیل

 كنند.مي الممبتال خواهند شد اع شّدت به كه گیتي اقوام خداوند را دربارة قول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 فصل یازدهم: دّومین رؤیای انتقالی

 دو شاهد و خدمت هیكل گیرياندازه

 رخ هیكل از بازسازي پس ، یعنيدّوم و نیم سال در سه قرار است كه آن چه دربارة بسیار مهمي اّطالعات یازده در فصل

 حمایت این دامنة كند، وليمي اند حمایتشده خدا تقدیم به كه هایيخانه از الملليبین . حقوقاست شده ما داده دهد به

 به محوطه بزرگ، مصیبت و نیم سال سه خاطر در مّدت همین . بهآن محوطة اطراف شود نهمي مربوط ساختمان تنها به

را  و آناني خدا و مذبح : برخیز و قدسشد و مرا گفت دهدا من عصا به مثل ايو ني»واگذار خواهد شد:  غیر یهودیان

 است شده اّمتها داده به را مپیما زیرا كه انداز و آن را بیرون قدس خارج نما. و صحن كنند پیمایشمي عبادت در آن كه

 ( ۲ - ۱:  ۱۱ مكاشفه« ) خواهند نمود. و دو ماه پایمال را چهل و شهر مقّدس

 دهد صحبت رخ هیكل و بازسازي دو نبي خدمت و نیم سال از سه پس قرار است كه و جفایي بزرگ ر اینجا از مصیبتد

گیرد. را نیز در بر مي زماني بندي تقسیم مسئله . ایناست گردیده تشریح دقیق صورت به دوره این . كیفیّتاست شده

 در وسط است آمده در آن اندازد كهمي ۲7:  9 یاد دانیال اختیار بهدهد ما را بيمي دوره از این فهمكاش كتاب كه شرحي

 شود.مي موقوف و هدیه قرباني هفته

 كلهی این و توصیف شود. شرحمي داده ما نشان به آن دروني و جزئیات ، هیكلنبي حزقیال كتاب 47تا  40 در بابهاي

خانة خدا در  یعني سّوم خواهد شد. هیكل بازسازي سلیمان هیكل طرح بر اساس آینده پرستشگاه دهد كهمي نشان

از  بر پا خواهد بود. بسیاري هزار ساله حكومت دورة خواهد شد و در طي خود بازسازي اّولیّة ، در مكاناورشلیم

زكرّیا  9:  ۲ حّجي 47حزقیال باب  7:  5۶و  3 – ۲:  ۲دهند. ) اشعیا مي مورد شهادت در این مقّدس كتاب هايگزاره

خاطر  همین . بهاست از صهیون ، بخشيالهیكلجبل قولي یا به هیكل و ... ( كوه ۱5:  7 مكاشفه ۲۱ – ۲0:  ۱4

 شوند.مي داده نشان صهیون نفر در كوه ۱44000

ماند. در نمي باقي ابهامي هیچ جاي آشكار هستند كه قدري به آن به مربوط حوادث كیفیّت و تشریح نيزما بندي تقسیم

دو  و به»گوید: مي چنین مقّدس خواهد كشید. كتاب طول و نیم سال آنها سه رسالت كه دو شاهد باید گفت مورد خدمت

 ( 3:  ۱۱ مكاشفه« ) نمایند. روز نبّوت و شصت ، مّدت هزار و دویستر كردهدر ب پالس داد كه شاهد خود خواهم

و  زمان روز، یك شصت ، هزار و دویستو دو ماه چهل چون با زمانها از عباراتي در رابطه مقّدس در كتاب كه زماني

 كتاب سال هفت از هفتادمین سخن ، هموارهاست دهش استفاده سال یا نیم ، دو سالسال یا یك زمان و نصف دو زمان

 یا دّوم اّول ) نیمةاست.  سال هفت نیمة از كدام سخن كه تا بفهمیم كنیم توّجه مربوطه حوادث به است . كافياست دانیال

از آنها را  یكي ۱4 – ۱۱:  4زكریّا  در كتاب اند.شده تشبیه زیتون دو درخت به روح شدگان مسح عنوان به ( دو نبي

دهد مي هستند نشان آنها در كنار چراغدان كه مسئله . اینبینیممي چراغدان چپ را در سمت و دیگري راست در سمت

 شدن جدید و ربوده عروِس عهد -كلیسا  شدن از كامل . آنها پسعهد جدید نیست كلیساي دورة به آنها مربوط خدمت كه

 اند، نجاتشده اّمتها انتخاب از میان كه افرادي شدن از تكمیل پس فقط كنند. زیرا اسرائیلمي خود را شروع ، خدمتآن

 ( ۱۶ - ۱4:  ۱5اعمال  ۲5:  ۱۱كنند.          ) رومیان پیدا مي

كرد و مي مقتدر خدا در آنها عمل افتد. كالمو ایلیا مي یاد موسي یار بهاختكند، بيمي نگاه دو نبي این خدمت به كه كسي

واسطة  كرد و به تبدیل خون را به آب ( موسي ۱۲تا  7 بابهاي شد. ) خروج سختي مصر گرفتار بالیاي ترتیب به این

در  آیات ( این ۱ باب پادشاهان كرد. ) دّوم نزول ناز آسما شد و آتش بسته و نیم سال سه مّدت به ایلیا آسمان خدمت

دو  از این تواند یكيدهد او مي نشان كه ذكري نكتة قابل خنوخ شوند. در زندگينیز تكرار مي دو شاهد مكاشفه خدمت

 ( یك ۶ – 5:  ۱۱ برانیانع ۱4یهودا  ۲4 - ۱9:  5 ) پیدایش از آدم هفتم عنوان به شاهد باشد وجود ندارد. خنوخ

را  مرگ خنوخ مثل هفتم دورة راستین كنند. ایماندارانمي كلیسا زندگي هفتم در دورة كه است از ایمانداراني تصویر كامل
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 عیسي بازگشت در زمان كه است ایمانداراني به خواهند شد ] اشاره ربوده آسمان و به شده تبدیل نخواهند چشید بلكه

 ( ۱7 - ۱3:  4 تسالونیكیان اّول 57 - 5۱:  ۱5 قرنتیان [       ) اّول مترجم -خواهند بود  زنده مسیح

 آیة و ... ( در سه ۱7 باب كنند. ) متيمي كنند و با خداوند صحبتمي نزول و ایلیا هستند كه ، موسيهیأت تبدیل در كوه

را  گانة توراتاسفار پنج كه . موسيو ایلیا است از موسي نیز سخن عهد عتیق نبّوتي كتاب ، آخرینكيمالّ  كتاب واپسین

آید، شمار مي به اسرائیلپیغمبر بني ترینایلیا مهم . در حالي كهاست نبي ترینبزرگ یهودیان از دیدگاه تحریر درآورده به

 و رسوالن قهرمانان عنوان آنها را به نبي ظهور كند. اشعیاء مسیح از آمدن باید پیش ، ويیهودي ایمان زیرا بر اساس

فریاد  در بیرون ایشان شجاعان اینك»كند: مي عهد صحبت از شكستن بعدي در آیة كند، و بالفاصلهمي معّرفي صلح

 گردند. عهد را شكستهمي تلف شود و راهگذرانمي ها ویران. شاهراهنمایندمي زار زار گریه سالمتي كنند و رسوالنمي

بر  اآلن گوید كهخداوند مي( » 8 – 7:  33اشعیا « ) .است اعتنا نكرده مردمان ، بهو شهرها را خار نموده است

اند در صهیون كه گناهكاراني( » ۱0:  33اشعیا « ) گردید. خواهم متّعال و اكنون افرازمخود را بر مي و حال خیزممي

از ما  خواهد شد و كیست ساكن سوزنده در آتش از ما كه گوید: كیستو مي است را فرو گرفته منافقان ترسند و لرزهمي

 كه برانگیخت خواهم را بر ایشان مادیان من اینك( » ۱4:  33اشعیا « ) خواهد گردید؟ ساكن جاوداني در نارهاي كه

 اورشلیم داوود و بر ساكنان و بر خاندان( » ۱7:  ۱3اشعیا « ) دارندنمي آورند و طال را دوستنمي حساب را به نقره

پسر  براي گرينوحه مثل من و براي اند خواهند نگریستزده نیزه كه و بر من ریخت را خواهم و تضّرعات فیض روح

خواهند  تلخ ماتم من گیرد، براي ماتم خویش زادةنخست براي كه خواهند نمود و مانند كسي گرينوحه خود، یگانه

 ( ۱0:  ۱۲زكریّا « ) .گرفت

 در زبان شده "ترجمه"شجاعقدیم در ترجمة كه اياند. ] كلمهشده خدا معّرفي شیرهاي عنوان خدا به شده دو مسح این

 آورند، محقّقمي خداوند بر زبان نام به را كه برخوردارند و آن چه مطلق [ آنها از قدرتمترجم  - شیر خدا"استعبري"

 اّمتها را بر زبان خدا دربارة باید حكمهاي ، بلكهنفر محدود نیست ۱44000 فراخواني آنها تنها به شود. وظیفةمي

 كنند. نبّوت جهان به و ملل اقوام دربارة است آمده مكاشفه ده باب در پایان و همان طور كه آورده

كنند و نزد یك دیگر هدایا مي و شادي خوشي بر ایشان زمین و ساكنان»خواهند شد:  كشته خویش شهادت آنها در پایان

 ( ۱0:  ۱۱ مكاشفه« ) ختند.سا را معذّب زمین ساكنان دو نبي این خواهند فرستاد، از آن رو كه

 از منتقدین اواخر، بسیاري خواهند كرد. تا این آنها را مشاهده جانبي بدنهاي و ملل زبانها، اقوام ، از همةزمین ساكنان

 دند. آنها سؤالكرمي استفاده مقّدس كتاب اعتبار كردنتمسخر و بي در جهت ابزاري عنوان به آیه از این مقّدس كتاب

 به تلویزیون كه دانیممي امروزه آنها را ببینند؟ ولي جانبي سرتاسر دنیا بدنهاي مردم است ممكن چگونه كردند كهمي

 حق یشههم شود كهمي بار دیگر ثابت یك ترتیب آنها را ببینند. به این جانبي بدن دهد كهرا مي امكان دنیا این مردم همة

 درآمد كه از خدا بدیشان حیات ، روحروز و نیم و بعد از سه»تا ابد اعتبار دارد:  مقّدس كتاب . گفتةاست مقّدس با كتاب

گوید: مي بدیشان شنیدند كه بلند از آسمان . و آوازيفرو گرفت عظیم را خوفي ایشان خود ایستادند و بینندگان بر پایهاي

 عظیم اي، زلزلهساعت را دیدند. و در همان ایشان باال شدند و دشمنانشان آسمان در ابر، به اینجا صعود نمایید. پس به

 ، خدايگشته ترسان ماندگان شدند و باقي هالك هزار نفر از زلزله گردید و هفت از شهر منهدم یك ده كه گشت حادث

 ( ۱3 - ۱۱:  ۱۱ مكاشفه« ) را تمجید كردند. آسمان

 در آسمان سرود پیروزي - هفتم كرناي

 بر زمین ملكوت برقراري اعالم

 را كه بیند و آن چهعصر را مي این پایان شد، وي داده یوحنّا نشان دو شاهد به خدمت به مربوط حوادث از آن كه پس

 - است هفتم اي ] منظور فرشتةو فرشته»كند: مي گزارش دهد، چنین روي هفتم كرناي شدن نواخته در زمان قرار است

او شد و  از آِن خداوند ما و مسیح جهان گفتند: سلطنتمي شد كه واقع بلند در آسمان صداهاي ناگاه كه [ بنواخت مترجم
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، در افتاده روي اند، بههخود نشست در حضور خدا بر تختهاي و چهار پیر كه بیست خواهد كرد. و آن تا ابداآلباد حكمراني

خود  عظیم قّوت ، زیرا كهو بودي تيهس كه قادر مطلق خداوند، خداي اي كنیمكردند و گفتند: تو را شكر مي خدا را سجده

 ( ۱7 - ۱5:  ۱۱ مكاشفه« ) .پرداختي سلطنت ، بهگرفته دست را به

را  خویش رسد و پسر داوود سلطنتمي اتمام به اخبار شد، راز پروردگار در مسیح مكاشفه هفت در باب كههمان طور 

اند. او شده زنده هزار ساله از سلطنت پیش كه كساني اّمتها و داوري گیرد: داوريمي دو كار صورت كند. سپسآغاز مي

 دهد.مي اند پاداشمانده و امین كرده مقاومت حد مرگ او تا به نام در ترس كه نيمقّدسی خود انبیا و همة خادمان به

 خود یعني شود و تا بندگان داوري رسید تا بر ایشان مردگان تو ظاهر گردید و وقت شدند و غضب و اّمتها خشمناك»

 مكاشفه« ) .را فاسد گرداني زمین و مفسدان دهي اجرت رگبز و چه كوچك خود را چه نام و ترسندگان انبیا و مقّدسان

:  ۲كرد. ) اشعیا  زیر مراجعه آیات به توانهستند، مي مقّدم ملكوت بر برقراري كه مختلفي ( دربارة داوریهاي ۱8:  ۱۱

 ( ۶ - 4:  ۲0 مكاشفه ۱4 - 9:  7 دانیال 4۶ - 3۱:  ۲5 متي 5 - ۱:  4میكاه   4 - ۲

 اند. در وهلةشده توصیف دقیق صورت بگیرند، به خدا صورت ملكوت و بعد از برقراري قبل قرار است كه داوریهایي

در  شركت براي شوند، اگر چه شوند. آنها باید داوريحاضر مي مسند مسیح شوند در پیشمي ربوده كه كساني اّول

مسند خدا حاضر  نمایند. آنها در مقابل كنند و با خداوند سلطنت را داوري باید جهان . سپساندشده معیّن بّره ضیافت

 خدا پس خود را به ما فرداً فرد باید حساب همة پس« »ایستاد. خدا خواهیم قضاوت كرسي ما پیش»... خواهند شد: 

 (شریف  ترجمة - ۱۲و  ۱0:  ۱4 رومیان« ) .بدهیم

 تا هر كس حاضر شویم مسند مسیح ما پیش همة كه است زیرا الزم»نویسد: مي چنین ۱0:  5 قرنتیان ر دّومد پولس

 همه بلكه نیست از نظر او مخفي خلقت و هیچ« »بد. چه نیك باشد، چه كرده آن چه حسب خود را بیابد، به بدني اعمال

 ( ۱3:  4 عبرانیان« ) باشد.مي و منكشف ، برهنهاست وي كار ما با او كه چیز در چشمان

باید  دید كهمي داور خویش خداوند را در مقام وجود وي با این بود. ولي خدا مطمئن در قبال خویش از موضع پولس

 شهادت شود چنین در فرا خواندهپ خانة به از آن كه پیش سازد. پولس جاري مقّدسین خود را بر همة عادالنه داوري

 به خواهد داد؛ و نه من روز به در آن خداونِد داوِر عادل كه است حاضر شده من براي عدالت تاج بعد از این»دهد: مي

 ( 8:  4 تیموتاؤس دّوم«    ) دارند.مي كه ظهور او را دوست كساني همة نیز به بلكه فقط من

 نزول بر زمین شام در ضیافت از شركت خداوند پس كه شود. زماني بنشیند باید تاجگذاري بر تخت از آن كه پیش پادشاه

 افسر بر سر دارد. ) مكاشفه خود را از سر بگیرد، چندین بزند و سلطنت را رقم نبرد تاریخ واپسین كند تا سرنوشتمي

 باشند، تاجگذاري با او شریك جهان كنند و در حمكراني سلطنت اند با ويمقّرر شده كه هم كساني ( همة ۱۲:  ۱9

 بنشینند. خواهند شد تا در كنار او بر تخت

در  شگرفي حاضر شوند، تغییرات مسند مسیح باید در مقابل بودند كه آگاه واقعه از این همة ایمانداران كه در صورتي

 و رفتارهاي روزمره شد و در صحبتهايمي آنها حاكم خدا بر زندگي آمد. ترسوجود مي به عروس سايكلی اعضاي میان

 را در روز داوري آن گویند، حساب مردم كه باطل هر سخن كه گویمشما مي به لیكن»شد: مي حاكم خاصي تقّدس آنان

 3۶:  ۱۲ متي« ) خواهد شد. تو بر تو حكم شد و از سخنهاي خواهي شمرده خود عادل از سخنان خواهند داد. زیرا كه

 این كنند كهما آشكار مي براي فوق ( آیات 30:  ۱0 عبرانیان« ) خواهد كرد. خود را داوري خداوند قوم( »...  37 -

 اند.رفتار كرده هستند و چگونه كساني چه ایمانداران
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مكنید تا خداوند  حكم چیزي به از وقت لهذا پیش»ماند: نمي پاسخبي معّما و پرسشي خواهد ماند و هیچن چیز مخفي هیچ

از خدا خواهد  را مدح هر كس ظهور خواهد آورد؛ آنگاه دلها را به خواهد كرد و نیّتهاي را روشن ظلمت خفایاي بیاید كه

 ( 5:  4 قرنتیان اّول« ) بود.

 كند و فاصلة زماني. او آنها را از یك دیگر متمایز مياست كرده بندي طبقه درستي شكل را به دوگانه داوري ، اینرسول

 تو را در حضور خدا و مسیح»نویسد: مي چنین تیموتاؤس همكار خویش اّمتها به دهد. رسولمي آنها را نشان بین

 ( ۱:  4 تیموتاؤس دّوم« ) او ظهور و ملكوت و به دهممي خواهد كرد قسم اوريد و مردگان كه بر زندگان عیسي

 كند كهمي كند. او اشارهمي اشاره ظهور مسیح خواهد كرد، به دریافت را از داور عادل پیروزي گوید تاجاو مي كه زماني

 -كلیسا  كه همة كساني به خواهد شد. یعني هستند داده آسمانيداماد  آمدن راه چشم به كه كساني همة به تاج این

 آغاز برقراري به ، یعنيعیسي ملكوت برقراري در زمان و مردگان زندگان داوري به دهند. ويمي را تشكیل عروس

 كند.مي اشاره هزار ساله ملكوت

 كار هر كس»: خواهد گذشت آزمایش از بوتة است داده خدا انجام لكوتدر م كه هر ایماندار و كاري عمل زمان در آن

، ظهور خواهد رسید و خود آتش به آتش به آن را ظاهر خواهد نمود، چون كه روز آن آن آشكار خواهد شد، زیرا كه

 ( ۱3:  3 قرنتیان اّول« ) .است چگونه را خواهد آزمود كه هر كس عمل

 ، دّوم( تا دو نبّوتعروسي  از ضیافت پس ولي از آغاز ملكوت قبل آید ) یعنيخداوند مي كه با زماني بطهدر را

كشید، با مي عذاب و شما را كه»: خوانیممي كند چنین محقّق ایمانانو بي ایمانداران را براي ۱0 – 7:  ۱ تسالونیكیان

 و انتقام مشتعل خود ظهور خواهد نمود در آتش قّوت با فرشتگان خداوند از آسمان عیسي كه بخشد در هنگامي ما راحت

 قصاص به ایشان كنند، كهنمي را اطاعت مسیح خداوند ما عیسي شناسند و انجیلخدا را نمي كه خواهد كشید از آناني

 یابد و در همه خود جالل آید تا در مقّدسان كه او هنگامي تقوّ  خواهند رسید از حضور خداوند و جالل جاوداني هالكت

 ( ۱0 – 7:  ۱ تسالونیكیان دّوم« ) كردید. ما را تصدیق شما شهادت روز، زیرا كه كنند در آن از او تعّجب ایمانداران

معتقدند  از ایمانداران بسیاري است شده نتدوی مشابه و دیگر آیات ۲4:  5یوحنّا  بر اساس كه غلط آموزة خاطر یك به

 5خداوند در یوحنّا  گفتة كه داشت باید توّجه شود. ولينمي دیده آنان خدا نیز در زندگي نخواهند شد، لذا ترس داوري كه

 اند در داوريكرده شركت لاوّ  در قیامت كه كساني است شود. پر واضحمي مربوط نهایي داوري به طور حتم به ۲4: 

گویم هر كه كالم مرا آمین آمین به شما مي»كرد:  درك ۲9 با آیة را باید در رابطه ۲4 نخواهند شد. آیة محاكمه نهایي

آید، بلكه از موت تا به حیات منتقل گشته بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاوداني دارد و در داوري نمي

 سفید صورت تخت در پیش كه ايمحاكمه . یعنياست نهایي ، محاكمةمورد بحث ( داوري ۲4:  5یوحنّا  « )است.

باشند، آواز او را خواهند شنید آید كه در آن جمیع كساني كه در قبور مياز این تعّجب مكنید زیرا ساعتي مي»گیرد. مي

« ) براي قیامت حیات و هر كه اعمال بد كرد، به جهت قیامت داوري.و بیرون خواهند آمد؛ هر كه اعمال نیكو كرد، ،

در  نوبران گروه . بالطبعداوري را قیامت ّدوم نامد و قیاممي حیات را قیام اّول ( خداوند ما قیام ۲9 – ۲8:  5یوحنّا 

 شوند.احضار نمي حیات نهایي داوري

شدند بیاید، در  همراه با شیطان كه آسماني خدا بر سر لشكریان ملكوت از برقراري شقرار بود پی را كه آن چه اشعیا نبي

 خداوند گروه خواهد شد كه روز واقع و در آن»خواهند شد:  اخراج زمین به از آسمان شیطان همراة رؤیا دید. آنها به

خواهند  جمع در چاه اسیران مثل سزا خواهد داد. و ایشان ر زمینرا ب زمین و پادشاهان بلند ایشان را بر مكان شریفان

رسوا خواهد  و آفتاب خجل خواهند شد. و ماه طلبیده بسیار، ایشان خواهند گردید و بعد از روزهاي بسته شد و در زندان

« ) خواهدنمود. سلطنت ، با جاللخویش حضور مشایخ و به و در اورشلیم صهیون در كوه صبایوت یهوه زیرا كه گشت

 ( ۲3 – ۲۱:  ۲4اشعیا 
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 شده محاكمه مقّدماتي داوري اند در اینكرده مخالفت شّدت به و با وي ورزیده خدا عصیان علیه كه و مرداني فرشتگان

 بسیار طلبیده آنها بعد از روزهاي»: تاس شده نوشته كه همان طوري خواهند شد. ولي افكنده سیاه چال به و با هم

 و در چاهي در بند بوده دوره نیز در این . شیطاننهایي در داوري هزار ساله حكومت بعد از پایان یعني« خواهند شد.

 ( ۲ – ۱:  ۲0 شود. ) مكاشفهمي انتها انداختهبي

 من خواهند شد و جسدهاي تو زنده مردگان»: است گفته اهند كرد چنینخو شركت اّول در قیام كه شهیداني ، دربارةنبي

 تو شبنم شبنم نمایید! زیرا كه ، ترنمساكنید بیدار شده در خاك شما كه اي( »...  ۱9:  ۲۶اشعیا ...« ) خواهند برخاست 

 گناهان آید تا سزايمي خود بیرون خداوند از مكان نكخواهد افكند ... زیرا ای خود را بیرون مردگان . و زمیناست نباتات

 را دیگر پنهان خویش و كشتگان خواهد ساخت خود را مكشوف خونهاي زمین برساند. پس ایشان را به زمین ساكنان

یعني بّرة خدا اي كه براي مسیح ( اینجا كلمة كلیدي كشته آمده است. كلمه ۲۱و  ۱9:  ۲۶اشعیا « ) نخواهد نمود.

 اشاره كساني ( در اینجا به 8:  ۱3مكاشفه  9:  5مكاشفه  ۲3:  ۲شد كسي كه كشته شده بود. ) اعمال استفاده مي

 ۱۱ - 9:  ۶اند. ) مكاشفه رسیده شهادت و به جفا دیده خویش خاطر ایمان به در آینده و چه در گذشته چه كه است شده

 ( 4:  ۲0و  ۲4 : ۱8و  ۱5و  ۱3و 

بر سر  شود و بحثباز نمي قبري اند، هیچشده و دفن مرده طبیعي مرگ به كه است نشده صحبت در اینجا از افرادي

 خاطر ایمان به كه از شهیداني مقّدس آید، كتاببر مي از بافت كه طوري همان ، بلكهنیست هم مردگان عمومي قیامت

 این خون به دستش كه كند. هر كسمي اند صحبتشده دفن جمعي دسته و در گورهاي داده را از دست خویش نخود جا

خواهند شد و  تو زنده مردگان»احضار خواهد شد. عبارت  الهي دادگاه خود خداوند به باشد توّسط شده آلوده شهیدان

مهر  زیر مذبح كه خدا هستند. از جانهایي از خاصان شهیدان این دهد كهمي اننش...« خواهند برخاست  من جسدهاي

 شهید شوند كامل همانند آنان قرار است كه قطارانشان و هم شد در انتظار باشند تا شمار برادران هستند خواسته پنجم

 شود.

نهاد تا  خواهم و در شما روح»... : است كرده نبّوت باره در این ۱0-۱ در آیات خویش كتاب 37 در باب نبي حزقیال

شوند  زنده تا ایشان بدم كشتگان این بیا و به اربع از بادهاي روح ... اي هستم یهوه من خواهید دانست شوید. پس زنده

 ( ۲خواهند شد. ) آیة  كشته در دّره بزرگ مصیبت در طول كه كساني شود، بهمي نیز مربوط آینده به مسئله این...« 

 بار به چندین حزقیال دلیل همین شود. بهمي مربوط گذشته به ۱4 - ۱۱ آیات طور خاص و به 37 باب حزقیال دّوم بخش

شما را  قبرهاي فرماید: اینك منيم چنین بگو: خداوند یهوه ایشان ، بهكرده لهذا نبّوت»كند: مي قبرها اشاره باز شدن

خود را در شما  آورد ... و روح خواهم اسرائیل زمین ، بهشما درآورده من از قبرهاي قوم . و شما را ايگشایممي

و  نموده تكلّم یهوه من كه خواهید دانست . پسساخت خواهم مقیم خودتان شوید و شما را در زمین نهاد تا زنده خواهم

 (۱4و  ۱۲:  37 حزقیال« ) .است خداوند این . قولامآورده عمل به

شد و  محقّق وعده این مسیح خداوند ما عیسي شدن زنده ، در زماناست آمده  53 – 5۲:  ۲7 در متي كه طوري همان

بودند برخاستند، و  كه آرمیده مقّدسین از بدنهايبسیاري شد و و قبرها گشاده»كردند:  قیام قدیم اهل مقّدس برگزیدگان

 (  53 – 5۲:  ۲7 )متي« ظاهر شدند. رفتند و بر بسیاري شهر مقّدس ، به، از قبور برآمدهوي بعد از برخاستن

 از قبرها بیرون كههستند  ، كشتگانيبزرگ مصیبت ، شهیداناست شده داده وعده 4:  ۲0 در مكاشفه كه همان طوري

 آنها از قبر. آمدن بیرون به كند، نهمي آنها اشاره شدن زنده به فقط مقّدس كتاب شوند، چوننمي آورده

 ۱0 تأیید خواهد شد و در باب قدرتمند خدا دوباره عمل واسطة به اسرائیلكه كنیممي ، مشاهدهحزقیال 37 باب در پایان

 شود.مي نائل زمین به شخصاً از آسمان كه عهد است فرشتة نیز این مكاشفه
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و  گشت مفتوح خدا در آسمان و قدس»شود. ظاهر مي عهد ( در آسمان ) تابوت پیمان صندوقچة ۱9:  ۱۱ در مكاشفه

 «شد. حادث عظیم و تگرگ او ظاهر شد و برقها و صداها و رعدها و زلزله او در قدس عهدنامة تابوت

 

 

 فصل دوازدهم: زنی که آفتاب در بر دارد

 در بردارد آفتاب كه زني

 اشو مقّدسین مسیح

 روانش و دنباله آتشگون اژدهاي - شیطان

. است سرائیل، امعتقدند منظور از زن اياند. دستهداده ارائه مكاشفه دوازده از باب تفسیر ناهمگوني مقّدس كتاب معلّمان

از  ، نماديمعتقدند زن مقّدس كتاب از معلّمان دیگري . جمعمریم به است اياشاره زن باورند كه دیگر بر این ايدسته

ا ها باز حلقه یكي كه . در صورتيباشیم داشته جزئیات به موشكافانه نگاهي است و ... در اینجا نیز شایسته كلیسا است

لنگد. باید كار مي جاي یك كه است مفهوم گردد، به این ارائه نشود و تصویر مبهمي هماهنگ راحتي دیگر به هايحلقه

 و عالمتي»: است آمده چنین باب اند. در مقدمة ایننبوده بخش اند رضایتشده ارائه حال تا به كه تفاسیري همة گفت

، و است ستاره از دوازده تاجي و بر سرش زیر پایهایش را در بر دارد و ماه آفتاب كه ظاهر شد: زني در آسمان عظیم

 ( ۲ – ۱:  ۱۲ مكاشفه« ) آورد.فریاد بر مي زاییدن و عذاب ، و از درِد زهبوده آبستن

، یوحنّا در جزیرة پطمس ، باید یادآور شد كهاست آمده و عیسي با مریم در رابطه گزاره معتقدند این كه كساني به

 و عیسي مریم رابطة به ذكر شده رویدادهاي كه است مفهوم به این را. این گذشته وقایع را دید، نه آینده رویدادهاي

 به نشد بلكه برده آسمان ود بهتّولد خ در زمان و عیسي نگریخت بیابان به مریم كه ذكر است شود. شایاننمي مربوط

 از منتقل و ایلیا، هیچگاه خنوخ صعود كرد. برخالف آسمان به از مردگان و قیامت تام فدیة از تحقّق ، او تنها پسعكس

 نیز از این مسیح صعود شد. اصطالح باال برده وي كه است شده گفته ؛ بلكهاست نشده صحبت عیسي شدن یا ربوده شدن

) ارمیا است.  شده خطاب منكوحه زن ، بارها با عنوانعهد در عهد قدیم قوم عنوان به . اسرائیلاست شده گرفته عبارت

كند. او از مي استفاده درك و قابل طبیعي خود از مثالهاي پیغام انتقال ... ( خدا براي 4:  ۲ و هوشع ۱۱ - ۶:  3

 در ترجمة كه بعوله كند ] واژةمي ( صحبت 4:  ۶۲) اشعیا  و آقایش ( و از عروس ۲0:  ۲ ) هوشع و امانت امزدين

[ در  مترجم -كند مي آقا و شوهر را تداعي یعني ، حضور بعلآخر آیه و فعل است شده برگردانده عروس به تفسیري

شوهر  است صبایوت یهوه اسمش تو كه آفرینندة زیرا كه»گوید: مي چنین اسرائیل ةخداوند دربار ۱0 - 5:  54اشعیا 

مهجور و  زن باشد. زیرا خداوند تو را مثلتو مي ولي است مسّمي جهان تمام خداي به كه اسرائیل . و قّدوستو است

 ايلحظه اندك گوید. زیرا تو را بهرا مي تو این باشد. خداي شده ترك كه جواني و مانند زوجة است خوانده دل رنجیده

خود را از تو  غضبي جوشش به»گوید: نمود. و خداوند ولي تو مي خواهم تو را جمع عظیم رحمتهاي اّما به كردم ترك

 نوح آبهاي مثل من براي این زیرا كه فرمود. خواهم بر تو رحمت جاوداني احسان اّما به پوشانیدم ايلحظه براي

 بر تو غضب كه خوردم قسم نخواهد شد هم چنان جاري بار دیگر بر زمین نوح آبهاي كه خوردم قسم باشد. چنان كهمي

نخواهد  از تو زایل من ناحسا خواهد گردید، لیكن خواهد شد و تلها متحّرك ها زایلكوه . هر آینهننمایم و تو را عتاب نكنم

 «گوید.را مي كند اینمي بر تو رحمت نخواهد گردید. خداوند كه متحّرك من شد و عهد سالمتي

. است شده و ... ( صحبت ۱3 - ۱:  ۲5 ) متي عروسي ... ( و جشن ۲9:  3و داماد ) یوحنّا  در عهد جدید از عروس

 این عهد جدید باشد. البتّه تواند نماد كلیسايبیند، تنها ميخود مي یوحنّا در رؤیاي كه ، زنيباید گفت اوصاف با این

عهد جدید از  كلیساي اعضاي دیگر، اّولین بیان متولّد شد. به یهودیان در سرزمین ، یعنيو در اورشلیم كلیسا در اسرائیل
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 نشان تشبیه كند. كاربرد اینمي و شوهر تشبیه رابطة زن را به ا قومشخود ب رابطة بودند. خدا، كیفیّت اسرائیلبني

خود قرار  كلیساي را در بطن بذر كالم ( عیسي 3۲ – ۲9:  5 ) افسسیانبا كلیسا است.  و اتّحاد حق الهي محبّت دهندة

 شوند.  خدا از نو و از باال زاده و پسران دهد تا دخترانمي

عهد جدید  ( او در دورة ۲:  4 ) مالّكياست.  عدالت آفتاب كه دهنده از خود فدیه است كلیسا در بر دارد نمادي كهآفتابي

 گیرد.در بر مي خویش و گرماي كلیسا را با روشنایي

. است عهد قدیم الهي همانا كالم كه، است بنا شده كلیسا بر آن كه است از بنیادي كلیسا قرار دارد، نشان زیر پاي كه ماه

كند. مي نور خورشید عهد جدید را منعكس طور نیز عهد قدیم همین تاباند، بهنور خورشید را باز مي ماه طور كه همان

 ۲0:  ۲ افسسیان پوشیدند. ) عمل دهند، جامهمي كلیسا را تشكیل اساس كه نبّوتهایي در عهد جدید همة كه ترتیب این به

– ۲۲ ) 

 بر سر نهاده درخشان تاجي را چون رسول كلیسا آموزة دوازده كه است دهندة آن دارد نشان ستاره دوازده كه تاجي

( ستاره در  ۲0:  ۱هفت ستاره در دستهاي خداوند قیام كرده هفت فرشتة پیغام آور هفت كلیسا بودند. ) مكاشفه  است

ن دهندة كلیساي عروس است كه شایستة آن است كه فرمان پادشاهي و الهي را مطابق با آموزة دوازده تاج زن نشا

 و روش آموزه به دورة فیض در پایان مسیح كلیساي مقّدس كتاب شهادت ( طبق 4۲:  ۲ رسول جاري سازد. ) اعمال

خود قرار خواهد  اصلي خداوند، كلیسا در موضع بازگشت ن، در زمادیگر سخن شود. بهمي بازگردانده رسوالن اصلي

 . داشت

 شود كهمي آبستن زماني زن طبیعت دارد. در عالم و درد زه است حامله زن كه است شده گفته دوازده باب در مكاشفه

 . ایناست وقوع جدید در شرف زندگي یك كه است آن دهندة نشان درد زه ترتیب همین باشد، به كرده را دریافت ذّریّتي

 دارند. مریم خاصي معاني مقّدس جدید، در كتاب طور حیات و همین داد. بذر یا ذّریّت ربط روحاني عالم را باید به تشبیه

 خاطر است همین دنیا بیاورد. به خدا را به پسر ، یعنيگرفته تن كند و كلمة را دریافت الهي شد تا ذّریّت برگزیده باكره

 شود.مي ( خوانده) زن  وي 4:  ۲و یوحنّا  ۱۶:  3 در پیدایش كه

 زن به است كرده را دریافت الهي بذر كالم ( چون ۲:  ۱۱ قرنتیان ) دّوم عفیفه باكرة عنوان كلیسا به ترتیب همین به

 وي كه است مفهوم به این پسر نرینه شود. اصطالحمتّولد مي از وي پیروزمندان دستة یعني رینهشود و پسر نمي تشبیه

، مرحله و در آخرین است اتمام كلیسا رو به در خصوص الهي . نقشةاست رسیده بلوغ و به رشد كرده روحاني از لحاظ

 و به»خواند: خود مي زادةرا پسر نخست از مصر، خدا اسرائیل خروج زمان شود. درمي متحّول با اسرائیل هم زمان

تا مرا  را رها كن پسرم گویمتو مي ، و بهاست من زادهو نخست ، پسر منگوید: اسرائیلمي بگو خداوند چنین فرعون

 ( ۲3 – ۲۲:  4 خروج« ) .كشمتو را مي زادهنخست ، همانا پسر تو، یعنيابا نمایي نماید، و اگر از رها كردنش عبادت

درد او را فرو  از آن كه بكشد، زایید. پیش درد زه از آن كه قبل»دهد: مي رخ ايدوگانه حادثة 9 – 7:  ۶۶در اشعیا 

روز مولود  در یك شد؟ آیا والیتيبا را دیده این مثل كه و كیست را شنیده این مثل كه آورد. كیست ايگیرد اوالد نرینه

 گوید: آیا منخود را زایید. خداوند مي پسران كشیدن مجّرد درد زه به شود؟ زیرا صهیون زاییده یك دفعه گردد و قومي

 «؟را ببندم ، رحمهستم زایاننده كه گوید: آیا منتو مي ؟ و خدايو نزایانم برسانم رحم بفم

 كه كیست»: است از تولّد روحانی اسرائیل صحبت بعدي در آیة ، در حالي كهاست پسر نرینه از یك سخن قفو در آیة

شود؟  زاییده یك دفعه روز مولود گردد و قومي در یك باشد؟ آیا والیتي را دیده این مثل كه و كیست را شنیده این مثل

 ( 8:  ۶۶اشعیا « ) خود را زایید. پسران كشیدن مجّرد درد زه به زیرا صهیون
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 شدن شود. جمعمي زاییده یك دفعه كه و ظهور قومي پسر نرینه پیدایش اند، یعنيذكر شده دو رویداد در متن این

بدهند.  خود پاسخ گيفرا خواند نفر به ۱44000 خواهد كشید تا همه طول انجامید. چند سال طول به دهه چندین یهودیان

را از خدا  و حیات كرده اند نگاهزده نیزه آن كه به نخواهد كشید. آنها هم زمان روز بیشتر طول یك مسیح مكاشفة ولي

 ( 3 – ۱:  ۶ خواهند كرد. ) هوشع دریافت

 هفت ( اژدهاي ۱3:  4 رسد. ) افسسیانمي حمسی پري قامت اندازة به پسر نرینه مجّرد این كه به شدن از ربوده قبل

 از آسمان مار قدیمي آن ( شیطان 4:  ۱۲ ، او را ببلعد. ) مكاشفهمجّرد تولّد پسر نرینه ایستد تا بهمي زن سر در مقابل

كند. ) مستقر مي نخود را در زمی و مقر فرماندهي تخت ( وي ۱8:  ۱0لوقا   3۱:  ۱۲شد. ) یوحنّا  زیر افكنده به

 مسیح عیسي و كلیساي اسرائیل خون به تشنه كه ، آنخدا است دشمن از تخت ( در اینجا سخن ۲ - ۱:  ۱3 مكاشفه

 . است

كرد؛ خواهد  حكمراني آهنین عصاي را به زمین اّمتهاي همة را زایید كه ايپسر نرینه پس»: است آمده چنین زن دربارة

از  پس قوم نخواهد شد، زیرا این ربوده ( اسرائیل 5:  ۱۲ مكاشفه« ) شد. او ربوده نزد خدا و تخت به و فرزندش

 آورد.مي ایمان ماشیح یعني مسیح [ به ] مقّدسین شدن ربوده

 مقّرر شده . پسر نرینهاست القدسكار روح نتیجة و این انگیز استشگفت و مسائل وقایع در تشریح مقّدس كتاب دقّت

 نخست : در وهلةاست رویدادها چنین شود. ترتیب منتقل آسمان باید به از آن كند. اّما قبل تا بر ملّتها حكمراني است

 حكمراني وعدة كه داشت . باید توّجهبر زمین ماشیح ملكوت و برقراري در آسمان نكاح بزم ، سپسمقّدسین شدن ربوده

 فدیه شود كهنیز مي كساني شامل شود، بلكهمحدود نمي دهنده فدیه به وعده . ایناست شده داده پیروزمندان بر ملّتها به

 را بر اّمتها قدرت دارد، او نگاه مرا تا انجام آید و اعمال غالب و هر كه»كنند:  سلطنت اند تا با ويو مقّرر شده یافته

نیز از  من گر خرد خواهند شد، چنان كهكوزه هايكوزه كند و مثل حكمراني آهنین عصاي بخشید تا ایشان را به خواهم

 ( ۲7 - ۲۶:  ۲ )مكاشفه« .امپدر خود یافته

 ) كلیسا ( به، زن پسر نرینه شدن بودهاز ر . پساست نهفته فوق آیات عبارت در آخرین دوازده باب وعدة كلید درك

از خدا  وي براي در آنجا مكاني فرار كرد كه بیابان به و زن»ماند: در آنجا مي و نیم سال گریزد و دقیقاً سهمي بیابان

 ( ۶:  ۱۲ مكاشفه«   ) روز بپرورند. ۱۲۶0تا او را مّدت  است مهیّا شده

، خداوند در شكل همان دهد، بهمي خود را انجام نبّوتي خدمت پسر انسان عنوان به در اناجیل خداوند كه گونه همان

 همگان براي تصاویر است در پس نهفته مفهوم همان ، كهگوید. معنيمي مثالها سخن در قالب مكاشفه سرتاسر كتاب

او باز شوند. خداوند  خاصان تنها براي مخفي حقایق كه است این ما سرور آسماني خواست نخواهد شد. بلكه مكشوف

 ، لیكناست شما عطا شده به آسمان اسرار ملكوت : دانستنگفت ایشان در جواب»فرمود:  چنین رسوالن به خطاب

 هیچ بدیشان مثل و بدون مثلها گفت هب گروه آن به را عیسي معاني این همة( » ۱۱:  ۱3 متي« ) .عطا نشده بدیشان

 از بناي شدة مخفي چیزهاي و به كنممثلها باز مي خود را به شد: دهان گفته نبي زبان به كه گردد كالمي ، تا تمامنگفت

 ( 35 – 34:  ۱3 متي« ) كرد. خواهم تنّطق عالم

 اژدها از آسمان نهایي سقوط

 او با میكائیل پیكار نافرجام

 دارد. او آنها را وارد جاللرا بر مي خویش شدگان ، فدیهدهندهفدیه عنوان به ، مسیحنوبران گروه شدن ربوده در زمان

 ولي دارد، دسترسي آسماني مكانهاي به ، هم چنانبرادران مّدعي ، آنشیطان زمان اند. تا آنشده كند زیرا آنها كاملمي

كردند و اژدها و  با اژدها جنگ و فرشتگانش شد: میكائیل جنگ و در آسمان»شود: مي افكنده زمین به پس از آن

 شد، یعني انداخته بزرگ نشد. و اژدهاي یافت دیگر در آسمان ایشان جاي نیافتند بلكه غلبه كردند، ولي جنگ فرشتگانش
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 شد و فرشتگانش انداخته فریبد. او بر زمینرا مي مسكون ربع تمام كه است مسّمي و شیطان ابلیس هب كه مار قدیمي آن

 ( 9 – 7:  ۱۲ مكاشفه« ) شدند. انداخته با وي

او پیكار  و آنرو دنبال دیگر خدا با شیطان مالئك همراه به كه است فرشتگان رئیس میكائیل در اینجا این كنید كه دقّت

پیكار كند. )  تا با وي نیست دیگر نیازي ، پساست ساخته را در جلجتا مغلوب ، شیطانمسیح كند. خداوند ما عیسيمي

در  با شكوه مالقات اند با خود بردارد. اینشده او تبدیل شباهت به را كه نوبراني آید تا فقط( او مي ۱5:  ۲ كولسیان

صعود،  این شود. در زمانبر پا مي عروسي كند و جشنمي منتقل آسمان . خداوند كلیسا را بهگیردمي صورت ابرها

 ، دشمنفرشتگان رئیس میكائیل كند. آنگاهبلند مي شورش بار سر به آخرین ، برايبرادران مّدعي آن یعني شیطان

 افكند.مي زمین به پیروانش همراه هرا ب دارد و ويرا بر مي شده مغلوب

، هنوز شروع پادشاه سلطنت . با وجود این كهنیست و مرتّب ، كامل، این قدر روشن، متنمقّدس دیگر كتاب جاي در هیچ

 متن در این بخش نوید مسّرت این شود. ( شاهد اعالمبر پا مي عروسي از جشن پس سلطنت است        ) چون نشده

او ظاهر شد  مسیح ما و قدرت و سلطنِت خداي و قّوت نجات گوید: اكنونمي كه شنیدم بلند در آسمان و آوازي»: هستیم

 مكاشفه« ) شد. زیر افكنده كند، بهمي دعوي ما بر ایشان روز در حضور خداي شبانه ما كه برادران مّدعي آن زیرا كه

۱۲  :۱0 ) 

شود: مي استفاده جمع از صفت . اّما بعد از آناست "یاد شدهمفرد"پسر نرینه با صفت پیروزمندان از گروه اّول در وهلة

:  ۱۲ مكاشفه« ) نداشتند. خود را دوست آمدند و جان خود بر او غالب و كالم شهادت بّره خون وساطت و ایشان به»

 بر مرگ ایمان . ایناست ایمانداران براي تام پیروزي یك تنهایي به است دوانیده ریشه در مسیح كه ايزنده ( ایمان ۱۱

اند. كرده و تجربه را درك خداوندگار ما مسیح كالم هستند كه كساني ( در زمین 5 یوحنّا باب شود. ) اّولنیز پیروز مي

بخواهد  كه ( هر كسي 3:  3 )كولسیاناست.  در خدا پنهان آنها با مسیح اند و زندگيمرده با مسیح راستین ایمانداران

را باز  بدهد، آن خود را از دست جان خاطر مسیح به كه هر كسي خواهد داد، ولي را از دست كند آن خود را حفظ جان

« .تو دهم را به حیات تا تاج باش امین مرگ تا به»... شد:  داده عدهو چنین پیروزمندان خاطر به همین . بهخواهد یافت

 ( ۱0:  ۲ ) مكاشفه

و  است فعّال در پسر نرینه القدسكنند، روح خود را تصاحب آسماني كنند تا خانةصعود مي پیروزمندان خیل كه تا زماني

از  دیگر پس عبارت كند. بهظهور مي شود و ويمي برداشته مانع پس شود. از آنمرد شریر مي از ظاهر شدن مانع

آسمانها و  اي جهت از این( » ۲ باب تسالونیكیان تواند آشكارا ظاهر شود. ) دّوممي ، پسر هالكتو عروس روح رفتن

 داند كهمي ، چونعظیم با خشم است رود شدهنزد شما ف به ابلیس و دریا زیرا كه آنها شاد باشید؛ واي بر زمین ساكنان

 ( ۱۲:  ۱۲ مكاشفه« ) دارد. قلیل زماني

 صورت زماني حادثه شود. اینمي زن متوّجه ضد مسیح نهاد جهاني از طریق شیطان خشم ، اوجكوتاه مّدت در این

 نرینه ( كاربرد صفت شریف ترجمة - 5 آیة« ) شد. او ربوده تخدا و تخ سوي به»و:  متولّد شده پسر نرینه گیرد كهمي

(  ۱3:  4 ) افسسیاناست  رسیده مسیح پري قامت اندازة ، بهكامل انسان گروه به این را نیز در بر دارد كه مفهوم این

، متولّد شده آن گسترده معني كلیسا به چهار چوبدر  كه است شده تشكیل ، از كسانيعروس عنوان به پیروزمندان گروه

گیرد. مي بار صورت یك اند، فقطرسیده كمال به كه عادالن شدن شوند. ربودهمي منتقل آسمان به عروسي جشن براي

 همانند عروس پسر نرینه كه داشت كنند. باید توّجهمي شركت عروسي و در جشن با داماد مالقات عروس عنوان آنها به

بسیار دارد. )  اعضاي كه دهند، بدنيمي خداوند را تشكیل . آنها بدنبرگزیدگان از همة بلكه است نشده نفر تشكیل از یك

 ( 30 – ۱۲:  ۱۲ قرنتیان اّول
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 قلیل زماني داند كهمي»رسد. زیرا: ميخود  اوج او به شود، خشممي اخراج آسماني از مكانهاي شیطان كه زماني

 اشاره هزار ساله ملكوت برقراري و موقع عروس شدن ربوده زمان میان فاصلة به قلیل زمان ( این ۱۲ آیة« ) دارد.

 دارد.

 زن خود را متوّجه و حمالت، اآسمان به پسر نرینه شدن از ربوده پس آورد، وليمي هجوم پسر نرینه به اژدها، نخست

 عقاب بود، جفا كرد. و دو بال را زاییده فرزند نرینه كه زن شد، بر آن افكنده بر زمین اژدها دید كه و چون»كند: مي

 و نصف مانو دو ز مار، زماني او را از نظر آن كه خود پرواز كند، جایي مكان به بیابان شد تا به داده زن به بزرگ

 سه در طول كه ترتیب . به ایناست روشن وقایع این ( تصویر كلي ۱4 – ۱3:  ۱۲ مكاشفه« ) كنند.مي پرورش زمان

 شود.مي و تغذیه ، محافظتاست آمده بیرون آن از بطن عروس ، كلیسا كهعروس شدن از ربوده پس و نیم سال

 و خروج موسي تصاویر، روزهاي آشنا هستند. این در بیابان و تغذیه بیابان چون ، مفاهیميمقّدس بكتا خوانندگان براي

 چهل را در بیابان و ایشان»: خوانیممي چنین ۲۱:  9مورد در نحمیا  كنند. ما در اینمي از مصر را تداعي اسرائیلبني

 «نكرد. ورم ایشان نگردید و پایهاي مندرس ایشان نشدند. لباس اجچیز محت هیچ به كه دادي پرورش سال

نوبر انجیر در  شما را مثل ، پدرانیافتم انگورها در بیابان را مثل اسرائیل»: گفت نیز چنین اسرائیل خداوند دربارة

...« ) را فرا گیرید  انجیر مثلش زدرختا پس( » 3 - ۱:  ۲( و ) ارمیا  ۱0:  9 هوشع...« ) دیدم  موسمش ابتداي

خواهند شد:  فرا خوانده آنها در بیابان گوید كهكند و ميمي نیز صحبت ( خدا در رابطه با اسرائیل 3۲:  ۲4 متي

 ( ۱4:  ۲ هوشع« ) .گفت او خواهم دالویز به آورد و سخنان خواهم بیابان ، بهاو را فریفته اینك بنابراین»

 را از سرزمین -ها و بّچه زنان احتساب بدون -از ششصد هزار مرد  متشّكل . قوميپذیر استچیز امكان از دید خدا همه

را نیز  در زمین مانده كلیساي . پسخدا است كرد. او همان تغذیه در بیابان سال چهل مّدت كرد و آنها را به مصر خارج

كند. مي خود را حمل خاصان از خود خدا هستند كه نمادي بزرگ عقاب خواهد كرد. بالهاي تغذیه و نیم لسا سه مّدت به

خود را  هايدهد. و بّچه خود را حركت آشیانه كه عقابي مثل»: است آمده چنین او با اسرائیل رابطة كیفیّت در تشریح

 خداوند تنها او را رهبري خود ببرد. هم چنین ، آنها را بردارد. و آنها را بر پرهايردهك خود را پهن فرو گیرد. و بالهاي

بخورد. و شهد را از  زمین سوار كرد تا از محصوالت زمین نبود. او را بر بلندیهاي با وي بیگانه خداي نمود. و هیچ

 بزها و قوچها را از جنس را با پیه و شیر گوسفندان گاوان خارا. كرة را از سنگ او داد تا مكید. و روغن به صخره

 ( ۱4 - ۱۱:  3۲ تثنیه« ) .از عصیر انگور نوشیدي را. و شراب گندم هايُگرده و بزها. و پیه باشان

برد، و مي ر تو پناهد فرما! زیرا جانم رحم فرما، بر من رحم خدا بر من اي»راند: مي از بالها سخن مزمور هم سرایندة

خود تو را خواهد پوشانید و زیر  پرهاي به( » ۱:  57مزمور « ) بالیا بگذرد. تا این برممي تو پناه بالهاي در سایة

ن . راستيگرفت خواهي پناه بالهایش  خویش خاصان ( خداوند به 4:  9۱مزمور « ) و سپر خواهد بود. او تو را ِمجَّ

شفا خواهد  وي خواهد كرد و بر بالهاي طلوع عدالت ترسید آفتابمي من از اسم شما كه اّما براي»دهد: ید مينو چنین

 ( ۲:  4 مالّكي« ) و خیز خواهید كرد. جست پرواري هاي، مانند گوسالهآمده بود و شما بیرون

تا  ریخت رودي چون ، آبيزن خود در عقب و مار از دهان»شود: او مي ذّریّت و بقیّة زن متوّجه شیطان خشم بالطبع

 خود ریخت اژدها از دهان رود را كه ، آنخود را گشاده دهان كرد و زمین را حمایت زن او را فرو گیرد. و زمین سیل

از آزار  خواهند كرد تا مانع دنیا كوشش این ، دولت مردانمقّدس كتاب گفتة ( طبق ۱۶ - ۱5:  ۱۲ مكاشفه« ) فرو برد.

 كلیسا بشوند. به نسبت مذهبي قدرت و اذیّت

و مهر  آورده ایمان مسیح به دو نبي خدمت واسطة به كه از اسرائیلیاني دسته آن به و خشمگین قدیمي اژدهاي سپس

 غضب و اژدها بر زن»دهند: مي شهادت عیسي دارند و به تعّلق الهي ذّریّت همین خواهد آورد. آنها به اند هجومشده

« ) كند. دارند، جنگمي را نگاه عیسي كنند و شهادتمي خدا را حفظ احكام او كه ذّریّت ماندگان تا با باقي ، رفتنموده
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»... شود: در اینجا آشكار مي جزء اّمتها نیست زن یّتذرّ  بقیّة یعني سّوم گروه این كه واقعیّت ( این ۱7:  ۱۲ مكاشفه

 ( ۱7:  ۱۲ مكاشفه...« ) دارند مي را نگاه عیسي كنند و شهادتمي خدا را حفظ احكام او كه ذّریّت ماندگان باقي

 ایمان واسطة ، بهاست ر مسیحد اّمتها كه شود. كلیسايمي مطرح اسرائیل خدا، تنها قوم و شریعت با احكام در رابطه

را  آمد تا آن بر عكس كند بلكه را منسوخ را داد، نیامد تا آن شریعت كه ( كسي 4:  ۱0 شود. ) رومیانمي شمرده عادل

 ) رومیانت. اس مرگ شد، زیرا مزد گناه مرگ و متحّمل را بر خود گرفت شریعت به مربوط تخّطیهاي كند. او تمام تمام

مورد  از دیگري پس یكي هستند كه مطرح گروه خدا تنها سه نجات شد، در برنامة خاطر نشان طور كه ( همان ۲3:  ۶

 .و اسرائیل ، زنگیرند: پسر نرینهقرار مي شیطان حملة

 

 

 

 فصل سیزدهم: مروری بر رؤیاهای دانیال و رابطة آنها با مکاشفه

نمادها  اند. اینبه كار رفته دانیال تر در كتابپیش كه شویمرو به رو مي با نمادهایي ۱9تا ۱3 از باب شفهمكا در كتاب

 بر رؤیاهاي اختصار مروري تا به است الزم مطلب بهتر این درك هستند. براي نبّوتي از دیدگاه زمان جریان به مربوط

 .باشیم داشته دانیال

، چهار امپراطوري رسند. نماد اینمي حكومت به از دیگري پس یكي را دید كه خود چهار امپراطوري در رؤیاهاي نیالدا

 داده دانیال رؤیاها نیز به ( تفسیر این ۲ باب اند. ) دانیالكار رفته به بزرگ پیكرة این در تركیب كه فلز است چهار نوع

را  رازي»... كند: مي مكشوف خویش و انبیاء خادمان خود را به و رازهاي است چیز واقف همه خدا به شد. امروز هم

 كنند. لیكن حل پادشاه را براي توانند آنمي منجمان و نه مجوسیان و نه جادوگران و نه حكیمان طلبد، نهمي پادشاه كه

 ( ۲8 - ۲7:  ۲ دانیال...« ) باشد اسرار مي شفكا كه هست در آسمان خدایي

آنها خواهند بود. در  دستخوش كنوني تمّدن امپراطوریها تا پایان بیند كهرا مي ، تحّوالتيهفت باب در رؤیاي دانیال

 چهارگانه بادهاي دید كه الباشند. دانیمي بشریّت در تاریخ نماد تحّولي هر كدام شوند كهظاهر مي او حیواناتي رؤیاي

 چهار جانور بیرون متالطم دریاي از این دید كه كردند. او هم چنینمي را متالطم جهان این بزرگ دریاي ، چگونهآسمان

نیز  نبي دانیال كنند. در كتابمي خود استفاده ملّي نشان عنوان به از تصاویر حیوانات جهان از كشورهاي آمدند. بسیاري

چهار  ) عدد ( ایشان   كه عظیمي وحوش این كه»اند: كار رفته به جهان این از امپراطوري نمادي عنوان به حیوانات

 بر زمین چهارمین سلطنت چهارم : وحشگفت او چنین ... پسخواهند برخاست  از زمین باشند كهمي چهار پادشاه است

خواهد  پاره ، پارهنموده را پایمال را خواهد خورد و آن جهان سلطنتها خواهد بود و تمامي همة د بود و مخالفخواه

 ( ۲3 - ۱7:  7 ۱7:7 دانیال« ) كرد.

 توّجه مسئله نای اند. باید بهاخبار شده روشني به نبّوتي در قالب جهان تاریخي تحّوالت 7 - ۲ در بابهاي دانیال در كتاب

 شیري صورت به امپراطوري هستند. اّولین یكي 7 – ۱:  7و   43 – 3۱:  ۲ مذكور در دانیال امپراطوریهاي كه داشت

 بر سایر ممالك آن و برتري امپراطوري این قدرت دهندة نماد نشان . كاربرد ایناست شده داده نشان عقاب با بالهاي

 در اختیار دارد، خود را باالتر از سایر ممالك كه از قدرتي مذكور با استفاده امپراطوري كه مفهوم . به ایناست جهان

 . هر پادشاهيو آشور است بابل دو پادشاهي وحدت دهنده نشان دو باب شود. ایندهد و بر آنها پیروز ميقرار مي زمین

ایستد. دو پا مي روي انسان مانند یك حیوان این كه خاطر است همین شود، بهمي داده انتصویر رهبر خود نش از طریق

 .است 38:  ۲سر طالیي همان ذكر شده 4:  7 در دانیال كه وحش امپراطوري این



48 
 

نماد  ( این 5:  7 انیالشود. ) دمي داده خورد نشانمي بسیاري گوشت كه خرس یك صورت به دّوم امپراطوري

 وي كه است معني به این دارد. این دنده سه دندانهایش در میان امپراطوري این . حاكممادها و پارسها است امپراطوري

 اينقره و بازوهاي سینه همان امپراطوري شود. اینمي ، و مصر مسلّط، لیدیهبابل یعني زمان آن مهم ممالك بر سه

 .است 39و  3۲:  ۲ دانیال مجسمة

مادها و پارسها  امپراطوري . وياسكندر كبیر است نماد امپراطوري كه و چهار سر است چهار بال پلنگ یك سّوم وحش

از  پادشاهيچهار  دارند كه از آن چهار سر حكایت داد. این توسعه را در چهار جهت برد و قلمرو خویش را از بین

 .( است 39:  ۲ ) دانیال مجسمه برنج ، همانشش مذكور در آیة سّوم خواهند آمد. امپراطوري بیرون یونان امپراطوري

پا بر  عالم تا انقضاي امپراطوري این كه است مقّدر شده كرد، زیرا چنین خواهیم بیشتري توّجه چهارم امپراطوري ما به

و بسیار زورآور بود و  و مهیب هولناك كه چهارم وحش و اینك نظر كردم شب در رؤیاهاي بعد از آن»بماند. جا 

 نمود و مخالفمي پایمال خویش پایهاي كرد و بهمي پاره خورد و پارهرا مي مانده و باقي داشت آهنین بزرگ دندانهاي

 ( 7:  7 دانیال« ) .داشت شاخ دند بود و دهاز او بو قبل كه وحوشي همة

رسید نظر مي در ابتدا ناچیز به كه ، نشانيهشت . در آیةاست  43 – 40:  ۲ دانیال و گل آهن ، همانامپراطوري این

گوید. تكبّرآمیز مي ندارد و سخنا انسان چشمان چون چشماني شاخ َكند. ایندیگر را از جا مي شاخ شود و سهبلند مي

را بر پا  خداوند مسند داوري كه كند تا زمانيمي بدرفتاري اّولي مكانهاي خدا كفر خواهد ورزید و با مقّدسین به شاخ این

 ( ۲5 - ۲0:  7 دارد. ) دانیال

 بدن تمامی . دو پاي این مجسمه بهاندداده شده نشان و آهن ، برنجطال، نقره صورت به مجسمه امپراطوریها در این

 دو پا هستند، به از این پا نیز جزیي انگشت دهند. دهمي نشان نهایي را در مرحلة و شرق غرب وضعیّت دارند كه تعلّق

و  آهن همان طور كهخواهند داد.  را تشكیل واحدي ، اروپايو غربي شرقي ، اروپايتاریخ نهایي در مرحلة كه معني این

 كه هایيمجموعه كه كنیممي نیز مشاهده اكنون هستند، هم نامتجانسي تركیب نماد پایها و انگشتها هستند، داراي كه گل

 خورند.پیوند مي هم هستند به ساختاري تفاوت داراي

 شرقي اروپاي كشورهاي و ناپایداري نماد سستي لكه گ . در حالياست غربي صنعتي كشورهاي نشانة استحكام آهن

شوند متّحد  تركیب با هم این كه آنها بدون دهد كهمي آخر نشان زمان ، رؤیاياساسي تفاوتهاي . با وجود ایناست

 هم به دو مجموعه این وشتسرن ترتیب . به ایناست اخبار شده مقّدس در كتاب كه است اتّحادي همان خواهند شد. این

خواهد  توافقي دارند تنها جنبة كه بنیادیني تفاوتهاي دلیل كشورها به اتّحاد این نباید از یاد برد كه خواهد خورد. ولي گره

 .داشت

هاني فرو خواهد پاشید. و ناگ غیر منتظره صورت به نامتجانس مجموعة ، ایناست خدا مقّدر كرده كه طوري همان ولي

 نموديمي و مشاهده»كند: مي توصیف را چنین وضعیّت این . دانیالاست كرده شركت اسرائیل علیه بزرگ زیرا در جنگ

و  و برنج و گل آهن . آنگاهرا زد و آنها را خرد ساخت تمثال آن و گلین آهنین ، پایهايدستها جدا شده بدون تا سنگي

نشد. و  آنها یافت جهت به جایي برد كه ، باد آنها را چنانگردیده تابستاني خرمن كاه و مثل خرد شده و طال با هم نقره

 ( 35 - 34:  ۲ دانیال« ) .را پر ساخت جهان گردید و تمامي عظیمي بود كوه را زده تمثال كه سنگ آن

 ۱4:  8شود. ) اشعیا جدا مي از كوه كه است سنگي همان مسیح آید كهبر مي چنین مقّدسي ابكت گزارة این از مطالعة

 اینك كه است مكتوب ، در كتاببنابراین»و ... (  4:  ۲ پطرس اّول 4۲:  ۲۱ متي ۲۲:  ۱۱8مزمور  9:  3زكریّا 

 ۶:  ۲ پطرس اّول« ) نخواهد شد. آورد خجل ایمان وي به هر كه و و مكرم برگزیده سر زاویة سنگي در صهیون نهممي

 ( ۱8:  ۲0لوقا « ) ؟خواهد ساخت بیفتد او را نرم بر كسي افتد خرد شود، اّما اگر آن سنگ بر آن و هر كه( »
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، دانیال . در كتاباست مسیح كامل تالوهیّ  نشانة دارد. عدد هفت چشم هفت زنده سنگ این كه است آمده 9:  3در زكریّا 

 امپراطوري شود تا آخرینجدا مي از كوه كه سنگي عنوان به بلكه است نشده زاویة كلیسا معّرفي سنگ عنوان به مسیح

 بشكند. را در هم اسرائیل طور دشمنان و همین

 شود و پسصادر مي ، پسر از آناست انسان از دسترس خارج كه تاس شود، نماد الوهیّتيجدا مي از آن سنگ كه كوه

شود. مي در كل گیرد و خدا كلرا در بر مي خداوند زمین جالل ترتیب گردد. به اینباز مي آن به نجات نقشة از اتمام

« ) آید.مي من از آنجا اعانت ، كهرازمافها بر ميكوه سوي خود را به چشمان»آورد: فریاد بر مي مزمورسرا چنین

و با  كرده حمله اسرائیل به كه آید تا با كسانيمي پیكار بیرون واپسین براي كه پیروزمند است ( او آن ۱:  ۱۲۱مزمور 

 كند. ورزند مقابلهمي خدا دشمني

و در ایّام این پادشاهان »برقرار خواهد شد.  زمان از آن نخدا بر زمی ، ملكوتاست اخبار شده نبّوتي در كالم چنان كه

خداي آسمانها سلطنتي را كه تا ابداآلباد زایل نشود، بر پا خواهد نمود و این سلطنت به قومي دیگر منتقل نخواهد شد، 

 ( 44:  ۲دانیال « ) .بلكه تمامي آن سلطنتها را خرد كرده، مغلوب خواهد ساخت و خودش تا ابداآلباد استوار خواهد ماند

 آیدمي بیرون اقوام از دریاي سر كه هفت وحش

 تعلّق گذشته امپراطوریها به این . چوننیست در میان بود، ذكري دیده دانیال كه امپراطوري از سه مكاشفه ۱3 در باب

 كه است آن شود. جالبمي دارد مطرح شاخ سر و ده هفت كه وحشي یعني روم روزها امپراطوري دارند. اّما در واپسین

(  3:  ۱۲ ) مكاشفه است. زیادي شباهت دارد داراي شاخ سر و ده هفت كه آتشگون اژدهاي ، آنبا شیطان وحش این

و اژدها قّوت »راند. مي فرمان بر زمین است ابر قدرت یك در رأس كه ضد مسیح شخص از طریق جهان این رئیس

 تخت از یك كه است جهاني قدرت از یك سخن ( پس ۲:  ۱3مكاشفه « ) خویش و تخت خود و قّوت عظیمي به وي داد.

 كشور خاص یا ده دهندة هفت نشان شاخ سر و ده هفت معتقدند كه مقّدس كتاب از معلّمان خیزد. بسیاريبر مي یا كرسي

 كند كهنمي فرقي . پساست نشده جانور تنها از سرها و شاخها تشكیل یك كنند كهنمي توّجه مسئله این آنها به هستند.

 اروپا هفت متّحدة در ایاالت كه است دارد این اهمیّت باشند، آن چه كشور عضو مجموعه و پنج یا سي ، دوازده، دههفت

 خواهند شد. برجسته شاخ و ده خواهند داشت عهده بهرا  مجموعه سر هدایت

 مقر یا كرسي آن حاكمیّت تحت سر دیگر كه سرها، از شش از آن یكي شدن زخمي هنگام به كه است آن توّجه جالب

 رومي امپراطوري این رجستةو ب دهنده جهت از كشورهاي سر یكي این كه گیریممي نتیجه شود. پسنمي هستند صحبتي

 تا به كه را دیدم از سرهایش و یكي»شود: سر وارد مي مرگبار بر این ايضربه است آمده در كالم طور كه . هماناست

(  3:  ۱3 مكاشفه« ) افتادند. در حیرت وحش این در پي جهان و تمامي شفا یافت مهلك زخم شد و از آن كشته موت

 كه شویممي ، متوّجهكنیم مراجعه تاریخ به كه . در صورتيشفا است نیز رو به آن شود كهمي سر مضروب تنها یك پس

 واقعیّت مؤیّد این . اسناد تاریخياست كرده را حمل ژرمني - رومي مقّدس پرافتخار امپراطوري كشور عنوان تنها یك

 آلمان كه است خاطر مقّدر شده همین اند. بهكرده فرمانروایي ژرمني - رومي از امپراطوریها و پاپهاي اريبسی هستند كه

 .متّحد است كشور اروپاي قدرتمندترین و جمعیّتي از نظر اقتصادي متّحد باشد. آلمان اروپاي دهندة سر جهت همان

مقّدر  . زیرا چنیناست مركز اروپا شده وضعیّت تابع روم پیمان تحقّق آلمان ارچگياز یكپ پس كه است اساس بر همین

 مسئله این كه برخوردار است متّحده ایاالت از پشتیباني روند ایفا كند. آلمان را در این كلیدي ، نقشآلمان كه است شده

 اروپاي با ممالك مشتركي مرزهاي را دارد و داراي تعداد همسایگان بیشترین . آلماناست شده انجام با نبّوت در تطابق

و  غربي اروپاي و سیاسي جغرافیایي اتّصال كشور نقطة چرا باید این كه است روشن اوصاف باشد. با ایننیز مي شرقي

 باشد. شرقي
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شمشیر  كه با زخمي زیادي ( ارتباط ۱4:  ۱3 مكاشفه« ) شمشیر زخم »... مفهوم كه است ضروري نكته این به توّجه

 ( ایجاد كرده ۱۲:  4 ) عبرانیان تر استبرنده شمشیر دو دم از یك ( كه ۱7:  ۶ خدا       ) افسسیان كالم یعني روح

 خواهد شد. در زمان زده ( شگفت 3) آیة  مرگبار ضربة التیام از دیدن جهان شود كهمي ما گفته ، دارد. بهاست

كشور  بر این كه حكومتي كلیساي شد. در نتیجه سر كوبیده شدة خدا بر این اعالم كالم یعني ، شمشیر روحاصالحات

 . ولياست را ایجاد كرده جدیدي مذهبي بندي ، تقسیمشد. اصالحات مضروب بود، تا حد مرگ اروپا حاكم دهنده جهت

 شد، همان منقسم و غرب شرق اروپا به ترتیب شد و به این تقسیم بندي از نظر سیاسي ، آلماندّوم جهاني از جنگ پس

 بود. شده تقسیم و پروتستان كاتولیك گرایشهای بر اساس در گذشته طور كه

 عمل شد جامة انجام ۱987 در ژوئن كه از برلین دیدارش زماندر  رونالد ریگان خواستة كرد كهباور مي كسي چه

 بود چنین و غرب شرق دو قسمت به آلمان نماد تقسیم ( كه ) دروازة براندنبورگ بپوشد. او در مقابل

را باز  دروازه این ،گرباچف آقاي فریاد كرد:"

 "ویليكه باز شد. آن چه براندنبورگ و دروازة فرو ریخت بعد دیوار برلین دیوار را فرو بریزید."دو سال كنید، این

 وطمرب آلمان تنها به نه پیشگویي دارند."این یك دیگر تعلّق كنند بهرشد مي با هم اكنون هم كه بود"آنهایي براند"گفته

 گرفت.اروپا را نیز در بر مي شود بلكهمي

. پردة آخر است دربارة زمان مقّدسي كتاب نبّوتهاي تحقّق اتّحاد مجّدد اروپا، در واقع آن و در پي آلمان پارچگي یك

گیرد. مي صورت مذهبي با تحّوالت و همراه ، همگامسیاسي . تحّوالتیافت مرگبار التیام شد و زخم برداشته آهنین

 رود تا در عرصة جهانيمي متّحده اروپاي نام به جدیدي قدرت ترتیب شود و به ایناحیا مي رفته ، رفتهروم امپراطوري

تغییر  انچیز ناگه نگرند. همهمي را با دیدة تحسین ناگهاني تحّول این كند. و جهانیان تازي برتر یكه قدرت عنوان به

بر  جهاني كاتولیسیزم رود. با پیروزيمي پیش به هم چنان پر شتاب با آهنگي و سیاسي مذهبي و روند یكپارچگي یافت

 به واقعه پوشیدند. این عمل ما جامة دیدگان در مقابل مقّدس كتاب از نبّوتهاي بسیاري۱989 در سال جهاني كمونیست

 - سیاسي ابر قدرت و بر واپسین داده خود ادامه سلطه طلبیهاي به راحتي دهد تا بهمي امكان روم جهاني - يمذهب قدرت

 شود. مسلط جهاني

 كنندة قدرت تجلّي كه هم شخصیّتي ، بهقدرت شود، باید فراتر از بحثمي صحبت است نماد آن وحش كه از قدرتي هر گاه

 . ایناست در حد محدودي متّحده ایاالت جمهور فعلي رئیس و ... ( اختیارات ۱7:  7 ) دانیالداشت.  توّجه است وحش

 رئیس كند. برايمي نیز صدق مملكتي و رؤساي وزیران اعظمها، نخستجمهور، صدر سایر رؤساي دربارة مسئله

محدود خواهد  دو دوره بیاورد نهایتاً به نیاورد، اگر هم رأي بعدي در دورة ارد كهوجود د امكان آمریكا این جمهور فعلي

 حاكم شود. اّما معموالً عرف انتخاب از دو دوره تواند بیشمي قانون جمهور بر اساس ، رئیسمتّحده بود. ] در ایاالت

 عنوان به چهار دورة پیاپي زمان آن مصالح بنا به باشد كهمي ولتدهد. تنها استثنا در مورد روزاو نمي را به اجازه این

را  دارد. پاپ بر عهده زمان طور هم را به و مذهبي سیاسي ریاست پاپ كه [ در حالي مترجم -شد  جمهور انتخاب رئیس

 . ما با مطالعةعالمگیر است و نفوذي قدرت صاحب . پاپنیست مردم رأي او تابع بركنار كرد و انتصاب تواننمي

عنصر  به تبدیل مذهبي خواهند شد و قدرت با یك دیگر عجین و سیاست مذهب كه یابیمدر مي مقّدسي كتاب نبّوتهاي

دارد.  هم حكومتي ةجنب كه است كاتولیك تنها كلیساي متشّكل كلیساهاي ( در میان ۱7 باب خواهد شد. ) مكاشفه غالب

 یك در داخل مستقل كشوري سایر حكومتها. واتیكان كند، دقیقاً مثلمي سفیر مبادله دیگر جهان با كشورهاي واتیكان

 ۱7 مكاشفه بر اساس حال . اّما در عیناست گانههفت از سرهاي كشور جزو یكي خاطر این همین . بهكشور دیگر است

 دارد. واتیكان حكومت به نیز اشاره آن شود كهمي صحبت هم ز سر هشتميا ۱۱: 

نیز  مسیحي هايسایر گروه دربارة موضوع . اینخود قرار خواهد گرفت رهبر مذهبي كامل زیر سیطره سیاسي اروپاي

قرار  پاپ رهبري ( تحت مسیحي مذاهب و اتّحاد تقریب ) جنبش اكومینیك واسطة جنبش خواهد كرد. آنها به صدق

 جهاني نوین نظم از مردم تصّور بسیاري شوند. برخالفمي شناخته رسمیّت به جهان سایر ادیان گیرند و از طرفمي
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اروپا  اتّحادیه قانونكشور و  یك ملّي قانون اروپا میان اگر در سطح مثال عنوان كند. بهخود را پیدا مي جاي رفته رفته

در  عضویّت به نسبت پروتستان از كشورهاي االجرا خواهد بود. بسیارياتّحادیة اروپا الزم شود. قانون دیده تضادي

 ي. ولكیست شود و سیاستگذار اصليمي كجا ختم روند به انتهاي دانند كهندارند. زیرا آنها نمي اروپا دید مثبتي اتّحادیه

 كه كنند. هر كشور یا گروهي سازش حاكم آنها ناگزیر خواهند شد با وضعیّت است آمده مقّدس در كتاب همان طور كه

بود،  داده وحش به قدرت اژدها را كه و آن»رو به رو خواهد شد، زیرا:  شماريبي كند، با دشواري نخواهد سازش

 دهاني وي كند؟ و به تواند جنگمي با وي كه و كیست وحش مثل كیست ، گفتند كهردهك را سجده كردند و وحش پرستش

 ( 5 - 4:  ۱3مكاشفه« ) كند. عمل ماه 4۲ مّدت او عطا شد كه به كند؛ و قدرتيمي كبر و كفر تكلّم به شد كه داده

او  دهان شود كهمي معّرفي وحش عنوان به كسي شد؟ و چه ادهد اختیار تام كسي چه ؟ بهاست كسي منظور از"وي"چه

كفر  آسمان او و سكنة او و خیمة بر خدا گشود تا بر اسم كفرهاي خود را به دهان پس»كند: مي كبر و كفر تكلّم به

، چهارده باب كند. در مكاشفهمي طرف بر قضیه این را دربارة ابهامي هر گونه متن ( این ۶:  ۱3 مكاشفه« ) گوید.

آنها باز گردد. از  بردن براي خود مهیّا كند و سپس خاصان را براي رود تا مكانيمي كه است داده وعده خداوند عیسي

 سر خواهند برد. به آسماني در مكانهاي ، پیروزمندانهزار ساله حكومت برقراري تا زمان مقّدسین شدن ربوده زمان

شود. دچار مي حّديكبر و غرور بي را در اختیار دارد، به مذهبي سیاسي و قدرت دنیا است این دیكتاتور واقعي كه كسي

 نبي او خواهند بود. دانیال خاص ، تابعو سیاسي مذهبي نیروهاي خواهند كرد و همة او نگاه خدا به همانند یك مردم

خواهد  را ذلیل اعلي حضرت و مقّدسان خواهد گفت اعلي ضد حضرت به و سخنان»نویسد: مي مرد چنین ة ایندربار

 او تسلیم دست به زمان و نصف و دو زمان تا زماني خواهد نمود و ایشان زمانها و شرایع نمودن و قصد تبدیل ساخت

اند. از كرده را مشخص بزرگ مصیبت دقیق هر دو، مّدت نبي و دانیال رسول اي( یوحنّ  ۲5:  7 دانیال« ) خواهند شد.

 وجود مشخص خواهد انجامید. با این طول به و نیم سال ، دقیقاً سهبزرگ مصیبت دورة آید كهبر مي آنها چنین نبّوتهاي

 واهند دید.جفا خ مّدت چه مقّدسي كتاب ایمانداران كه است نشده

 از مردم بسیاري نیستند. حتّي آن قبول ما حاضر به عصران از هم شود، بسیاريجفا مي از این سخن كه زماني

 اند. ] كلمةرسیده شهادت ، میلیونها نفر بهكاتولیك كلیساي مطلقة حكومت هزار سال در طول توانند باور كنند كهنمي

 به   .است و شهادت گواهي معني به كه است شده گرفته  یوناني از واژة شهادت

( و  7 باب ) اعمال شود. استیفانمي كشته خود، مظلومانه مسیحي ایمان خاطر شهادت به شود كهمي اطالق كسي

 دادگاهي است كافي رابطه [ در این مترجم -هستند.  سیحيم شهادت هاي( از نمونه ۱3:  ۲ شهید ) مكاشفه آنتیپاس

 یا دادگاههاي كشیدند. ( انگیزاسیونمي آتش و به آنها بسته را به مردم ) كه مرگ هايو چوبه جادوگري به متّهمان

توانند هنوز نمي از مردم . بسیاريباشیم یاد داشته را به بارتلمي در روز سن فرانسه عقاید و كشتار پروتستانهاي تفتیش

 به و قساوت سنگ دلي و در نهایت و صدها هزار نفر دیگر مظلومانه یهودي میلیون شش بیستم در سدة باور كنند كه

آنها  نیز در مرگ تا حديو  آگاه جنایات از این كاتولیك كلیساي كه دشوار است واقعیّت شدند. باور این فرستاده مرگ كام

 بود. سهیم

، بدو عطا و اّمت و زبان و قوم بر هر قبیله یابد؛ و تسلّطغلبه  كند و بر ایشان جنگ با مقّدسین شد كه داده ويو به »

 اسیر نماید به ر كسياگ»شود: مي درك الذكر قابلفوق مطلب به با توّجه ده آیة ( هشدار جّدي 7:  ۱3 مكاشفه« ) شد.

« ) .مقّدسین صبر و ایمان گردد. در اینجاست شمشیر كشته باید او بهكند، مي شمشیر قتل به رود، و اگر كسي اسیري

 «.است الزم مقّدس و ایمان بردباري»... : كه است شرایط ( در این ۱0:  ۱3 مكاشفه

 خدا ستایش ، چوننیست بیش انساني خواهد بود. و اگر چه جهانیان و احترام تكریم، مورد واپسین زمان مذهبي ریاست

بود  شده ذبح عالم از بناي كه ايبّره در دفتر حیات ایشان نامهاي كه ، جز آنانيجهان ساكنان و جمیع»خواهد شد: 

 ( 8:  ۱3 مكاشفه« ) ، او را خواهند پرستید.است مكتوب
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 فضیلت خود و به پدران خداي و به»نویسد : مي مورد چنین در این . دانیال، تجّرد استشوح دیگر منحصر به نشان

 ۱۱ دانیال« ) بلندتر خواهد شمرد. را از همه خدا اعتنا نخواهد نمود زیرا خویشتن هیچ به اعتنا نخواهد نمود، بلكه زنان

 بر خالف هستند. تجّرد اجباري نبّوت شدند، تأیید این انجام پاپ رهبري به كه دیگري نبردهاي و صلیبي ( جنگهاي 37: 

 4 تیموتاؤس كند. ) اّولمي توصیف را شیطاني آموزه این تیموتاؤس در اّول . پولسو تغییر ناپذیر خدا است دستور ثابت

، د گذشتخواهن عظیم مصیبت از دورة كه آناني خواهند شد و چه ربوده كه آنان خدا چه راستین فرزندان ( همة 4 - ۱: 

 تا شخصیّتهاي گرفته برجسته ،از سیاستمدارانجهانیان خواهند كرد. همة مقابله اشمذهبي فریبكار و فریب با این

 همة كه است آمده مقّدس خواهند شد. در كتاب اشاراده خواهند كرد و مطیع او نگاه به ادیان همة و پیروان روحاني

 امر مستثني از این است آمده شده ذبح بّرة حیات در كتاب نامشان كه . تنها افرادياو خواهند رفت زیر یوغ زمین ساكنان

لوتر تأكید  دكتر مارتین از جمله مقّدس كتاب معلّمان بعد همة به اصالحات از زمان خواهند بود. باید یادآور شد كه

 ( دانیال بر كتاب ايبر مقّدمه ك-) رنیست.  جز پاپ كسي شخص این اند كهكرده

 كنند. این تحمیل خود را بر سایرین دهند و برداشت تفّكر را مردود جلوه كوشیدند این ، یسوعینضد اصالحات در جریان

پروتستانها نیز  در جمع اسرائیل دوستداران . حتّياست یهودي یك ضد مسیح كه قرار است از این كننده اهگمر برداشت

 ضد مسیح دیگري اند. دستهقرار گرفته و دیگر واعظان رادیویي تأثیر مبشران اند. آنها تحترا پذیرفته غلط برداشت این

را  خویشتن كه كساني در میان كننده گمراه روح هستند كه وحشتناكي د. اینها فریبهايكننجست و جو مي را در اسالم

 را ثابت آموزه این توانمي مقّدسي كتاب آیات كدام به . باید پرسید: با توّجهاست كرده پندارند، شایعمي دانا و فرزانه

. است كرده تسلیم كننده گمراه نیروي یك افراد را به ، خدا ایناست آمده ۲ باب تسالونیكیان در دّوم طور كه كرد؟ همان

خدا قرار  زیر محكومیّت ترتیب بیاورند و به این ایمان دروغ نداشتند. آنها ناگزیرند به حقیقت به عشقي هیچ زیرا آنان

 بگیرند.

 براي ترتیب همین ، بهاستكار رفته به گوناگون ، القابعملكرد مسیح فمختل هايحوزه بیان براي كه طوري همان

 فرزند خدا خوانده اند. مسیحكار رفته به ناهمگوني و عناوین نیز القاب عملكرد ضد مسیح گوناگون هايجنبه تشریح

 ، و ضد مسیحموعود است راستین نبي آن مسیح شود.فرزند هالكت یاد مي با عنوان از ضد مسیح كه شود، در حاليمي

سازد از كند و خود را بلندتر ميمي او مخالفت كه»گوید: مرد شریر مي این در توصیف رسول . پولسو غیرهكاذب  نبي

 دّوم« ) .خداست ماید كهن، خود را ميخدا نشسته خدا در هیكل مثل كه حدي شود، به معبود مسّمي خدا یا به به هر چه

خود  [ وي مترجم - شكن"است است."قانون "شریر"آمدهقدیم در ترجمة كه ايكلمه ( ] واژة یوناني 4:  ۲ تسالونیكیان

، را بر زمین كس هیچ»: است . خداوند خود گفتهپروردگار است تنها شایسته لقب این كه خواند، در حاليمي را مقّدس

، نشسته خویش بر كرسي كه او نیز در حالي خدا خطا ناپذیر است ( همان طور كه 9:  ۲3 متي...« ) پدر خود مخوانید 

، خود، مسیح در حقیقت كه آن كند، و حالمي معّرفي مسیح یا نمایندة را جانشین كند. او خویشتنمي خطا ناپذیري اّدعاي

 ندارد. دیگري یا نمایندة و جانشین ود استخ خاصان نمایندة

 مرد كه این كه است مفهوم به این . ایناست یاد كرده ضد مسیح عنوان مرموز به شخصیّت ، بارها از اینرسول یوحنّاي

 كلیساي موازات به خود دنیوي با قدرت . وياست ضد خدا و ضد مسیح داند، در واقعمي خود را از خدا و از مسیح

 شد هیچ محقّق مسیح واسطة به خدا كه تام در نجات شكن قانون كند. شخصرا بنا مي دیگري ، كلیسايمسیح عیسي

 و سنتهایي جزمي ها و روشها، اصولرا ببخشد. او آموزه مردم گناهان دهد كهرا مي حق خود این ندارد. او به سهمي

 ، از این. در مكاشفهمسیحایي با كالم مخالف در اصل هستند ولي مطرح مرجع عنوان به مسیح در كنار كالم كرد كه ابداع

 ( ۲0:  ۱9 شود. ) مكاشفهیاد مي كاذب نبي عنوان كند بهمي حركت راستین انبیاء جهت در خالف كه مردي

 آیدباال مي از زمین كه وحشي
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 آید و دو شاخباال مي از زمین را كه دیگري وحش و دیدم»: تر استملموس اّول ، از بخشمكاشفه ۱3 باب دّوم خشب

و  كند و زمینمي عمل ، در حضور ويقدرِت وحِش نخست نمود؛ و با تماممي و مانند اژدها تكلّم داشت بّره شاخهاي مثل

 ( ۱۲ - ۱۱:  ۱3مكاشفه « ) ، بپرستند.شفا یافت مهلك از زخم را كه نخست وحش دارد كها ميو را بر این آن سكنه

 ، قومهايمقّدسي كتاب . در نبّوتاقوام از دریاي آید و نهباال مي از زمین دّوم قدرت این كه داشت توّجه نكته این باید به

 در گذشته آید كهمي بیرون از قالبي دّوم وحش ( ولي ۱5:  ۱7 اند. ) مكاشفهشده یهدریا تشب آبهاي شمار اروپا بهبي

 وضعیّتي وجود دارد. چنین مذهب كامل آزادي در آن كه است كشور مسیحي نماد یك بودند. بّره كم و زبانها در آن اقوام

 یابیمدر مي توضیحات هستند. با این و مذهبي دنیوي دو قدرت دهندة نشان . و دو شاخاستثنا است امروز یك در جهان

 محسوب اّول متّحدة اروپا نیز قدرت و ایاالت آمریكا است متّحدة ایاالت دنیا، یعني دّوم از قدرت در اینجا صحبت كه

 رومي اژدهاي از زبان است پروتستانت كه دّوم وحش رسد كهفرا مي شد، زماني ما گفته به كه شود. همان طوريمي

 اّول شود، وحشمي باعث دّوم وحش كار خواهد برد. نیروي به اّول وحش منافع خود را در جهت ، نیرويكرده استفاده

 قرار بگیرد. جهانیان مورد حرمت است بدر برده سالم مرگبار جان از زخم كه

در  را نیز از آسمان آورد تا آتشمي به عمل و معجزاِت عظیمه»: است دّوم وحش از ویژگیهاي و توسعه فني پیشرفت

آنها را در  شد كه داده وي به كه معجزاتي آن كند، بهمي را گمراه زمین فرود آورد. و ساكنان زمین به حضور مردم

نمود،  بعد از خوردِن زخِم شمشیر زیست كه وحش را از آن صورتي گوید كهمي ینزم ساكنان بنماید. و به حضور وحش

 ( ۱4 - ۱3:  ۱3 مكاشفه« ) بسازند.

را  كننده گمراه و آیات معجزات شرارت ) قدرت است داده ، ارائهشرارت از قدرت توصیفي مذهبي تحّوالت دربارة پولس

 نیز در تأیید كالم اكنون اند و همظاهر كرده خداوند و رسوالن كه و آیاتي با معجزات معجزات ندهد. ایاز خود بروز مي

ظاهر  كننده گمراه و معجزات با آیات شرارت نیروي این شود كهیادآور مي . ( پولساست شود متفاوتخدا ظاهر مي

 براي ناراستي فریب هر قسم و به دروغ و عجایب و آیات قّوت هر نوعبا  است شیطان عمل ظهور او به كه»شود: مي

 ( ۱0 – 9:  ۲ تسالونیكیان دّوم« ) یابند. را نپذیرفتند تا نجات راستي محبّت ، از آنجا كههالكین

 آمریكا كشوري به اند، با رفتنگریختهدر اروپا  مذهبي و جفاي از ظلم كه دارد. مردمي پروتستان ماهیّت جهان دّوم قدرت

 دستیابي در جهت كه است كلیساها، تالشي جهاني شوراي پروتستانها در قالب گردهمایي اند. باید گفتخود بنا كرده براي

شود. باید مي صحبت شوح صورت به روح شدن از داده كه . زمانياست گرفته صورت كاتولیك كلیساي مشابه تشّكلي به

سالها  اكنون كند. و هم شركت الملليبین تا در گفت و گوهاي است پیدا كرده اجازه دّوم وحش كرد كه طور استنباط این

 ۱99۱ در فوریة مجمع این كند. در كنگرةمي بیان جهاني مسائل كلیساها نظر خود را دربارة جهاني شوراي كه است

 استرالیا تشكیل  در شهر كانبراي مجمع ابراز كرد. این خلیج جنگ شورا نظر خود را دربارة شد كه دیده

 پیدا است كه چنان نظر خود را ابراز كنند. ولي شكلي و اسقفها به پاپ اّول در درجة انتظار داشتند كه بود. همه شده

و به وي داده شد كه آن صورت وحش را روح »: نیست اهمیّت نظر كم دهد و اینا نیز نظر ميكلیساه جهاني شوراي

 ۱3مكاشفه « ) بخشد تا كه صورت وحش سخن گوید و چنان كند كه هر كه صورت وحش را پرستش نكند، كشته گردد.

خاطر  به خواهد شد كه هایيگروه جفا متوّجه نجریا كرد كه گیرينتیجه توانمي شده عنوان مطالب به ( با توّجه ۱5: 

 این عضویّت خواهند بود. عدم پروتستان كلیساهاي جهاني یا شوراي رومي كاتولیك ، جدا از كلیسايخویش اعتقادات

 آنها خواهد شد. براي فراواني بروز مشكالت باعث دو تشّكل از این ها در یكيگروه

 به است شده تشریح ۱3 باب در مكاشفه كه شكلي ، بهوحش صورت پرستش دربارة ايروشنگرانه نكات نیالدا در كتاب

 اي( پیكره 33 – 3۲:  ۲ بود. ) دانیال شده ساخته انسان یك صورت مطابق پیكره این دانیال شود. در زمانمي ما داده

( آن  ۱:  3 بر پا شد. ) دانیال بابل در استان پیكره . اینداشت ارتفاع ذراع بود، شصت ردهك و تشریح دیده دانیال كه

 امروزي بابل بود. ولي شده ساخته كنوني در عراق فرات در كنار رودخانة كه بود، بابلي النهرینبین زمان سخن از بابل

 .است شده مطرح در نبّوت واضح به صورتي مسئله نیا جست و جو كرد. اینتیبر در مركز د را باید در كنار رودخانة
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و  ، قبایلاقوام همة زمان آن بودند و مقامات بود بر پا كرده وحش قدرت كنندة تجلّي را كه واقعي پیكرة یك در گذشته

آواز  به و منادي»كنند:  را تكریم ند. آنها مجبور بودند پیكرهبپرداز مجسمه آن پرستش بودند تا به زبانها را مجبور كرده

و  آواز َكِرنّا و ُسرنا و عود و بربط چون ؛ كهاست شما حكم قومها و اّمتها و زبانها براي : ايگفت، ميبلند ندا كرده

ر پادشاه طال را كه تمثال ،رو افتاده به را بشنوید، آنگاه موسیقي آالت و هر قسم سنتور و كمانچه  كرده نصب َنبْوَكْدنَصَّ

« ) خواهد شد. افكنده ملتهب آتش تون در میان ساعت ننماید در همان رو نیفتد و سجده به نمایید. و هر كه سجده است

 ( ۶ - 4:  3 دانیال

 پیكره این حاضر نبودند در مقابل ایمانداران دانند. اینيم بودند، همه شده افكنده آتش در تون را كه مردي سه داستان

 دانستند و حاضر نبودند در مقابلمي واحد حقیقي را تنها در خور خداي پرستش كه ، كسانيترتیب كنند و به این سجده

 قرار گرفتند. زانو بزنند مورد آزار و اذیّت مجسمه این

 ما كه ، خداياست اگر چنین»و گفتند:  ایستاده حاكم ، در مقابلیافته پرستیدند، جرأترا مي حي خداي كه ایمانداراني این

خواهد رهانید. و اگر  پادشاه تو اي برهاند و او ما را از دست ملتهب آتش ما را از تون كه قادر است پرستیماو را مي

 نخواهیم سجده اينموده نصب طال را كه كرد و تمثال نخواهیم تو را عبادت خدایان باد كه تو را معلوم پادشاه ، اينه

 در زمان كه است شده نوشته از ایمانداراني دسته آن براي ( این داستان به طور خاص ۱8 - ۱7:  3 دانیال« ) نمود.

خود رها  حال ، آنها را بهخود بوده در كنار خاصان موارهرو به رو خواهند شد. خداوند خدا، ه مشابه آخر با وضعیّتي

 خواهند ایستاد. مرگ تا پاي خویش ایمان نخواهد كرد و آنها نیز براي

تصویر  كنند منظور از ایناّدعا مي كه افرادي پي برد. دربارة ۶۶۶راز عدد  به توانمورد زیر مي شش به با توّجه

 جانبي شي یك دهند. تلویزیونمي خود را نشان تنها ناآگاهي كه دارد، باید گفت تكلّم قدرت كه است تلویزیون صفحة

 بگذارد: نمایش را به شده تزریق تواند تصاویر و صوتهايمي فقط بگوید بلكه تواند سخنخود نمي كه است

از واژة  اروپایي هاي، ] در ترجمهیا تصویر نیست صورت از یك تنها سخن در اینجا كرد كه توّجه نكته این باید به -۱

 ( ۱5:  ۱3 ) مكاشفهاست  وحش از صورت سخن [ بلكه مترجم - است شده استفاده تصویر است معني به كه 

 بر همة ابر رایانه شود تا یك باعث كه د نیستك از یك كنند سخنمي مطرح ايعّده كه اساسيبي برداشت بر خالف -۲

 ( ۱8:  ۱3 ) مكاشفهاست  از عدد وحش صحبت كند، بلكه امور نظاره

 ( ۱7:  ۱3 ) مكاشفه است. شده صحبت وحش از نام بلكه نیست معمولي اسم از یك سخن -3

 ( ۲:  ۱5 و. ) مكاشفها از عدد اسم بلكه است نشده صحبت از هر عددي -4

 ( ۲:  ۱۶ ) مكاشفه است. وحش از عالمت صحبت بلكه سر و كار نداریم معمولي عالمت ما با یك ترتیب همین به -5

 ( ۱۱:  ۱4 ) مكاشفه است. شده نیز صحبت وحش اسم از نشان -۶

و  وحش كلمة گسترده مفهوم به هم مسئله . ایناست وحش ،بحث اساسي موضوع كه شویممي متوّجه فوق با توضیحات

 تلقّي شخصیّت یك عنوان به شود، وحشمي "محدود"صحبتاز مفهوم كه دارد. زماني اشاره محدود آن مفهوم به هم

 از كتاب تنها بر بخشي را كه اسیريتف توانیممي راحتي به باشیم كرده را درك محوري موضوع . اگر ما ایناست شده

 .قرار دهیم اند مورد نقد و بررسيبنا شده مقّدس

دارد.  گوناگوني معاني مقّدس در كتاب كلمة صورت . البتّهشویممي مواجه صورت با مفهوم مقّدس كتاب نخست ما از باب

خدا  ( صورت ۲7:  ۱ پیدایش...« ) خود آفرید  صورت را به خدا آدم»: خوانیممي چنین پیدایش در كتاب مثال عنوان به

 تعالي باري و مظهر كامل صورت شود. مسیح دیده یابد تا در بُعديمي تجلّي در آن نادیدني خداي كه است قالبي همان

( مظهر و  3:  ۲ تسالونیكیان ) دّومپسر هالكت  عنوان نیز به ( ضد مسیح 3:  ۱ و عبرانیان 4:  4 قرنتیان ) دّوماست 

، است شده "دختر صبح"ترجمهفارسي قدیم در ترجمة كه اي( ] كلمه ۱۲:  ۱4) اشعیا  پسر سحر است. زمیني صورت

ً تمام"پسر سحر"ميمعني به كه است "بن َشَخْر"آمدهعبري در متن  نیز از این اصر اروپایيمع هايترجمه باشد، ضمنا
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 تا جایگاه پسر سحر، خواست عنوان به است دشمن همان [ لوسیفر كه مترجم -كند مي یعني پسر سحر تبعیّت ترجمه

در  شیطان آرزوي این تحقّق با خدا برابر شود و مرد شریر نیز در جهت آرزو داشت پیدا كند. وي را در آسمان باالتري

 شود. تواند دیدهدارد و مي جان كه است چیزي بلكه نیست تصویر معمولي یك وحش خواهد كرد. صورت عمل نزمی

 وحش راز عالمت

 را از كبیر و صغیر و دولتمند و فقیر و غالم و همه»: كنیممي معطوف وحش راز عالمت خود را به توّجه قسمت در این

 ( ۱۶:  ۱3 مكاشفه« ) گذارند. خود نشاني یا بر پیشاني راست بر دست دارد كهمي وا و آزاد بر این

 وجه هیچ نخواهد بود و به داشتند شبیه در گذشته یهودیان كه ظاهري عالمتهاي به وحش عالمت كه نیست شكي جاي

 عالمت گیرد یكقرار مي وي خاصان بر پیشاني خدا كه ، ُمهرمثال عنوان در كار نخواهد بود. به ظاهري عالمت یك

 تعلیم نخواهد شد. بر خالف دیده اسرائیل نفر برگزیدة ۱44000 باشد. مهر خدا بر پیشاني رؤیت قابل كه نیست ظاهري

 عهد بین عالمت دارد. این نگاه را سبّت خواست . خدا از اسرائیلنیست روز خاص یك ، مهر خدا رعایتاز معلّمان برخي

(  ۱7 – ۱۲:  3۱ ) خروجاست.  مهر خدا یاد نشده عنوان به از سبّت مقّدس در كتاب وقت بود و هیچ خدا و اسرائیل

 كنند. ) رومیانيم را دریافت ُمهر الهي شوند و همانند ابراهیممي شمرده عادل ایمان دارند، به كلیسا تعلّق به كه كساني

در اینجا  (پس 30:  4 كند. ) افسسیانمهر مي بدنهایشان فدیة آنها را براي القدس( روح ۲۲:  ۱ قرنتیان دّوم ۱۱:  4

 .نیست روز هفته یك از رعایت سخن كه گیریممي نتیجه

قرار بگیرند. در غیر  آن را بپذیرند و زیر سیطرة حاكم مذهبي ناگزیر خواهند شد سیستم مردم بزرگ مصیبت در زمان

 گرفته در سر خود تصمیمي انسان كه است آن "نشانةنخواهد بود."پیشاني خرید و فروش آنها امكان براي صورت این

اند. اجرا در آمده لهمرح به تصمیمات كه است آن ."دست"نشانةاست گرفته تصمیمي از تفّكر و تعقّل پس . وياست

 با دشواري مقّدسي كتاب ، ایماندارانزمان پذیرد. در آنرا مي مجمع یك مورد نظر با امضاء خود عضویّت شخص

و  خواهند كوشید تا با اقدامات مذهبي . مردمقرار خواهند گرفت خواهند شد و مورد آزار و اذیّت مواجه فراواني

 خواسته كار باشد از وي جویاي كسي كه در صورتي مثال عنوان كنند. به را محدود و سركوب اندارانخود ایم تصمیمات

 .شود یا نه او كار داده به شود كهمي گرفته ، تصمیماعتراف از این كند و تنها پس خود را مشخص خواهد شد مذهب

خدا  خاصان طور كه دارد. همان كنند اشارهمي پیروي از آن مردم كه ايآموزه دارد و به جنبة روحاني وحش عالمت

كار  خود را به مرجع خدا نیز آموزة دشمن آموزة پیروان ترتیب همین بندند، بهكار مي پذیرند و بهرا مي الهي آموزة

 پاك یا از آننوشته  مردم یا دست ، بر پیشانيعتقاد شخصيو ا ، ایمانآموزه كه است ، ایناست مسلّم بندند. آن چهمي

مهر  روح توّسط حق كالم از پذیرفتن . ایماندار پساست در عمل آن و اجراي قلبي ، تصمیممسئله نخواهد شد، بلكه

را  وحش شود عالمترا پذیرا مي دروغ كالم ایمانبي كه هم زماني ترتیب همین ( به ۱3:  ۱ شود. ) افسسیانمي

 كند .مي دریافت

زیر در  گزارة . ما با مطالعةنیست ظاهري عالمت از یك سخن عبارتي دهد. بهمي را ارائه واضحي زیر توضیحات متن

نتواند كرد، جز  رید و فروشخ كس هیچ و این كه»گیرد: او را در بر ميو عدد نام وحش  ، اسمعالمت این كه یابیممي

را  دارد، عدد وحش فهم هر كه . پساست باشد. در اینجا حكمت وحش را داشته یا عدد اسم اسم یعني كه نشان كسي

 به كه گانه سه تركیب بر این ( با دقّت ۱8 – ۱7:  ۱3 مكاشفه« ) .است ۶۶۶و عدد  است بشمارد، زیرا كه عدد انسان

 عدد به ، اینجست و جو بكنیم ۶۶۶راز را در عدد  گشود. ما باید این توانرا مي دارد، راز عالمت اشاره وحش ویّته

) جانشین پسر خدا (  دارد.  مرد شریر اشاره عنوان

۶۶۶=۱+0+500+۱+۱+50+۱+00+5+۱+0+0+۱00+۱+5 
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 یك عنوان را به و عدد وحش نام كسي كه داشت باشد. نباید توقع یا روحاني مینيز هویّت یك تواند نشانةمي عالمت

خود  در بدن من نرساند زیرا كه مرا زحمت كس هیچ بعد از این»نویسد: مي باشد. پولس بر خود داشته ظاهري عالمت

 نشان مردم را به صلیب ظاهري عالئم پولس كه داشت توّجه( باید  ۱7:  ۶ غالّطیان« ) .را دارم خداوند عیسي داغهاي

 خود حمل را بر بدن روحاني هاينشانه عالئم كرد. پولسپیدا مي تمسخرآمیزي جنبة مسئله صورت در این نداد، چرا كه

 عالمت شناسایي ؟ براياست نهاد مذهبي این هویّت كنندة مشخص عالمتي چه آید كهمي پیش سؤال این كرد. پسمي

 از تولّد كلیساي پس چگونه كرد. اگر ما بدانیم رجوع نهاد مذهبي این گیريشكل زمان به ابتدا، یعني باید به مورد بحث

 شروع ايانگیزه با چه بعدي آزار روحاني كه شویممي متوّجه راحتي شد، به شروع آزار مذهبي چهارم در قرن رومي

 این . بر اساستثلیث به ایمان ، یعنياست كرده خود اختراع كه است ايمادر، آموزه كلیساي این خواهد شد. عالمت

 حكومت توّسط تثلیثي . ایماناست شده تشكیل و قادر مطلق كل ، دانايازلي مستقل شخصیّت از سه ، خدا از ازلآموزه

 متفاوتي باورهاي كه و مسلماناني ، مسیحیانآزار یهودیان فشار در جهت اهرم یك عنوان به ایمان شد. این تحمیل

 انجامید. طول به هزار سال وضعّیت . اینكار رفت داشتند به

 گویا هستند كافي اندازة زیر به قولهاي نقل

 فرمان موجب به و كبیر كه . تئودوسیوس اّولحكومتي مذهبي عنوان به تثلیثي ایمان ۲۶/۲/380تاریخ  شرقي روم

 ، همةنشست شرقي امپراطوري بر تخت میالدي 379 در سال فاالنس از مرگ پس غربي ، امپراطور رومگراتیانوس

 كه شكلي باید به امپراطور، تثلیث رأي موجب ا خواند. بهفر مسیحي تثلیثي ایمان پذیرش خود را به امپراطوري اقوام

 شود. ، پذیرفتهقرار گرفت 3۲5 در سال نیقیه مورد تأیید شوراي

 اكومینیك شوراي شود. اسقفها در چهارچوبمي اجباري مسیحیان براي تثلیثي ایمان پذیرش ۱/5/38۱تاریخ  قسطنطنیه

 تثلیثي بود ایمان خواسته رومي تابعین از همة حكم در این را مورد تأیید قرار دادند. وي س اّولتئودوسیو ، حكمدّوم

، خدا از تثلیث تعریف این بود بپذیرند. بر اساس شده تعریف نیقیه در شوراي 3۲5 در سال كه را همان طوري مسیحي

 مسیحیان معتبر همة اعتراف عنوان به نیقیه شوراي . تصمیمالقدسر و روحپدر، پس یابد. یعنيمي تجلّي شخص در سه

 داد.مي را تشكیل حكومتي دین اساس اعتراف . ایناست شده شناخته

 

از  كه است ايآموزه پذیرفتند و این پروتستان سنّتي را كلیساهاي آموزه . ایننیست تثلیث جز آموزة چیزي وحش عالمت

 در كلیساي اكنون و هم كاتولیك . در كلیسايبیشتر مورد تأكید قرار خواهد گرفت ایماني در اعترافات دیگر مندرج نكات

 كنند. زیرا امپراطور كنستانتین استفاده لیبص عالمت خود براي راست از دست شود كهمي خواسته از مردم پروتستان

 یك را كه كنستانتین رؤیا نتوانست اصطالح به این است آن و جالب است دیده را در آسمان صلیبي بود كه شده مّدعي

كرد. با  و اجباري را مرسوم صلیب بود عالمت آن باني كنستانتین كه حكومتي باز دارد. كلیساي بود از آدمكشي آدمکش

 تاریخ كشتارهاي ، بدترینگرفتمي ، صورتالقدسپدر و پسر و روح نام : بهعبارت با اداي كه صلیب تثلیثي عالمت

 راه را به صلیبي كرد و جنگهاي عامرا قتل یهودیان القدسپدر و پسر و روح نام به روم گرفتند. كلیساي اروپا صورت

 [ یهودیان مترجم - است كار رفته اروپا نیز به مذهبي هاياز فرقه بعضي سركوب براي صلیبي جنگ ] اصطالح انداخت.

شدند. مي كردند فوراً كشتهمي كار امتناع از این شدند و چنان چهمي صلیب بوسیدن وادار به مذهبي و سایر اقلیّتهاي

 شناختي مسیح بحثها و جدلها بیشتر به نبود، بلكه مطرح تثلیث ، آموزةاز كنستانتین قبل دهد كهمي نشان كلیسا تاریخ

 را حمل صلیب نه مقّدسي كتاب . ایماندارانوجود نداشت اثري هم صلیب از عالمت از كنستانتین شدند. قبلمي معطوف

 شد ایمان ، جلجتا محقّقبر صلیب مسیح واسطة به كه الهي بخشنجات  عمل كشند، آنها بهرا مي آن عالمت كنند و نهمي

 پیروي داد. آنها به آشتي را با خویشتن ، جهانصلیب تام واسطة فدیه بود و به خدا در مسیح دارند كه دارند. آنها ایمان

بعد  من نه لیكن كنممي زندگي ولي امشده مصلوب با مسیح»كنند: مي ترافاع ، چنینعهد رسوالن و مسیحیان از پولس
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 مرا محبّت كه كنمایماِن بر پسر خدا مي ، بهكنممي در جسم الحال كه كند و زندگانيمي زندگي در من مسیح ، بلكهاز این

 ( ۲0:  ۲ غالّطیان« ) داد. من نمود و خود را براي

 ارتدكس یا كلیساي رومي كاتولیك از میالد، از كلیساي پس نخستین هايدر سده كه یابیمكلیسا در مي تاریخ ا با مطالعةم

 فقط وجود نداشتند، بلكه مسیحي تشّكلهاي صورت نبود. آنها هنوز به خبري مصر و غیره قبطي و یا كلیساي یوناني

 آن توّجه واحد متّحد شدند. جالب كلیساي یك تشكیل براي كنستانتین در زمان كه وجود داشت مسیحي مختلف جنبشهاي

( و  .م 38۱)  در سال قسطنطنیه شوراي دربارة مسئله نبود. این اثري هم یا كاردینال از پاپ نیقیّه در شوراي كه است

نمایندگاِن  شود. در نیقیّهمي شروع اّول با لئون 43۱ پاپها در سال ند. تاریخكمي ( نیز صدق.م  43۱) افسس شوراي

 هايدر سده رومي حاكمان تالشهاي دنبال به . وليدر گرفت سخت آمدند و جدلي گرد هم مسیحیت مختلف گرایشهاي

 نبود، پس حكومتي كلیساي این باني مسیح كه است مسلّمشد.  تبدیل حكومتي و كلیساي دین به ، مسیحیّتو پنجم چهارم

 كند.مي پیروي مقّدسي غیر كتاب و روشهاي ندارد و از آموزه با مسیح اشتراكي وجه كلیسا هیچ این كه نیست عجیب

مورد نظر در  شخصیّت كه است مفهوم این . سر، بهاست دارد سر آن ابتكار جفا را در دست كه نهاد جهاني این عالمت

، تثلیث یعني رومي كلیساي جزمي نفر با اصول یك كه . زمانياست شده شناخته مطلق مرجع عنوان ، بهآموزه ارائة

شناسد. مرتد مي وانعن مورد نظر را به و شخص كرده تلقّي توهین بدترین عنوان را به مخالفت این كند. پاپمي مخالفت

 كند، با توّجهپیدا مي ربط هم آینده به نوعي ، اّما بهعصر حاضر است به مربوط كه كنیممي را نقل ، عبارتيما در ادامه

 معتقد به ( تنها مسیحیان ۲0 است ) شمارة صادر كرده اكومینیسم دربارة كه در حكمي دّوم واتیكان شوراي این كه به

را  تثلیث را كه جدا شده جماعت یك توانمي حدي تا چه شود كه . جا دارد بررسياست در خدا را مد نظر قرار داده تثلیث

 با توّجه كرد.  تلقي مسیحي گروه یك عنوان به است رد كرده

ناپذیر  بازگشت دّوم واتیكان شوراي رأي این كه گفت توانماند. و مينمي گفت و گو باقي برايلذكر جایي افوق مطلب به

 .است

 كاتولیك روند اتّحاد كلیساهاي دربارة مسئله . اینداشت محوري ، نقشتثلیث جزمي ، اصلكاتولیك تولّد كلیساي در زمان

خواهد  اعالم مسیحیان ایمان اساسي اصل عنوان ، بهنیست بیش ابداعي تثلیث كه كند. پذیرشمي نیز صدق و پروتستان

را بپذیرند  عالمتاین  خواهد خواست انجیلي هايگروه و از تمام پروتستانها قدرتمندتر شده خاطر اتّحادیة همین شد. به

و آزاد  را از كبیر و صغیر و دولتمند و فقیر و غالم و همه»خواهد كرد:  پشتیبانينیز از كلیسا  راستا، حكومت و در این

نتواند كرد، جز  خرید و فروش كس هیچ گذارند. و این كه خود نشاني یا بر پیشاني راست بر دست دارد كهوا مي بر این

 (۱7 - ۱۶:  ۱3 مكاشفه) « باشد. را داشته وحش یا عدد اسم اسم یعني نشان كه كسي

سر باز خواهند زد  بزرگ در اتّحادیة عضویّت از پذیرش پروتستان از جماعتهاي برخي كلیساها از این كه جهاني شوراي

 مكشوف ما در مسیح نجات براي كه واحد حقیقي خداي یك به كه است هایياز گروه ناخرسند خواهد بود. اینجا سخن

 خواهند كرد. دوري ضد مسیح دانند از پذیرشسر كلیسا مي را یگانه مسیح ها كهگروه دارند. این ایمان است هشد

پیدا  دست كاذبي علم مورد به ها در اینگروه . ایناست از خدا و مسیح تصّور غلط یك دهندةنشان جزمي اصل این

و  ، ایماندارانكاتولیك . كلیساياست كرده خونریزي در گذشته دیگري از هر گروه نهاد بیش خاطر این همین اند، بهكرده

مادر را نپذیرند آزار  كلیساي عالمت كه هم كساني ترتیب همین فرستاد. به مرگ كام كرد و به را آزار و اذیّت دگراندیشان

را  وحش گیرد، عالمتمي آورد و تعمید تثلیثيمي ایمان تثلیث آموزه به كه كسي از این خواهند شد. گذشته و اذیّت

 به كه است كلیسا مّدعي كند. اینمي خود پافشاري اّدعاي روي كاتولیك كلیساي مطلب این به كند. با توّجهمي دریافت

 این یابند. مأموران توانند رهایيمي آن و آیینهاي كاتولیك ايكلیس از طریق و مردم افراد است نجات قادر به تنهایي

 همین دهند و بهقرار مي مردم روي را پیش مذهبي كنند. آنها آیینهايمي هدایت مرگ را از تولّد تا به مردم ادارة كلیساي

تنها  كه شوند. برزخيوارد مي برزخ آتش به گویي رگاز م كنند، پسمي آیینها شركت در این كه افرادي كه خاطر است
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 مقّدس ؟ كتاباست برزخ آتش همان آیا منظور از نجات كه جا دارد بپرسیم . ولياست روحانیان فكري زاییدة تراوشهاي

 ( ۱۲ - ۱0:  4 كند. ) اعمالمي مطرح دیگري را با كیفیّت نجات

 تكهیك  كند. از قرار معلومبرقرار مي قرباني ، آیینمسیح شدن قرباني معتبر خدا یعني تنها قرباني ابلدر مق پاپ كلیساي

ضد  آموزة حاضر نشدند این كه كساني شود. همةمي خورده از تقسیم و پس تبدیل واقعي مسیح تكه یك به مقّدس نان

 محقّق كه تامي و نجات منجي دربارة خویش شدند. خداوند در كالم نفرین كاتولیك یسايكل را بپذیرند در شوراهاي مسیح

 یكاو چون ... لكن فقط مرتبه ، یكمسیح جسد عیسي قرباني ، بهایمشده مقّدس اراده این و به»گوید: مي شد چنین

 را كامل مقّدسان قرباني یك به رو كه تا ابداآلباد ... از آن ا بنشستخد راست دست گذرانید، به گناهان براي قرباني

 ( ۱4و  ۱۲و  ۱0:  ۱0 عبرانیان« ) تا ابداآلباد. است گردانیده

 اعالم در چهارچوب القدسكند. روحمي عمل مسیح خداوندگار ما عیسي از طریق كه است ، خدا تنها كسينجات در تاریخ

 خود عمل نام به« القدسپدر و پسر و روح نام به»: از عبارت كلیسا با استفاده این كند. وليمي عمل و كلمة حق تنجا

 خدا در عهد جدید است نام كه مسیح خداوند عیسي نام و به كرده خدا پیروي از حكم مسیح كلیساي آن كه كند. حالمي

 .است شده محقّق مسیح عیسي تنها در نام بشریّت خدا براي ، نجاتاست آمده مقّدس در كتاب طور كه كند. همانمي عمل

به كار  عبارت شوند، اینمي مادر ملحق كلیساي به كه مستقلي كلیساها و جماعتهاي همة دربارة مكاشفه ۱7 در باب

و بر »شود: مي نوشته بر پیشاني كه است از عالمتي باز صحبت متن در این «.و مادر فواحش عظیم بابل»: است رفته

 مقّدسین از خون ، مسترا دیدم زن دنیا. و آن و خبائث و مادر فواحش عظیم بود: سر و بابل مرقوم اسم این اشپیشاني

 (۶ - 5:  ۱7)مكاشفه« .مودمن تعّجب نهایتاو بي و از دیدن عیسي شهداي و از خون

اند، كرده خود دریافت را بر پیشاني تثلیثي آموزة عالمت همان كه پروتستان از كلیساهاي بسیاري دختر، یعني كلیساهاي

 حنّا این. یواست شده مست شهیدان از خون شود كهمي بزرگ بابل همان دوباره گردند. ويمادر خود باز مي آغوش به

 هستند، هم تثلیثي دارند و عضو اعترافات ایمان تثلیث آموزة به كه شد. همة كساني را در رؤیا دید و متعّجب واقعه

 اصل این خویش مقّدسي كتاب خاطر اعتقادات به كه خود دارند. در عوض كساني را بر پیشاني وحش عالمت اكنون

با  كاتولیك كلیساي كه طوري باشید همان یاد داشته . بهقرار خواهند گرفت د، مورد آزار و اذیّتپذیرنرا نمي جزمي

آخر با  در زمان ترتیب همین وارد كند، به جفا را بر ایمانداران موج ، اّولینشد در گذشته موفق عالمت از این استفاده

 را در تنگنا قرار دهد. شد ایمانداران قادر خواهد تثلیث از عالمت استفاده

 داشت اگر امكان كه خواهد شد، به طوري داده جلوه حقیقت عنوان به دروغ كه است شود اینمي اندوه باعث آن چه

را صادر  زاتو معج آیات كه كساني دربارة ۲۱:  7 ( خداوند در متي ۲4:  ۲4 خوردند. ) متيمي نیز فریب برگزیدگان

 در میان باشد كه القدسروح عمل همان بزرگ و معجزات آیات منظور از این است كند. آیا ممكنمي كردند صحبت

 كوشند خود را توجیهافراد مي این وجود دارد. با وجود این كه كاریزماتیك و گردهماییهاي تثلیثي تلویزیوني مبشران

 راستین . عملاست هستند. ( و آنها را هرگز نشناخته شكن بدكارند ) قانون خواهد داد كه آنها نشان كنند، خداوند به

 .خدا است كالم با آموزه در هماهنگي همواره روح

 شوند: پرسشها مطرح در اینجا جا دارد این

 ؟است نكرده صحبت در تثلیث یا وحدت از تثلیث چرا خدا خود هیچگاه 

 ؟است نكرده صحبت گانه سه از خداي اينبي چرا هیچ 

 ؟است نگفته سخن در الوهیّت شخص از وجود سه رسولي چرا هیچ 

 شود؟نمي یافت مقّدس در كتاب القدسروح پسر و خداي خداي چرا استراحت 

 ؟است در نگرفته و جدل بحث الوهیّت هرگز دربارة رسوالن و در زمان چرا در یهودیّت 
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 ؟است تعمید نگرفته القدسپدر و پسر و روح نام به از آنها، كسي و پس رسوالن چرا در زمان 

 را تعمید  مردم مسیح خداوند عیسي نام به بودند، همواره آگاه ۱9:  ۲8 از وجود متي كه چرا رسوالن

و  5:  ۱9و  48:  ۱0۱و ۱۶:  8و  38:  ۲ ( ) اعمالنها در آب آ فرو بردن دادند؟ ) تعمید از طریقمي

 ( 3:  ۶ رومیان

 عیسي بودند كه برخوردار بودند و پذیرفته روح بود. آنها از مكاشفة داده تعلیم كرده قیام آنها را آن كه است آن علّت

 معني"خدا نجات به كه عهد در عهد جدید"یشوعا"است نام كه دانستند. آنها مي) خدا با ما ( است عمانوییل همان مسیح

 عنوان را به خدا خویشتن دانستند كهرا نیز مي . آنها اینعمانوییل"خدا با ما"است طور كه رود، همانكار مي دهد"بهمي

. پیدا كنیم خدا در عهد جدید نجات پیمان شد تا ما در نام واقع همه . ایناست ساخته مكشوف القدسپدر و پسر و روح

 تعمید بگیرند. نام این عهد جدید باید به خدا در دورة و دختران پسران همة

 شود. در كلیساي خداوند انجام مسیح عیسي نام دارد باید به گیرد و منشأ الهيمي صورت و فعل در قول در كلیسا هر چه

 جادوگري آیین بیشتر به مراسم صورت در غیر این گیرد كهنمي صورت ذكر اسم بدون و عملي يشفاه آیین خدا هیچ

آیینها باید  برگزاري در زمان كه خداوند است مسیح اسم عیسي فقط شوند، بلكهنیز تكرار نمي خواهد بود. عناوین شبیه

عهد  نام در مقابل زانو نخواهند زد، بلكه خاصي یا فرمول در برابر عناوین ( مردم ۱7:  3 شود. ) كولسیان كار برده به

 ( ۱۱ – 9:  ۲ زانو در خواهند آمد. )فیلیپیان خداوند به مسیح عیسي خدا در عهد جدید یعني

 بساز، و قربانیهاي من براي از خاك مذبحي»بود:  داده وعده سینا چنین خود در كوه نام دربارة خدا در عهد قدیم

خود  نام براي یادگاري كه ، در هر جایيبگذران بر آن خویش و رمة خود را از گلّه سالمتي خود و هدایاي سوختني

 ( ۲4:  ۲0 خروج« ) داد. خواهم آمد، و تو را بركت ، نزد تو خواهمسازم

 خواهي او را عیسي خواهد زایید و نام و او پسري»: گفت یوسف به وضوح به ، فرشتهدهنده تولّد فدیه اعالم در زمان

 زبان خداوند به كه شد تا كالمي واقع آن براي همه خواهد رهانید. و این را از گناهانشان خویش او اّمت نهاد، زیرا كه

 تفسیرش خواهند خواند كه او را عمانوییل خواهد زایید و نام يپسر شده آبستن باكره اینك گردد كه بود، تمام گفته نبي

 ( ۲3 - ۲۱:  ۱ متي« ) : خدا با ما.است این

 شوند. اینمي هدایت القدسروح ، از جانباست در عهد جدید مقّرر كرده مسیح عیسي خدا در كلیساي كه خادماني همة

از  كلیسا با استفاده كارمندان همة گیرد. برعكسمي صورت مسیح خداوند عیسي امن خدا و به كالم كار با هماهنگي

 یك و انبیا حتّي نیستند. رسوالن ذكر نام دارند و حاضر بهآیینها را بر پا مي« القدسپدر و پسر و روح نام به»: عبارت

احضار  و جلسات در محافل كه نیست تعّجب كر نكردند. لذا جايذ كوركورانه صورت تعمید را به تثلیثي فرمول بار هم

 بگیرند. صورت القدسپدر و پسر و روح نام ، آیینها بهمسیحي اصطالح به ، در غربارواح

 وید: ساعترا بشن برید، اینسر مي به یا مستقل رسمي تثلیثي در كلیساهاي خدا هستید ولي از قوم جزئي شما كه اي

 برداشته ضد مسیح از چهرة نقاب كه است رسیده . ساعتيمسیح و مكاشفة تصمیم ، ساعتاست فرا رسیده حقیقت

: قرار است از این وي فراخواني آخرین ، یعنيخویش پراكندة قوم خداوند به گردد. پیغامجدا مي شود و نور از تاریكيمي

، و بدارم شما را مقبول مكنید تا من را لمس آیید و جدا شوید و چیز ناپاك بیرون ایشان گوید: از میانيخداوند م پس»

 - ۱7:  ۶ قرنتیان دّوم« ) گوید.مي قادر مطلق خواهید بود؛ خداوند و دختران بود و شما مرا پسران شما را پدر خواهم

 ( 4:  ۱8 ( و ) مكاشفه ۱8

تواند تعمید یابد شود، ميمي خارج بابلي از تثلیث راستي به كه باشد. تنها كسي تواند داشتهمي معني ند تنها یكخداو قول

ندارند.  با هم سازگاري هیچ و ضد مسیح ( مسیح ۱۲ باب قرنیتان مهر شود. ) اّول مسیح در بدن القدسروح و توّسط
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مهر  القدسروح دست به ايبماند. عّده طرفتواند بينمي در آمیزد. كسي ضد مسیح ا اردويتواند بنمي مسیح اردوي

 كنند.مي را دریافت كاذب نظام دیگر عالمت ايشوند و عّدهمي

 . باید تصمیماست تصمیم زمان دهد. اكنون خدا پاسخ فراخواني شنود باید بهرا مي جاویدان شیپور انجیل كه هر كسي

و یا  كنیم را دریافت القدسو مهر روح باشیم كالم . در راستيضد مسیح یا به باشیم داشته تعلّق مسیح به كه بگیریم

و شناختند را نمي گانه سه خداي انبیا آموزة باشید كه یاد داشته . بهبرویم پیش و در گمراهي را بپذیریم وحش عالمت

را رد خواهد  مذهبي كاذب بودند. خدا نظام شود، كامالً بیگانهمي داده عنوان با ذكر سه كه نیز با تعمید كاذبي رسوالن

 كرد.

و  ما تشریح براي مقّدس مرد در كتاب یابد. ویژگیها و عدد اینمي مرد تجلّي در یك مذهبي كاذب نظام سرتاسر این

 كردند و در صورتي عنوان شكل این را به مسائل مقّدس كتاب برجستة معلّمان همة اصالحات . از زمانتاس شده حساب

 خدا هماهنگ با كالم جزئیات دهد، قادر نخواهد بود در همه را ارائه مقّدساز كتاب  دیگري بخواهد خوانش كسي كه

 شود.
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 شده مهر ۱44000فصل چهاردهم: بّره و 

خود  پدر او را بر پیشاني او و اسم اسم نفر كه ۱44000 و با وي است ایستاده صهیون ، بر كوهبّره اینك كه و دیدم»

بر  كه هم . از اسمياست شده استفاده از نماد پیشاني باز هم متن ( در این ۱:  ۱4 مكاشفه«        ) دارند.مي مرقوم

 اسرائیلبني قبیلة ۱۲ نمایندة نفر كه ۱44000 بود كه شده ما گفته به 7 . در باباست رفته شود، سخنمي حك پیشاني

ما  به در كنار بّره كه بینیممي صهیون بر كوه را ایستاده مهر شدگان ۱4 خود مهر بخورند. در باب هستند باید بر پیشاني

 خدا بر صلیب بّرة را كه تامي ، فدیةگروه اند. اینشده آنها فدیه كه است مفهوم تصویر به این شوند. اینمي داده نشان

= خدا با ما  . عمانوئیلیشوعا را بر خود خواهند گذاشت - عمانوئیل اسم اند. یهودیانمهیّا كرد، پذیرفته آنان جلجتا براي

روز  و در آن»خواهد شد:  محقّق شكل این به 9:  ۲5اشعیا  دهد. بشارتمي نجات ( و یشوعا = یهوه ۱4:  7) اشعیا 

منتظر او  كه خداوند است خواهد داد. این و ما را نجات ایممنتظر او بوده كه ما است خداي این : اینكخواهند گفت

كند. ) پیدا مي ايویژه اهمیّت دوباره صهیون كوه زمان در آن« شد. خواهیم او مسرور و شادمان از نجات پس ایمبوده

 ( 4و  ۲ اشعیا بابهاي

 ، مانند آواز بربطشنیدم كه آوازي ؛ و آنبسیار و مانند آواز رعد عظیم آواز آبهاي ، مثلشنیدم از آسمان و آوازي»

 كس سرایند و هیچجدید مي ، سروديو پیران چهار حیوانو  خود را بنوازند. و در حضور تخت بربطهاي بود كه نوازان

 ( 3 - ۲:  ۱4 مكاشفه« ) بودند. شده خریده از جهان كه ۱44000 سرود را بیاموزد، جز آن آن نتوانست

 گیرند و سپسميرا یاد  ايسرود تازه یهودي متّحد شوند، برگزیدگان آسماني و اورشلیم زمیني اورشلیم از آن كه پیش

 را تشكیل اّمتها، عروس نوبران سرود را خواهند سرایید. گروه اند اینكرده شركت اّول در قیام نیز كه كساني همة

سرود را  رسد. اینمي هم زمین تا به آن صداي دهند كهسر مي سرودي آسماني عروسي در جشن گروه دهند. اینمي

و  ، مللاقوام از همة توانند یاد بگیرند. عروسدهند ميمي را تشكیل اسرائیلبني نوبران كه نفر برگزیده ۱44000تنها 

 هستند. اسرائیلبني نیز از نوبران نفر مهر شده ۱44000. است شده زبانها تشكیل

 بّره هستند؛ و آنانند كه باكره نشدند، زیرا كه آلوده نبا زنا كه اینانند آناني»: است آمده نفر چنین ۱44000 این دربارة

 دروغي ایشان باشند. و در دهان خدا و بّره اند تا نوبر برايشده خریده مردم كنند و از میانمي رود متابعترا هر كجا مي

 ( 5 - 4:  ۱4مكاشفه « ) هستند. عیببي نشد، زیرا كه یافت

 كه مفهوم هستند. به این نفر باكره ۱44000 . ایننماد كلیسا است شد، زن عنوان ۱۲ تر در فصلپیش همان طوركه

یا  ، متدودیست، باپتیست، انجیليندارند. آنها كاتولیك تعلّق كلیسایي هیچ اند و بهنكرده روحاني زناي كلیسایي آنها با هیچ

 عضو كلیسایي نیست اند، ممكنرا پذیرفته دو شاهد، مسیح خدمت افراد از طریق این كهاین  به نیستند. با توّجه غیره

 و از این داده كنند. او آنها را فدیهمي را دریافت ، بّرهبكارت خود مهر خواهند خورد. آنها در حالت باشند. آنها بر پیشاني

 شوند.پیرو او مي پس

 خواهم باقي و مسكین ذلیل تو قومي اّما در میان»گوید: مي چنین از اسرائیلیان گروه این رةدربا خداوند در عهد قدیم

و در  نخواهند گفت نخواهند نمود و دروغ انصافيبي اسرائیل خواهند نمود. و بقیّة خداوند توّكل بر اسم و ایشان گذاشت

نخواهد بود.  ايخواهند خوابید و ترساننده آرامي ، بهچرا كرده ایشان شد زیرا كه نخواهد یافت فریبنده زبان ایشان دهان

شو و وجد نما! خداوند  شادمان دل تمامي به دختر اورشلیم ! ايبده آواز شادماني اسرائیل نما! اي ترنم دختر صهیون اي

بار دیگر بال را  پس تو است در میان اسرائیل پادشاه . یهوهتاس را دور كرده و دشمنانت تو را برداشته عقوبتهاي

 ( ۱5 - ۱۲:  3صفنیا « ) دید. نخواهي

 فرشتگان گانةسه و فراخوانیهاي جاویدان انجیل
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 این طلبم شوند. اّولینمي مطرح آسماني مستقیم پیغام یك در قالب با تأكید خاصي مطلب سه۱۱ - ۶:  ۱4 در مكاشفه

: قرار است از این اعالم این به مربوط شود. فراخواني و زبانها اعالم ملل همة به باید با امانت جاویدان انجیل كه است

 آسمان او را كه . پساست او رسیده داوري زمان گوید: از خدا بترسید و او را تمجید نمایید، زیرا كهآواز بلند مي و به»

 ( 7 آیة« ) كنید. را آفرید، پرستش آب هايو دریا و چشمه و زمین

 عظیم شد بابل : منهدم، گفتاو آمده دیگر از عقب ايو فرشته»: بزرگ بابل سقوط از اعالم است عبارت مطلب دّومین

 ( 8 آیة« ) اّمتها را نوشانید. خود، جمیع زناي از خمر غضب كه

از  شود كهمي خواسته هشدار از همه شود. در اینمي داده بشریّت به كه است هشداري ترین، مهممطلب مینو سوّ 

 این از عقب سّوم و فرشتة»سر باز زنند:  خویش یا پیشاني بر دست آن عالمت كنند و از قبول خودداري وحش پرستش

خود پذیرد،  یا دست او را بر پیشاني كند و نشان او را پرستش و صورت وحش اگر كسي گوید:آواز بلند مي ، بهدو آمده

و در  مقّدس ، خواهد نوشید، و در نزد فرشتگاناست شده بیغش آمیخته وي خشم در پیالة خدا كه او نیز از خمر غضب

 خشمي خدا با چنین كه بینیمدیگر نمي جاي ( در هیچ۱0 - 9 آیات« ) خواهد شد ، معذبو كبریت آتش ، بهحضور بّره

و یا عضو  سیستم عضو این زمان در آن كه كند. كسي را تحّمل ضد مسیح نظام تواند پذیرشبرخورد كند. خدا نمي

 . خشمنخواهد داشت بخشش براي ، باشد؛ جایياست كلیساها پیوسته جهاني یا شوراي اكومینیسم به كه تثلیثي كلیساي

نماد،  درست شناخت كه است اهمیّتي دهندة نشان مطلب خواهد بود. این شخصي گوگرد در انتظار چنین خدا و آتش

 مذهبي فریب كه . زیرا كسيبگیریم را جدي سابقههشدار بي ما این همة كاش ما دارد. اي براي وحش و عالمت صورت

خواهد  را متحّمل آن و عواقب كرده را دریافت وحش باشد، عالمت داشته مسیحي ظاهري فریب اگر این خورد، حتّيب

 شد.

را  گناهان همة بخشد. ويباشند، ميمي آمرزش طالب را كه مردمي گناهان . ويو بسیار نیكو است خدا، بخشنده

 گیرد، در واقعقرار مي در كنار ضد مسیح بشریّت ساز تاریخ سرنوشت ساعت در این كه وجود كسي بخشد. با اینمي

كند نخواهد بخشید، زیرا مي نگاه ضد مسیح به را كه كند. خدا كسيمي پشت مسیحایي فیض و به را پایمال مسیح خون

 به ضد مسیح به كند. توّجه هدیه بشریّت را به آن یستقادر ن كند وليمي صحبت و بخشش از صلح ضد مسیح اگر چه

 برخوردار كند. هدف و بخشش را از سالمتي بشریّت قادر است تنهایي به كه است ايدهنده نجات به كردن پشت معني

هستند  كه گرفتار مذهب شود، تا كسانيبر مال  دارد در پرتو كالم زیبا و آراسته ظاهري كه مذهبي هویّت كه است این

 .امكان پذیر نیست از آن بازگشت كه است جایي به منتهي آن سرانجام روند كهمي راهي بدانند به

 كه عصر است تنها در روزگار ما امكان پذیر بود. زیرا در این مكاشفه راز نمادهاي نبّوتها و باز شدن مفهوم به دستیابي

 هیچ به شدند. تا كنونباز مي حقیقي نبي یك رسالت واسطة رازها باید به مورد نیازمندند. این در این ايمكاشفه به مردم

خود  روش چیز را به شود. خدا همه نائل مقّدس كتاب نبّوتي جنبة درك به بود كه نشده داده مقّدسي كتاب مبشر یا معلّم

مبشر  دیگر یك عبارت گیرد. بهكار مي به است شده خوانده آن به كه خدمتي به را با توّجه دهد و هر خادميمي امانج

 جنبة درك كه است مفهوم به این خود بپردازد. این شباني خدمت به شبان بدهد و یك تعلیم معلّم بدهد، یك باید بشارت

كند نمي كاري زیرا خداوند یهوه»: خوانیممي چنین آورد. در كالم تواند به دستمي نبي را تنها یك مقّدسي كتاب نبّوتي

انبیا  به همواره شده مكشوف ( كالم 7:  3 عاموس« ) سازد.مي خود انبیا مكشوف بندگان را به سِر خویش جز این كه

 مقّدس و كتاب نشسته انبیا و رسوالن جاي به كه و الهیدانان بر كاتبان شد، نهمي نازل خدا مانند رسوالن و دیگر خادمان

 خدمت ايهستند، دسته معلّم اي، عّدهاست را قرار داده مختلفي عهد جدید خدمتهاي كنند. خدا در كلیسايرا تفسیر مي

 (و غیره  ۱۱:  4 افسسیان ۲8:  ۱۲ قرنتیان د. ) اّولدارن نبّوتي دیگر رسالت دارند و گروهي رسولي

 آناني رود. پستا ابداآلباد باال مي ایشان و دود عذاب»: است شده توصیف كیفیّت با این شدگان گمراه وحشتناك عاقبت

:  ۱4 مكاشفه« ) ندارند. آرامي روز او را پذیرد، شبانه اسم نشان كنند و هر كهمي او را پرستش و صورت وحشكه 

۱۱ ) 
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صبر  در اینجاست»: است آمده اند، چنینخداوند وفادار مانده به آزمایش در زمان كه كساني بعد دربارة اّما در آیة

 از كنون كه ویسگوید: بنمي كه شنیدم را از آسمان نمایند. و آوازيمي را حفظ عیسي خدا و ایمان احكام كه مقّدسین

 از عقب ایشان یابند و اعمال خود آرامي ، تا از زحماتگوید: بليمي میرند. و روحدر خداوند مي كه اند مردگانيخوشحال

 بود ) مكاشفه اخبار شده مهر پنجم دّوم در قسمت كه آن چه ترتیب ( به این ۱3 - ۱۲:  ۱4 مكاشفه« ) رسد.مي ایشان

 رسد.مي تحقّق ( به ۱۱:  ۶

 فیض دورة در پایان زمین محصول ِدروي

 به است شده اشاره آن به ۱۶ -۱4 در آیات كه اّول . نوعاست شده ِدرو صحبت از دو نوع چهارده باب دّوم در قسمت

 كه نشسته پسر انسان مثل دید آمد و بر ابر، كسيسفید پ ابري اینك كه و دیدم»شود: مي مربوط در مسیح سعادتمندان

را ندا  ابر نشین آواز بلند آن ، بهآمده بیرون دیگر از قدس اي. و فرشتهتیز است داسي از طال دارد و در دستش تاجي

 داس . و ابر نشیناست دهش خشك زمین و حاصل حصاد رسیده ، زیرا هنگامآور و درو كنخود را پیش داس كند كهمي

 «شد. درویده آورد و زمین خود را بر زمین

 درو چنین دربارة تعمید دهنده . یوحنّايسوار است بر ابري پسر انسان عنوان به كه بینیمرا مي مسیح ما خداوند عیسي

خواهد نمود،  را در انبار ذخیره خویش ، گندمردهك خود را نیكو پاك دارد و خرمن خود را در دست او غربال»گوید: مي

دنیا خداوند  ( در پایان ۱7:  3( و ) لوقا  ۱۲:  3 متي« ) پذیرد خواهد سوزانید.نمي خاموشي كه را در آتشي كاه ولي

بیافتد و بمیرد تا  باید بر زمین هكند كمي تشبیه گندمي دانة خود را به ، پسر انسانمثال كند. در یكخود را انبار مي گندم

افتد نمیرد، تنها مي در زمین كه گندم اگر دانة گویمشما مي به آمین آمین»بار بیاورد:  را به شماريبي هايبتواند دانه

 ( ۲4:  ۱۲یوحنّا « ) اگر بمیرد ثمر بسیار آورد. ماند لیكن

آورد، خود ثمر مي ذات به زمین زیرا كه»نشیند: بار مي خود به تكمیلي مرحلة به از رسیدن كند و پسرشد مي بذر الهي

 وقت برد زیرا كهرا به كار مي ثمر رسید، فوراً داس . و چوندر خوشه كامل دانة از آن ، پس، بعد خوشهعلف اّول

بذر نیكو  : آن كهگفت ایشان در جواب»كارد: مي بذر نیكو ( پسر انسان ۲9 - ۲8:  4 مرقس« ) .است حصاد رسیده

:  ۱3 متي« ) شریرند. و كركاسها، پسران ملكوت نیكو ابناي و تخم است جهان ، این، و مزرعهاست كارد پسر انسانمي

37 - 38 ) 

سازد و مي او را مخاطب ايشتهدارد. فرخود را بر مي پردازد و خاصاندرو مي به بر دست خود، داس او با فرشتگان

 خود را پیش داس كند كهرا ندا مي ابر نشین آواز بلند آن ، بهآمده بیرون دیگر از قدس ايو فرشته»كند: فریاد مي چنین

 قیامت نگامه ( به ۱5:  ۱4 مكاشفه« ) .است شده خشك زمین و حاصل است حصاد رسیده ، زیرا هنگامبیاور و درو كن

برند. مي ارث او را به و ذات پسر خدا در آمده شباهت ، بهشده دهند مبّدلمي را تشكیل نوبران گروه كه ، برگزیدگاناّول

 آشكار خواهد شد. همه امر براي ( این ۲:  3یوحنّا  ) اّول

 

 الهي خشم و نزول زمین در تاكستان انگور چیني

شود: مي مربوط زمین تاكستان به برداشت شود. اینمي صحبت برداشت دّوم مكاشفه از نوع ۱4باب  ۲0 -۱7 در آیات

 بر آتش دیگر كه اي. و فرشتهتیز داشت آمد و او نیز داسي ، بیروناست در آسمان كه دیگر از قدسي ايو فرشته»

آور و تیز خود را پیش : داستیز را گفت داس ، صاحبآواز بلند ندا در داده ، بهشده بیرون ، از مذبحاست مسلّط

 زمین آورد و موهاي خود را بر زمین داس فرشته آن . پساست رسیده ، زیرا انگورهایشرا بچین مو زمین هايخوشه
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 تا به از چرخشت پا بیفشردند و خون شهر به را بیرون . و چرخشتخدا ریخت عظیم غضب را در چرخشت ، آنرا چیده

 ( ۲0 - ۱7:  ۱4 مكاشفه« ) شد. جاري هزار و ششصد تیر پرتاب مسافت به اسبان دهن

خدا  خشم جز نزول شود چیزيمي نقل آیات در این كه رخدادي یابد كهكند، در ميمي توّجه موازي آیات به كه كسي

 شود. انبیاءخدا لبریز مي خشم گیرد، كاسةنبرد در مي شوند و واپسینور ميحمله اسرائیل دشمنان كه . زمانينیست

كنند عبارتند مي كمك مقوله این درك به كه ايكلیدي هاياند. واژهامر را اخبار كرده عهد جدید این و رسوالن عهد قدیم

 .و انتقام از: چرخشت

 آیات . با قیاسخدا است علیه و عاصي كرده هبوط از بشریّت . در اینجا صحبتخرسند نیست برداشت دّوم ز نوعخداوند ا

 بكند. این حساب اند تسویهشوریده بر وي كه خدا باید با انسانهایي كه یابیمدر مي مقّدس دیگر كتاب هايبا گزاره فوق

 شوند تا لهمي ریخته ها در چرخشتخوشه كه خواهد شد. همان طوري انجام هزار ساله لطنتس از برقراري امر قبل

و  خشم خداي ، بهو نجات و فیض محبّت شوند. خدايمي خدا افكنده خشم در چرخشت مردم ترتیب همین شوند، به

و عبرانیان  35:  3۲ تثنیه...«       ) است  من و جزا از آن امانتق»: است شده نوشته خواهد شد. زیرا كه تبدیل داوري

۱0  :30 ) 

 را پایمال چرخشت كه كسي تو مثل و جامة است تو سرخ چرا لباس»: شود كهمي مطرح پرسش این ۲:  ۶3در اشعیا 

 حّدت و به كردم خود پایمال غضب را به ایشان نبود و از قومها با من و احدي نمودم را تنها پایمال چرخشت كند؟ من

انتقام  یوم . زیرا كهساختم خود را آلوده جامة ، تماميشده پاشیده من لباس به ایشان و خون نمودم لگدكوب خویش خشم

نبود.  زیرا دستگیري نمودم د و تعّجبنبو ايكننده و اعانت بود. و نگریستم رسیده شدگانم فدیه بود و سال من در دل

را از  ، ایشاننموده خود پایمال غضب نمود. و قومها را به مرا دستگیري من خشم داد و حّدت مرا نجات من لهذا بازوي

 ( ۶ - ۲:  ۶3اشعیا « ) .ریختم را بر زمین ایشان . و خونساختم مست خویش خشم حّدت

 نماید و از مكانمي غرش علیین بگو: خداوند از اعلي ایشان ، بهكرده نبّوت بر ایشان سخنان این ماميت تو به پس»

افشرند، بر انگور را ميكه  آناني نماید و مثلمي غرش شّدت به خویش ضد مرتع دهد و بهآواز خود را مي خویش قدس

و او بر هر  است خواهد رسید زیرا خداوند را با اّمتها دعوي زمین كرانهاي و صدا به زند،مي نعره جهان ساكنان تمامي

 3۱ - 30:  ۲5ارمیا « ) .است خداوند این خواهد كرد. قول شمشیر تسلیم را به خواهد نمود و شریران جسد داوري ذي

) 

را جزا خواهد داد، رو به رو  نافرمان خداوند بشریّت ندر آ از روز خداوند كه ايبا صحنه نبي یوئیل ما در كتاب

 كه اّمتهایي تا بر همة نشست در آنجا خواهم من برآیند زیرا كه یهوشافاط وادي شوند و به اّمتها برانگیخته»: شویممي

ها معصره كنید زیرا كه . بیایید پایمالاست رسیده حاصل آورید زیرا كه را پیش . داسنمایم هستند داوري آن اطراف به

 ( ۱3 - ۱۲:  3 یوئیل«   ) .است شما عظیم شرارت چون كه است و چرخشتها لبریز گردیده پر شده

 ، همعبارت در یك ۲:  ۶۱در اشعیا  اند. نبيیافته خدا اختصاص روز خشم موضوع به زیادي هايگزاره مقّدس در كتاب

خود  را در نقشة بشریّت داشت ما. خداوند عزم خداي از روز خشم كند و هممي خداوند صحبت و پسندیدة وز فیضاز ر

گیرند. را در بر مي و ابدیّت رفته او فراتر از زمان هاي، نقشهاست انجامآغاز و بيخدا بي این كه به دهد. با توّجه جاي

 خدا موضع علیه شورد، در واقعبشر مي دهندةو خداوند نجات  آفرین جان بر خداي خویش ونعمد در در به كه كسي

 با پروردگار خویش دوباره بشریّت نخواهد شد. زیرا قرار است شریك تاریخ انتهاي در بركات كسي گیرد. چنینمي

 شخصي باید با خدا مالقات كند. وي با خدا آشتي مسیح طةواس به انسان است خاطر ضروري همین شود. به هماهنگ

 بگذارد. در ابدیّت قدم هرگز نخواهد توانست صورت باشد. در غیر این داشته
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 فصل پانزدهم: هفت جام خشم و گروهی بر دریای بلورین

 به هستند، زیرا كه آخرین دارند كه بالیي هفت كه ايفرشته هفت ، یعنيدیدم در آسمان و عجیبي و عالمِت دیگِر عظیم»

 انجام به الهي غضب آید كهبر مي چنین عبارت ( از این ۱:  ۱5 مكاشفه« ) .است رسیده انجام به الهي آنها غضب

 دهد.مي رخ بزرگ مصیبت دورة آمد در پایان پیش . ایناست رسیده

اند رو سر گذاشته پشت را با سربلندي بزرگ مصیبت دورة كه شود و ما با افراديمي عوض نناگها ، موضوع۲در آیة 

او  او و عدد اسم و صورت را كه بر وحش و كساني آتش به مخلوط از شیشة دریایي مثال و دیدم»: شویمبه رو مي

را  خدا و سرود بّره بندة ، سرود موسيگرفته دست دا را بهخ و بربطهاي ایستاده شیشه یابند، بر دریايمي غلبه

 تو اي هايراه است و حق ! عدلقادر مطلق خداوند خداي تو اي اعمال است و عجیب گویند: عظیمخوانند و ميمي

 ( 3 – ۲:  ۱5 مكاشفه« ) اّمتها! پادشاه

 نشسته بر تخت خدا قرار دارد و عروس تخت روي در پیش بلورین شد، دریاي چهار عنوان در فصل طور كه همان

اند. ) خدا ایستاده تخت اند در پیشسر گذاشته را پشت بزرگ مصیبت كه افرادي كه ( در حالي ۲۱:  3 ) مكاشفه است.

 شرفیاب الهي حضور تخت به اند با همایماندار شده كه و یهودیاني نادان هايباكره لحظه ( در آن 9:  7 مكاشفه

دهد، مي نشان گزاره این ( متن 3۱:  ۲5 ) متي نیز هست. بر زمین بلكه نیست خدا تنها در آسمان شوند. تختمي

 فوق ند. آیةاشده او چیره و عدد اسم وحش ، صورتتر بر وحشپیش بینیممي بلورین بر دریایي ایستاده را كه گروهي

با  شدن از ربوده پیش ایمانداران كه دشواریهایي . هماناست شده تشكیل متفاوت از دو گروه جمع این دهد كهمي نشان

خواهد  تجربه شدن از ربوده كلیسا پیش جفاها كه نیز خواهد شد. در آخرین ایمانداران شوند، دامنگیر اینمي آنها مواجه

گردد و شود، جفا شدیدتر ميمي افكنده بر زمین شیطان كه زماني نخواهد رسید. ولي شهادت به رد، هیچ ایمانداريك

 ایمان براي كه كساني خواهند رسید. در اینجا همة شهادت خود به در راه ایمان و اسرائیلیان نادان هاياز باكره بسیاري

 .است شده شهدا اشاره به طور خاص به ۲0باب  در مكاشفه كه شوند. در حاليمي داده نشان با هم اندكرده خود پایداري

و غیر  یهودي از ایمانداران گزاره اند. در اینسروده 5 قبالً در باب آسماني سرایند لشكریانمي گروه این كه سرودي

دهند: سرود دو سرود را سر مي خاطر آنان همین شود. بهمي اند صحبتاشتهسر گذ را پشت بزرگ مصیبت كه یهودي

 دارد. زیرا خدا همان دو سرود توّجه این اشتراك وجوه بیشتر به مقّدس كتاب متن . البتّهخدا و سرود بّره بندة موسي

 قادر مطلق خداي عنوان . خداوند بهاست كرده ویشخ نجات و اّمتها را وارد نقشة است در كنار اسرائیل ، ولياست

و  خدا عدل هايراه شود كهمي ثابت ترتیب شود. به اینیاد مي و عجیب عظیم او با صفات شود و از اعمالمي معّرفي

 .اّمتها است . خدا پادشاهحق است

 اند و ما در آستانةشده نازل آسماني داوریهاي واپسین دهد كهمي نشان ۱5 باب مكاشفه صحنة كه این به با توّجه

تو  نام كه از تو نترسد، خداوندا و كیست كه كیست»: است آمده چنین اقوام ، دربارةهستیم هزار ساله سلطنت برقراري

تو  احكام خواهند كرد، زیرا كه حضور تو پرستش ، دراّمتها آمده و جمیع هستي تو تنها قّدوس را تمجید ننماید؟ زیرا كه

 ( 4:  ۱5 مكاشفه« ) .است ظاهر گردیده

ه گوید كهو خداوند مي»بودند:  اخبار كرده ملكوت تر دربارةپیش عهد قدیم انبیاء ه ماه از ُغّرِ تا  دیگر و از َسبَّت تا ُغّرِ

 ( ۲3:  ۶۶اشعیاء « ) نمایند. سجده حضور من بشر خواهند آمد تا به دیگر تمامي َسبَّت

 فرستاده نیستي كام به اقوام . ایناست انبیا اخبار شده خواهند آورد به هجوم اورشلیم به كه بر اقوامي داوري دربارة

 قومهایي خداوند بر همة خواهد بود كه بالیي و این»در خواهند برد:  به سالم جان ايعّده اقوام از این خواهند شد. البتّه

خواهد شد و  باشند كاهیده خود ایستاده بر پایهاي كه در حالتي ایشان كنند وارد خواهد آورد. گوشت جنگ با اورشلیم كه

همة  واهد شد كهخ ... و واقعخواهد گشت  كاهیده در دهانشان ایشان خواهد گردید و زبان گداخته در حدقه چشمانشان
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نمایند  را عبادت پادشاه صبایوت بر خواهند آمد تا یهوه آیند، هر سال ضد اورشلیم به كه اّمتهایي از جمیع ماندگان باقي

 ( ۱۶و  ۱۲:  ۱4زكریّا « ) دارند. ها را نگاهو عید خیمه

نابود خواهند شد فاقد  زمین و پاالیش در روند داوري زمین مردمان همة كه تعلیم این شویممي متوّجه ترتیب این به

تلها  خواهد شد و فوق ها ثابتكوه خداوند بر قلّة خانة كوه خواهد شد كه آخر واقع و در ایّام»: است مقّدسي كتاب اساس

: بیایید ، خواهند گفتكرده بسیار عزیمت ايخواهند شد. و قومه روان آن سوي اّمتها به خواهد گردید و جمیع برافراشته

« ) .نماییم سلوك وي هايراه دهد و به ما تعلیم را به خویش تا طریقهاي برآییم یعقوب خداي خانة خداوند و به كوه تا به

 ( 3 - ۲:  ۲اشعیا 

 یك بسیار خواهند آمد. و ساكنان شهرهاي ساكنانقومها و  خواهد شد كه گوید: بار دیگر واقعمي چنین صبایوت یهوه»

نیز  و من را بطلبیم صبایوت و یهوه نماییم تا از خداوند مسألت : بیایید برویم، خواهند گفتشهر دیگر رفته شهر به

 ند و از خداوند مسألتبطلب را در اورشلیم صبایوت خواهند آمد تا یهوه عظیم بسیار و اّمتهاي آمد. و قومهاي خواهم

، زده چنگ یهودي شخص دامن اّمتها به زبانهاي نفر از همة روزها ده گوید در آنمي چنین صبایوت نمایند. یهوه

 ( ۲3 – ۲0:  8زكریّا « ) .خدا با شما است كه ایمزیرا شنیده آییمشما مي همراه خواهند شد و خواهند گفت متمّسك

 قدس كه دیدم و بعد از این»شود:  كند باید واقعنقل مي ذیل در آیات رایي یوحنّاي كه رویداد آن چه از این شپی ولي

 و كمر ایشان در بر كرده و روشن پاك بال داشتند، كتاني هفت كه ايفرشته شد، و هفت گشوده در آسمان شهادت خیمة

 ، پر از غضبداده زرین پیاله ، هفتفرشته هفت آن ، بهچهار حیوان از آن آمدند. و یكي بیرون، بسته كمربند زرین به

 ( 8 - 5:  ۱5 مكاشفه« ) او پر دود گردید. خدا و قّوت از جالل . و قدساست تا ابداآلباد زنده خدا كه
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 فصل شانزدهم: هفت جام خشم و آخرین داوریهای خدا

 و آوازي»پوشند: مي عمل جامة باب بودند در این اخبار شده ۱5 در باب كه خشم جامهاي ریختن به مربوط داوریهاي

 مكاشفه« ) بریزید. خدا را بر زمین غضب پیالة بروید، هفت گوید كهمي فرشته هفت آن به قدس از میان كه بلند شنیدم

 آمیز خدا، آمرزشمحبّت دهد تا با بخششمي بشریّت را به فرصت آخرین انجیل ، اعالمضفی زمان ( در پایان ۱:  ۱۶

وارد گردند،  جالل به اّول خدا در قیامت و دختران شود پسرانمي باعث كه تامي و نجات از همة خطایا و گناهان كامل

 خدا خواهد شد. عادالنة گرفتار خشم را نیز خواهد دید. وي آن واقبآمیز خدا را نپذیرد عفیض عطیة كه آشنا شود. كسي

اند دچار درد و او را پرستیده و صورت كرده را دریافت وحش عالمت كه كساني ، همةخشم جام اّولین شدن با ریخته

دارند  وحش نشانكه  و بد بر مردماني زشت و دمل ریخت خود را بر زمین ، پیالةو اّولي رفته»شوند: مي زیادي عذاب

 «آمد. پرستند، بیروناو را مي و صورت

در دریا  كه از چیزهایي و هر نَْفِس زنده گشت مبّدل مرده خون مثل خون به آن كه دریا ریخت خود را به پیالة و دّومین»

 «بود بمرد.

 تو كه گوید: عادليمي كه شد. و فرشتة آبها را شنیدم و خون ریخت آب هايچشمهخود را در نهرها و  پیالة و سّومین»

 كه دادي خون و انبیا را ریختند و بدیشان مقّدسین خون ، چون كهكردي حكم چنین ، زیرا كهقّدوس اي و بودي هستي

 «.است و عدل تو حق ، داوریهايقادر مطلق خداوند، خداي گوید: ايمي مذبح كه اند. و شنیدممستحق بنوشند زیرا كه

شدید  حرارت به بسوزاند. و مردم آتش را به مردم شد كه داده آن ؛ و بهریخت خود را بر آفتاب ، پیالةو چهارمین»

 «نكردند تا او را تمجید نمایند. دارد، كفر گفتند و توبه بالیا قدرت بر این خدا كه آن اسم شدند و به سوخته

 خداي گزیدند، و بهخود را از درد مي و زبانهاي گشت او تاریك و مملكت ریخت وحش خود را بر تخت ، پیالةو پنجمین»

 ( ۱۱ – ۲:  ۱۶ مكاشفه« ) نكردند. خود توبه گفتند و از اعمالخود كفر مي دردها و ُدملهاي سبب به آسمان

 بشریّت از تاریخ ايتازه دارد. صفحة دنبال به زمین را بر روي وحشتناكي خدا اتّفاقات خشم اّول جام پنج شدن تهریخ

را بر  الهي خشم هستند كه داوري فرشتگان این كند، بلكهنمي را آزار و اذیّت دیگر ایمانداران خورد. شیطانمي رقم

در  كه آید كسانيبر مي از بافت طور كه كنند. همانمي گیرند نازلو در اختیاز او قرار مي را خدمت شیطان كه كساني

 این كه این به كار خود را خواهند دید. با توّجه پرستند عواقبرا مي وحش كنند و صورتمي ُكرنش مذهبي نظام مقابل

 فیض در زمان كه . تا وقتيكنیممي مورد خوداري در این تفسیري هر گونه ز ارائةكرد، لذا ا توصیف توانبالیا را نمي

 یافت كه خداوند را مادامي»: كه ندا در دهیم فرشتگان زبان به انسانها و چه زبان به بشر چه ابناي ، باید بههستیم

 (  ۶:  55اشعیا « ) نید.او را بخوا است نزدیك كه شود بطلبید و ماداميمي

، انسانها دیگر فیض زمان از انقضاي پس كه است آمده 9:  ۱۶ نخواهد بود. در مكاشفه دیگر فرصتي از آن پس

. را فرا خواهد گرفت بشریّت عجز تمامي و احساس و ناامیدي برخوردار شوند. یأس و فدیه از نجات نخواهند توانست

 زمان بگیرد و اآلن خود تصمیم باید دربارة . هر فردياست خواسته خودش گیرد كهقرار مي موضعي اندر هم هر كس

 .است تصمیم این

آیند، مهیّا مي آفتاب از مشرق كه پادشاهاني خشكید تا راه و آبش ریخت خود را بر نهِر عظیِم فرات ، پیالةو ششمین»

آیند زیرا مي وزغها بیرون چون خبیث روح ، سهكاذب نبي و از دهان وحش اژدها و از دهان دهان از كه شود. و دیدم

 را براي كنند تا ایشانمي خروج مسكون ربع تمام سازند و بر پادشاهانظاهر مي معجزات دیوها هستند كه آنها ارواح كه

خود  ، رختبیدار شده كه كسي حال ! خوشا بهآیمدزد مي چون آورند. اینك اهمفر قادر مطلق روز عظیِم خداي جنِگ آن
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 حارمجدون را در عبراني آن كه موضعي را به او را ببینند. و ایشان رود و رسوایي راه دارد، مبادا عریان را نگه

 ( ۱۶ - ۱۲:  ۱۶ مكاشفه« ) آورند. خوانند، فراهممي

ً بین كه نیست نبرد معمولي از یك . در اینجا سخنكلمة"نبرد"است متن این يكلید واژة دهد مي رخ ملّتها و اقوام غالبا

 پیوندد. یوحنّا توصیفمي وقوع به هزار ساله سلطنت از برقراري پیش كه است نبرد تاریخ از واپسین صحبت بلكه

 آیند. خشكدر مي حركت به خاور زمین لشكرهاي همة كه بینیممي دهد. ما در متنمي ائهار زمان آن از وضعیّت روشني

 كه شویممي متوّجه مقّدسي دیگر كتاب گزارهاي كرد. ما با كمك نگاه جهت كدام باید به دهد كهمي نشان رود فرات شدن

 خواهند رسید. هم به كشور این در شمال اسرائیل مخالف نیروهاي

. و تو را ضد تو هستم به و توبال و ماَشك ُروش رئیس جوج اي من فرماید: اینكمي چنین و بگو خداوند یهوه»

 ایشان جمیع كه و سواران . اسبانآورممي بیرون لشكرت و تو را با تمامي گذارممي اتچانه خود را به ، قالببرگردانیده

نها و همگي عظیمي ، جمعیّتآراسته تمام با اسلحة و  و ُكوش ، فارسگرفته دست شمشیرها به ایشان با سپرها و ِمّجِ

 با تمامي شمال از اطراف توَجْرَمه و خاندان افواجش با سپر و ُخود، جوَمْر و تمامي ایشان و جمیع با ایشان فُوط

 چنین خداوند یهوه را بگو كه ، جوجنموده نبّوت پسر انسان اي تو ... بنابراین ار همراهبسی و قومهاي افواجش

 از اطراف خویش فهمید؟ و از مكان باشند آیا تو نخواهي ساكن امنیّت به اسرائیل من قوم كه روز حیني فرماید: در آنمي

باشند، و كثیر مي و لشكري عظیم سوار و جمعیّتي اسب ایشان جمیع تو كه بسیار همراه آمد تو و قومهاي خواهي شمال

...« ) خواهد پیوست  وقوع به این بازپسین برآمد. در ایّام را پوشاند خواهي زمین كه ابري مثل اسرائیل من بر قوم

 ( ۱۶ – ۱4و   ۶ - 3:  38 حزقیال

تو  آورد. و كمان خواهم اسرائیل هاي، بر كوهبرآورده شمال و تو را از اطراف نمایممي و رهبري گردانمو تو را بر مي»

تو  همراه كه و قومهایي افواجت افكند. و تو و همة خواهم راستت تو را از دست ، تیرهايانداخته چپت را از دست

 خواهم خوراك جهت صحرا به حیوانات و به شكاري مرغان هر جنس خواهید افتاد و تو را به اسرائیل هايهستند بر كوه

 ( 4 - ۲:  39 حزقیال« ) داد.

 نبوده از ازل مانند آن كه و قوي عظیم ها! اّمتيبر كوه فجر منبسط مثل و ظلمْت، روز ابرها و ظلمِت غلیظ روز تاریكي»

 [ كهمترجم  - جهاد بزرگ ] یعني مقّدسین ( جنگ ۲:  ۲ یوئیل« ) نخواهد بود.بسیار  تا سالها و دهرهاي و بعد از این

اّمتها ندا كنید.  را در میان این»: خواهد پیوست وقوع به زمان شود در آنمي صحبت از آن همواره اسالم در دنیاي

را  كنید [ و جبّاران را تقدیس : جنگاست آمده شكل این به بینید جنگ تدارك عبارت عبري ببینید. ] در زبان جنگ تدارك

 من برآیند زیرا كه یهوشافاط وادي شوند و به ، برآیند ... اّمتها برانگیختهشده نزدیك جنگي مردان برانگیزانید. تمامي

 ( ۱۲و  9:  3 یوئیل« ) .نمایم يهستند داور آن اطراف به كه اّمتهایي تا بر همة نشست در آنجا خواهم

 دعوت غضبم جهت نمایند بهوجد مي من در كبریایي كه آناني یعني خویش و شجاعان خود را مأمور داشتم مقّدسان من»

لشكر را  صبایوت باشند. یهوه شده جمع اّمتها كه ممالك كثیر. آواز غوغاي آواز خلق ها مثلدر كوه . آواز گروهينمودم

 خود تا تمامي غضب خداوند با اسلحة آیند. یعنيمي آسمان بعید و از كرانهاي از زمین بینند. ایشانمي سان جنگ براي

 ( 5 - 3:  ۱3اشعیا « ) كند. را ویران جهان

 ( 8:  34اشعیا « ) خواهد بود. صهیون دعوي جهت به عقوبت و سال زیرا خداوند را روز انتقام»

 كاذب و نبي : اژدها، وحششیطاني تثلیث

هنوز  گیرد. شیطانكار مي به نفوذ خود را در زمین ، تماماست رفته ۱3:  ۱۶ در مكاشفه ذكر آن كه شیطاني تثلیث

 برساند. او با همة اسرائیل ضرر را به ترینخواهد كوشید تا بیش آخر خویش ما قبل در اقدام . وياست جهان رئیس
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 سیاسي ، بر دنیايقدیمي اژدهاي همان ، یعني( شیطان ۲:  ۱4ور خواهد شد. ) زكریّا  حمله عبرانیان خود به لشكریان

و قرار انسانها در اختیار ا كه است مفهوم به این . ایناست شده مسلّط بر بشریّت عبارتي دارد. به سیطره و مذهبي

 اند.گرفته

شود پلید صادر مي روح سه - = رهبر مذهبي كاذب ؛ نبيسیاسي = حاكم ؛ وحشاژدها = شیطان - جهنّمي تثلیث از این

همة  پلید پیش روحهاي هستند. این و گمراه كننده فریبنده كه معجزاتي -رسانند ظهور مي را به گوناگوني معجزات كه

 قید و شرطبي ، تابعجهان سیاسي و مسؤوالن ممالك رؤساي شود تا همةمي آنها باعث روند. اعمالمي جهان حاكمان

 كشور هیچ این شهروندان یا مخالف موافق و احساسات وجود نخواهد داشت استثنایي مورد هیچ شوند. در این شیطان

در  كه مشتركي تصمیمات . زیرا دولتها مجبور خواهند شد در راستايواهد داشتنخ گیريتصمیم در روند این تأثیري

 كنند. شود حركتاتّخاذ مي ملل سازمان

 باستاني بابل در اینجا به . البتّهشویمرو به رو مي بابل شهر بزرگ با صحنة داوري ۲۱ – ۱7:  ۱۶ ما در مكاشفه

 معني به كه بابل . اسماست از نماد بابل سخن بلكه است روزگار محو شده از صفحةشهر  شود زیرا ایننمي اشاره

شد.  تبدیل است خدایان دروازة معني به كه بابیلون ، بهقوم شدن و پراكنده برج ساخت از واقعة پس مّدتي است تشویش

خود را بر هوا  ، پیالةو هفتمین»: است قرار گرفته مورد مو شكافي شفهمكا كتاب گوناگون هايدر گزاره بابل موضوع

گردید  و برقها و صداها و رعدها حادث« شد تمام» كه در آمد، گفت به از تخت آسمان قدس بلند از میان و آوازي ریخت

بود. و شهر  نشده و عظمت شّدت این به ايزلهزل بر زمین انسان آفرینش از حین چنان كه شد آن عظیم ايو زلزله

آلودِه  َخمر غضب یاد آمد تا پیالة در حضور خدا به بزرگ شد و بابل اّمتها خراب و بُْلدان گشت منقسم قِسم سه به بزرگ

بود، از  من یك وزن ویا بهگ كه بزرگ ، و تگرگگشت ها نایابو كوه گریخت دو دهد. و هر جزیره خشِم خود را به

 مكاشفه« ) بود. سخت نهایتبي اشصدمه ، خدا را كفر گفتند زیرا كهتگرگ صدمه سبب به بارید و مردم بر مردم آسمان

۱۶  :۱7 - ۲۱ ) 

 ، چه. سرتاسر زمینداشت سر و كار خواهیم نبرد نظامي از یك بیش با چیزي زمان آید در آنبر مي از متن چنان كه

 هاياز جزایر و كوه خواهد داد، بسیاري روي بر زمین كه بزرگي شوند. زلزلةبالیا گرفتار مي دریا به و چه خشكي

 از بابل كه است بشري ] منظور تمّدن بزرگ و بابل ویران جهان در خواهد آورد. شهرهاي لرزه را به جهان بزرگ

 به بشریّت تاریخ خواهد بود كه ايلرزه زمین ترینبزرگ خواهد شد. این یكسان [ با خاك مترجم - است گرفته سرچشمه

 ما این . آرزويرا در بر خواهد گرفت سرتاسر زمین الهي از داوري ناشي روند پاكسازي ترتیب این . بهاست خود دیده

فرار از  براي خواهیمدارند مي ایمان حق كالم به كه كساني از همة نباشد. بلكه زمین بر روي كسي زمان در آن كه است

، بیدار دعا كرده در هر وقت پس»ظاهر شوند:  پسر انسان در پیشگاه باشند كه آن دعا كنند تا شایستة هولناك آینده این

 یابید تا در حضور پسر انسان نجات خواهد پیوست وقوع به كه چیزهایي این از جمیع شوید كه باشید تا شایستة آن

 ( 3۶:  ۲۱لوقا « ) بایستید.
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 فصل هفدهم: زن سوار بر وحش

 گذشته . در فصولشویمرو به رو مي آشنایي با نمادهاي باب در این . البتّهرازآمیز است ۱3 باب اندازة نیز به ۱7 باب

ما رازآمیز  كامالً براي نیز وجود دارند كه نمادها، تمثیلهایي در كنار این . وليپرداختیم ۱7 باب از نمادهاي برخي ا بهم

 بازگشایي . برايكنیم را بازگشایي تصویر نمادین تا این نیازمندیم مدد مكاشفه به خاص صورت هستند. در اینجا ما به

 . مدد بجوییم باب این كلیدي از مفاهیم است زمنمادها ال این

 نبّوتي در زبان زن خود را بیابد. ما دربارة مفهوم تواند پاسخمي ۱5 خواند، در آیةرا مي ۱ آیة كه ، كسيمثال عنوان به

 است نشسته بر آن دارد و زن شاخ سر و ده هفت كه وحشي هویّت دربارة مسئله . اینایمكرده تر بحث، پیشمقّدس كتاب

 .است ما داده را به الزم مورد توضیحات در این مقّدس كند. كتابمي نیز صدق

خود را بر  تخت كه است رومي كاتولیك ، كلیسايبزرگ منظور از فاحشة نظر دارند كه اتّفاق مقّدس كتاب معلّمان اغلب

 رسمیّت به كشور مستقل یك عنوان به كه است روم موجود تنها كلیساي كلیساهاي . از همةاست مستقر كرده هتپّ  7 روي

با  تماس را براي الزم دیپلماتیك ارتباطات ترتیب كند و به اینمي با سایر كشورها سفیر مبادله . واتیكاناست شده شناخته

 بازدید از سایر كشورها با احترامات هنگام به مملكت یك سیاسي رئیس عنوان به ر دارد. پاپسایر كشورها در اختیا

باشند،  نفوذ زیادي داراي خاصي از كلیساها در كشور یا منطقه بعضي است گیرد. ممكنقرار مي مورد استقبال نظامي

كند: مي زیر عنوان شكل را به قضیه این اسر دنیا حضور دارد. رایيدر سرت گوناگون شكلهاي به كاتولیك كلیساي ولي

را  بزرگ فاحشة آن : بیا تا قضاي، گفتكرده خطاب من را داشتند، آمد و به پیاله هفت كه ايفرشته هفت از آن و یكي»

او  ، از َخمر زنايزمین با او زنا كردند و ساكنان جهان پادشاهان ، كهدهم تو نشان به است بسیار نشسته بر آبهاي كه

 كفر پر بود و هفت از نامهاي كه سوار شده قرمزي بر وحش را دیدم برد و زني بیابان به مرا در روح شدند. پس مست

 دوستانه روابط جهان حاكمانبا  چنین این دیگري نهاد مذهبي ( هیچ ۲ – ۱:  ۱7 مكاشفه« ) .داشت شاخ سر و ده

 دولتهاي رهبر و نمایندة ۱84 ، در مقابلزمین جمعیّت كنفرانس برگزاري مناسبت به ۱994 اوت در ماه ندارد. پاپ

 كند. جلب واتیكان دیدگاه گرا را بهو افراط اسالمي كشورهاي كوشید حمایت كرد. وي سخنراني جهان

 كه سوار شده قرمزي بر وحش را دیدم برد و زني بیابان به مرا در روح پس»بود، دید:  كه نهاد را آن گونه یوحنّا این

 ، ويوفادار آشنا شدیم با زن ۱۲ ( ما در فصل 3:  ۱7 مكاشفه« ) .داشت شاخ سر و ده كفر پر بود و هفت از نامهاي

بذر غیر  . ويشویموفا رو به رو ميبي با زن گزاره دنیا آورد. اّما در این را به ايرینهكرد و پسر ن را دریافت بذر الهي

در ظاهر با  كه است مفهوم به این شود، اینیاد مي زن عنوان به از وي . البتّهاست كرده را دریافت و نامشروع الهي

 كفرآمیز بر پا شده اسامي بر پایة در عمل وي نظام كند، وليمي صحبت ياله از مسائل كه سر و كار داریم كلیسایي

 .است

وفا مانند بي زن . اینسیاسي بر قدرت مذهبي قدرت باشد: تسلّط تواند داشتهمي مفهوم تنها یك سوار بر وحش نماد زن

 وحش این قدرت دربارة ۱3 كند. ما در فصلمي و هدایتدارد  را در دست ، افسار آنسیاسي قدرت بر مركب سواري

و قرمز  ارغواني ، بهزن و آن»: بیشتر آشنا شویم زن این كند تا با خصوصیاتمي ما كمك به بعدي . آیةكردیم صحبت

« .خود داشت زناي و نجاسات خبائث خود پر از دست به زّرین ايو پیاله طال و جواهر و مروارید مزیّن بود و به ملبس

 خواهد كرد. درك خوبي را به باشد منظور آیه كرده دیدن واتیكان هايخانه از گنج كه كسي ( البتّه 4:  ۱7 ) مكاشفه

كند تصّور مي كه رديم به خاص صورت به مقّدس تصویر بكشد. كتاب را به سیستم نیز این نبي حزقیال داد كه خدا اجازه

 دلت كه فرماید: چونمي چنین صور بگو: خداوند یهوه رئیس به پسر انسان اي»كند: مي توّجه است انسان از یك بیش

 و نه هستي ، و هر چند انسانامدریا نشسته در وسط خدایان و بر كرسي خدا هستم من كه گویيو مي است مغرور شده

 ( ۲ باب تسالونیكیان شود با دّوم مقایسه ۲:  ۲8 حزقیال« ) .ايساخته خدایان خود را مانند دل دل خدا لیكن
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 فراواني . بهاينموده خود جمع در خزاین و طال و نقره خود اندوخته براي توانگري خویش و فطانت حكمت و به»

 - 4:  ۲8 حزقیال« ) .است مغرور گردیده دلت توانگریت سبب به پس ايا افزودهخود ر دولت خویش و تجارت حكمت

. است نظیر نهفتهبي ، ثروتيواتیكان هايخانه در گنج داند كهباشد، مي داشته آشنایي مالي با مسائل كه ( هر كسي 5

 فعّالیّتها چیزي اصلي و هدف است مشغول فعّالیّت ، بهاقتصادي گوناگون ، و بخشهايبیمه در بانكها، مؤسسات واتیكان

 .سود نیست جز كسب

 و خبائث و مادر فواحش عظیم بود: ِسر و بابل مرقوم اسم این اشو بر پیشاني»: خوانیممي چنین 5:  ۱7 در مكاشفه

 با كلیسا با راز فوق در رابطه طور كه . همانببینیم طبیعي ا با چشمانر مسایل این كه باشیم ما نباید انتظار داشته« دنیا.

رو به رو  شده منحرف در كلیساي نیز با راز حضور شیطان گونه همان به شویممي مواجه حضور مسیح از درك

 ، اّما خدا را انكار نكردهخدا است شدة وطهب آفریدة یك شیطان . اگر چهاست بشري درك راز نیز مافوق . اینگردیممي

 .بینیممرتد نیز مي ویژگیها را در كلیساي . ما ایناست

 در دست بابل»: نوشت چنین خویش در زمان شد. وي داده نیز نشان ارمیا نبي به نهاد بزرگ این روحاني وضعیّت

 اّمتها دیوانه جهت ، و از ایننوشیده سازد. اّمتها از شرابشمي مست را جهان تمام كه است طالیي خداوند جام

 مستي خود، دچار نوعي عملي با وجود پیشرفتهاي ، بشریّتاین كه دیگر سخن ( به 7:  5۱ارمیا « ) اند.گردیده

 باعث دروغین هاينیستند. آموزه مسایل حصحی درك ، انسانها دیگر قادر بهوضعیّت این به . با توّجهاست شده روحاني

خاطر تنها  همین . بهاست نوشیده شراب مقدار زیادي گویي بشود، كه روحاني دچار سردرگمي آن چنان شد تا انسان

 به نظر خدا هم چنان توانند در مسیر مورداند ميداده مثبت پاسخ سیستم از این خروج خدا براي فرا خواني به كه كساني

 بروند. پیش

 جراحت جهت به نمایید. بَلَسان ولوله آن براي است شده و شكسته افتاده ناگهان به بابل»گوید: مي چنین ارمیا در ادامه

خود  زمین از ما به و هر كدامكنید  را ترك آن . پساّما شفا نپذیرفت نمودیم را معالجه شاید شفا یابد. بابل بگیرید كه آن

 ( 9 – 8:  5۱ارمیا « ) .است بلند شده افالك و به آسمانها رسیده به آن داوري زیرا كه برویم

جدید  كلیساهاي تأسیس گذاشتند و به تمام آنها كار را نیمه كند. همة را درمان بزرگ بابل نتوانست اصالحگري هیچ

 ، در ذاتجاري تحّوالت با وجود تمام كه است آن . واقعیّتاست غیر ممكن امري بزرگ بابل نیز درمان روزهپرداختند. ام

 نگراني رفع دهد با هدفكلیسا مي این كه و امتیازاتي ظاهري اصالحات . همةاست نداده رخ تغییري كلیسا هیچ این

 به نسبت را كه مخالفي كوشد تا صداهايمي اقدامات با این كاتولیك اند. كلیسايگرفته رتصو پروتستانها و افكار منفي

باشد. در  روند را نداشته در برابر این مقاومت یاراي كند تا دیگر كسي دهند در گلو خفههشدار مي روند كنوني سرانجام

مورد  كاتولیك در كلیساي پروتستان هاياز واژه بسیاري آن در جریان شد و تشكیل واتیكان دّوم راستا، شوراي این

 .است كلیسا ایجاد نشده این در ماهیّت تغییري چند واژه این با وجود پذیرش قرار گرفتند. ولي پذیرش

مادر خود باز  آغوش حاضر به حال اند، درشده خارج از آن كه كلیساهایي و تمام مادر است ، كلیساينهاد بزرگ این

 رفع در گذر زمان نكته به آنها نكته مورد اختالف دارند و نكات ايیا مشابه مشترك هايكلیساها آموزه این گردند. همةمي

 خود را به هايكوشند تا آموزه، دیگر نميو مستقل پروتستان . زیرا كلیساهايخطر بیجا نیست خواهند شد. احساس

 تر شوند.كوشند تا با یك دیگر هماهنگمي كنند، بلكه مقایسه با آن مقّدس با كتاب هماهنگي جهت

و از  مقّدسین از خون ، مسترا دیدم زن و آن»: است آمده اند چنینباخته جان مسیح در راه كه دربارة میلیونها شهیدي

را تأیید  مقّدس كتاب شهادت ، این( تاریخ ۶:  ۱7 مكاشفه« ) .نمودم تعّجب نهایتاو بي نو از دید عیسي شهداي خون

 كند.مي كلیسا صدق و خودكامگي مطلق تسلّط دربارة هزار سال طور خاص به مسئله كند. اینمي
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 وحش دیگر دنیا و هم چنین حاكمان است شود. قراراخبار مي و مذهبي سیاسي قدرتي از گردهمایي 8 - 7 در آیات

انتها بي از چاه ( بلكه ۱8 – ۱۱:  ۱3 ) مكاشفهاز زمین  ( و نه ۱0 – ۱:  ۱3 آید ) مكاشفهاز دریا مي نه كه دیگري

و از  ، بود و نیستدیدي كه وحش آن»: خواهد رفت هالكت سوي و به برآمده چاه ( او از آن 7:  ۱۱ آید. ) مكاشفهمي

 در دفتر حیات عالم از بناي ایشان نامهاي كه ، جز آنانيزمین ؛ و ساكنانخواهد رفت هالكت خواهد برآمد و به هاویه

:  ۱7 (   ) مكاشفه 8 آیة« ) و ظاهر خواهد شد. بود و نیست كه وحش آن خواهند افتاد از دیدن ، در حیرتاست مرقوم

8  ) 

 بر آنها نشسته زن باشد كهمي كوه سر، هفت هفت دارد. این حكمت كه ذهني اینجا است»: است آمده چنین 9 در آیة

 موقعیّت دربارة كه نیست الزم دارد. پس جهاني ، شهرتياست نیز معروف شهر جاویدان به كه تپّه است. شهر هفت

[  مترجم - است معروف تپّه شهر هفت به قدیم شهر روم كه دانیمما مي شود، ] همة ارائه دیگري توضیح آن جغرافیایي

 . اینسر است جز هفت شكلي . زیرا بهاست . تنها مورد مرموز، سر هشتماست غربي صنعتي قدرت هفت سر نشانة هفت

برخوردار  دنیایي قدرت از یك سر هشتم كه است آن دهندة ، نشاناست د شدهیا وحش یك عنوان به از آن كه واقعیّت

 ترینمهم و هم ترینقوي ، همترینكوچك هم سر هشتم كه شكل . به اینواضح و هم است مبهم هم متن خواهد شد. این

و نفوذ خود را در اختیار  قدرت همة مناسب و ساعت زمان دنیا در حاكمان همة هر صورت . بهمتّحد است كشور اروپاي

 پادشاه ، دهدیدي كه شاخ ده و آن»: خواهد پیوست وقوع آخر به زمان برهة در واپسین واقعه . اینخواهند گذاشت وي

و  دارند و قّوت رأي یابند. اینها یكمي قدرت پادشاهان چون با وحش ساعت یك اند بلكهنیافته هنوز سلطنت هستند كه

 (۱3 - ۱۲:  ۱7 مكاشفه« ) دهند.مي وحش خود را به قدرت

 اروپاي كشورهاي دهندةنیز نشان شاخ ده ترتیب همین . بهاست غربي هدایتگر كشورهاي نقش دهندة سر نشان هفت

 .است شرقي

و  است پادشاهان و پادشاه االرباباو رب خواهد آمد، زیرا كه غالب بر ایشان و بّره خواهند نمود جنگ با بّره ایشان»

 ( ۱4:  ۱7 مكاشفه« ) اند.و امین و برگزیده شده خوانده هستند كه با وي نیز كه آناني

 متوّجه با گذر زمان روسیه طور خاص هاروپا و ب شرق كشورهاي كرد كه اشاره نكته این نبرد، باید به واپسین دربارة

 كه شاخ و اّما ده»خواهند آمد:  خشم به روم كلیساي اند. آنها بر علیهرا خورده نهاد مذهبي این فریب خواهند شد كه

خواهند خورد و را  خواهند نمود و گوشتش و او را بینوا و عریان خواهند داشت را دشمن ، اینها فاحشهو وحش دیدي

خود  ، سلطنتشده رأي جا آرند و یك او را به ارادة كه است نهاده ایشان خواهند سوزانید، زیرا خدا در دل آتش او را به

ها با مجموعه این باشد همكاري الزم كه ( تا وقتي ۱7 – ۱۶:  ۱7 مكاشفه« ) شود. خدا تمام بدهند تا كالم وحش را به

 بر نخواهد بست رخت از روسیه كامل صورت به بپیوندد. كمونیست تحقّق خدا به كالم كه یابد تا زمانيمي ك دیگر ادامهی

 اصطالح به اند تا اینخواهند ماند. آنها مقّدر شده باقي در ساختار اروپایي الزم نیز تا زمان شرقي اروپاي و كشورهاي

و زني »دهد: مي توضیح ، باز چنینجهاني نهاد مذهبي این دربارة بفرستند. كتاب مقّدس نیستي كام ا بهر شهر جاویدان

 زمین شهر بر روي ( تنها یك ۱8:  ۱7مكاشفه « ) كند.كه دیدي، آن شهر عظیم است كه بر پادشاهان جهان سلطنت مي

را  جهان ، همة رهبرانمذهبي - سیاسي از قدرت برخورداري واسطة به است و هم بنا شده تپّه هفت روي هم كه است

 .است رو خود كردهدنباله
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 فصل هجدهم: ویران شدن بابل بزرگ

 بخواند را با دقّت باب این است الزم . بر هر ایماندارياست شده بیان تفصیل به آن و ویراني بابل ، سقوطهیجده در باب

 خدا آشنا شود. از خشم برخاسته داوریهاي تا با كیفیّت

آواز  او منّور شد. و به جالل به و زمین داشت عظیم قدرت شد كه نازل دیگر از آسمان ايفرشته دیدم بعد از آن»

 ناپاك و مالذ هر مرغ خبیث روح دیوها و مالذ هر ! و او مسكنعظیم شد بابل شد، منهدم : منهدم، گفتزورآور ندا كرده

اند و زنا كرده با وي جهان اند و پادشاهاناّمتها نوشیده او همة آلود زناي از خمر غضب . زیرا كهاست گردیده و مكروه

 ( 3 - ۱:  ۱8 مكاشفه« ) اند.او دولتمند گردیده عیاشي از كثرت تّجار جهان

 و صدایي»: قرار است شود، از اینمي افكن طنین بر زمین فیض دورة از انقضاي پیش كه آسماني فراخواني واپسین

بهرهمند  ، از بالهایششده شریك آیید، مبادا در گناهانش او بیرون از میان من قوم : ايگفتمي كه شنیدم دیگر از آسمان

 است ( ممكن 5 - 4:  ۱8 مكاشفه« ) .است یاد آورده را به ظلمهایش و خدا رسیده فلك تا به شوید. زیرا گناهانش

 از بابل خواهد كهباشند. خدا از آنها مي ، در بابلشدن از ربوده قبل لحظة اند تا آخرینمقّرر شده نجات براي كه افرادي

 بیایند. بیرون

 بر آن خواهند افكند و آتش سایه بر بابل و قحطي و سوگواري مرگ روز واحد، در یك شود كهاخبار مي ذیل در آیات

 بدو دهید، زیرا كه و ماتم قدر عذاب آن نمود، به را تمجید كرد و عیّاشي خویشتن كه اياندازه به»: خواهد گرفت باریدن

 و قحط و ماتم او از مرگ دید. لهذا بالیاي هرگز نخواهم مو مات نیستم و بیوه امنشسته ملكه مقام گوید: بهخود مي در دل

 كند. آنگاهمي بر او داوري كه ، خداوند خدایيزورآور است خواهد شد، زیرا كه سوخته آتش روز خواهد آمد و به در یك

 عذابش خواهند كرد، و از خوف و ماتم یهدوِد سوختِن او را بینند، گر نمودند، چون با او زنا و عیّاشي دنیا كه پادشاهان

« ) تو آمد. عقوبت ساعت در یك زورآور زیرا كه ، بلدهبابل ، ايشهر عظیم ، ايواي : واي، خواهند گفتدور ایستاده

 ( ۱0 – 7:  ۱8 مكاشفه

 كه سر و كار داریم دهد با شهريمي ، نشاناست شده صحبت اقتصاديراه چهار  یك عنوان شهر به از آن كه مسئله این

 عظیمي در اندوه جهان تاجران شهر همة این شدن ویران در زمان كه بینیمامضا رسید. ما مي در آنجا به روم معاهدة

خرد. نمي را كسي ایشان بضاعت پس از این خواهند نمود، زیرا كه و ماتم او گریه براي و تّجار جهان»روند: فرو مي

و  عاج و هر ظرف و قرمز و عوِد قُماري و ابریشم و ارغواني نازك و جواهر و مروارید و كتان طال و نقره بضاعت

 و آرد َمیَده و روغن و حماما و خوشبویها و ُمّر و كندر و شراب و مرمر، و دارچیني و آهن گرانبها و مس چوب ظروف

شد و هر چیز  تو از تو گم نفس شهوت . و حاصلمردم ها و اجساد و نفوسو اّرابه ها و اسبانها و گلّهو رمه و گندم

 اند، از ترسدولتمند شده از وي چیزها كه این . و تاجرانیافت از تو نابود گردید و دیگر آنها را نخواهي و روشن فربه

 و قرمز ملبس و ارغواني كتان به كه شهر عظیم ، اي، واي: وايخواهند گفت كنانماتم و ، گریاندور ایستاده عذابش

 - ۱۱:  ۱8 مكاشفه« ) شد. خراب عظیم قدر دولت این ساعت ، زیرا در یكطال و جواهر و مروارید مّزین و به بوديمي

۱۶ ) 

 این كه است مقّدر شده چنین باب . در ایناست شده داده مروارید نشان و طال و جواهرات به آراسته زن آن ۱7 در باب

 و قرمز ملبس و ارغواني كتان به كه شهر عظیم ، اي، واي: وايخواهند گفت»شود:  مبّدل عظیم ايویرانه شهر به

(  ۱۶:  ۱8 مكاشفه« ) شد. خراب عظیم قدر دولت نای ساعت ، زیرا در یكطال و جواهر و مروارید مّزین و به بوديمي

چیز را  همه ساعت یك شود در ظرفمي نازل از آسمان انگیز خدا كههراس داوري كه است بار تأكید شده در اینجا سه

 بر آن ، وايگفتند: واي، ميفریاد برآورده كنانو ماتم ، گریانبر سر خود ریخته و خاك»خواهد فرستاد:  نیستي كام به

« ) .گشت ویران ساعت او دولتمند گردید كه در یك بود، از نفایس كشتي در دریا صاحب هر كه از آن كه شهر عظیم

 ( ۱9:  ۱8 مكاشفه
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و  و مقّدسان آسمان اي پس»: نوشت چنین رایي خود خواهند بود. یوحنّاي آسماني هايدر خانه رهیدگان زمان در آن

 ( ۲0:  ۱8 مكاشفه« ) .است شما را از او كشیده كنید زیرا خدا انتقام و انبیا شادي رسوالن

 از آن اثري شود تا دیگر هیچمي دریا افكنده به آسیابي بزرگ سنگ چون كه بینیمرا مي ، بابلباب این آیات در واپسین

 اقوام با سحر و جادو همة كند كهمي را متّهم و سیاسي مذهبي نهاد بزرگ ، این، خدا خود در كالمشننماند. در پایا باقي

زیرا  نخواهد گشت و داماد باز در تو شنیده در تو دیگر نخواهد تابید و آواز عروس و نور چراغ»: است كرده را گمراه

 مقتوالن و تمام انبیا و مقّدسین ، خوناند. و در آنشده اّمتها گمراه تو جمیع گريبودند و از جادو تّجار تو اكابر جهان كه

قادر  انساني هیچ كه ، حكمياست را صادر كرده حكم ( خدا خود، این ۲4 – ۲3:  ۱8 مكاشفه« ) شد. یافت زمین روي

 .است شده ریخته مینبر ز زیادي شهیدان خون را اجرا كند. در واقع آن نیست
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 فصل نوزدهم: شادی در آسمان، به خاطر ویران شدن بابل

 بّره عروسي جشن

 شود كهمي نیز اشاره مسئله این به باب . هم چنین در اینشویمرو به رو مي بّره عروسي جشن با جزئیات ۱9 در باب

سر  سرود شادي چنین این شدگان كند. فدیهمي را محكوم و وي ستانده گبزر خود را از فاحشه خادمان خون خدا انتقام

و  و اكرام و جالل گفتند: هللویا! نجاتمي كه كثیر در آسمان بلند از گروهي آوازي چون شنیدم و بعد از آن»دهند: مي

 را به جهان كه بزرگ نمود بر فاحشة داوري ، چون كهاست و عدل او راست احكام ، زیرا كهما است از آِن خداي قّوت

تا ابداآلباد  او كشید. و بار دیگر گفتند: هللویا، و دودش خود را از دست بندگان خون گردانید و انتفامخود فاسد مي زناي

نمودند و گفتند:  سجده است نشسته بر تخت را كه ، خدایيدر افتاده روي به پیر و چهار حیوان ۲4 رود! و آنباال مي

 او چه او و ترسندگان بندگان تمامي ما را اي : حمد نمایید خداي، گفتآمده بیرون از تخت و آوازي« !، هللویاهآمین»

 ( 5 - ۱:  ۱9 مكاشفه«    ) صغیر. كبیر و چه

خود را  ، جوانيتبدیل واسطة و به یافته رهایي زمیني دردهاي برند، از همةسر مي به در آسمان كه پیروزمندان گروه

كنند، مي را تداعي گناه كه ، یا بیماري، پیري، مرگ، درماندگي( در آنجا دیگر از نگراني ۲5:  33 یابند. ) ایّوبباز مي

 وضعیّت این در بیان خواهد بود. پولس حاكم ابدي ، تنها سعادتاز شكوه آكنده مكان در آن نخواهد بود. بلكه خبري

 خطور نكرد، یعني خاطر انساني نشنید و به ندید و گوشي چشمي را كه : چیزهایياست مكتوب كه چنان بلكه»نویسد: مي

 ( 9:  ۲ قرنتیان اّول« ) .است خود مهیّا كرده دوستداران خدا براي آن چه

، زیرا گفتند: هللویاهمي شدید كه آواز رعدهاي و چون فراوان آواز آبهاي كثیر و چون واز جمعيآ چون و شنیدم»

و  است رسیده بّره زیرا كه نكاح و او را تمجید كنیم و وجد نماییم . شادياست گرفته ، سلطنتما قادر مطلق خداوند خداي

 كتان آن خود را بپوشاند، زیرا كه و روشن ، پاككتان به شد كه او داده . و بهاست او خود را حاضر ساخته عروس

 در كنار داماد آسماني زمیني عروس بزرگ مصیبت ( در زمان 8 – ۶:  ۱9 مكاشقه« ) .است مقّدسین عدالتهاي

 منجي شباهت دهند، بهمي را تشكیل عروس كه برگزیدگان زمان سر خواهد برد. در آن به عروسي ، در جشنخویش

از  ايو جامه شده تقدیس شده شمرده ، كامالً عادلبّره شوند. عروسبرخوردار مي وي ، از ذاتشده خود مبّدل آسماني

 دربارة آمدن ۲5 باب خدا برخوردار شد. در متي از عدالت مسیح عمل واسطة دارد. او به بر تن سفید درخشان كتان

حاضر  كه رفتند، داماد برسید و آنانيخرید مي جهت به ایشان كه و در حیني»: است آمده دانا چنین هايداماد و باكره

 ( ۱0 آیة« ) گردید. ، در بستهشده داخل عروسي به بودند، با وي

، گوناگون هايدوره مهمانان كه بینیممي باب ما در این بود. شده داده بشارت ۲۲ باب در متي عروسي جشن برپایي

 وجوه شود. اگر ما بهمملو مي از جمعیّت تاالر عروسي سرانجام بیاورند، ولي خود عذري نیامدن كردند براي سعي

 هايباكره عنوان به مختلف سمتهايدر ق نوبران گروه یابیمدر مي كنیم توّجه مقّدس كتاب گوناگون هايگزاره مشترك

 موقّت ، تنها جنبةعروسي جشن ، در زماندر آسمان اقامت كه است آن اند. حقیقتشده معّرفي و مهمانان دانا، عروس

 سلطنت سال ۱000 مّدت به گردند تا با ويبر مي زمین با خداوند به ، برگزیدگانعروسي جشن از اتمام دارد، زیرا پس

 به باكره . مفهومواحد است روح در یك حاكم رابطة گوناگون هايجنبه بیان تصاویر گوناگون این از ارائة نمایند هدف

 عنوان ا بهاند. آنهنشده آلوده بیگانه تعلیمات دیگر به بیان اند، بهنخورده دست برگزیدگان كند كهمي اشاره واقعیّت این

:  8 نشینند. ) متيمي سفره با خداوند خود بر سر یك میهمانان عنوان به جشن پیوندند و در زمانداماد مي به عروس

 ( ۲9:  ۱3لوقا  ۱۱

 راست كالم است این كه اند. و نیز مرا گفتشده دعوت بّره نكاه بزم به كه آناني حال : خوشا به: بنویسو مرا گفت»

و با  هستم خدمت با تو هم من زیرا كه نكني : زنهار چنینگفت من . او بهكنم تا او را سجده افتادم خدا! و نزد پایهایش
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 – 9:  ۱9 مكاشفه« ) .است نبّوت روح عیسي شهادت زیرا كه كن را دارند. خدا را سجده عیسي شهادت كه برادرانت

۱0 ) 

 . همةاست نجات تاریخ محور مركزي مسیح . عیسيبودند، قرار داشت را نوید داده مسیح آمدن كه بر انبیایي نبّوت روح

. نبّوتها است همة بخش الهامعیسي  دربارة اند. شهادتداده شهادت دربارة مسیح ايگونه ، بهمقّدس كتاب قسمتهاي

 از شهادت در اینجا سخن دارند، ولي روحاني عطاي . افراد بسیاريدانست یكي نبّوت را با عطاي مسئله ننباید ای البتّه

و یا،  الف هستم من»: یابیممي  8:  ۱ شهادتها را در مكاشفه این . ما نمونةاست مسیح عیسي شخص دربارة آسماني

 «.االطالقآید، قادر عليو بود و مي هست ا كهخداوند خد گوید آنو آخر، مي اّول

 این القدسروح "كهخداوند است كند"عیسي اعتراف مسیح الوهیّت به و در اشاره اعتقاد قلبي تواند با یكمي تنها كسي

 را دارند. آنها همان قلبي مكاشفة این قرار خواهند گرفت در كنار مسیح كه كساني باشد. تمام او باز كرده را براي مسئله

 بود. یوحّنا باز كرده براي روح را دارند كه مسیح عیسي شهادت

 رساندمي سرانجام نبرد را به خداوند خود، واپسین

 وار بر اسبي، سعروسي جشن از پایان بر سر دارد، پس تاج چندین خداوند كه چگونه كه بینیممي ۱9 باب دّوم در بخش

 الهي درآورد و در چرخشت را از پاي شود تا اقواممي نازل ، بر زمینخویش در ركاب آسماني سفید و با لشكریان

 عمل جامة سان اند، به اینو جدید اخبار شده عهد قدیم گوناگون در گزارهاي كه كند. اموري را پایمال غضب انگورهاي

 .است قادر مطلق خداي و روز بزرگ هزار ساله ملكوت از برقراري نبرد پیش واپسین پوشند. اینمي

نماید، و مي و جنگ داوري عدل دارد و به نام و حق امین سوارش سفید كه اسبي و ناگاه را گشوده آسمان و دیدم»

داند. و را نمي آن كس هیچ جز خودش دارد كه مرقوم بسیار و اسمي افسرهاي و بر سرش آتش شعلة چون چشمانش

 كتان سفید و به در آسمانند، بر اسبهاي كه خوانند. و لشكرهایيخدا"مي او را"كلمة آلود در بر دارد و نام خون ايجامه

 اّمتها را بزند و آنها را به آن هآید تا بمي تیز بیرون شمشیري آمدند. و از دهانشاو مي از عقب ملبس سفید و پاك

افشرد. و بر خود مي را زیر پاي قادر مطلق خداي و خشم خمر غضب خواهد نمود و او چرخشت حكمراني آهنین عصاي

 ( ۱۶ - ۱۱:  ۱9 مكاشفه« ) .االربابو رب پادشاهان پادشاه یعني است مرقوم او نامي و ران لباس

 اكنون اند و همرا رد كرده الهي و محبّت فیض نخواهد بود، زیرا مردمان خدا دیگر خبري و محبّت ، از فیضزمان در آن

در  را كه مرغاني آواز بلند تمامي به كه ایستاده را در آفتاب ايفرشته و دیدم»بشوند:  الهي داوري باید گرفتار خشم

و  پادشاهان شوید. تا بخورید گوشت خدا فراهم عظیم ضیافت جهت گوید: بیایید و به، ميدهكنند، ندا كرپرواز مي آسمان

صغیر  ، چهغالم آزاد و چه را، چه همگان آنها و گوشت اسبها و سواران و گوشت جبّاران و گوشت ساالران سپه گوشت

 ( ۱8 - ۱7:  ۱9 مكاشفه« ) كبیر. و چه

نبرد را  آمیز، واپسینحیرت با كاربرد نمادهایي نبي شوند. حزقیالنبرد درگیر مي آنها در این و ارتشهاي زمین رؤساي

گوید: آیا تو آن كس نیستي كه در ایّام سلف به واسطة بندگانم خداوند یهوه چنین مي»كشد: تصویر مي به چنین این

بسیار نبّوت نمودند در خصوص تو گفتم كه تو را بر ایشان خواهم آورد؟  انبیاء اسرائیل كه در آن ایّام دربارة سالهاي

ام آید، همانا حّدت خشم من به بینيگوید: در آن روز یعني در روزي كه جوج به زمین اسرائیل بر ميخداوند یهوه مي

ر زمین اسرائیل خواهد ام كه هر آینه در آن روز تزلزل عظیمي دخواهد بر آمد. زیرا در غیرت و آتش خشم خود گفته

خزند و همة مردماني كه بر روي شد. و ماهیان دریا و مرغان هوا و حیوانات صحرا و همة حشراتي كه بر زمین مي

ها خواهند افتاد و جمیع حصارهاي زمین ها سرنگون خواهد شد و صخرهاند به حضور من خواهند لرزید و كوهجهان

 ( ۲0 - ۱7:  39 حزقیال« ) منهدم خواهد گردید.
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دارند، دستگیر و  عهده را به مذهبي رهبري و دیگري سیاسي حاكمیّت یكي ، كهجهان برجستة دو شخص زمان در آن

 بودند تا با اسب شده را جمع ایشان و لشكرهاي زمین و پادشاهان وحش و دیدم»شوند: مي افكنده آتش در دریاچة زنده

را  آنها آناني كرد تا بهظاهر مي او معجزات پیش كه با وي كاذب گرفتار شد و نبي كنند. و وحش او جنگسوار و لشكر 

 كبریت به شده افروخته آتش دریاچة به هر دو، زنده كند. این پرستند، گمراهاو را مي را دارند و صورت وحش نشان كه

 ( ۲0 - ۱9 : ۱9 مكاشفه« ) شدند. انداخته

 به شیطان الهام و تحت شمال از سمت كه نظامي نیروهاي نخواهد بود. همة خبري نبرد از اسیر و فراري در این

 سوار بیرون اسب از دهان كه شمشیري به و باقیان»خواهند شد:  فرستاده نیستي كام برند، بهمي یورش عبرانیان

 ( ۲۱:  ۱9 مكاشفه« ) سیر گردیدند. ایشان از گوشت مرغان تمامي شدند و آمد كشتهمي

و بر  و گوگرد بر او و بر افواجش و آتش سخت و تگرگ سیّال رسانید. و باران خواهم بر او عقوبت و با وبا و خون»

 خواهم و معروف و قّدوس بسیار معّظم يرا در نظر اّمتها بارانید. و خویشتن باشند خواهممي با وي كه بسیاري قومهاي

 ( ۲3 - ۲۲:  38حزقیال «             ) .هستم یهوه من كه نمود و خواهند دانست
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 شودفصل بیستم: شیطان در بند می

 شهیدان شدن با زنده اّول قیامت پایان

 هزار ساله در سلطنت جهاني و آشتي صلح برقراري

 و در چاه گرفتار شده كنند. ويمي خدا اشاره و مخالف و دشمن منشأ بدي ، آنشیطان سرنوشت به ۲0 باب آیات اّولین

 بر دست بزرگ را دارد و زنجیري شود و كلید هاویهمي نازل از آسمان را كه ايفرشته و دیدم»شود: مي انتها افكندهبي

در بند نهاد. و او را  هزار سال ، او را تا مّدتباشد، گرفتار كردهمي و شیطان ابلیس را كه . و اژدها و مار قدیماست وي

 رسد؛ و بعد از آن انجام به هزار سال نكند تا مّدت ، مهر كرد تا اّمتها را دیگر گمراهو در را بسته انداخت هاویه به

 ( 3 - ۱ : ۲0 مكاشفه« ) یابد. خالصي باید اندكيمي

خواهند  افكنده زمین به عروس شدن از ربوده او پس روان و دنباله شیطان كردیم مشاهده ۱۲ در باب طور كه همان

مورد  نیز در این شود. اشعیاء نبيمي انتها انداختهبي چاه و به شده رانده از زمین وي كه بینیمشد. در اینجا مي

 را كه خداوند نیروهایي كه است ( آمده ۲3 - ۲۱:  ۲4) اشعیا  اشعیاء نبي گذارد. در كتابدر اختیار ما مي را اّطالعاتي

مانند  اند، سزا خواهد داد. آنانخداوند شوریده علیه را كه زمین روي قدرتمندان بلند هستند و هم چنین در مكانهاي

خدا در  نویسد كهمي فرا برسد. پولس خواهند شد تا روز محاكمه هستند نگهداري زنداني چال در سیاه كه اسیراني

سازد. ) همه رسوا مي و پیش كرده سالح آنها را خلع پیروز شد. وي و فرمانروایان آسماني قدرتهاي ، بر تماممسیح

 همین برند. بهسر مي باال به در مكانهاي م چنانه دشمن خورده شكست حاضر قدرتهاي در حال ( ولي ۱5:  ۲ كولسیان

با  بلكه نیست و جسم با خون گرفتن ما را كشتي زیرا كه»خواند: فرا مي نبرد روحاني را به ایمانداران پولس دلیل

 ( ۱۲:  ۶ افسسیان« ) .آسماني در جایهاي شرارت روحاني و با فوجهاي ظلمت این ریاستها و قدرتها و جهانداران

خواهند شد.  واقع هزار ساله سلطنت از برقراري آمد قبل دو پیش شود. اینمي اشاره آینده آمد مهم دو پیش به 4 در آیة

 اند اخبارشهید شده بزرگ مصیبت در زمان كه افرادي قیامت شود، سپسمي اشاره داوري وقوع ، بهنخست در وهلة

 عیسي شهادت به جهت را كه آناني شد و دیدم نفوس داده حكومت ایشان و بر آنها نشستند و به و تختها دیدم»شود: مي

خود  و دست او را بر پیشاني نكردند و نشان را پرستش و صورتش را كه وحش شدند و آناني خدا سر بریده و كالم

 ( 4:  ۲0 مكاشفه« ) كردند. سلطنت هزار سال مسیح شدند و با زنده نپذیرفتند كه

 از ربوده پس بیست باب مكاشفه ، زیرا وقایعاست نشده شدن و ربوده عروسي جشن به اياشاره هیچ گزاره در این

وجود دارد.  خدا هماهنگي كالم قسمتهاي در همة كه كنیممي . مالحظهخواهند پیوست وقوع به عروسي و جشن شدن

خواهند  وفادار و امین بزرگ مصیبت . آنها در زماناست شده ارائه بیست ، در بابشهیدان دربارة روشنگري آخرین

 كنند.مي خودداري وي صورت و پرستش وحش عالمت ماند و از پذیرش

 هزار ساله سلطنت از برقراري پیش شود كهمي صحبت اياكمهدارد. در اینجا از مح مقدماتي ، جنبةذكر شده داوري

شوند و مي زنده مردگان نهایي . در داورياست سفید نیز معروف تخت داوري به كه نهایي داوري شود، نهمي انجام

 گیرند. قرار مي مورد داوري سپس

تا كرسیها برقرار شد و  كردمو نظر مي»كند: مي نیز اشاره 4:  ۲0 همكاشف داوري ، بهخویش خاص با عبارت دانیال

 آن و چرخهاي آتش هاياو شعله و عرش پاك پشم مثل سرش سفید و موي برف او مثل فرمود و لباس جلوس قدیم االیّام

كردند و كرورها مي هزار او را خدمت ارانآمد. هز ، از پیش روي او بیرونشده جاري از آتش بود. نهري ملتهب آتش

 ( ۱0 – 9:  7 دانیال« ) بر پا شد و دفترها گشوده گردید. بودند. دیوان ایستاده حضور وي كرور به
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، است از كار افتاده پیرمردي وي كه نیست معني این شود، بهمي داده ( نشان االیّام ) قدیم پیرمردي خدا در سیماي وقتي

ارجمند و سفید  پیرمردي داور، در سیماي عنوان خدا به . بلكهسرانجامي دارد و نه آغازي نه . وياست زیرا خدا روح

 ، برايدر گذشته . داوراناست هستي جهان نهایي خدا مرجع دارد كه از آن تصویر حكایت شود. اینمي داده نشان موي

 خداوند خدا به كه است تصویر این این از ارائة گذاشتند و هدفبر سر مي سفیدي گیسخود، كاله مرجعیّت دادن نشان

 شود. داده نشان هستي شخصیّت ترینو بزرگ نهایي مرجع عنوان

از  پیش كه است حسابي ، واپسینداوري این آید كهبر مي ، چنینو مكاشفه دانیال در كتب مربوطه هايگزاره از مطالعة

 به پردازد، نهمي مرحله این به مربوط جزئیات خود به در كتاب نبي گیرد. دانیالمي صورت اتمام رو به دورة این پایان

 شاخ آن كه تكبّرآمیزي سخنان سبب و به نظر كردم آنگاه»پیوندد: مي وقوع به هزار ساله از سلطنت پس كه حوادثي

 سلطنت شد. اّما سایر وحوش تسلیم مشتعل آتش ، بهگردیده شد و جسد او هالك كشته وحش تا آن نگریستم . پسگفتمي

پسر  مثل و اینك نگریستم شب شد. و در رؤیاي داده ایشان به و وقتي عمر تا زماني درازي گرفتند، لكن را از ایشان

 او داده به و ملكوت و جالل آوردند. و سلطنت حضور وي رسید و او را به االیّام آمد و نزد قدیم آسمان با ابرهاي انسان

 او زایل و ملكوت است زوالو بي جاوداني او سلطنت نمایند. سلطنت قومها و اّمتها و زبانها او را خدمت شد تا جمیع

 (۱4 - ۱۱:  7 دانیال « )نخواهد شد.

 خود جلوس جالل و بر تخت آراسته خویش قّوت كرد، به مكشوف پسر انسان عنوان را به خویشتن كه مسیح عیسي

، خود خواهد نشست جالل بر كرسي آید، آنگاه خویش مقّدس مالئكة خود با جمیع در جالل پسر انسان اّما چون»كند: مي

میشها را از بزها جدا  شبان كه قسمي كند بهشوند و آنها را از هم دیگر جدا مي اّمتها در حضور او جمع و جمیع

 ( 3۲ - 3۱:  ۲5 متي« ) كند.مي

 هب دانیاِل نبي . در رؤیاياست نكرده دفتر حیات به اياشاره هیچ شدند. ولي كتابها گشوده خود دید كه در رؤیاي دانیال

 این . در شرحاست شده معیّن و فصل زمان چون از اصطالحاتي عمر آنها با استفاده مّدت شود كهمي اشاره وحوشي

 را دریافت ابدي و ملكوت و جالل یابد و در آنجا سلطنتبار مي االیّام قدیم پیشگاه به پسر انسان كه است رؤیا آمده

 باب . در دانیالكامالً آشكار است و در متي دانیال در رؤیاي نبّوت ابد پایدار خواهد بود. بافت تا به هك كند، ملكوتيمي

 آسماني پذیرد و ملكوتمي زوال جهان این حكومتهاي تمامي شود، سپسمي اشاره بزرگ مصیبت و نیم سال سه به هفت

 شود.قرار ميپایدار، بر صورتي به در زمین

زمانها و  نمودن و قصد تبدیل خواهد ساخت را ذلیل اعلي حضرت و مقّدسان خواهد گفت اعلي ضد حضرت به و سخنان»

بر پا خواهد شد  دیوان خواهند شد. پس او تسلیم دست بهزمان و نصف و دو زمان تا زماني خواهد نمود و ایشان شرایع

در زیر  كه مملكتي و حشمت و سلطنت خواهند نمود. و ملكوت و تلف انتها تباه را تا به ، آناز او گرفته او را و سلطنت

او را  ممالك و جمیع است جاوداني او ملكوت ملكوت خواهد شد كه داده اعلي حضرت مقّدسان قوم به آسمانهاست تمامي

از  شوند، زیرا سخننمي مربوط نهایي داوري به مسائل ( این ۲7 - ۲5:  7 دانیال « )خواهند نمود. و اطاعت عبادت

 جدید خواهد بود. جدید در زمیني تحّولي

 . موضوعآتش در دریاچة بازگشتبي از سقوط و نه است رفته سخن همگاني از قیامت ، نهمقّدس از كتاب گزاره در این

خود را صادر  رأي جهان ممالك موجود بین اختالفات بپردازد و درباره داوري . او باید بهاستپسر انسان ، گزاره این

 برقرار خواهد شد. در زمین پسر انسان آسماني ملكوت كند. سپس

 نیز گشوده دفتر حیات ود، بلكهشباز نمي كتابي تنها هیچ كند. در آنجا نهمي نیز صدق 3۱:  ۲5 متي دربارة مسئله همین

، اشتباه به خواهد شد. بسیاري گشوده نهایي داوري دفتر در زمان این آموزد كهما مي به مقّدس كتاب نخواهد بود. چون

 این آید كهبر مي چنین از متن دانند، وليمي سفید یكي تخت در پیشگاه نهایي را با داوري مقّدسي كتاب دو گزاره این

 نشده افراد اشاره داوري باشید، در اینجا به كرده دقّت چنان كه كنم اضافه راستا مایلم . در ایناست غلط تفسیر از اساس
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دران پسر برا به بزرگ مصیبت در زمان خاطر این كه به اقوام از این اي. دستهاست اقوام از داوري سخن بلكه است

 آنان به كه در برابر ظلمي خاطر سكوت دیگر به ايگیرند و دستهمي اند پاداشكرده كمك عبرانیان به ، یعنيانسان

 یك عنوان به نه خاطر مسیح همین گیرد، بهمي صورت ملكوت از برقراري پیش داوري خواهند شد. این شود مجازاتمي

 راست طرف اصحاب ( به) ملك  پادشاه آنگاه»سازد: مي را مخاطب اقوام كه است بزرگ پادشاه عنوان به بلكه قاضي

گیرید ...  میراث ، بهاست شده شما آماده براي عالم از ابتداي را كه و ملكوتي از پدر من یافتگان بركت گوید: بیایید اي

 صحبت هزار ساله ( در اینجا از پادشاهي 40و   34:  ۲5 متي...« ) گوید  ایشان جواب داور ( در ) نه پادشاه

 ( ۲5:  ۱5 قرنتیان ) اّول از ابدیّت. شود، نهمي

را  بسیاري خواهد نمود و قومهاي و او اّمتها را داوري»كند: مي الذكر را توصیففوق ، داوريعبارت با این اشعیاء نبي

بر  و اّمتي ها خواهند شكستاّره را براي خویش هايو نیزه گاوآهن خود را براي شمشیرهاي خواهد كرد و ایشان بیهتن

 ( 4:  ۲اشعیا « ) .را نخواهند آموخت شمشیر نخواهد كشید و بار دیگر جنگ اّمتي

خواهند كرد:  را داوري اسرائیل گانةدوازده قبایلدر كنار خداوند خواهند بود و  رسول ، دوازدهداوري این در زمان

 بر كرسي پسر انسان كه اید، در معاد وقتينموده مرا متابعت شما كه گویمشما مي به : هر آینهرا گفت ایشان عیسي»

 ( ۲8:  ۱9 متي« ) ید نمود.خواه داوري اسرائیل سبط ، بر دوازدهنشسته كرسي دوازده خود نشیند، شما نیز به جالل

خواهند  بر آنها فرمان خواهند كرد و سپس ، اّمتها را داوريخود نشسته از اّمتها هستند، بر تختهاي كه خدایي مردان

« ) نیستید؟كمتر  مقّدمات یابد، آیا قابل خواهند كرد؛ و اگر دنیا از شما حكم ، دنیا را داوريمقّدسان دانید كهیا نمي»راند: 

در  عروسي جشن به مربوط پیوندد. حوادثمي وقوع به مناسب چیز در زمان ( در نظر خدا همه ۲:  ۶ قرنتیان اّول

هر  ترتیب این . بهخواهند پیوست وقوع نیز در موعد خود به هزار ساله سلطنت به مربوط هايخود و وعده زمان

 خود بر پا خواهد شد. مناسب در زمان داوري

 را داشته اشتیاق باید این خواهند بود. هر ایمانداري سهیم و در ملكوت شده اّول قیامت مشمول بزرگ مصیبت شهیدان

 شدگان در شمار دعوت كه آناني هستند و چه عروس جزو برگزیدگان كه آناني وفادار بماند. چه مرگ تا زمان باشد كه

 گیرند.مي خود پاداش و وفاداري خاطر امانت ، بهكلیسا قرار دارند. همه

توانند امیدوار باشند كنند، مي شركت آسماني شوند تا در جشننمي نیستند و ربوده جزء برگزیدگان كه ایمانداراني همة

 باب مكاشفه دّوم بخش به بشوند. ) ر.ك سهیم هزار ساله ، در سلطنتبزرگ خود در مصیبت امانت حفظ در صورت كه

7 ) 

( در  ۱۱ - 9:  ۶ برسند. ) مكاشفه شهادت به دیگرشان قطارانماندند تا هم باید منتظر مي مهر پنجم یهودي شهیدان

داشتند  كه خدا و شهادتي مكال براي را كه آناني نفوس»... : شویم"رو به رو ميكلیدي"نفوس با واژة دو گزاره این

 خدا سر بریده و كالم عیسي شهادت جهت به را كه آنانينفوس و دیدم»... ( و  9:  ۶ مكاشفه« ) بودند. شده كشته

رد ) گیمي صورت شدن ربوده هنگام به كه ( و قیامتي ۲7 باب ) متي مسیح عیسي ( قیام 4:  ۲0 مكاشفه...« ) شدند 

 ) مكاشفه هزار ساله سلطنت از برقراري پیش مردگان شدن ( و زنده 4 باب تسالونیكیان و اّول ۱5 باب قرنتیان اّول

هزار  تا آغاز سلطنت مسیح ظهور اّول از زمان كه كساني دیگر همة بیان دهند. بهمي را تشكیل اّول ( قیامت ۲0باب

 هستند. اّول شوند، جزو قیامتيم ، زندهساله

از  كه كسي است و مقّدس . خوشحالاّول قیامت است رسید. این اتمام به نشدند تا هزار سال زنده و سایر مردگان»

 با او سلطنت خواهند بود و هزار سال خدا و مسیح كاهنان ندارد بلكه تسلّط ثاني دارد. بر اینها موت قسمتي اّول قیامت

كنند،  شركت اّول قرار بود در قیامت كه تعداد افرادي هزار ساله ( در آغاز سلطنت ۶ - 5:  ۲0 مكاشفه« ) خواهند كرد.

 كوتاه زماني برهة در یك قرار است آن چه 9 - 7 رسد. در آیاتمي پایان به اّول قیامت ترتیب شود و به اینمي تكمیل
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 از زندان رسد، شیطان انجام به هزار سال و چون»شود: مي زیر توصیف دهد، با عبارات رخ هزار ساله از سلطنت پس

كند و  را گمراه و ماجوج جوج جهانند، یعني در چهار زاویه را كه رود و اّمتهایي تا بیرون خواهد یافت خود خالصي

و  مقّدسین ، لشكرگاهبرآمده جهان . و بر عرصةدریاست ریگ چون عدد ایشان آورد كه فراهم جنگ جهت را به ایشان

 «را بلعید. ، ایشانفرو ریخته خدا از آسمان از جانب آتش كردند. پس را محاصره شهر محبوب

 و صفا زندگي در صلح با هم را كه شود، اقواميآید و از قید آزاد ميانتها بر ميبي از چاه شیطان این كه محض به

گیرد. با مي خدا شكل علیه كه است بشریّت شورش واپسین دهد. اینمي سوق شورش و آنها را به داده كردند، فریبمي

 كردند و آشتيبا خدا برقرار ن شخصي بهرهمند بودند، رابطة صلح هزار ساله سلطنت از بركات اقوام این وجود این كه

 و فریفته انگیز پروردگار، شیطانهراس داوري خاطر از خدا جدا ماندند. البتّه همین را هرگز نپذیرفتند و به در مسیح

 سازد.را گرفتار مي شدگانش

فرو  از آسمانخدا  از جانب آتش كردند. پس را محاصره و شهر محبوب مقّدسین ، لشكرگاهبر آمده جهان و بر عرصة»

 و نبي وحش كه شد، جایي انداخته و كبریت آتش دریاچه كند، بهمي را گمراه ایشان كه را بلعید. و ابلیس ، ایشانریخته

 در مكاشفه طور كه ( همان ۱0 – 9:  ۲0 مكاشفه« ) خواهند كشید. روز عذاب تا ابداآلباد شبانه هستند؛ و ایشان كاذب

 ، وحششیطان كه تثلیثي اتّحاد عجیب بودند. این آتش در دریاچه از پیش كاذب و نبي ، وحشاست شده عنوان ۱9:  ۲0

 ناپدید خواهند شد. در ابدیّت آتش نفوذ آنها قرار گرفتند در دریاچة تحت كه دادند، با كساني تشكیل ، با همكاذب و نبي

 شنید. خواهیم چیزي دید و نه خواهیم چیزي آنها دیگر نه دربارة

 نهایي و داوري دّوم قیامت

بزرِگ سفید  تختي و دیدم»ندارد:  توضیح به ، نیازيكتاب مقّدس از متون بسیاري بر خالف كه گویا است چنان متن این

 را خرد و بزرگ نشد. و مردگان یافت آنها جایي و براي گریخت و زمین آسمان وي از روي كه نشسته را بر آن و كسي

 و بر مردگان است دفتر حیات شد كه دیگر گشوده دفتري بودند؛ و دفترها را گشودند. پس ایستاده تخت پیش كه دیدم

 بودند باز داد؛ و موت در آن كهرا  . و دریا مردگانياست در دفترها مكتوب از آن چه ایشان اعمال شد، به حسب داوري

 به اموات و عالم . و موتیافت حكم اعمالش به حسب در آنها بودند باز دادند؛ و هر یكي را كه مردگاني اموات و عالم

 دریاچة نشد، به یافت مكتوب در دفتر حیات . و هر كهآتش دریاچة ، یعنيثاني موت است شد. این انداخته آتش دریاچة

 ( ۱5 - ۱۱:  ۲0 مكاشفه« ) گردید. افكنده آتش

 به خویش حیات . آنها در زماناست ذكر شده حیات آنها در كتاب اسم پیدا خواهند شد كه افرادي نهایي داوري در هنگام

 خود بكشد. مرگ كام تواند آنها را بهنمي مدوّ  خاطر مرگ اند و به اینجاوید برخوردار شده خدا از حیات فیض واسطة

 تریتب شود. به اینمي خارج از جان ، روحدّوم مرگ در هنگام شود، وليجدا مي از تن جان گیرد كهمي صورت زماني

آنها  پسر نیز، هر دوي جان ، هم چنینپدر است جان اند چنان كهمن جانها از آن همة اینك»: شود كهمي محقّق كالم این

. خدا نیست از فرامین تنها تخّطي ( گناه 4:  ۱8 حزقیال« ) ورزد او خواهد مرد. گناه كه باشند. هر كسيمي من از آن

و  كرده هگنا ، همهاست آمده در كتاب طور كه ، زیرا هماننیست هم قادر مطلق پیشگاه به تقصیر شخصي یك مفهوم به

 از این»: است فرموده چنین گناه این شود. خداوند دربارةتأكید مي ایمانيبي بر گناه اند. بلكهخدا قاصر شده از جالل

« ) خود خواهید مرد. در گناهان هستم من خود خواهید مرد،زیرا اگر باور نكنید كه در گناهان كه شما گفتم به جهت

 تام رهایي به ایمان كند. پاداشمي زندگي ایمانيدر بي شود كهمي كسي مرگ مسبّب ایمانيبي ( گناه ۲4 : 8یوحنّا 

 .جاوید است و حیات كامل از بخشش عبارت

 مسیح به ایمان واسطة ما تنها به كه است مفهوم به این . ایناست شده ما مكشوف نجات براي خدا تنها در مسیح

 است ما داده به جاوداني خدا حیات كه است این شهادت و آن»: كشد برهیمرا مي انتظار بشریّت كه از هالكتي توانیممي
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 اّول« ) .است را نیافته پسر خدا را ندارد، حیات را دارد و آن كه پسر را دارد حیات . آن كه، در پسر اوستحیات و این

 ( ۱۲ - ۱۱:  5یوحنّا 

 در زمان كه كارهایي باید در حضور خدا حاضر شوند. آنها بر حسب اند، روزيكرده زندگي در زمین كه انسانهایي همة

 كه كساني و هم چنین مسیح به ، ایماندارانجمع خواهند شد. در این اند، داوريشده مرتكب زمین خود بر روي حیات

، در است نشده ثبت حیات آنها در كتاب اسم كه كساني و همة بیاورند حضور خواهند داشت ایمان وي نشدند به حاضر

نخواهند  . آنها دیگر دیدهنیست از حیات اثري هیچ در آن كه است دّوم مرگ همان خواهند شد. این انداخته آتش دریاچة

 .خود خواهد داشت را با فرزندان ايتازه خدا شروع شد. سپس
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 فصل بیستم و یکم: مژده دربارة آسمان جدید و زمین جدید

 جدید اورشلیم شكوة

 شدگان تباه هولناك سرنوشت

 د و آنگاهشومي حل در ابدیّت ، زماننهایي بعد از داوري صلهدارد. بالفا تعلّق ۲0 باب بافت بیشتر به ۲۱ باب آیة اّولین

 و زمین اّول آسمان جدید، چون كه جدید و زمیني آسماني و دیدم»خواهد شد:  محقّق است اخبار شده در كالم كه آن چه

 ( ۱:  ۲۱ مكاشفه«     ) باشد.و دریا دیگر نمي درگذشت اّول

جدید  جدید و زمیني آسماني من زیرا اینك»بود:  دادهجدید را  جدید و زمین آسمان نوید یك اشعیاء نبي زبان خداوند به

 ( ۱7:  ۶5اشعیا « ) .خاطر نخواهد گذشت بیاد نخواهد آمد و به پیشین آفرید و چیزهاي خواهم

 جدید و زمین او، منتظر آسمانهاي وعدة حسب به ولي»نویسد: كند و ميتأكید مي مسئله نیز بر همین رسول پطرس

 ( ۱3:  3 پطرس دّوم« ) خواهد بود. ساكن عدالت در آن كه دید هستیمج

 در آغاز سلطنت جدید كه اورشلیم توصیف به شود و در ادامهجدید را متذّكر مي جدید و زمین آسمان یوحنّا در ابتدا وعدة

 دهد. در متنمي عصر نیز توضیح در این زندگي یفیّتك تبدیل دربارة پردازد. ويشود، ميمي نازل از آسمان هزار ساله

در  زمین وضعیّت توصیف به ۲5 -۱8 در آیات بعد از آن نویسد و بالفاصلهجدید نیز مي و زمین آسمان باال اشعیا دربارة

 ۱00از افراد در  اهند شد و بعضيها باز متولّد خوبّچه كه است آمده متن پردازد. در اینمي هزار ساله سلطنت زمان

 كه است مفهوم به این . اینها را بنا خواهند كرد و تاكستانها را خواهند كاشتخواهند شد، خانه جوان مرگ سالگي

 . بهستدیگر آزاد نی شیطان كه تفاوت ، با اینخواهد داشت ادامه هزار ساله سلطنت در دورة زمین ساكنان براي زندگي

 ( ۲5:  ۶5و  ۶:  ۱۱كنند. ) اشعیا  زندگي توانند با هممي و بّره خاطر گرگ همین

 زمان به مربوط شود كهمي صحبت اشعیا از دستوراتي خواهند بود. در متن جدید جاري خدا در زمین جاویدان فرامین

 خداوند به پرستش براي و در هر سّبت ماه ُغّرة باید در زمان هر انساني كه است از آن صحبت عبارتي هستند. به

 بیرون و ایشان»نخواهد بود:  دیگر خبري است ذكر كرده اشعیا در كتاب كه جدید از آن چه حضور او برسد. در زمین

 ایشان نخواهد مرد و آتش ایشان خواهند كرد زیرا كرم اند مالحظهشده عاصي بر من را كه مردماني ، الشهايرفته

 نیز به 48:  9 ( خداوند در مرقس ۲4:  ۶۶اشعیا « ) خواهند بود. بشر مكروه نزد تمامي نخواهد شد و ایشان خاموش

زیر،  جدید بلند نخواهد شد. در متن آسمان سوي به مذبحي از هیچ دودي جدید هیچ كند. در زمینمي اشاره نبّوت همین

 اورشلیم و شهر مقّدس»نویسد: مي چنین در ادامه رایي شد. یوحنّاي قائل جدید تفاوت جدید و آسمان اورشلیم باید میان

. و است شوهر خود آراسته براي كه عروسي چون شود، حاضر شدهمي نازل خدا از آسمان از جانب كه جدید را دیدم

او  قومهاي خواهد بود و ایشان ساكن و با ایشان است خدا با آدمیان خیمة : اینكگفتمي كه شنیدم نبلند از آسما آوازي

 خواهد كرد. و بعد از آن پاك از چشمان ایشان خواهد بود. و خدا هر اشكي ایشان خداي خواهند بود و خوِد خدا با ایشان

 ( 4 - ۲:  ۲۱ مكاشفه« ) .در گذشت اّول چیزهاي دیگر رو نخواهد نمود زیرا كه و درد و ناله نخواهد بود و ماتم موت

شود.  توّجه ظریف نكتة یك به است . الزماست یكي با عروس شود كهمي داده ما نشان جدید به ابتدا اورشلیم متن در این

 مسكن ، كهصهیون با كوه زمیني دیگر اورشلیم و از طرف است عروس مسكن جدید قرار دارد، كه اورشلیم طرف از یك

 گروه از كدام داد كه تشخیص تواندهد، ميمي ارائه مقّدس كتاب متن كه دقیقي توصیفهاي به . با توّجهاست اسرائیل

 از اورشلیم سخن و هر بار كه است عروس -شود، منظور كلیسا مي جدید اشاره اورشلیم به شود. هر بار كهمي صحبت

 كرد. معطوف اورشلیم را به ، باید توّجهاست زمیني
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و  فرشتگان از محفل شمارهجنود بي و به سماوي اورشلیم حي یعني و شهر خداي صهیون جبل اید بهجسته تقّرب بلكه»

 ( ۲3 – ۲۲:  ۱۲ عبرانیان...« ) د مكتوبن در آسمان كه زادگانينخست كلیساي

 را كه و ستري است قومها گسترده بر تمامي را كه روپوشي كوه و در این»: است آمده چنین زمیني اورشلیم دربارة

 را از چهرهاشكها  و خداوند یهوه را تا ابداآلباد نابود خواهد ساخت خواهد كرد. و موت پوشاند تلفاّمتها را مي جمیع

 – 7:  ۲5اشعیا « ) .است خواهد كرد زیرا خداوند گفته رفع زمین تمامي را از روي خویش خواهد نمود و عار قوم پاك

8 ) 

بّره ]  به عنوان زوجة ، از عروسعروسياز جشن  پس         G U N H و  یوناني اصلي در متن

 بّره عروس فقط ، ويعروسي از جشن . قبلاست [ یاد شده مترجم - انگلیسي رجمةدر ت 

 به فهم قابل نمادهاي شود. این( یاد ميشریف  ) ترجمة  بّره زوجة عنوان از كلیسا به عروسي از جشن پس ، ولياست

 خود، یعني در منزل نوبران ، گروهشدن ربوده دهند. در زمانمي خر نجات در تاریخ تحّوالتي چه دهند كهمي ما نشان

 رابطة در نوع مسئله هستند. این یكي جدید در متن و اورشلیم خاطر عروس همین شوند. بهمي جدید ساكن اورشلیم

 كند.مي نیز صدق و اسرائیل زمیني اورشلیم

 سلطنت شروع ، در زماناست گزیده سكني در آن كه دامادي همراه به آسماني ، اورشلیماست شده عنوان كه همان گونه

 صحبت دو وضعیّت شود. از اینمستقر مي زمیني اورشلیم شناور در باالي حالت و به فرود آمده از آسمان هزار ساله

قرار  انساني شود خدا بر فراز مسكنهايمي اشاره كه ند. زمانيبك عمل دو حوزه خدا در این شود، زیرا قرار استمي

 : اینكگفتمي كه شنیدم بلند از آسمان و آوازي»وجود ندارد:  تناقضي هیچ است آدمیان خدا در میان كه با زماني گرفته

 ایشان خداي او خواهند بود و خوِد خدا با ایشان قومهاي خواهد بود و ایشان ساكن و با ایشان است خدا با آدمیان خیمة

 ( 3:  ۲۱ مكاشفه« ) خواهد بود.

 را خدمت او وي روز در هیكل خدایند و شبانه تخت روي پیش جهت از این»: است آمده چنین ۱5:  7 در مكاشفه

 او نشان به روح كه نیز در رؤیایي اشعیاء نبي» بر پا خواهد داشت. ، خیمة خود را بر ایشاننشین تخت كنند و آنمي

ابر و دود در روز و  و بر محفلهایش صهیون كوه مساكن خداوند بر جمیع»كند: مي را مشاهده وضعیّت دهد، همینمي

 ( 5:  4یا اشع« ) خواهد بود. پوششي آن جالل خواهد آفرید، زیرا كه بر تمامي در شب مشتعل آتش درخشندگي

وجود ندارد. در مورد  تناقضي هیچ آیات این خواهد شد. بین ، محقّقخواستخدا از ابتدا مي طوركه چیز همان همه

و در كنار  خدا در میان كه است شده دیگر نوشته ايعّده خواهد شد و براي خدا بر فراز آنها ساكن كه است آمده ايعّده

بر فراز آنها قرار خواهد  آسماني خواهند بود، اورشلیم ساكن زمیني در اورشلیم كه كساني بود. از دیدگاهآنها خواهد 

 این همة كه است ضروري نكته این به خود خواهند دید. توّجه را در پایین زمیني ، اورشلیمپیروزمندان ، وليگرفت

 كرد. بررسي خودشانمورد نظر  را باید در بافت مطالب

 خدا، حضرت ملكوت برقراري در زمان . وليخود هست خاصان و در درون در كنار، در میان خداوند در روح اكنون هم

خدا،  را بر فراز خود خواهند دید. جالل وي دیگران كه ، در حاليخواهد داشت حضور مرئي خاص گروهيدر میان  حق

 خواهد راند. فرمان خود بر سرتاسر گیتي خاصان همراه به پادشاه خواهد كرد و او در مقام را پر زمین

« ) .است و راست امین كالم این ، زیرا كه: بنویس. و گفتسازمچیز را نو مي همه : الحالگفت نشین تخت و آن»

 ما تضمین به كالم این وجود ندارد. پایداري شك براي جایي در آن ، كهما است مطلق خدا مرجع ( كالم 5:  ۲۱ مكاشفه

و در خداوند  فراتر گذاشته دارد، پا را از شك ایمان كه و خواهد شد. كسي شده خدا محقّق گفته چیز طبق همه دهد كهمي

را در وجود  خدا یقین ترتیب این . بهخدا است كالم تجلّي حاصل ندارد، بلكه منشأ انساني یقین یابد. اینمي استراحت

 سازد. مي جاري ایمانداران
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و یا و ابتدا و انتها  الف شد! من : تمامباز مرا گفت»دهد: ندا در مي كند، چنینمي گوید و عملمي ، آن كهقادر مطلق

 چیز از او سرچشمه ( همه ۶:  ۲۱ مكاشفه« ) داد. خواهم فت، محیات آب باشد، از چشمة تشنه هر كه به . منهستم

و »شد:  آفریده خاطر جاللش به او، یعني وسیلة او و به چیز در او، براي یابد. زیرا همهمي سرانجام گیرد و در ويمي

 ( 7:  ۲۱ مكاشفه« ) خواهد بود. بود و او مرا پسر چیز خواهد شد، و او را خدا خواهم همه آید، وارث غالب هر كه

اند. آنها در كرده كلیسا را تصاحب هفت هايوعده هستند كه ، پیروزمندانيمخاطبان آید كهبر مي زیر چنین آیات از بافت

هستند.  مسیح راستین كنند. آنها هم ارثانمي مذكور در عهد جدید را تصاحب هايخدا، وعده وارثان عنوان ، بهموقع آن

 ( ۱7:  8 ) رومیان

. است شده خدا صحبت و دختران پسران مخصوص و صفات ویژگیها، مقام ، دربارةكتاب مقّدس گوناگون هايدر گزاره

د، خواهید بو و دختران بود و شما مرا پسران و شما را پدر خواهم»خواهد شد:  آنها محقّق پروردگار دربارة سخن این

 پسران شوند، ایشانمي خدا هدایت از روح كه زیرا همة كساني( » ۱8:  ۶دّوم قرنتیان« ) گوید.مي خداوند قادر مطلق

خود نپذیرفتند، آنها  خدا را براي نقشة شود كهمي اشاره افرادي به  8:  ۲۱ ( در مكاشفه ۱4:  8 رومیان« ) خدایند.

 فدیه و خداوند را خار شمردند. سرانجاِم آنها با سرانجام را رد كرده گفتند؛ نجات خدا سخن المبر خدا شوریدند، بر ضد ك

و  و زانیان و قاتالن و خبیثان ایمانانو بي ترسندگان لكن»: است آمده افراد چنین این . دربارةاست متفاوت شدگان

 خواهد بود. این و كبریت آتش به شده افروخته در دریاچه ایشان ، نصیبدروغگویان و جمیع پرستانو بت جادوگران

 ( 8:  ۲۱ مكاشفه« ) .ثاني موت است

 به طور كلي به بلكه است نشده صحبت و دروغگویان پرستان و بت و جادوگران ، تنها از آدمكشانآیات در این

. است كرده متجلّي آنها، خود را شخصاً در مسیح نجات خدا براي واستند باور كنند كهشود. آنها نخمي اشاره ایمانانبي

 توصیف او، چنین اقدس را با ذات راستین خداي یگانه به ایمانگویا، برخورد افراد بي بس در عبارتي رسول یوحنّاي

، است نیاورد، او را دروغگو شمرده خدا ایمان به دارد و آن كه آورد، در خود شهادت پسر خدا ایمان به آن كه»كند: مي

 و انسان است ( خدا حق ۱0:  5یوحّنا  اّول« ) .است نیاورده ، ایماناست خدا دربارة پسر خود داده كه شهادتي زیرا به

 را به حق یگانة صورت در غیر این آورد، چونيم خدا ایمان كلمة به كه كسي حال ( خوشا به 4:  3 دروغگو ) رومیان

اّما آگاه هستیم كه پسر خدا آمده است تا حق را »كند. یوحنّا از ایمانداران حقیقي این گونه یاد مي كند: مي متّهم دروغ

 ( ۲0:  5اّول یوحنّا « ) بشناسیم و در حق یعني در پسر او عیسي مسیح هستیم. اوست خداي حق و حیات جاوداني.

 جدید اورشلیم كیفیّت

 : بیا تا عروس، گفتساخته را دارند، آمد و مرا مخاطب آخرین بالي پر از هفت پیاله هفت كه فرشته هفت از آن و یكي»

 نمود كه من ا بهر اورشلیم بزرِگ بلند برد و شهر مقّدس كوهي ، بهمرا در روح . آنگاهدهم تو نشان را به بّره منكوحة

 . و دیواريبلورین یشم مانند جواهر گرانبها، چون خدا را دارد و نورش شود، و جاللمي خدا نازل از جانب از آسمان

 دوازده نامهاي كه است مرقوم و اسمها بر ایشان فرشته ۱۲ها دارد و بر سر دروازه دروازه ۱۲و بلند دارد و  بزرگ

. و دروازه سه و از مغرب دروازه سه و از جنوب دروازه سه و از شمال دروازه سه باشد. از مشرق اسرائیلبني سبط

 ( ۱4 – 9:  ۲۱ مكاشفه« ) .است بّره رسول دوازده اسم دارد و بر آنها دوازده اساس دیوار شهر دوازده

مانند جواهر گرانبها،  خدا را دارد و نورش و جالل»آید: فرود مي سماناز آ كه جدید است از اورشلیم در اینجا سخن

 پدر قوم ۱۲ ها اسامي. بر سر دروازهاست شده اشاره اساس ۱۲و  دروازه ۱۲ شهر به در این» بلورین یشم چون

از  و جدید هستند كه دو عهد قدیم نمایندگان. اینها است شده نوشته رسول ۱۲ اسامي اساس ۱۲و بر  است اسرائیلبني

 و جدید، عضو این عهد قدیم ایمانداران دارد و همة برگزیده كلیساي . خدا تنها یكاست پیر یاد شده ۲4 عنوان آنها به

 هدفي واالترین اّول . قیامتدارند او تعلّق برخاستند، به عیسي همراه به كه هم عهد قدیم واحد هستند. مقّدسین كلیساي
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 قیامت به هر وجه به كند كهآرزو مي ۱۱:  3 در فیلیپیان رسول پولس كه باشد. زماني آن ایماندار باید در پي كه است

 .است اّول قیامت برسد، منظورش از مردگان

 ، بهمسیح آمدن به خود بودند. آنها در ایمان فدیه راه به امید داشتند و چشم مسیح آمدن به ، ایمانداراندر عهد قدیم

 سازد.مي آنها محقّق خدا را براي هايوعده دارند كه ایمان ايدهنده فدیه مسیح عهد جدید نیز به رفتند. ایمانداران خواب

تا شهر و  طال داشت كرد، نيمي تكلّم با من كه كس و آن»: است شده تشریح چنین آن در ابعاد گوناگون شهر مقّدس

پیمود،  ني آن و شهر را به است مساوي و عرضش طول بود كه را بپیماید. و شهر مربع و دیوارش هایشدروازه

 هزار ذراعو چهار  را صد و چهل . و دیوارشبرابر است اشو بلندي و عرض و طول یافت هزار تیر پرتاب دوازده

بود. و  مصفّي شیشه چون بود و شهر از زر خالص از یشم دیوار آن . و بنايفرشته ، یعنيانسان ذراع ، موافقپیموده

سفید و  ، عقیقكبود و سّوم ، یاقوتو دّوم ، یشمبنیاد اّول بود كه جواهر گرانبها مزیّن هر نوع بنیاِد دیواِر شهر به

 ، عقیق، طوپاز و دهمو نهم ، زمرد ِسلقي، َزبَرَجد و هشتمو هفتم ، عقیقو ششم عقیقي ، جزعزمّرد و پنجم، چهارم

مروارید و  از یك مروارید بود، هر دروازه ۱۲، دروازه ۱۲بود. و  ، یاقوتو دوازدهم ، آسمانجونياَخَضر و یازدهم

 ( ۲۱ – ۱5:  ۲۱ مكاشفه« ) .شفاف هشیش چون شارعِ عاِمشهر، از زر خالص

 آن و ارتفاع و عرض آید. طولفرود مي و از آسمان است كشیده فلك سر به نوراني ِهرمي جدید، هم چون اورشلیم

خدا خود،  وداشته  ناپذیري تزلزل اساس كه بود، شهري شهري چنین دنبال به . ابراهیماست هزار تیر پرتاب دوازده

 ( در مكاشفه ۲۶:  4 كند. ) غالّطیانعنوان"مادر ما"یاد مي باال به از اورشلیم رسول باشد. پولس آن معمار و سازندة

 زیرا خداوند خداي ندیدم قدس هیچ و در آن»شود: مي معّرفي نجات محور مركزي عنوان خدا به بّرة ۲3 – ۲۲:  ۲۱

را منّور  خدا آن جالل دهد زیرا كه را روشنایي آن یا ماه آفتاب ندارد كه . و شهر احتیاجاست آن قدس هو برّ  قادر مطلق

پایدار  حقیقت نكند، این كند و چه ما را روشن باشد و چه درك قابل ، چهراز بزرگ این« .است بّره سازد و چراغشمي

خوِد خداوند خدا  جالل فروغ بیاورد. مسیح ارمغان به بشریّت را براي تا نجات یافت جلّيت خدا خود، در مسیح كه است

تا  گفت كه زیرا خدایي( » 9:  ۲ ) كولسیان است. ساكن الوهیّت هستند. در او پري در وي و زندگاني . روشنایياست

از ما  مسیح عیسي خدا در چهرة جالل درخشید تا نور معرفت ما در دلهاي كه است درخشید، همان نور از ظلمت

 ( ۶:  4 قرنتیان دّوم« ) بدرخشد.

در  هایشخواهند درآورد. و دروازه آن خود را به و اكرام ، جاللجهان خواهند بود و پادشاهان سالك و اّمتها در نورش»

 چنین باره در این ( شاعري ۲5 – ۲4:  ۲۱ مكاشفه« ) اهد بود.در آنجا نخو شب نخواهد بود زیرا كه روز بسته

 تا ابد در آنجا خواهد درخشید."در زمان زوالبي آفتاب ، آنزیرا مسیح نیست ، آنجا شبينیست "آنجا شبياست: سروده

 جدید، چنین اورشلیم یعني ر آسمانيدر شه . وليخواهند داشت تداوم در زمین هم چنان ، روز و شبهزار ساله سلطنت

ً باز خواهد بود و شب هايدروازه»كند: مي نبّوت چنین زمیني اورشلیم دربارة نخواهد بود. اشعیاء نبي و  تو نیز دایما

( از  ۱۱:  ۶0عیا اش« ) شوند. آورده همراه ایشان اّمتها را نزد تو بیاورند و پادشاهان نخواهد گردید تا دولت روز بسته

 .است زمیني اورشلیم شهر مورد نظر، همان آید كهبر مي چنین اشعیاء نبي توصیف

شود، هرگز  یا دروغ زشت عمل مرتكب كه یا كسي ناپاك . و چیزيخواهند ساخت داخل آن اّمتها را به و عّزت و جالل»

 ( ۲7 - ۲۶:  ۲۱ مكاشفه« ) مكتوبند. بّره فتر حیاتدر د كه نخواهد شد، مگر آناني آن داخل

 ( 3:  ۲۲ مكاشفه...« ) خواهد بود  در آن خدا و بّره نخواهد بود و تخت لعنت و دیگر هیچ»

د كرد. تأكی« اندشده ثبت و دفتر حیات بّره دفتر حیات»در  كه كساني موجود بین تفاوت بار دیگر به است در اینجا الزم

در  كه افرادي هستند و چه ساكن آسماني در اورشلیم كه افرادي كنند، چهمي شركت اّول در قیامت كه كساني همة

نخواهد شد. خدا با  یا پاك دفتر، برداشته آنها از آن اند. اساميشده ثبتبّره  كنند، در دفتر حیاتمي زندگي زمیني اورشلیم
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خواهند  حق و در پي آورده ایمان كساني چه كه دانست. او از ابتدا مياست كرده تعیین ، آنها را از قبلخویش يپیش دان

در  دلیل همین . بهاست شده ثبت كنند، در دفتر حیاتعبور مي دّوم یابند و از قیامتمي نجات كه كساني . اساميرفت

 . است نیامده میان به ذكري تر بّره، از دفنهایي قضاوت

 هستند، دروغ ناپاك كه او خواهند آمد. آناني سوي و به شده پادشاه مسیح خواهند ماند، تابع باقي كه اقوامي پادشاهان

 شوند، نشانپیدا مي افرادي چنین هنوز هم كه واقعیّت خواهند ماند. این دهند، بیرونمي انجام مكروه گویند و كارهايمي

 .ابدیّت به دارد نه اشاره هزار ساله دورة به آخرین"َعیون" یعني ، بهمتن دهد كهمي
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 فصل بیستم و دّوم: رودخانه و درخت حیات

 هزار ساله در سلطنت بهشت به زمین تبدیل

انسانها  ، در میانوي مسكن خدا، یعني شود. خانةمي داده نشان نگوناگو بار دیگر در بافتهاي زمین اورشلیم ۲۲ در باب

 و زمین من آسمانها كرسي»... گیرد: و جدید را در بر مي قدیم و اورشلیم و زمین خدا، آسمان هویدا خواهد بود. جالل

بود،  درخشنده داد كه نشان من به حیات از آب و نهري( » 49:  7 و اعمال ۱:  ۶۶اشعیا ...« )  است انداز منپاي

را كه  حیات نهر، درخت و بر هر دو كناره آن عام شارع شود. و در وسطمي جاري خدا و بّره مانند بلور و از تخت

 ۲۲ مكاشفه« ) باشد.اّمتها مي شفاي براي درخت آن دهد؛ و برگهايخود را مي میوه هر ماهآورد یعني مي میوه دوازده

 :۱ - ۲ ) 

 آبها از زیر آستانة آورد و اینك خانه و مرا نزد دروازة»بود:  خبر داده در آینده اورشلیم ، از كیفیّتاز قدیم نبي حزقیال

 و از طرف خانه راست آبها از زیر جانب بود و آن مشرق سمت به خانه روي بود، زیرا كه جاري مشرق به سوي خانه

بسیار بود ... و  نهایتبي درختان طرف و از آن طرف بر كنار نهر از این اینك برگشتم بود ... و چون جاري مذبح جنوب

آنها  هاينشود و میوه آنها پژمرده برگهاي خواهد رویید كه خوراكي درخت هر قسم طرف و آن طرف این بر كنار نهر به

و  خوراك آنها براي شود و میوةمي جاري از مقّدس آبش خواهد آورد زیرا كه تازه میوة خواهد بود و هر ماه ینقطعال

 ( ۱۲و  7و  ۱:  47 حزقیال« ) خواهد بود. عالج جهت آنها به برگهاي

از  شود و هممي صحبت خوراك براي ز میوها هستند. هم ساكن ملّتها هنوز در زمین آید كهبر مي چنین شرح از این

 دهد كهمي نشان ماه دوازده به سال بندي . تقسیمرا در بر خواهد گرفت خاكي ، سرتاسر كرةشفا. بركت جهت برگها به

 شود.مي مربوط هزار ساله سلطنت وقایع مورد نظر به متن

شود. در مي مربوط وضعیّتي چه مورد نظر به بافت كه تا دریابیم كنیم توّجه رحش یك واژگان یكایك روي است الزم

و بار دیگر »كند: مي توصیف را چنین بر زمین حاكم وضعیّت نخواهد بود. اشعیاء نبي خبري از اَناتیما و لعنت اورشلیم

 در سن صد سالگي طفل باشد زیرا كه نرسانیده اتمام ود را بهعمر خ مرد پیر كه روز از آنجا نخواهد بود و نه طفِل كم

 ( ۲0:  ۶5اشعیا « ) خواهد بود. ملعون گناهكار صد ساله خواهد مرد لیكن

 شركت اّول در قیامت كه عبراني طوایف برند، به ویژهدر مي به سالم ، جانبر زمین الهي داوریهاي از نزول كه طوایفي

ها را بنا خواهند كرد، باغها را خواهند داد. آنها خانه خود ادامه عادي زندگي به هزار ساله حكومت اند، در زماننكرده

بیجا نخواهند كشید و  زحمت»: دنیا خواهند آورد و غیره را به هایي. خواهند خورد و خواهند نوشید و بّچهخواهند كاشت

 ۶5اشعیا « ) با ایشانند. ایشان خداوند هستند و ذّریّت یافتگان اوالد بركت نخواهند زایید زیرا كه اضطراب جهت اوالد به

 :۲3 ) 

 در آن خدا و بّره نخواهد بود و تخت لعنت و دیگر هیچ»: است آمده چنین شدگان فدیه دربارة باشید كه داشته توّجه ولي

خواهد بود. و  ایشان بر پیشاني وي او را خواهند دید و اسم خواهند نمود. و چهرة عبادتاو را  خواهد بود و بندگانش

بخشد و تا ابداآلباد مي روشنایي ندارند، زیرا خداوند خدا بر ایشان و نور آفتاب چراغ به نخواهد بود و احتیاج دیگر شب

 ( 5 - 3:  ۲۲ مكاشفه« ) خواهند كرد. سلطنت

در  زمان كه . زیرا تنها زمانينیست امر عجیبي در كنار خدا قرار دارد. این شود كهمي صحبت شهر، از بّره در این

 خواهد شد. ) اّول در كل و خدا كل برگشته منشأ خویش به در خدا است كه پسري شود، مكاشفة خدا، یعنيمي حل ابدیّت

 ( ۲8:  ۱5 قرنتیان
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انتها  باشند. و بعد از آنمي مسیح او از آن آمدن در وقت كه و بعد آناني نوبر است خود؛ مسیح رتبة به سهر ك لیكن»

« را نابود خواهد گردانید. و قّوت قدرت و تمام ریاست تمام زمان خدا و پدر سپارد. و در آن را به ملكوت كه وقتي است

 ( ۲4 – ۲3:  ۱5 قرنتیان ) اّول

او را  بندگا نش»... كند: پیدا مي خاتمه مفرد چنین صورت شود و بهمي شروع روند با جمع این شرح كنید كه دقّت

( در  4 – 3:  ۲۲ مكاشفه« ) خواهد بود. ایشان بر پیشانيوي  او را خواهند دید و اسمخواهند نمود. و چهرة  عبادت

خواهد شد و  از خداوند خدا، نور ساطع شود كهمي ما گفته . در اینجا بهاست خویش عروس راغچ جدید، بّره اورشلیم

 خواهند كرد. سلطنت حق تا ابد همراه شدگان فدیه

 ایمانداران آمیز برايتشویق سخنان آخرین

 كند، خود را چنینمي گوید و عملمي . در آنجا آن كهاندازدمي مكاشفه كتاب اّول باب نخستین یاد آیات ما را به شش آیة

 خود را فرستاد تا به انبیا، فرشتة ارواح و خداوند خداي است و راست امین كالم : اینو مرا گفت»كند: مي معّرفي

متعّدد  ظهورهاي این كهاز  ( پس ۶:  ۲۲ مكاشفه« ) دهد. شود، نشان باید واقعزود مي را كه خود آن چه بندگان

 به سفید، سخن تخت و داوري هزار ساله ، سلطنتعروسي شوند و از جشنمي مطرح مختلف شرایط به خداوند، با توّجه

 كه كسي حال . خوشا بهآیممي زودي به و اینك»: كنیمبرخورد مي هفت آمیز در آیةتشویق كالم آید، ما با اینمي میان

 اند، مطابقشده اخبار و تشریح حوادثي كه دهد ترتیبمي نشان مسئله ( این 7 آیة« ) دارد. را نگاه كتاب این نبّوت كالم

 اند، نیستند.در بابها آمده كه با ترتیبي

و  سر كوه موعظة بركات در بر گیرندة كه اصلي كرد. بركت مقایسه اّول باب سه با آیة توانرا مي باب این هفت آیة

 كه است از ایمانداراني خواهد شد. اینجا صحبت محقّق ایمانداران براي مسیح بازگشت ، در زماناست دیگر كالم جایهاي

 و براي رفتار كنیم كالمش با خواست خواهد مطابقاند. خدا از ما ميبوده امین و در آن آورده ایمان كتاب این نبّوت به

 .انتظار بكشیم اشوعده تحقّق

از  وي عبارتي كند. بهمي معّرفي و شنیده دیده كه شاهد كالمي عنوان خود را به رایي خداوند، یوحنّاي اعالم از این پس

، و من»نویسد: خود را مي هايو شنیده خدا، مشاهدات خواست گوید. یوحنّا بهمي سخن است و شنیده دیده آن چه

 نشان من امور را به این كه ايفرشته آن پایهاي تا پیش ، افتادمو دیدم شنیدم و چون و دیدم امور را شنیدم یوحنّا، این

 این كالم كه و با آناني برادرانت و با انبیا یعني با تو هستم خدمت هم ، زیرا كه: زنهار نكني. او مرا گفتكنم داد سجده

تأثیر  حد تحت یوحنّا تا چه دهد كهمي رویداد نشان ( این 9 - 8:  ۲۲ مكاشفه« ) كن دارند.خدا را سجده را نگاه كتاب

و  قطار برادران دیگر هم بود و از طرفي فرشته از طرفي بود كه آور آسمانيپیغام در حضور آن بود. وي قرار گرفته

 . فرقياست شده استفاده واژه از یك اصلي آور در متنو پیغام فرشته ، براياست شده بارها اشاره طور كه انبیا. همان

 از آن كه . پسخدا است و برازندة تنها شایسته پرستش . در هر صورتباشد یا زمیني آسماني پیغام آورندة كند كهنمي

 وقت زیرا كه را مهر كن كتاب این نبّوت : كالمو مرا گفت»: ساخت مخاطب كرد، او را چنین یوحنّا را تشویق فرشته

 ( ۱0:  ۲۲ مكاشفه« ) .است نزدیك

ماند: مي اقيب هست كه وضعیّتي در همان اندازد، هر كسمي طنین فراخواني آخرین از آن كه ، پسعصر فیض در پایان

 مقّدس كند و هر كه ، باز عدالتاست عادل بماند و هر كه ، باز خبیثاست خبیث كند و هر كه ، باز ظلماست ظالم هر كه»

. هالكت براي مقّدر شده و چه یافته نجات بد. چه باشد و چه خوب ( چه ۱۱:  ۲۲ مكاشفه« ) بشود. ، باز مقّدساست

 ماند.مي باقي است كرده خود انتخاب كه در وضعیّتي سهر ك

خواهند  گام تام تقّدس سمت به شدگان و تقدیس خواهند رفت پیش الهي اند، در عدالتشده شمرده عادل كه آناني

را  تا هر كسي است با من من جرتو ا آیممي زودي به و اینك»خواند: فرا مي بار چنین واپسین . خداوند برايبرداشت
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 3و  ۲و  ۱ كند. او در بابهايمي خود را معّرفي خداوند دوباره ( سپس۱۲:  ۲۲ )مكاشفه« .جزا دهم اعمالش به حسب

 ( ۱3:  ۲۲ مكاشفه« ) .و آخر هستم و یاء و ابتدا و انتها و اّول الف من»كند: مي خود را معّرفي ۶:  ۲۱و 

شویند تا بر خود را مي رختهاي كه آناني حال خوشا به»شود: مي اعالم ايهمراة وعده به فراخواني واپسین سپس

شود، مي در متن كه توصیفي به ( با توّجه ۱4:  ۲۲ مكاشفه« ) شهر در آیند. هايدروازه اقتدار یابند و به حیات درخت

 دروغگویان هستند یعني كه بیرون از افرادي تازه شود. زیرا در زمینمي صحبت ار سالههز از سلطنت كه است مشخص

 .نیست خبري و غیره و قاتالن

 عیسي پایاني سخن

تا شما را در  فرشتة خود را فرستادم عیسي من»كند: مي اعالم ، خود را منشأ مكاشفهدهنده در انتها خداوند و فدیه

گویند: مي و عروس . و روحهستم صبح درخشندة داوود و ستارة و نسل ریشه . مندهم امور شهادت ا به اینكلیساه

بگیرد. زیرا  قیمتبي حیات دارد، از آب خواهش باشد، بیاید و هر كه تشنه شنود بگوید: بیا! و هر كهمي بیا! و هر كه

 كتاب در این مكتوب بر آنها بیفزاید، خدا بالیاياگر كسي  كه دهممي را بشنود، شهادت تابك این نبّوت كالم را كه هر كس

 و از شهر مقّدس حیات او را از درخت كند، خدا نصیب كمچیزي نبّوت این از كالم كسي خواهد افزود. و هر گاه را بر وي

 زودي ، بهگوید: بلي، ميامور شاهد است بر این خواهد كرد. او كه ، منقطعاست نوشته كتاب در این كه و از چیزهایي

 این نبّوت كه است كساني براي هشدار جدي یك ( این ۲0 - ۱۶:  ۲۲ مكاشفه« ) !خداوند عیسي . بیا، اي! آمینآیممي

 كالم به چیزي را كه . زیرا كسانينخواهد داشت واهمه یزيكند از چمي عمل با كالم مطابق كه اند. كسيرا شنیده كتاب

وجود دارند. آنها  افرادي چنین كه است سپاس بسي . و جايدر بر خواهد گرفت دروني شادي كنند، یكنمي یا كم اضافه

 فرزندان به زودي . آنها بها استدر نزد آنه خداوند عیسي را دارند و شهادت و احیا شده شده مكشوف اصلي كالم

 . بیا، اي! آمینآیممي زودي ، بهگوید: بلي، ميامور شاهد است بر این او كه»خواهند شد.  پروردگار تبدیل شده مكشوف

 ( ۲0:  ۲۲ مكاشفه« ) !خداوند عیسي

شما باد.  با همة مسیح خداوند ما عیسي ! فیضعیسيخداوند  . بیا، ايآمین»... دهد: مي پاسخ یوحنّا در انتها چنین

 ( ۲۱ - ۲0:  ۲۲ مكاشفه« ) .آمین
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 خاتمه:

را بارها  القدسروح پرشكوه خداوند هدایت در تاكستان اصطالح و به كالم خود در اعالم خدمت سال چهل در طول من

 ، اینسابقهبي شكلي به هم ، آندفعات ، بهبودم مكاشفه كتاب به پرداختن مشغول كه مّدتي . اّما در طولامكرده تجربه

 هدایت حقایق جمیع شما را به روح»: و این كه« كند.مي چیز را تفّحص همه روح»: كه امكرده را تجربه كالم گفتة

 به حال تا به را كه كرد و ارتباطاتي مرا روشن بارها ذهن القدسروح« .خواهد ساخت آگاه خواهد كرد و از امور آینده

 آرامش احساس . اكنونرسانممي پایان را به نوشته شكرگذار این داد. لذا با روحي نشان من بود به خطور نكرده فكرم

 من بر دوش خویش قوم خدا براي كه اريدیگر، ب . حالاست گرفته آرام خدا در من روح كه كنممي ، احساسكنممي

 ترین، بزرگشرح این كردن . آمادهكنم منتقل قوم را به مقّدس میراث این بود كه . بر مناست شده بود، برداشته نهاده

 كنممي احساس بود. و حال امدمتيخ دورة چالش ترینكار بزرگ بود. این شده سپرده من به حال تا به بود كه ايوظیفه

سر  برد، خداوند كهسر مي خود به واپسین كلیسا در لحظات هفتم دورة كه نگرد. حالكار مي این به خدا با رضایت كه

بود.  باز كرده خود را بر انبیا و رسوالن سازد. او پیشتر رأي خود را منكشف تا رأي است كرده ، عزمكلیسا است مبارك

 اند.گذشته آزمایش از بوتة شرح این مندرجات ، چرا كهو مورد اعتماد است و قطعي كامل نوشته این

كند. مي انساني داوري ، در واقعامكرده عنوان مالحظه را بدون و مطالب تند رفته كند كهمي ایراد را مطرح این اگر كسي

 متأسفانه نیز همین طور. ولي من ، برايداشتوجود نمي مشكل روحاني در زمینة خدا خوشایندتر بود كه براي البتّه

راستا،  كنید و در این خدا نگاه و سخنگوي وسیله عنوان به من به كه است از شما این انتظار من . بنابرایننیست چنین

 او این ، تنها وظیفةخدا نیست پیغام محتواي آور مسؤولپیغام كنید. یك مراجعه است كالم محتواي تنها مسؤول خدا كه به

 كه است دلیل این ، بهاست كرده خود محكوم از چیزها را در كالم مقصد برساند. اگر خداوند بعضي را به پیغام كه است

 باعث در وهلة اّول ، اگر چهپیروز است همواره مقّدسي كتاب . حقیقتهستند نابودي به محكوم ناخوشایند است، پس

را  انجیل اعالم بنیادین "حقایقسنّتي شود. در كتاب"مسیحیتآشكار مي آن اثر شفا بخش در نهایت شود. وليمي رنجش

از  . هدفامكرده كلیسا را مطرح تاریخ زمینه تعهد جدید و پش كلیساي اساسي هاينیز آموزه كتاب . در ایندادم شرح

 استفاده نمادین از ابتدا از زبان . خداوند كهرا باز كنم مختوم نوشتة این بود كه این مكاشفه دربارة شرحي نگارش

اند، بیرون كه آناني ، اّما بهخدا عطا شده سر ملكوت شما دانستن : بهایشان گفت به»: خود گفت شاگردان كرد، بهمي

 ( ۱۱:  4 مرقس« ) شود.مثلها مي چیز به همه

 اخبار كتاب تحقّق فهم ما براي خواهد رسید تا ادراك خادمانش به روح مكاشفة واسطة خدا باشد، به از طرف هر چه

 در طول كه بیداریهایي باز شوند. همة كالم مخفي هايراز همة كه است رسیده آن زمان اكنون باز شود. هم مقّدسي

 منتهي مسیح از عیسي تامي مكاشفة نتوانستند به كدام اواخر، هیچ تا این اّولیّه كلیساي از دورة اند، یعنيداده رخ تاریخ

ضد  تشخیص ترتیب همین كنند. به بنديطبقهرا  توانند آنانسانها نمي كه است لغزشي سنگ همان شوند. فدیه دهنده

 دو دیدگاه ضد مسیح . دربارةنیست آسان مقّدس كتاب از دیدگاه وي دربارة گفتن . سخندشوار است نیز امري مسیح

. در پیش رفت رسوالن باید تا دورة ضد مسیح در جست و جوي كه است امر قائل بر این نخست وجود دارد: دیدگاه غالب

 ضد مسیح از مردم ظاهر شود. بسیاري در هر زماني است ممكن ضد مسیح كه معتقد است بر این مخالف دیدگاه كه حالي

 كنند.جست و جو مي و غیره ، اعرابیهودیان را در میان

ضد  كند كهمي امر نیز اشاره این به آید، وليمي اّول ضد مسیح نویسد كهمي وضوح به عیسي یوحنّا شاگرد محبوب

 اّول نسل از دورة ضد مسیح تأكید كرد: كلیساي ( باید بر دو مسئله ۱8:  ۲یوحنّا  اند. ) اّولظاهر شده زیادي مسیحهاي

 مرد شریر را به شیطان كه ني، زماواپسین در دورة . ولياست رشد كرده مسیح عیسي حقیقي در كنار كلیساي مسیحي

 هايویژگیها و مشّخصه دادن شود. نشانمي اطالق وي كاذب عنوان وحش نیز به بر عنوان نبي گیرد، عالوهمي دست

 ئلهمس این به القدسخاطر روح همین . بهبرخوردار است خاصي آخر از اهمیّت با زمان در رابطه آن نهاد و رئیس این

 داد. نشان من را به مسئله این اهمیّت القدس. روحاست را بازگو كرده آن گوناگون هايو جنبه داده زیادي اهمیّت
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، با نزد شما آمدم به ، چونبرادران اي و من»: كه تكرار كنم از پولس پیروي ، باید بهنوشته این ارائة نحوة دربارة

 شما دانسته در میان چیزي كه نكردم . زیرا عزیمتنمودممي سر خدا اعالم شما را به چون نیامدم یا حكمت المك فضیلت

 به من و وعظ ، و كالمبسیار نزد شما شدم و لرزش و ترس در ضعف . و منو او را مصلوب مسیح جز عیسي باشم

 اّول« ) خدا. در قّوت نباشد بلكه انسان شما در حكمت ، تا ایمانو قّوت روح برهان به نبود، بلكه حكمت مقنع سخنان

:"دستور است گفته چنین است كرده را ترجمه مقّدس كتاب كه اصالحگر بزرگي لوتر آن ( مارتین 5 - ۱:  ۲ قرنتیان

 باشد." نآ باید در خدمت شود بلكه چیره نباید بر مكاشفه زبان

 شرح . ایناست كرده محافظت خویش مبارك از كالم كند، چنان كه محافظت نوشته خداوند از این كه است این من دعاي

 كه است این من سازد. دعاي خود را مبارك . خدا كالماست مسیح ما عیسي دهندة خداوند و فدیه و مختصر، وقف كوتاه

تا ابداآلباد.  باد، از حال و ستایش را اكرام و پدر جالل امین گوید. خداي خود سخن با خاصان شرح این اسطةخدا به و

 .( آمین ۱7:  ۱افسسیان « ) پدر ذوالجالل، روح حكمت و كشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید.»

۱994كرفلد، دسامبر 


