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  مقدمه
  
هاي اين زمانه نجات داده  كه ما را از تمام شرارتآن فيضي  آوريم ميخوانيم و به ياد  ميا ر نبوت اين وقتي كلمات«

  ».است نهائي ي و جاللزبركت ديگري كه ما داريم اطمينان از پيرو. شود ستايشاست، دلهايمان بايد ماالمال از 
 Arno C.Gaebelein  ينالبيگ. سي آرنو —  

  

  ن كتب مقدسميادر  منحصر به فردجايگاه ) الف

 يا در اصل »مكاشفه«: پيدا استاولين كلمة آن همان ، در مقدس كتاب آخرين كتابِ اين به فرد بودن منحصر
 اروپائيدر زبانهاي  apocalypticريشة كلمة  است، »پرده برداشتن«عني واژه كه به ماين . Apokalupsis يوناني

در عهد ، ولي شود ديده مي حزقيال و زكريا در عهد عتيق ،نوعي سبك نوشتاري است كه در كتب دانيال وباشد  مي
، هانماد از طريقكه  اشاره داردآينده  مربوط بهاهاي نبوتي ـاين واژه به رؤي. جديد تنها همين يك مورد وجود دارد

  .دوش مييان ادبي ب هايابزار ديگروير و اتص
پايان ، بلكه نگرد ميبرّه  خدا و قطعيروزي زوال همه چيز در آينده و پي به ،جلونه تنها به كتاب مكاشفه 

بهترين راه براي درك كامل اين درواقع . دهد ربط ميرا به هم  مقدس كتابشصت و پنج كتاب ديگر نامشخص 
رموز آن تقريباً هر ديگر ها و    ، رنگاعدادها، رويدادها،  نمادها،  شخصيت! كتاب، شناخت تمامي كتب مقدس است

اند،  ناميده مقدس كتاب» مركزيبزرگ ايستگاه « درستياي اين كتاب را به  عده. اند هشدذكر  ادقبالً در كالم خ يك
و كتب بعد از كه از كتاب پيدايش  از انديشه هائيكدام قطارها ؟ قطار. شوند ميوارد ا اينج همه قطارها بهكه چرا 

خدا، ضد دشمن قوم  يهود، كليسا، شيطانغير ملل، قوم اسرائيل، خط قرمز نجات آيند، از جمله آن به حركت درمي
  .موارد ديگربسياري مسيح و 

مكاشفة «اند، در حالي كه در واقع  ناميده» مكاشفة يوحناي رسول«كه از قرن چهارم به غلط آن را ( آپوكاليپس
به پايان  چگونههمه چيز  گويد كه مياين كتاب به ما . است مقدس كتاباوج حقيقتاً ، )باشد مي ]1:1[» عيسي مسيح

ه كنند بتا تو باشدايمانان  براي بي يشديد اخطار تواند آن مي اجمالي مطالعهحتي . شود ميبه كجا منتهي رسد و  مي
  !بمانند قوم خدا تا ثابت قدماي دلگرمي بر در عين حال و

  

  نويسنده) ب

اوند خود، عيسي مسيح خد به فرمانكه ) 8:22؛ 9، 4، 1:1(يوحنا است  آنكه نويسنده  ذكر شدهكتاب در خود 
يوحنا، منظور از كه كنند  شواهد خارجي باستاني، قوي و فراگير، از اين ايده پشتيباني مي. دست به نگارش آن زد

، صغيراي سيواقع در آشهري (كرد  خدمت ميهاي زيادي در افسس  كه سال است ، پسر زبديرسولهمان يوحناي 
تبعيد ان به جزيره پطمس ييتوي توسط دوم). دنشتقرار دا 3و  2ي بابهادر هفت كليساي مذكور تمامي جائي كه 

گشت و ازبه افسس ب او بعدها. بخشيد و او آنها را به رشته تحرير درآوردي ئرؤياها خداوند به اوجائي كه  ،شد
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س، ترتوليان، هيپوليتوس، كلمنت اسكندريه و اوريجن، ائوايرن ،شهيدين تژوس. درگذشتجا در سن پيري همان 
 150سال  حدود( »آپوكريفون يوحنا«با عنوان عالوه اخيراً كتابي به . اند نسبت دادهيوحنا به همگي كتاب مكاشفه را 

  .وحنا برادر يعقوب نسبت داده استدر مصر پيدا شده كه مخصوصاً كتاب مكاشفه را به ي) ميالدي
با كه  وي ، زيرابودنيسيوس اسكندريه يودنمود،  مخالفت كسي كه با انتساب اين كتاب به يوحناي رسول اولين

اشارات مبهم و . دوست نداشت نويسنده آن يوحناي رسول باشد كرد ت ميمخالف )20اب بمكاشفه (آموزه هزاره 
فاقد شواهد و مدارك معتبر  ،احتماليبه عنوان مولفان » پيريوحناي «او نخست به يوحناي مرقس و سپس به  سست

يوحناي رسول را نويسندة اين كتاب  نيز ي دارندليبرالمحققان معاصر كه ديدگاهي ز چند بسياري ا ، هرو قوي است
نويسنده رساالت دوم و سوم  جز» پيريوحناي « شخصي به نام هيچ مدركي در خصوصدر تاريخ كليسا . دانند مين

ساده و مجموعه سبك  باين چنباشند و هم ميبه سبك رساله اول يوحنا  نامهاين دو . خورد يوحنا به چشم نمي
  .هماهنگي دارندبه خوبي  واژگان انجيل يوحنا

  . هاي دروني، روشن نيستند باشند، ولي نشانه ميهاي ظاهري ذكر شده در فوق بسيار قوي  كه نشانه در حالي
حتي شامل برخي اصطالحات است كه  و ترجيحاً در قالب و سبك خشن سامي، يوناني كتاب گفتمان

بسياري را متقاعد  آن نامند، و همچنين نظم كالمي مي) غلط مصطلح(» Solecims«نها را متخصصين دستور زبان آ
  .توانسته است كه انجيل را بنويسد مين ،نموده كه همان شخصي كه مكاشفه را نوشته است

  . باشند ميكتاب ندو اين  نبوده و دليلي بر نفي تشابهات بي توضيح بلها قا   تتفاوبه هر حال اين 
حكومت  زمان(باشند  ميميالدي  60يا  50ديگر، به عنوان نمونه معتقد به نگارش مكاشفه در سال  اي عده

وقتي كه در زبان  ،ميالدي 90، با اين ديدگاه كه يوحنا انجيلش را خيلي سال بعد يعني در سال )كلوديوس يا نرون
اي  كامالً امكان دارد كه يوحنا نويسنده. يسته حل نابه هر حال، اين هم الزاماً ر. يوناني پيشرفت نمود، نوشته است

فرضيه الهام بر هر دو گزينه اثري (قطعاً در تبعيدش در پطمس تنها بوده است  ليداشته است، و شبراي انجيل
 هاي مختلف را به كار برده است، نه يك سبك عمومي براي تمام كتبِ ندارد، چونكه خدا نويسندگان و سبك

  .)مقدس كتاب
كلماتي . شوند ميهم در انجيل يوحنا و هم در مكاشفة يوحنا يافت  ،عمومي از روشنائي و تاريكي هاي زمينه

همچنين . كنند مياين دو كتاب را به هم متصل  ،و غيره» آب حيات«، »راستي«، »كلمه«، »غالب آمدن«، »هبرّ«نظير 
ترجمه يوناني ا اين وجود از كلمه اي كه در كنند، ب مينقل قول  10:12از زكريا  ،7:1و مكاشفه  37:19انجيل يوحنا 

» نيزه«اند كه به  اند، بلكه از كلمه ديگري استفاده كرده ، استفاده نكردهاستفاده شده» نيزه«براي معروف به هفتادتنان 
  . ترجمه شده است

اسـت كـه   دليل ديگر مبني تفاوت در گفتار و سبك نگارش انجيل يوحنا و مكاشفه، سبك كامالً متفاوت ادبـي  
مشـتق از عهـد عتيـق      هاي عبري مكاشـفه،  پردازي عالوه بر آن مقدار فراواني از عبارت. دهند مياين دو كتاب ارائه 

  .باشند مي
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، نگاه سنتي مبني بر اينكه يوحناي رسول پسر زبدي و برادر يعقوب مكاشـفه را نوشـته اسـت، داراي     در نتيجه
  .ود بدون نفي نويسنده حل نمودش مييك اساس محكم تاريخي است و مشكل را 

  

  تاريخ نگارش) ج

آن . باشـد  ميالدي مي 60يا  50ترين تاريخ نگارش مكاشفه كه مورد توافق بسياري قرار گرفته است سال  ميقدي
» 666«برخي ديگر بر اين باورنـد كـه عـدد    . باشد ميزني مبين سبك نگارش مكاشفه  اشاره شد اين گمانه چنان كه

اند كه كه در آن سـال نـرون زنـده     اي بر اين باور بوده ه پيشگوئي راجع به نرون بوده است، كه عد )18:13مكاشفه (
دهد كـه مكاشـفه    شايد اين نشان مي(واقعيت اينكه چنين نشد، اثري بر پذيرش خود كتاب باقي نگذاشت . شود مي

  ).خيلي ديرتر از زمامة نرون نوشته شده باشد
، زمـاني كـه يوحنـا در    )مـيالدي  96در حـدود سـال   (يتان ان آخر حكومت دوميمخصوصاً به دورپدران كليسا 

از آنجـا كـه ايـن فرضـيه     . نمودند كه در آن زمان يوحنا مكاشفه را دريافت كرده اسـت  ميپطمس تبعيد بود، اشاره 
آن  اي بـراي پـذيرش   تر در ميان مسيحيت ارتدكسـي اسـت، دليـل سـاده     تر، اعالم شده و ديدگاهي گسترده ميقدي
  .باشد  مي

  

  موضوعپيش زمينه و ) د
اول حـاوي   بـاب . بحث اصـلي تقسـيم كنـيم   مكه آن را به سه  اين استه براي درك كتاب مكاشفه  حل ساد راه

بيند رداي داوري را به عنوان داور پوشـيده و در ميـان هفـت كليسـا بـر مسـند         ميرؤيايي است كه يوحنا مسيح را 
نوزده . كنيم مياي كه هنوز هم در آن زيست  دوره ،در رابطه با عصر كليسا است 3و  2 بابهاي. داوري ايستاده است

پس به ترتيب زير كتاب را تقسيم . شوند باقيمانده، در رابطه با وقايع آينده است كه پس از عصر كليسا واقع مي باب
  .كنيم مي

  .رؤياي مسيح به عنوان داور كليساها: ـ اموري كه يوحنا ديد1
طرحي از دورة كليسا از مرگ رسوالن تا زمان بازگشت مسيح و بردن مقدسين خودش به : كه هستند ـ اموري2

  )3-2 بابهاي(آسمان 
 4 بابهاي(طرحي از وقايع آينده از ربايش مقدسين به مقصد جاودانيشان : شوند ـ اموري كه بعد از اين واقع مي3

 :باشد ميين سه بخش از كتاب، به شرح زير داشتن محتويات ا به خاطر يك راه آسان براي). 22الي 

در ايـن  . يابـد  مياي كه حداقل هفت سال ادامه  ه شامل مبحث عذاب است ـ دور  19الي  4بابهاي  )الف
اين داوري به شرح زير بـه تصـوير   . كند ميايمان را داوري  ايمان اسرائيل و ساير ملل بي مرحله خدا قوم بي

  :كشيده شده است
  .هفت مهر) 1(
 .هفت كرنا) 2(
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 .هفت جام) 3(

 بـر  داوري ـ  در رابطه با رجعت دوم مسيح و ملكوت او بر روي زمين است 22الي  20 بابهاي )ب
  .تخت سفيد بزرگ و جاودانگي

. همچنين هفت كرنا شـامل هفـت جـام داوري اسـت     .است كرنار شامل هفت مهدر دورة عذاب بزرگ، هفت 
  .شود در نمودار زير نشان داد مييعني اينكه دورة عذاب بزرگ را 

  ها   مهر
1 2 3 4 5 6 7  

  كرناها

1 2 3 4 5 6 7  

  ها جام

1 2 3 4 5 6 7  
  

  جمالت معترضه در كتاب مكاشفه

  .دهندة خط اصلي فكري در كتاب مكاشفه است نمودار فوق نشان
مختلف  بزرگ هاي تيابد مشتمل بر تعليقات فراواني در معرفي شخصي ميبه هر حال همچنان كه داستان ادامه 

بعضي از نويسندگان به اين عبارات معترضه يا الحاقات اشاره . باشد ميان گدواننخ به و وقايع دورة عذاب بزرگ
  :باشند مياي از اين جمالت معترضه اصلي به شرح زير  پاره. اند كرده

  ).8-1:7(مقدس مهر شده  يهودي144000ـ 1
  ).17ـ9:7(ـ ايمانداران غيريهودي در اين دوره 2
  ).10باب (ا كتابچة كوچك بـ فرشته زورآور 3
  ).12ـ3:11(ـ دو شاهد 4
  ).12 باب(ها   ـ اسرائيل و اژد5
  ).13 باب(ـ دو جانور 6
  ).5ـ1: 14(ا مسيح هستند بيون صهنفري كه در كوه  144000ـ 7
  ).7ـ6:14(ـ فرشته و انجيل جاوداني 8
  ).8:14(ـ هشدار راجع به انهدام بابل 9

  ).12ـ9:14(اخطار به پرستندگان جانور ـ 10
  ).20ـ14:14(ـ درو و محصول 11
  ).3:19الي  1:17(ـ انهدام بابل 12
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  هاي كتاب سمبول

ها، مواد معدني، جواهرات، جانوران، ستارگان و  اعداد، رنگ. بيشترين گويش مكاشفه سمبوليك است
  .اند قايق به كار رفتهها همگي به جهت نمادپروازي از اشخاص، وقايع يا ح   شمعدان

براي نمونه، هفت ستاره، . اند ها به روشني در اين كتاب تشريح شده اي از اين سمبول خوشبختانه پاره
هاي ديگر در  معاني سمبول). 9:12(، اژدهاي بزرگ اهريمن يا شيطان است )1:20(باشند  ميهاي هفت كليسا  فرشته
در كتاب . اند تشريح شده 14ـ5:1قبالٌ در حزقيال ) 6:4(ر جانور چها. شوند مييافت  مقدس كتابهاي ديگر  بخش

كتاب دانيال را تداعي  7باب ، )2:13(اند، پلنگ، خرس و شير  آنها در قالب كروبين توصيف شده 20:10حزقيال 
ير سا. كند، آنجا كه اين حيوانات وحشي اشاره به نماد امپراتوران جهاني يونان، ايران و بخصوص بابل است مي

  .نيستند، و ما بايد در تفسير آنها بسيار دقت كنيم مقدس كتابها شامل تعريف روشني در    سمبول
  

  اهداف كتاب پيدايش

، هميشه بايد فرق بين كليسا و اسرائيل را مد نظر مقدس كتابدر مطالعه كتاب پيدايش، همچنان كه در مطالعه 
اند و در جالل مسيح، در  مانند و با بركات روحاني متبرك شدهكليسا يعني مردماني كه متعلق به آس. داشته باشيم

  .اند قالب عروس او خوانده شده
باشد كه خدا به آنها سرزمين موعود و يك ملكوت زميني را تحت  مياسرائيل يك قوم باستاني و قديمي 

اثري از  10ـ6: 19در » هبزم نكاح برّ«، ولي تا ذكر شدهاول  بابدر سه  كليساي واقعي. حكومت مسيحا، وعده داد
  .دارديهودي  قبل از هر چيز خصوصيتي) 5:19 - 1:4(دورة عذاب بزرگ . شود ميديده نآن 

گيري فوق  قبل از پايان اين پيش گفتار، الزم است گفته شود كه همة مسيحيان كتاب مكاشفه را بر اساس نتيجه
دهند  مياي هم تعليم  عده. باشد  ميكامل تاريخ كليسا  كنند كه كتاب مكاشفه تحقق  مياي فكر  عده. كنند ميتفسير ن

  .باشد ميكه مكاشفه معرف يك تصوير دائمي از كليسا از عصر يوحنا به بعد 
كتاب مكاشفه مهميزي . گذرند ميكتاب مكاشفه آموزندة حماقت زيستن به خاطر اموري است كه به زودي 

دادن به ما براي انتظاري بردبارانه براي بازگشت خداوند  ها، و دلگرمي است به جهت يادآوري ما از نابودشدن
 ايمانان اخطاري است مبني بر مجازات وحشتناكي كه در انتظار كساني است كه براي بي كتاب مكاشفه. است

  .كنند ميدهنده را انكار  نجات
  

  انجيل متي طرح كلي

  )1باب (يوحنا ديد  كه اموري .1
  )8ـ1:1( عنوان و تهنيت )الف
  )20ـ9:1(روياي مسيح در رداي داوري  )ب

  ) 3و  2 بابهاي(هاي خداوند ما  نامه: اموري كه هستند .2
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  )7ـ1:2(نامه به كليساي افسس  )الف
  )11ـ8:2(نامه به كليساي اسميرنا  )ب
  )17ـ12:2(نامه به كليساي پرغامس  )پ
  )29ـ18:2(نامه به كليساي طياتيرا  )ت
  )13ـ7:3(نامه به كليساي فيالدلفيه  )ث
  )22ـ14:3(نامه به كليساي الئودكيه  )ج

  )22تا  4 بابهاي(شوند  مياموري كه بعد از اين واقع  3

  )4 باب(روياي تخت خدا  )الف
  )5 باب(برّه و هفت تومار ممهور  )ب
  )6 باب( مهرگشودن شش  )پ
  )7 باب(يافتگان از عذاب بزرگ  نجات )ت
  )9و  8 بابهاي(هفت مهر و سپس هفت كرنا  ) ث
  )10باب (فرشته زورآور و كتابچه  )ج
  )14ـ1:11(دو شاهد  )چ
  )19ـ15:11(كرناي هفتم  )ح
  )15ـ12 بابهاي(سيماهاي كليدي در عذاب بزرگ  )خ
  )16 باب(هفت پيالة غضب  )د
  )18و  17 بابهاي(سقوط بابل عظيم  )ذ
  )9:20الي  1:19(آمدن مسيح و حكومت هزارسالة او  )ر
  )15ـ10:20(ايمانان  و تمام بي مجازات شيطان )ز

  )5:22الي  1:21(آسمان و زمين جديد  )س
  )21ـ6:22(اخطار پاياني، تسلي، دعوت، طلب بركت  )ش
  

  تفسير

  )1 باب(كه يوحنا ديد اموري . 1
  )8ـ1:1(ها    عنوان و تهنيت )الف

كتاب مكاشفه نخست يك  .شوند مياموري كه بزودي واقع موضوع كتاب است، يعني  بيانگر اولين آيه 2- 1:1

عيسي مسيح . داده شد عيسي مسيحاين آشكارسازي وقايع آينده، توسط خدا به . مكاشفه راجع به آينده است

هدف يوحنا از . آشكار نمود مسيحغالم  يوحنا آن را بر ، و فرشته همآشكار نمود فرشته خودخداوند هم آن را به 
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يوحنا بدين . خداوند بود، يعني تمام ايمانداران واقعي غالمانات با نوشتن اين كتاب، در ميان نهادن اين مكاشف

كوتاه . به او داد و شهادت به آنچه كه عيسي مسيح به آن شهادت داده بود خدابه كالم نبوتي كه گواهي داد ترتيب 
  . كالم اينكه عيسي شهادت داد به آنچه كه يوحنا در اين روياي آسماني ديد

3:1 كسي ت خدا از اين كتاب اين بود كه در كليسا خوانده شود، زيرا كه او بركت خاصي به بديهي است كه ني

دارند، وعده  ميو در دل خود نگه  شنوند ميآناني كه خوانند و  ميرا  كه در جمع آن آنانيو  خواند ميكه آن را 

  .است نزديكها    براي تحقق نبوت وقت. داد

ها در   اين كليسا. دهد  ميقرار داشتند، مخاطب قرار  آسيامپراتوري رم در را در قلمرو ا يوحنا، هفت كليسا 4:1

  به فيض. نمود و سالمتي...فيضها تقاضاي   يوحنا نخست براي اين كليسا. قرار داشتند) تركيه امروز(آسياي ميانه 
كه الزمة هر روزة معني التفات خدا براي مردمان خودش است كه شايستگي آن را ندارند و همچنين قدرتي است 

ها و حتي مرگ مقابله    ها، غم سازد تا با رنج ميآرامشي است كه ايماندار را قادر  سالمتي. زندگي مسيحايي است

 آيد ميهست و بود و فيض و سالمتي از ناحيه او كه . گفته شده كه فيض و سالمتي از ناحيه تثليث است .نمايد
او خدائي ازلي و ابدي و كسي است كه . ر و معني واقعي نام يهوه استاي است به خداي پد اين اشاره. باشد مي

اين . آيد مي هفت روح كه در پيش تخت وي هستندفيض و سالمتي از ناحيه . است كه بوده است هميشه همان
آور نيست كه عدد هفت  تعجب. هفت، عدد كامل و تمام است. القدس در پري خود اي است به خداي روح اشاره
  .شود مييافت  مقدس كتاببر پنجاه و چهار بار در آخرين كتابِ  بالغ

جهان  عيسي مسيح كه شاهد امين و نخست زاده از مردگان و رئيس پادشاهانفيض و سالمتي از ناحيه  5:1

نخست او همچنانكه . است شاهد اميناو يك . و اين تشريح روشني از خداي پسر است. شود ميصادر  است،

ميرد و كسي است كه واجد  مي، نيز اولين كسي است كه از مردگان برخاسته است و ديگر ناست زاده از مردگان
او . شوند ميخيزند و از زندگي جاويد برخوردا ر  ميافتخار و برتري در ميان تمام كساني است كه از مردگان بر

بيان شكرگزاري و تكريم خود از يوحنا پس از اين تهنيت مقدماتي، به . همچنين پادشاه تمام پادشاهان زمين است
نمايد و ما  ميما را محبت گويد كه  مياي سخن  قبل از هر چيز، او از نجات دهنده. پردازد ميعيسي مسيح خداوند 

يك  :شستيك عمل ممتد، : كند ميمحبت  :توجه داشته باشيد به زمان افعال. را از گناهان ما به خون خود شست
كند و در واقع او  مياو ما را محبت : توجه داشته باشيد به نظم كلمات. انجام شده فعل مربوط به گذشته، يك كار

يك  .به خون خود: ها قبل از اينكه ما را بشويد، ما را محبت نمود و توجه داشته باشيد به شكرگزاري او   مدت
ما شايسته آن نبوديم كه به بهاي . بسيار گران بود دارد كه اعتراف كنيم كه اين بها ميارزيابي صادقانه ما را بر آن 

  .چنين قيمت گزافي شسته شويم
ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان او . تواند چنين هم باشد ميما نبود، گرچه    محبت او محدود به شستن 6:1

هايمان،  هايمان، دارايي منيت: ايم هاي خاصي در نزد خدا گذرانيده ما به عنوان كهنة مقدس قرباني. و كهنه ساخت
هاي كسي هستيم كه ما از تاريكي به نور  ما به عنوان كهنه و پادشاه، بيانگر فضيلت. مان هايمان و خدمات قدرداني
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 توانيم به اين نتيجه برسيم كه او شايسته مياگر ما روي چنين محبتي تعمق كنيم، تنها . عظيم خود خوانده است
و او تنها شايسته آن است كه . توانيم به او عرضه داريم ميكه ما  ، افتخار، ستايش و شكرگزاري است تمامي جالل

  .آمين. هاي ما، كليسا، جهان و سراسر كائنات حكمراني كند بر تمام زندگي
هر ظهور او نه منحصر به يك مكان و نه نامرئي است، چونكه  .آيد ميها   اين وجود متبارك بر ارابه ابر 7:1

كساني كه مسبب مصلوب شدن او بودند، مات و مبهوت ). 30-29:24تي ك م.ر( چشمي او را خواهد ديد

غرق ناله و زاري خواهند شد، چونكه او براي مجازات دشمنان خود  هاي جهان تمامي امتدر واقع . خواهند شد

  »مينبلي، آ«: ايمانداران از آمدن او شيون و فغان نخواهند كرد، بلكه خواهند گفت. آيد ميو استقرار ملكوت خود 

، اول و آخر، الف و ياءعنوان   به در اينجا عيسي مسيح خداوند خود را. شود ميسخنگو در اينجا عوض  8:1
او منبع و هدف آفرينش است، و . كند ميپيمايد و واژگان تعالي را معني  مياو زمان و ابديت را . كند ميمعرفي 

او ازلي و ابدي و  .آيد ميو  بودو  هستاو . هد دادهموست كه برنامه خدا را در جهان آغاز نموده و پايان خوا
  .استقادر مطلق 

  

  )20ـ9:1(روياي مسيح در رداي داوري  )ب
در مصيبت و ملكوت صبر در عيسي همة ايمانداران  برادر و شريكدر اينجا يوحنا خود را به عنوان  9:1

پولس نيز مانند او اين . پيوندد ميبه هم  راملكوت و ) پايداري( صبر، مصيبتاو در اينجا . كند مي، معرفي مسيح
هاي بسيار  با مصيبت«، و »در ايمان ثابت بمانند«نمود كه  ميوقتي كه شاگردان را توصيه  22:14موارد را در اعمال 

  .، با هم مرتبط نمود»بايد داخل ملكوت خدا گرديم
، تبعيد شده شهادت عيسي مسيحبه كالم خدا و يوحنا در جزيره پطمس در درياي اژه به خاطر وفاداريش 

  .ت شدبهش اطاق انتظار  به ولي زندان براي او پس از دريافت روياي جالل و داوري تبديل. بود
، يعني وارد يك ارتباط شفاف با خداوند شد، يعني داراي موقعيتي شد كه با خداوند در روح شديوحنا  10:1

سرّ خداوند با ترسندگان «. بايد نزديك شود تا بشنود ميه كند ك مياين جمله شخصي را تداعي . وارد ارتباط شد
 بود، يعني نخستين روز هفته، روز قيام مسيح از مردگان، روزي كه روز خداوندآن روز، ). 14:25مزامير (» اوست

شدند تا  ميشاگردان در روز خداوند جمع ). پنطيكاست(القدس را فرستاد  شاگردانش ظاهر شد، روزي كه روح  به
، و پولس مسيحيان قرنتس را سفارش نمود تا در روز اول هفته با هم جمع )عشاء رباني(هم نان را بشكنند  با

اشاره به روز داوري است كه در موردش » روز خداوند«بعضي را عقيده بر اين است كه منظور يوحنا از . شوند
   5نويسد، ولي بيان عبارت در اصل كامالً متفاوت است مي

  .صورشنود، صدائي بلند مانند  مي، به وضوح عقب خوداز  آوازيا ناگهان يوحن

در كتابي بنويس و آن را به هفت كليسا بيني  ميآنچه آن آواز از عيسي بود كه به او توصيه نمود  12- 11:1

ي شود كه هر كدام دارا  مي هفت چراغدان طالگردد تا گوينده اين كلمات را ببيند، و متوجه  مييوحنا بر. بفرست
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  . شود بر سرش است مييك پايه عمودي و چراغي كه با روغن روشن 
اي  ها فاصله   در ميان او و چراغدان. شبيه پسر انسانبود، كسي بود در ميان هفت چراغدان شخصي كه  13:1

در  (MC Conkey)مك كونكي . هر كليسائي مستقل بود. اي، نه فرشتگان و نه هيچ چيز ديگر نبود، نه واسطه
  :گويد ميف خداوند توصي
آيد،  ميهاي نارسا و محدود ما از جالل، شكوه و عظمت كسي كه  اي از تصورات ضعيف و انديشه القدس براي اقناع پاره روح«

  ».ها را به كار برده است   كسي كه مسيح مكاشفه است، قلمرو طبيعت و سمبول

ول عدالت و امانت است كه بدان وسيله داوري سمب كمربند سينه وي. مانست مياو، رداي بلند داوران را  رداي
  ).5:11ك اشعيا .ر(كند  مي

و ) 9:7دانيال ( االيام قديم، و اين تصويري است از ازلّيت او، مانند سر و موي او سفيد چون پشم 14:1

، بيانگر دانش كامل، بصيرت چشمان او مثل شعلة آتشعبارت . همچنين نشانه حكمت و برتري داوري اوست
  .ناپذير و موشكافي گريزناپذير اوست لغزش

از آنجا كه برنج نمونه قوت و . بودند كه در كوره تابيده شود برنج صيقلي داده شدهپايهاي خداوند مانند  15:1
، اين عبارت )ـم175ص  مقدس كتابـ قاموس  10:6، زكريا 39:2، دانيال 16:107ك مزامير .ر(باشد  مياقتدار 

او مانند امواج دريا و يا آبشار، پرشكوه و  آواز. ست كه محكمه داوري مد نظر بوده استپشتوانه چنين ديدگاهي ا
  .ترسناك بود

از . باشد ميداشت، كه اشاره به تملكات، قدرت، تسلط و افتخار  هفت ستاره در دست راست خوداو  16:1

در اينجا اشاره شده ). 12:4يان عبران(آمده بود، و اين اشاره به كالم خداست  دهانش شمشيري دودمه تيز بيرون
چهرة او . شود ميها به هفت كليسا مشاهده    در نامه آن چنان كهاست به قضاوت قاطع و درست نسبت به مردمش، 

  .كننده و جالل مافوق تصور خدائيش تابنده بود، شكوه خيره مانند خورشيد نيمروز
م كامليتش به عنوان تنها اَبر داور واجد شرايط براي توانيم مسيح را در تما ميبا آميختن تمام اين تعليمات، 

هفت كليسا مشاهده كنيم و بعداً هم در اين كتاب مشاهده خواهيم كرد كه او دشمنان خود را مجازات خواهد 
به هر حال توجه داشته ). 17:4اول پطرس(» از خانه خدا شروع شود ]بايد[زيرا اين زمان است كه داوري «نمود، 

شوند، و  ميها با هدف خلوص و گرفتن پاداش داوري   كليسا: داوري نوع كامالٌ متفاوتي از هر جنبه است باشيد اين
  .دنيا با هدف مجازات

افكند، ولي خداوند با آشكار نمودن خود به  مينزد پايهاي مسيح،  چون مردهصحنه دادگاه يوحنا را  17: 1

  ).12:48؛ 6:44اشعياء (دهد  ميرا تسلي  ، كه همان لقب يهوه است، يوحنااول و آخرعنوان 

كليدهاي موت و عالم او . استتا ابداالباد زنده اي است كه قبالً مرده بود، ولي اينك  داور شخص زنده 18:1

تواند مرده را زنده  مياو بر موت و عالم اموات مسلط است، و تنها كسي است كه . را در دست خود دارد اموات

ميرد روحش  ميوقتي كسي . به جاي جسم به كار گرفته شده است موتبه جاي روح و  مواتعالم ادر اينجا . كند

. شود ميبدن در قبر دفن . رود ـ عنواني كه براي تشريح وضعيت غيرجسماني به كار رفته است مي عالم امواتبه 
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گردد  ميجلل شده باز در رستاخيز، روح به جسم م. براي ايماندار جدا شدن از جسم يعني رفتن به حضور خداوند
  . شود ميو سپس به سوي خانه پدر ربوده 

؛ و )3- 2بابهاي ( چيزهائي را كه هستند، و )1 باب(است  چيزهايي را كه ديدهبايست  مييوحنا  19:1

ها شكل كلي كتاب مكاشفه را تشكيل    اين نوشته. ، بنويسد)22-4بابهاي ( چيزهائي كه بعد از اين خواهند شد
  .اند داده

ها نماد    ستاره. كند ميرا براي يوحنا تشريح  هفت چراغدان طالو  هفت ستارهسپس خداوند رمز  20:1

  .شوند مينشان داده  هفت چراغدان طالباشند، كه با  مي هفت كليساآوران براي  يا پيام فرشتگان
اند كه  آسائي بوده فرشتهگويند كه آنها موجودات  مياي  براي فرشتگان تعريفات مختلفي ارائه شده است ـ عده

برخي ديگر  ).21، 20، 13:10دانيال (باشند  ميها    اند، درست همانطور كه فرشتگان نماد امت ها بوده  نماد كليسا
ي مقدس كتاباند، و اين توصيفي است كه فاقد پشتوانه  ها بوده  كليسا) هاي كشيش(هاي  گويند كه فرشتگان اسقف مي

هاي يوحنا را از پطمس گرفته و آنها را  اند كه نامه آور بوده هاي پيام يند كه فرشتگان انسانگو مياي هم  و عده. است
ني فرشته است و هم به معني پيك، ولي در اين كتاب معهم به  angelosكلمة يوناني . دادند ميها تحويل   به كليسا

  .معني اول مورد نظر است
لي محتواي آنها به روشني خطاب به تمام كساني است كه در ها خطاب به فرشتگان است، و   هرچند كه نامه

  .ها هستند  كليسا
هاي  بايست در ميان تاريكي مياي از كليساهاي محلي بودند، كه  ها نماد حامالن نور و نشانه شايسته   چراغدان

  .اين جهان به خاطر خدا بدرخشند
  

  )3-2 بابهاي(خداوند ما از ي ئها نامه: اموري كه هستند. 2
ها را ممكن است    اين نامه. بينيم خطاب به هفت كليساي آسيا ميهائي را  كتاب مكاشفه، نامه 3و  2بابهاي در 

قبل از هر چيز بيانگر اوضاعي بودند كه عمالً در هفت كليساي محلي در . حداقل به منظور سه هدف تعريف نمود
وم، آنها سيمائي از مسيحيت را بر روي زمين در هر د. اند نوشت، وجود داشته ميزماني كه يوحنا اين كتاب را 

اين . اند ها مبتالبه هر كليسائي بعد از پنطيكاست بوده   موارد ذكر شده در اين نامه. دهند ميمرحله تاريخ كليسا ارائه 
ها    آخر، نامه و در. آوردند ميانجيل متي را به ياد  13 بابهائي هستند كه هفت تمثيل مندرج در  ها حاوي نشانه   نامه

هاي متوالي در مورد تاريخ مسيحيت است و هر كليسا معرف دورة خاصي از تاريخ مسيحيت  مشتمل بر پيشگوئي
گيري و چهار نامه بعد  بسياري بر اين باورند سه نامه اول حاوي نتيجه. روند كلي اوضاع رو به افول است. باشد مي

  .مربوط به دورة ربايش است
  :سوم مبادي تاريخ كليسا معموالً به شرح زير ميباشدبر اساس ديدگاه 

  كليساي قرن اول عموماً قابل ستايش بود، ولي محبت اوليه خود را ترك كرده بود  :افسس

  از قرن اول تا قرن چهارم كليسا در تحت حكومت امپراتوري رم متحمل آزارهاي زيادي شد :اسميرنا
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با حمايت امپراتور كنستانتين به عنوان يك مذهب رسمي و پنجم مسيحيت  در طي قرون چهارم :پرغامس
  .پذيرفته شد

از قرن ششم تا پانزدهم كليساي كاتوليك رم تا آغاز جنبش اصالحات، بر مسيحيت دنياي غرب  :طياتيرا
  .كرد ميدر شرق هم كليساي اورتودوكس حكومت . حاكم بود
و سپس درخشش اصالحات بزودي رو به  .قرون شانزدهم و هفدهم، دورة بعد از اصالحات بود :ساردس

  .تحليل رفت
  . در طي قرون هجده و نوزده كليسا شديداً احياء و جنبشهاي بشارتي به اوج خود رسيد :فيالدلفيا

كليساي روزهاي آخر در قالب كليسائي كه مرتد شده و نه گرما دارد و نه سرما، به تصوير كشيده  :الئودكيه
  .يسم و دنياگرائيكليساي ليبرال اين است. شد

اي با تهنيت به يك كليسا شروع شده است؛  به عنوان نمونه، هر نامه. ها تشابهي وجود دارد   در ساختار اين نامه
اي عيسي مسيح خداوند را به عنوان پادشاهي كه داراي ويژگيهاي خاصي مناسب با آن كليسا است، معرفي  هر نامه

معرفي » دانم مي«از كار كليسا است كه اين شناخت با عبارت  خت خدااي حاوي تشريح شنا كرده است؛ هر نامه
ها بجز كليساي اسميرنا و فيالدلفيا   تمام كليسا. ها بجز كليساي الئودكيه تقدير شده است  از تمام كليسا. شده است

، گوش بسپارند »يدگو ميبه آنچه كه روح «شده با اين تاكيد كه  به هر كليسائي اندرز خاصي داده. اند نكوهش شده
  . ها وعدة خاصي مبني بر غالب آمدن، داده شده است   و در هر يك از نامه

: افسس: ها قائل شده است  فيليپس عناوين زير را براي كليسا. هر كليسا شخصيت متمايز و خاص خود را دارد
: ساي ساز شكار؛ ساردسكلي: كليساي صبور؛ طياتيرا: كليساي زحمت كش؛ پرغامس: محبت؛ اسميرنا بي كليساي

ها را   و الورد مشكالت كليسا. كليساي تن آسا: ها؛ و الئودكيه كليسائي داراي فرصت: كليساي خواب رفته؛ فيالدلفيا
 )4(ارتداد؛ ) 3(ترس از آزارها؛ ) 2(از دست دادن محبت اوليه شان؛ ) 1: (بندي كرده است به طريق زير دسته

  .7ولرم بودن) 7(عدم رعايت روزه؛ و ) 6(؛ مرگ روحاني) 5(انحراف اخالقي؛ 
  

  )7-1:2(به كليساي افسس  هنام )الف
ان هفت چراغدان طال ميو در خود دارد راست  هفت ستاره بدستخداوند خود را به عنوان كسي كه  1:2

مكاشفه  ببا ها مشابه مندرجات   بيشتر توصيفات خداوند در اين نامه. كند مي، به كليساي افسس معرفي خرامد مي
  .باشند مي

اين كليسا . و تحملش ستوده شده است رشبصهايش و مشقتفراوانش،  اعمال به خاطر اين كليسا 2:2
  .با آنها بود مقابلهاين كليسا داراي توانايي تشخيص رسوالن دروغين و چگونگي  .متحمل اشرار در درون خود نبود

. شد ميكرد و خسته ن ميها را با خويشتنداري تحمل    نام مسيح مشقات و مصيبت به خاطر اين كليسا 4- 3:2
آتش محبت اين كليسا رو به خاموشي رفته . ترك كرده بود بت نخستين خود رامحولي مشكل كليسا اين بود كه 

حبت مسيحيان نسبت به مسيح جاري، گرم، موقتي كه . شده بود رنگ كماش  عواطف درخشان روزهاي اوليه. بود
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مسيحيان افسس پايبند به عقيده و در خدمت فعال بودند، . باشد ميروزهاي بهتري در انتظارشان  كامل و آزاد باشد،
  .ولي انگيزه واقعي پرستش و خدمت را فراموش كرده بودند

حبت نخستين خود، م آوردند، و از نقصان در ميبايست روزهاي خوش اوليه ايمانشان را به خاطر  ميآنها  5:2
در غير اين صورت خداوند . نمودند ميزندگي مسيحائي تكرار با ب سات خود را متناكردند، و خدم مي هبتو

  .مرد ميشهاداتشان هم . شد مينمود، يعني اينكه جمعشان متفرق  مي منتقلآنها را  ناچراغد

 توانيم به ميما ن. داشتند قوالويان را دشمنناعمال ديگر كليساي افسس اين بود كه  برانگيز مورد تحسين 6:2
كردند كه آنها پيروان يك رهبر مذهبي به نام نيكوالس  مياي فكر  عده. اند م كه اين قوم كجا بودهئيوگطور قطعي ب

خاستگاه سيستم رهبري روحانيت باشد و   مي» حكومت بر عوام«معني   به گويند كه اين نام  ميبرخي ديگر . اند بوده
  . دانند ميرا ناشي از آن 

  .گويد ميروح به كليسا چه شوند تا بشنوند كه  ميند تا كالم خدا بشوند، تشويق كساني كه گوش دار 7:2

شخص پيروز به طور كلي در عهد جديد  ه ياغالب شوند .اي به غالب شنوندگان داده شده است سپس وعده
ايمانش  و عيبه كالمي ديگر، يك ايماندار واق ـ )5:5اول يوحنا (كسي است كه به پسر خدا بودن مسيح، ايمان دارد 

كلمة غالب در  ها   شايد در هر يك از نامه. دآي يش غالبها و فريبها   سازد كه بر جهان با تمام وسوسه مياو را قادر 
يعني يك غالب آمده در كليساي افسس، شايد . رابطه با وضعيت آن كليساي خاص معني خاص خود را داشته باشد

. ه نمودن نشان داده باشدباز طريق تو ،حبت نخستينمرگشت به كه خلوص ايمان خود را با ب وده استكسي ب

اين بدين معني نيست . خواهند خورد ازدرخت حياتي كه در وسط فردوس خداست،چنين افرادي سرانجام 

تنها راهي كه . ، بلكه غلبه آنها نشان دهندة واقعيت تبديل شدن تجاربشان است اند  غالب آمدن نجات يافته باكه آنها 
درخت اند از   همه آناني كه نجات يافته .فيض از طريق ايمان به مسيح است ،يابد مي وسيله نجات ناان بدانس

  . شوند ميميوه خواهند خورد، يعني آنها وارد قلمرو جاودانگي در بهشت  حيات
  .بالفاصله بعد از وفات رسوالن است ،اي از شرايط كليسا كليساي افسس معموالً نمونه

  

  )11-8:2(كليساي اسميرنا  نامه به )ب
خود را به عنوان آن اول و آخر كه مرده شد و  در اينجا مسيح .(myrrh) تلخييعني  (Smyrna)ا اسميرن 8:2

شود كه هر روز در معرض خطر مرگ  مياين توصيف مخصوصاً موجب تسلي كساني .كند ميزنده گشت، معرفي 
  . قرار دارند

در ظـاهر امـر   . دانـد  ميرا تماماً هاي آنها   تنگيگويد كه  مينج ديدة خود خداوند با مالطفت به مقدسين ر 9:2

ولي وقتي كه امور روحاني مد نظر بود، آنهـا دولتمنـد قدرتمنـد    . هستند دولتمندممكن بود مردم فكر كنند كه آنها 
ن او بـودن افتخـار   نزد عيسي بودن و چـو «: چارلز استانلي گفته است آن چنان كه. بودند و نه در ظاهر دنيوي شان

ام كه عيسـي بـه طـور     من اين را آموخته. ـ در كنار و چون كسي بودن كه جائي براي سر نهادن نداشت   بزرگي بود
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  ».باشد ميخاصي شريك خادمان فقير خود 
به عنوان نمونه مـورخين از اشـتياق   . اسميرنا به سختي در معرض حمالت يهوديان بودند) ايمانداران(مقدسين 

و مردم برگزيده خـدا   يهودكردند كه  آنها ادعا مي. اند هوديان در به شهادت رسانيدن پولي كراپ سخن گفتهشديد ي

  .بودند كنيسة شيطانبا رفتار كفرآميزشان نشان دادند كه از   ، اما هستند

از بعضـي  . شـدند  مـي بترسند، آنها بزودي متحمل زحماتي از زحماتي كه خواهند كشيد مسيحيان نبايد  10:2

هاي  شايد اين دورة زماني اشاره به ده مورد آزار .شوند تجربهها    با انواع رنج براي ده روزافتادند تا  ميآنها به زندان 
خاصي براي مسيحيان در دورة امپراتوري رم قبل از كنستانتين باشد، و يا اشاره به ده سال آزاري است كه مسيحيان 

  .اند در زمان حكومت ديوكلتيان داشته
باشند، يعني مردن را به انكار نمودن ايمـان خـود بـه مسـيح      به مرگ امينخداوند ايمانداران را توصيه نمود تا 

  .را كه پاداش مخصوص شهيدان است خواهند گرفت تاج حياتها هستند كه   ترجيح دهند و همان
شـخص غالـب وعـده داده     به. كند صداي روح را بشنوند باز هم خداوند به شنوندگان مشتاق توصيه مي 11:2

در اينجا شخص غالب كسي است كه واقعي بودن ايمـان خـود را بـا    . اي نخواهد ديد صدمه موت ثانيشده كه از 

كـه مجـازات تمـام     موت ثانياو از . كند مي، به جاي ماندن بر زمين، ثابت  گزينش در بهشت بودن با ضميري نيكو
  ).14و6:20(، معاف خواهد شد  ايمانان است بي

  

  )17ـ12:2(نامه به كليساي پرغامس  )پ
. دارد شمشير دودمـة تيـز  كند  اين نامه خداوند را كسي توصيف مي. يعني برج بلند) يا پرغامه(پرغامس  12: 2

خدا بدان وسيله شريران كليسـا را مجـازات خواهـد نمـود      كه)12:4عبرانيان (منظور از اين عبارت يعني كالم خدا 
  ).16آيه . ك.ر(

عليـرغم  . ناميـده شـد   تخت شـيطان رغامس كانون فرقه پرستندگان امپراتور بود، از اينرو آن شهر محل پ 13:2
حتي گرچه يكـي  . اينكه شهر توسط كافران احاطه شده بود، كليسا وفاداري خود را نسبت به مسيح حفظ كرده بود

او اولين شـهيد شـناخته شـدة    . ه بوداز اعضاي كليسا به نام انطيپاس به خاطر اقرارش به عيساي خداوند، شهيد شد
  .آسيائي است كه به خاطر سرپيچي از پرستش امپراتور شهيد شد

بايست انسان را به خاطر عدم جلوگيري از نفـوذ عقايـد شـريرانه در مجـامع مسـيحي،       ولي خدا مي 14:2-15
خـوردن  تعلـيم بلعـام   . بودنـد  تعلـيم نقوالويـان  و  تعلـيم بلعـام  كساني وجود داشتند كه پيرو . نمود سرزنش مي

 ).31-25:22اعداد (گفتگوي االغ با بلعام   اي است به همچنين اشاره .دانست  ميرا مجاز  زنا و ها   هاي بت  قرباني

بسياري از اساتيد كتاب مقدس معتقدند كـه منظـور از نقوالويـان، آزادي    . ، تعريف نشده استنقوالويانتعليم 
د و مرتكب پرستي كنن دادند، كساني كه در تحت فيض قرار دارند آزادند تا بت مييم اند كه مردم را تعل گراياني بوده

  .گناهان جنسي هم بشوند
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  :داند اسكوفيلد، اين تعليم را با ظهور حاكميت روحانيت، مرتبط مي. آي. سي. دكتر
كرده است كه از ساير مردم عوام مشخص » كهانت«يا » روحانيت«اي است مبني بر اينكه خدا نظمي از  ، فرضيه ايده نقوالويان

عهد جديد . به معني مردم laosبه معني پيروز يا غالب، و  niko،  اين عبارت از دو كلمة يوناني تشكيل شده است. باشند متمايز مي
التي در كليسـاي رسـ  . باشـند  مـي » پادشاهان كهنـه «نگفته است جز اينكه تمام پسران خدا در اين نظم » روحانيون«چيزي در مورد 

، انبيــاد، مبشــرين، كشيشــان و معلمــان  رســوالن: و شماســان و عطايافتگــان) هــا يــا اســقف(مشــايخ : انــد مقامــاتي وجــود داشــته
ولي بعداً ممكن است در دوره رسـوالن  . اين دسته از افراد احتماالً ممكن است مشايخ يا شماسان باشند يا نباشند.  )11:4افسسيان(

باشند كه تشكيالت را مديريت كنند و كالً خود را  ه قدرت و حق راي را تنها به مشايخ تفويض كردهحالتي به وجود آمده باشد ك
شما مالحظه خواهيد نمـود كـه آنچـه    . اينها نقوالويان بودند. اي از مردم كه بين خدا و مردم قرار دادند مقرر نمايند به عنوان طبقه

انجام دادنـد بـراي مـدت دويسـت سـال در پرغـامس يـا در دورة حكومـت         اين طبقه نخست در افسس و بعداً در دورة رسالتي 
 .مسيحيت گرديد» دكترين«كنستانتين تبديل به 

كردند احتماالً معلمان دروغين را از جمع خـود   اگر آنها توبه مي. اند دعوت شده توبهايمانداران واقعي به  16:2

  .جنگيد با ايشان مي با شمشير زبان خودشد و  ميكردند، در غير اينصورت خود خداوند وارد عمل  ميبيرون 

منّ به شخصي كه پيروز شود  :گويد ميها   روح به كليسابايست شنونده آنچه باشند كه  ميمقدسين مطيع  17:2

غالب شونده در كليساي پرغامس احتماالً كسي بود كه تعليمات شـريرانه را  . داده خواهد شدسنگ سفيد  و مخفي

  چيست؟ سنگ سفيد و منّ مخفيولي مفهوم . كرد تحمل نميدر كليساي محلي 
ها    اي به غذاي آسماني است كه در تضاد با غذاهائي است كه به بت ه شايد اشار. منّ نمادي از خود مسيح است

منّ مخفي شايد اشاره به نوعي ارتباط مخفي با خود خداوند باشد ـ شـناخت او در جـالل    ). 14آيه (شد  ميعرضه 
اين عبارت برگرفته شـده از  . سنگ سفيد به طرق مختلفي تفسير شده است. اش در قالب كسي كه قرباني شد يواقع

كـامالً روشـن   . مسابقه قهرماني بـود  سنگ سفيد سمبول پيروزي در يك. شدن در يك دعواي حقوقي است» تبرئه«
. ود و مبين تاييد خداوند از او استش  مياست كه سنگ سفيد پاداشي است كه توسط خداوند به غالب شنونده داده 

  . اشاره به پذيرفته شدن توسط خدا و عنواني براي شخص مجلل شده استاسم جديد گويد كه  ميآلفرد 
وقتي كه كليسا كامالً وابسـته  باشد،  ميكليساي پرغامس احتماالً از نظر تاريخي نمايانگر دورة بعد از كنستانتين 

پرسـتانه در درون خـود    آن اوضاع مسيحي اسمي شدند و كليسا متحمل مراسم بـت هزاران نفر در . به حكومت بود
  . بود

  

  )29ـ18:2(نامه به كليساي طيا تيرا  )ت
چشماني چـون شـعله   در اين نامه پسر خدا در قالب كسي كه . لقب يا نام طياتيرا يعني قرباني هميشگي 18:2

نماد ديد تيز و رسوخ كننده، و پايها نماد چشمان . شود يم، ديده  شده است هاي او چون برنج صيقلي  پايو  آتش
  . اعالم داوري است

در اين كليسا اعمـال، محبـت، خـدمت، ايمـان و     . كليساي طياتيرا از بسياري جهات كليسائي برجسته بود 19:2
  .اش افزوني يافته بود در واقع اعمال كليسا نسبت به گذشته. صبر بيش از پيش بود



 

- ١٦  - 

 

كليساي طياتيرا به زني كه . شد ، فرايض ناپاك وارد كليسا شده و اعمال ميپرستي بتو  زناجة ولي در نتي 2:20
كرد اجازه داده بود كه خادمان خدا را به سوي گناه هدايت كند و درست ماننـد   ايزابل نام داشت و ادعاي نبوت مي

داد كـه مسـيحيان    ون ايـن زن تعلـيم مـي   چـ . پرستي فاسد كرده بود ايزابل در عهد عتيق مردم را با زن بارگي و بت
كرد تا بـه   ميشايد او ايمانداران را تشويق . توانند بدون اينكه مرتكب گناه شده باشند، چنين اعمالي انجام دهند مي

امور تجارتي بپردازند، حتي گرچه اشتغال به امور تجارتي منجر به تجليـل خـدايان نرينـه و مادينـه و شـراكت در      
او بدون شـك چنـين سازشـي را بـا امـور      . شدند ميمشغول  ها   هاي بت  خوردن قربانيه مردم به هائي بود ك جشن

  .دانست شود، مجاز مي دنيائي با اين زمينه كه موجب پيشرفت كليسا مي
با او مرتكب زنا  آناني را كهبيافكند و  بستر بيماريچونكه ايزابل توبه ننمود، خدا بر آن شد او را بر  21:2-23

هـا خواهنـد     همة كليساآنگاه . او دوري كننداعمال ها كرده و از   كند، مگر اينكه او را ر سختي مبتال  بودند به شده

  اي به اصطالح نبيه  شايد احتماالً يك به. دهد  ميكه خداوند ناظر است و انسان را بر حسب اعمالش پاداش  دانست
باشد   ميظهور كليسائي دروغين   به تاب مقدس در اينجا شاهد اشارهولي شاگردان ك. نام ايزابل در طياتيرا بوده است

  .كاري، و ترويج گناهان توسط كاهنان، نموده است ها، افراط پرستش بت  به كه شروع
كساني كه پيرو عقايد ايزابل .. .ماندگان باقي(در طياتيرا كساني بودند كه هنوز وفادار باقي مانده بودند  24:2-25

  هـاي شـيطان را   عمـق بر اين افراد كه . ني كه وارد عقايد مرموز و تشريفات ديني ايزابل نشده بودند، كسا)نشدند

   .آنچه كه دارند قناعت كنند  به ، جز اينكه تا آمدن مسيحبار مسئوليتي بر ايشان نهاده نخواهد شدديگر  اند، نفهميده

خالص مسيحيت را انجـام  اعمال طور ثابت قدم   به شخص غالب در طياتيرا ايمانداري واقعي بود كه 26-28: 2

 عصاي آهنيناعمال قدرت كرده و با ها    بر امتاو . داد و پاداش اين شخص حكومت با مسيح در هزار سال بود  مي
غالـب    بـه  خداوند قول داد كه. شد  ميبايد مجازات   ميها فوراً و باجديت    تمامي گناهان و عصيان .كرد  ميحكومت 

 صـبح  سـتارة ، همانطوريكـه  )16:22(عيساي خداوند ستارة درخشان صبح است . را خواهد داد صبح ستارة شنوندة
  شود، مسيح هم مانند ستاره صبح ظهور خواهد كرد تا كليساي خود را به  ميقبل از طلوع خورشيد در آسمان ظاهر 

غالب وعده داده شده كـه شـامل كسـاني     شخص  به يعني كه). 2:4و متي  18ـ13:4اول تسالونيكيان (آسمان بربايد 
دهنـدة   آورد، بلكـه اعمـال او نشـان    مـي دسـت ن   به او چنين مزيتي را از طريق اعمال خود. شوند  مياست كه ربوده 

  .داده خواهد شد ستارة صبحاو   چونكه او خالصاً تبديل شده است، به. واقعيت ايمان اوست
غالـب شـونده     بـه  اي ه پيش آگاهي و عد» ...ه گوش شنوا دارد بشنودآنك«در اين نامه و سه نامة بعد اصل  29:2

هـا    كليسـا   بـه  روح آنچـه كـه  آيند شنيدن   ميهاي باشد مبني بر اينكه تنها از كساني كه غالب  و شايد اشار. است

  .مورد انتظار است گويد،  مي
  

  )6-1:3(كليساي ساردس   به نامه )ث
هفت روح خدا خداوند خود را در قالب كسي كه . شوند  ميزند يا اصالح گري  ميساردس يعني كساني كه  1:3
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سـاردس از نظـر   . القدس بر كليسـا و مبشـرين كنتـرل دارد    او با قدرت روح. كند  ميمعرفي  و هفت ستاره را دارد
. كرد  ميل مجمع مسيحيان بود، ولي بيشتر اوقات تشريفاتي عم  به اين كليسا مشهور. اعتقادي يك كليساي مرده بود

  .اين كليسا سرشار از زندگي روحاني نبود و در امور مافوق طبيعي درخششي نداشت
شوقي تازه و تالشي تازه در استواري در آنچه كه باقي مانده اسـت، دعـوت     به خدا كليساي ساردس را 2:3-3

پيشرفت امور خـدائي شـروع كـرده    هائي را براي  مردم برنامه. فنا بود  به كند، چون آنچه كه موجود بود، نزديك  مي
آنها اخطار نمود تا در ايمان استوار باشـند و از زنـدگي مـردة      به مسيح. بودند، ولي هرگز كار خود را كامل نكردند

طور غيرمنتظره خواهد آمد و آنها را مجازات خواهد   به اگر در خواب باشند و بيدار نشوند خداوند. خود توبه كنند
  . نمود

لبـاس  اين ايمانداران كـه  . چندي در ساردس بودند كه شهادت مسيحي خود را از دست نداده بودندافراد  4:3

   .خواهند خراميدبا مسيح  لباس سفيد، در نساخته بودند هاي دنيايي نجس  با گرايش خود را

از صـداقت در  آنها حـاكي   جامة سفيد. شان نشانة ايمان آنهاست اند كه اعمال عادالنه آنها غالب شنوندگان 5:3

  .محو نخواهد شد دفتر حياتدهند، نامشان در   ميزندگي آنهاست، چونكه آنها مسيحيت واقعي را نشان 

بر اساس اين ديدگاه، كسـاني  . باشند  ميهائي است كه زنده  شامل تمام انسان دفتر حياتكنند كه   ميبرخي فكر 
شد، ولـي نـام    اند، نامشان از دفتر حيات پاك نخواهد د يافتهدهند كه واقعاً از سر نو تول  ميكه با زندگي خود نشان 

  .بقيه محو خواهد شد
  بـه  .داننـد   مـي نام كساني كه داراي زندگي روحاني هستند،  برخي ديگر دفتر حيات را در قالب كتابي براي ثبت

، يعني آنها هيچگاه نجـات  پاك نخواهد شد) كه قبالً ثبت شده است(هايشان از اين دفتر  آنها وعده داده شده كه نام
بر اساس اين ديدگاه، اين واقعيت كه بعضي نامها از دفتر پـاك نخواهـد شـد، الزامـاً     . خود را از دست نخواهند داد

  . بدين معني نيست كه نام ديگران پاك خواهد شد
دليـل    بـه  وآيد، نه بـا اعمـال     ميدست   به بدليل آموزش مستمر كتاب مقدس مبني بر اينكه نجات توسط فيض

، آيـه پـنجم   )29ــ 27:10، 24:5، 16:3يوحنـا  (بيانات روشن مبني بر اينكه ايماندار واقعي داراي امنيت ابدي اسـت  
  .تواند مبين امكان از دست رفتن فرزندان خدا باشد مين

 فرشـتگان پـدرش و   حضـور انـد، در   خداوند ما در وعدة ديگر افزوده است كه او بنام كساني كه غالب آمـده 

  .اقرار خواهد نمودسمان، آ
  . بار ديگر هشداري داده شده بر عليه اعتراف مذهبي، بدون اينكه شخص تولد تازه يافته باشد 6:3

عنوان تصويري از دورة پس از اصـالحات اسـت ـ هنگـامي كـه كليسـا مقرراتـي،          به كليساي ساردس معموالً
  .اروپا و مستعمرات آمريكا در اين وضعيت بودند هاي پروتستان كليسا. شود  ميتشريفاتي، دنيائي و سياسي 

  

  )13ـ7:3(كليساي فيالدلفيا   به نامه )ج
اسـت، كسـي كـه    حق است، كسي كه  قدوسصورت كسي كه   به خداوند. فيالدلفيا، يعني محبت برادرانه 7:3
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، نخواهد گشود بندد و هيچ كس  ميو كسي كه  گشايد و هيچ كس نخواهد بست  ميكسي كه  كليد داود را دارد،
  .شود  ميظاهر 
  : باشد  ميكالمي ديگر، كسي كه داراي قدرت اجرائي و كنترل غيرقابل اعتراض   به 

تمام كساني كـه    به مسيح است  به بستن آن نخواهد بود، فرصت طالئي بشارت  به درِ بازي را كه معبد يهود و فرق ملحد قادر
ك اشـعياء  .ر(باشـد    مـي هـا، در عهـد عتيـق     ها و بستن دهـان   ت مطلق خدا در گشودن درقدر  به اي ه كليد، اشار. گوش شنوا دارند

22:22(  

آنهـا  . مقدسين كليسا وفادار بودند. كليساي فيالدلفيا، تنها كليسائي است كه مورد تقدير خداوند قرار گرفت 8: 3
در نتيجـه  . خداوند متوكل بودند  به ندهاي انساني بود  آنها در عين حال كه دچار ضعف .غيور بودند نيك،اعمال در 

دري بنـابراين خداونـد   . نكـرده بودنـد   انكارمسيح را  نامآنها . توانستند با نحوة زندگي خود حقيقت را حفظ كنند

  .روي آنها نهاد آن نبود، پيش بستن  به قادر هيچ كسها كه    از فرصت گشاده

كردنـد، سـرانجام در مقابـل      ميتي با مقدسين كليسا مخالفت سخ  به ناميدند و  مي يهوديآنهائي كه خود را  9:3

 از كنيسـة شـيطان  كردند برگزيده خدا هستند، گرچـه عمـالً     ميآنهائي كه ادعا . اين ايمانداران فروتن خواهند شد
  .باشند  ميبودند، سرانجام مجبور خواهند شد كه اقرار نمايند كه مسيحيان حقير شده عمالً گلة برگزيده خدا 

چونكه اعضاي كليساي فيالدلفيا با مسيح گونه زيستن در نزد ديگران واقعيت خدا را حفظ نموده بودنـد،   10:3
اي است مبنـي بـر    ه اين وعد. نمود خواهد آمد، محفوظساعت امتحان كه بر تمام ربع مسكون خداوند آنها را از 

كـه شـامل دورة   از ساعت امتحان، شيد كه آنها توجه داشته با 19ـ6 بابهايمستثني بودن از دورة عذاب مذكور در 
  .عذاب است، مستثني خواهند بود

اهل جهان «: اند يك عبارت فني است، يعني كساني كه اين زمين را خانة خود نموده» تمامي ربع مسكون زمين«
  ).14:17مزامير (» كه نصيب ايشان در زندگاني است

 تـاج مقدسين نبايد اجازه دهنـد كـه كسـي    . مقدسين، خواهد آمد اي براي پايداري ه عنوان انگيز  به مسيح 11:3
  . آن دست خواهند يافت  به زودي  به افتخارشان را بربايد ـ تاجي كه

هر مفهـوم ديگـري كـه بـر ايـن      . ستوني در هيكل خدا خواهد شد  به شخص غالب آمده يا پيروز تبديل 12:3
شخص پيروز هيچگاه اين جايگاه امـن  . رساند  ميامنيت ابدي را عبارت متصور باشد، قطعاً مفهوم قدرت، افتخار و 

 اورشـليم ، نـام  خـدا .. .نام: سه نام خواهد شد  به شخص غالب توسط خداوند ملقب. و شاد را ترك نخواهد گفت

عنوان كسـي كـه     به بنابراين او. عيسي مسيح خداوندنام جديد و شود   مياز آسمان از جانب خدا نازل كه  جديد
  .هر سه نام است، تعريف خواهد شد  به لقمتع

  .گوش فرا دهدها   كليسا  به روحاين پيام   به بايست  ميآنكه گوش دارد  13:3
اي از بيداري بزرگ بشارتي در قرن هيجدهم و اوائل قرن نوزدهم، بكـار   عنوان نمونه  به كليساي فيالدلفيه غالباً

 در حاليكه مسيحيت بشارتي در ايـن دوره . آمدن مسيح و بشارت جهاني رود ـ احياء حقايق در رابطه با كليسا و   مي
ميزان فراواني احياء گرديد، با اين وجود شيطان مصممانه در كار است تا كليسا را با شريعت گرائي و تشـريفات    به
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  . گرائي و عقل گرائي، مخمر نمايد

  

  )22-14:3(كليساي الئودكيه   به نامه )چ
  بـه  عيسي مسيح خداوند در اينجا از خودش. كنند  ميه، يعني مردمي كه بر ديگران حكومت كلمه الئودكي 14:3

خداوند با عنوان امين، تجسم عـدالت و حقيقـت   . برد  مينام  ابتداي خلقت خدا، شاهد امين و صديق، امينعنوان 

ابتداي «جملة . باشد  ميروحي او باني خلقت اعم از مادي و . كند  مياست، و كسي كه تحقق مواعيد خدا را تضمين 

، بدين معني نيست كه مسيح اولين كسي است كه آفريدة شده است، او هرگز آفريده نشده، بلكه بدين »خلقت خدا
گويد كه مسيح آغازي داشته است، بلكه  اين عبارت نمي. معني است كه او تمام پروسه خلقت را شروع نموده است

  .او بر تمام خلقت افضل است. تاو باني خلقت خداس. است ابتدااو 

تفاوتي  داد آن كليسا در بي  ميخداوند ترجيح . ، بلكه تهوع آور بودنه سرد و نه گرمكليساي الئودكيه  15:3-17
كليسا چنان ولرم بود كه مردم را فريب داده و . ولي اينگونه نبود. و يا شوق خود، يا كامالً سرد باشد و يا كامالً گرم

كه كليساي خداست و چنان در رابطه با امور خدائي ولرم تنفرانگيزي بـود كـه خـدا را دچـار تهـوع       كردند  ميفكر 
  .گذشته از آن، كلسيا دچار تكبر، غفلت، خودكفائي و خودستائي شده بود. نمود

شـايد مفهـوم ايـن عبـارت      .از او بخرنـد را  آتش  به زر مصفّااعضاي كليسا توصيه نمود كه   به خداوند 18:3

در ، بلكه توسط فيض از طريق ايمان نـاب اسـت كـه    )1:55اشعياء (الت خدائيست كه قابل خريد با پول نيست عد

   ).7:1اول پطرس (شود   ميتسبيح، جالل و اكرام در ظهور عيسي مسيح   به آزموده شده و منتهي آتش

عـدالت در هـر     بـه  از عمل را از او بخرند، كه عبارتسترخت سفيد مردم توصيه نمود تا   به همچنين خداوند

بيارايند، يعني بصيرت روحـاني را در نـور   سرمه اعضاي كليسا توصيه نمود چشمان خود را با   به خدا. روز زندگي
عنـوان كـانون بانكـداري،      باشـد، چونكـه الئودكيـه بـه      مياين توصيه بخصوص ستوده . القدس صاحب شوند   روح

  . ور بودمنسوجات و دارو، و مخصوصاً سرمه، مشه
اگر خداونـد  . كند  ميشود كه آن را سرزنش و تهذيب   ميبراي كليسا در اين حقيقت ديده  محبت خداوند 19:3

خداوند با احساس لطف پايدار تا آخرين لحظه، ايـن كليسـاي اسـمي را    . كشيد ميبود، زحمت ن ميمواظب كليسا ن
  .باشد و توبه كند غيوركند تا   ميدعوت 

جايگاه و ديـدگاه مسـيح در پايـان    «، ما شاهد موردي هستيم كه اسكوفيلد آن را بابت پاياني در اين آيا 20:3
كوبـد و    مـي ايمان ايستاده و مؤدبانه بر در  به اينك مسيح در پشت درگاه كليساي اعتراف كرده. نامد  مي» عصر كليسا

  .او بپيوندند  به را ترك و كفر  به كند كليساي آلوده  ميدعوت ) و نه الزاماً جماعت را(افراد را 
  :گويد  ميترنچ در اين مورد 

او حـق  . هر كسي حاكم قلب خودش است؛ قلب هر كسي دژ و سنگر اوست، و همو است كـه بايـد قلـب خـود را بگشـايد     
  .ندك  ميولي اگر نگشايد كوركورانه با بركات خود ستيزه . انتخاب دارد، اين حق ويژه او است كه در قلب خود را نگشايد

. جالل مسيح سهيم شود و با او هزار سال در روي زمـين حكومـت كنـد    تختتواند در   ميشنوندة غالب  21:3
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در جالل يافتنش نيز او را پيـروي  . هايش پيروي كنند كساني كه مسيح را در حقارتش، در مطرود شدنش و در رنج
  .كنند  مي

  .را بشنود روحكند كه صداي   مي شنونده توصيه  و سپس براي آخرين بار، خداوند به 22:3
كـه كليسـاي الئودكيـه تصـوير      ايـن اسـت  هر تفسيري كه از كتاب مكاشفه داشته باشيم، مورد غير قابل انكار 

آميز در اختيار همه قرار دارد در حاليكـه   كنيم، ارائه داده است ـ زندگي تجمل   ميدرخشاني از عصري كه ما زندگي 
سـوي    ما با هيجـان بـه  . مسيحيت بجاي اينكه حمل صليب باشد، پوشيدن تاج است. يرندم  ميجانها از انكار انجيل 

احيـاء    بـه  شناخت نياز روحاني اندك است، عالقه. مسيح  به كنيم تا  ميورزش، سياست و يا تلويزيون گرايش پيدا 
مانـده زنـدگي خـود را ـ      يايم، و بخش باق دنياي تجارت داده  ما بهترين بخش زندگي خود را ـ به . واقعي كم است

. كنـيم   ميشوند تغذيه   ميخاك   به زودي تبديل  به هاي خود را كه  ما بدن. دهنده نجات  به اند، لحظاتي كه ضايع شده
ها را بـراي خـود در آسـمان بينـدوزيم، در زمـين         كنيم، و بجاي اينكه گنج  ميآوري  ما بجاي اينكه ترك كنيم، جمع

 خودم نرسم كـي   به مثل اينكه هيچ چيز براي مردم خدا خوب نيست، اگر من«كه  اين استلي ديدگاه ك. مياندوزيم
  بـه  دهم و بخش كوچكي از وقت باقي مانده را  ميدنيا اختصاص   به رسد؟ پس بخش عمده وقت خود را  ميمن   به

  .گردد ميشرايط ما در نظر مسيح، وقتي كه باز اين است» .خداوند
  

  )22-4 بابهاي(از اين واقع خواهند شد  كه بعد اموري .3
اول مكاشفه شامل تشريح عصر كليسا از زمان رسوالن  بابسه . ايم سومين بحث اصلي مكاشفه رسيده  اينك به

  .پردازيم  مي» شوند  مياموري كه بعد از اين واقع «موضوع   به باببا شروع اين . تا زمان ربايش بود
  بـه  بعد ديگري ذكري از كليسـا در روي زمـين    به 4 باب از . وجود دارد 4و  3 بابهاييك فاصله قطعي در بين 

آسـمان بـرده     بـه  ، كليسا توسط خداونـد 3 باب پس چه شده است؟ ما بر اين باوريم كه در پايان . ميان نيامده است
  .شده است

گـاه دوران عـذاب شـروع    آن. قوم اسرائيل خواهد پرداخـت   به خداوند. آسمان برده شدند  به وقتي كه مقدسين
برخورد خواهـد   خداوند در يك دورة هفت ساله با يهوديان در رابطه با انكار نمودن مسيح توسط آنان. خواهد شد

خـدا بـر روي زمـين     سوي مسيح بازگردند نجات يافته و وارد ملكـوت مجلـل    به آنهائي كه در دورة عذاب. نمود
  .كار كنند، نابود خواهند شدخواهند شد، در حاليكه كساني كه مسيح را ان

حزقيـال  (گردنـد   سرزمين اسرائيل بازمي  به اند در ابتداي دورة عذاب بسياري از يهوديان كه هنوز ايمان نياورده 
قدرت جهاني رم با اسرائيليان قراردادي منعقد خواهد نمود و آنها را از پرستش معـاف خواهـد نمـود    ). 25ـ24:36

 14ـ4:24عيسي مسيح خداوند در متي . اي معقول خواهد بود ه عذاب دور سال اول دورة 5/3در واقع ). 27:9دانيال (
  .تشريح اين سالها پرداخته است  به

ها مجبور خواهند شد كـه آن     هاي دورة عذاب بتي در معبد اورشليم قرار خواهد گرفت و همگي انسان در نيمه
عالمت شروع عذاب بزرگ، زمان  اين است). 15:24متي ( بت را ستايش كنند، در غير اينصورت كشته خواهند شد
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  ).21:24متي (اي از عذاب كه دنيا نظير آن را هرگز نديده و نخواهد ديد  مصيبت يعقوب، دوره
اولين نيمه در آسمان است ـ آنجائي كه رؤيائي از جالل خدا به  . كند ميآغاز دورة عذاب را به ما معرفي  4 باب 

ها رؤياهـائي از جـالل     را پيشگوئي كنند، بار ازاينكه انبيا خود را مجازسازد، تا آينده خداوند قبل. شود مييوحنا داده 
مكاشفه، يوحنا قبل از اينكه اجـازه يابـد    1باب در ). 1باب و حزقيال  6باب اشعياء (خود را به انبياء خود داده بود 

ايمانـان   اينك قبل از اينكه او خبري از مجـازات بـي  . ودتاريخ آينده كليسا را بنويسد، رؤيائي از جالل مسيح ديده ب
  .بيند مييهودي و غيريهودي داشته باشد، رؤيائي از خدا 

  

  )4 باب(رؤياي تخت خدا  )الف
بـر ايـن    مقـدس  كتاببسياري از متخصصين . خواند، صداي مسيح است ميكه يوحنا را به آسمان  صدائي 1:4

اول (ري از ربـايش كليسـا بـراي رفـتن بـه خانـه خـود نـزد مسـيح اسـت           باورند كه ورود يوحنا به آسمان تصوي
اموري را كه بعد از اين خواند تـا   ميعيساي خداوند يوحنا را فرا ). 53-51:15؛ اول قرنتيان 18-13:4تسالونيكيان 

مينـه ايـن   و نقش آن عبارت را به عنوان ز 19:1اين كلمات مشابه بخش آخر مكاشفه  .بنماياندبه او  شوند ميواقع 
  .كند ميكتاب تائيد 

بيند كـه بـر    ميخداي ازلي را  الفور فيشود و  ميوارد طريق مخصوصي  القدس روحيوحنا تحت تسلط  2:4-3

  .خود با شكوه و اقتدار نشسته است تخت

بـه هـر حـال آن    . بـود  بر تخت نشسـته دانند و نه توصيف كسي كه  مي تخترا توصيف  عقيقو  يشماي  عده
بند كـاهن، يشـم معـرف روبـين، نخسـت زاده       در سينه. ممكن است توصيف خود خداوند باشد انبهاهاي گر سنگ

پسـرِ  «يعنـي  » بنجـامين «و نام » اينك يك پسر«يعني » روبين«نام . يعقوب، و عقيق معرف بنجامين پسر آخرش بود
خدا، و شخصي را كه بر تخت  ها نشانه تمامي فرزندان   و الورد اين دو سنگ را مانند ساير سنگ» .دست راست من

   12.كند مينشسته است خدا كه در رابطه با قوم يهود است، تفسير 
، تضميني است مبني بر اينكه خدا عهدهاي خود را عليـرغم  زمردو ظاهراً حلقه سبز نوراني مانند  قوس و قزح

  .دارد ميداوري آينده، نگه 
چه كساني هستند، آنها را گـاهي فرشـتگان و گـاهي     هار پيربيست و چتوانيم بگوئيم كه  ميما با اطمينان ن 4:4

بـر   .مردم آمرزيده شده اعم از مردمان عهد عتيق و عهد جديد و گاهي هم تنها مقدسين عهد جديـد، انگاشـته انـد   
شود كه مقدسين هستند كه داوري  مياساس اين واقعيت كه آنها تاج بر سر دارند و بر تخت نشسته اند، حدس زده 

  . اند پاداش گرفته شده و
هفت چـراغ  . ي وحشـتناك ها و صداها  ها و رعد   برقدر اينجا نماد داوري است، با  تختروشن است كه  5:4

فقط يك روح القدس هست، امـا هفـت، معـرف كمـال و     . معرف روح القدس در كمال عظمت خود است آتشين
  .تماميت است
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كه تخت در محلي قرار گرفته است كه از امواج خروشـان   ستاين ا، حاكي از دريائي از شيشه مانند بلور 6:4
  .باشد ميامان اين جهان، و يا مخالفت شريران كه مانند درياي طوفاني اند، در امان  بي و

ايـن عبـارت حـاكي از شـفافيت،     . بودنـد از پيش و پس به چشمان پر بودند كه  گرداگرد تخت چهار حيوان
  .وسعت و عمق روياست

توانيم بگوئيم اين اسـت كـه آنهـا موجـوداتي      ميآنچه را كه مطلقاً . مشكل است حيوانهار تشخيص چ 7:4-8
بـاب  كتاب حزقيال و سرافين در  10باب آنها تركيبي از كروبيان در . كنند ميزنده هستند، و چونكه خدا را پرستش 

اي  ايـن موجـودات فرشـته   . است تصويري از سرافين 8؛ تشريح كروبيان و آيه 7آيه . باشند ميصحيفه اشعيا نبي  6
و سـرافين مـرتبط بـا تطهيـر      رسد كه كروبيان مرتبط با مجازات در آتـش  ميبه نظر . باشند ميمحافظان تخت خدا 

  .باشند
  :توصيف آيه هفتم معادل است با آنچه كه مسيح در اناجيل عرضه داشت

  ـ متي ـ پادشاه؛ شير

  يا گاو ـ مرقس ـ خادم؛ گوساله

  ـ پسر انسان؛ـ لوقا  انسان

  .ـ يوحنا ـ پسر خداعقاب 

نه بار تكرار  قدوسدر بيشتر نسخ خطي كلمة . سرايند ميوقفه قداست خداي قادر مطلق را  بي حيوانات مذكور
  .شده است و اين تاكيدي قاطع بر تثليث است

خـاك   پيـر خـود را بـه    بيسـت و چهـار  آن ... كننـد  مـي را سـتايش   تخت نشين، آن حيواناتهرگاه  9:4-10

  .اندازند مي هاي خود را پيش تخت تاجكنند، و  مي عبادتاندازند، و خداي ازلي و ابدي را  مي

اسـت،   قـدرت و  اكـرام و  جـالل  مستحقرا به عنوان كسي كه  خداوندآنان در عبادت و ستايش خود،  11:4

  .آفريده است محض ارادة خودرا همة موجودات دارند، چونكه او  مياعالم 
خدا خالق موجودات قادر مطلق كائنـات، بـر تخـت    . سازد ميهن ما را براي آنچه در پي است آماده اين رؤيا ذ

  .جالل خود نشسته است و توسط موجودات ستايشگر احاطه شده و بر آنست كه داوري را بر زمين اعمال نمايد
  

  )5 باب(برّه و هفت تومار  )ب
كتـاب حـاوي گـزارش داوري    . شـود  مـي بسته شده، ديده  هفت مهردر دست كه با  كتابيدر اينجا خدا با  1:5

  .بايست در استقرار ملكوت عيسي مسيح خداوند، واقع شود مياست كه 
ولـي هـيچ   . در جستجوي كسي است مستحق گشودن كتاب و برداشتن مهرهايش باشـد  اي قوي فرشته 2:5-3

يسـتگي برداشـتن مهـر و خوانـدن كتـاب را      شود كه شا ميكس نه در آسمان، و نه در زمين و نه در زيرزمين پيدا ن
  .نه فرشته، نه انسان، نه اهريمن، هيچ كدام آن حكمت و شناخت الزم براي اجراي داوري را ندارند. داشته باشد
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آيا اين بدين معني . گريد مييوحنا شديداً  هيچ كسي شايسته گشودن كتاب نيست،شود كه  ميوقتي ديده  4:5
مين ادامه خواهند داشـت، و يـا اينكـه درسـتكاران هرگـز حمايـت نخواهنـد شـد و         است كه امور غلط بر روي ز

سـازي زمـين    نتيجه بودن پـاك  دليل بي  به مانند؟ آيا اين بدين معني است كه ملكوت خدا ميمجازات  بي خطاكاران
  نخواهد آمد؟

يري كـه از سـبط يهـودا و    آن شدهد، مبني بر اينكـه   مي، يوحنا را با اخباري شاد تسلي يكي از آن پيران 5:5

، شايستگي گشودن كتاب و هفت مهر را دارد و هموست كه داوري را اجـرا خواهـد   )خالق و نيا( ريشه داود است
، بـا شخصـيت   )27ــ 22:5يوحنـا  (عيسي شايستگي آن را دارد كه با حكمت نامحدودش، با فتواي خـدائيش  . نمود

  .متعالش و با كار خود بر جلجتا، داور باشد
او به عنوان برّه خدا كسي است كـه قربـاني   . تاب مكاشفه خداوند ما در قالب برّه و شير معرفي شده استدر ك

كند او در ظهـور   مياو به عنوان شير، داور است و دشمنان خود را مجازات . شد، و گناهان جهان را بر خود گرفت
  .اول خود يك برّه بود و در رجعت دوم خود يك شير خواهد بود

وسـط،  و در . احاطـه شـده اسـت    پيرانو  چهار حيوانتوسـط   تختكرد، ديد كه  ميقتي كه يوحنا نگاه و 6:5

در . بـود ) دانـاي مطلـق  (هفت چشم و ) قادر مطلق( هفت شاخآن برّه داراي  اي چون ذبح شده ايستاده است برّه

نـد كـه از روح پـر بـود     ك ميتوسط خداوند، عيسي مسيح خداوند را براي ما تداعي  هفت روح خدادست داشتن 

مبني بر حضور همـه جانبـه خداونـد در آن     شوند، ميهفت روح خدا كه بر تمامي جهان فرستاده ). 24:3يوحنا (
  . واحد در همه جا است

در حضور برّه  پيرانو  چهار حيوانخداي پدر گرفت، آن  برّه كتاب را از دست راستبه محض اينكه  7:5-8

و  دعـاي مقدسـين  ، كه نشانة اي از زرين پر از بخور بودند بربطي و كاسهيشان داراي هر يك از ا. بخاك افتادند
  )..................10:6(نتقام خون آنها را بگيرد احتماالً دعاي شهيدان به حضور خدا است تا ا

ب بخشـش روي صـلي   كـار نجـات   به خاطر ند كه برّه شان، اعالم نمودسرود جديدآن چهار حيوان در  9-10: 5

و مـا  «(دانستند؟  ميسوالي در اينجاست مبني بر اينكه آنها خود را شامل آمرزيده شدگان . مستحق داور شدن است

و مردمان را براي خدا به خون خود از «: شود و يا اينكه بر طبق ترجمه ديگري اينچنين بايد خوانده) »را براي خدا
  »13هر قبيله و زبان و قوم و امت خريدي

ساخته است، تا او را ستايش كنند و شاهدان او باشند  پادشاهان و كهنهرزش، خداوند ايمانداران را فراتر از آم

  .بر زمين سلطنت كنندو با او براي هزار سال 

ها    سرايندگان بالغ بر ميليون .پيران بودندو  حيوانو  گرداگرد تختبودند كه  فرشتگان بسيارسرايندگان  11:5
  .سرودند ميند، كه همگي در يك نظم كامل خدا را و شايد ميلياردها بود

  :بيابدمستحق است برّه ذبح شده «: سرود ستايش آنها، سرودي است كه ايمانداران بايد سر دهند 12:5

  ؛دنيا، بر كائنات بر زندگي من، بر كليسا، بر - قوت
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  ؛ها و طالهاي من   همة نقره - دولت

  من؛ زيباترين در ذهن - حكمت

  قدرت جسماني من براي خدمت او؛ - توانائي

  ،اشتياق ناب براي عظمت بخشيدن به او در تمام راههاي من - اكرام

  جالل دادن به او تخصيص يافته است؛سراسر زندگاني من به  - جالل

  .توانائي من براي ستايش او مامت- بركت

در آسمان و .. .هر مخلوقي: دسراي ميشود و در يك نظم عميق و كامل  مياينك موسيقي در آسمان كوك  13:5

تخت نشين و برّه را بركت و تكريم و جالل و توانائي باد تـا  «: سرايند ميو  ، به جمع پيوستهبر زمين و در دريا

  ».ابداالباد

هر زانوئي به نام عيسي خـم خواهـد شـد و هـر     «گويد  ميكه  11و10:2 فيلپيان  به اين آيه معادل است با رساله
در اينجا اشاره به زمـان خاصي نشده است، ولي بديهي است اين واقعـه  . »او اقرار خواهد نمود زباني به خداوندي

خيزند و سپس بعد از رستاخيز نجات نيافتگان براي مجـازات   ميبعد از اينكه نجات يافتگان براي زندگي جاويد بر
ايمانان آنگاه مجبور خواهند شد  بي است؛دانستند كه عيسي خداوند  ميايمانداران از پيش . ابدي، اتفاق خواهد افتاد

  . تجليل جهاني پدر و پسر يك حقيقت قطعي است. او را جالل دهند
را كـه تـا    خـداي تخـت نشـين   كنند و   ميسجده  پيرانو  گويند  مي» آمين«چهار حيوان سرانجام اينكه  14:5

  .نمايند  ميابداالبد زنده است، عبادت 
  

  )6 باب(گشودن شش مهر  )ج
و ناگهان يـك   15»بيا و ببين«: با غرشي بلند گفت گشود، يكي از آن چهار حيوانمهر اول را  برّهوقتي  1:6-2

، و غلبه كننده و تا غلبه نمايـد .. .بر اسبي سفيددر دسـت دارد،   كمانياست، و » ضد مسيح«نفر سوار كه احتماالً 

نشانه تهديد به جنگ است،  كمان. ناميم مي» گ سردجن«اين شايد معرف آنچه باشد كه امروز آن را . شود  ميظاهر 
اي است بـراي جنگيـدن از    شايد حتي جنگ موشكي مورد نظر باشد، چونكه كمان اسلحه. ولي خبري از تير نيست

شود، از جنگ خبري  ميتا گشوده شدن مهر دوم كه صلح از زمين برداشته . اين سوار عمالً علت جنگ نيست. دور
  . نيست

اسـبي  بـا خـود دارد و سـوار بـر      شمشير بزرگيسـوار دوم  . خواند  ميدومين سوار را فرا  ن دوم،حيوا 3:6-4

از ايـن رو مهـر دوم   . رود مـي شمشير سالحي است كه براي جنگ تـن بـه تـن بكـار     . است) سرخ فام( گون آتش
  .دارد مياز زمين بر  را) صلح(سوار دوم سالمتي . كند ميهاي جهان را در جنگي تن به تن و خونين تداعي  ارتش

. شـود   مـي وارد  اسبي سياهدر دست دارد، سوار بر  ترازوئيسواري كه  حيوان سوم،در پاسخ به دعوت  5:6-6

 برخاست، اعالم نمود كـه  چهار حيوانكه از بين  آوازي. باشد مياين معرف قحطي است كه معموالً پي آمد جنگ 
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 اي است كـه بـراي تـوزين    ترازو وسيله. شود ميآن نيست فروخته  با بهائي كه هيچ كس قادر به خريد جو،و گندم 

» به روغن و شراب ضرر مرسان«معني جملـة  . رفت و در اينجا نماد قحطي است ميبندي شده بكار  حبوبات جيره
اگر روغـن و شـراب اقـالم اصـلي غـذائي      . گويند كه روغن و شراب غذاي فقرا بوده است ميبرخي . مشكل است
آيد منظور از روغـن و شـراب،    ميبيشتر به نظر . ماندند ميشد تا مردم زنده  ميزم بود از آنها حفاظت بودند پس ال

با توجه به تاريخ، افراد توانگر حتي در قحطي هم به : اقالم غذائي تجملي باشد و توانگران در اينجا مورد نظر است
  .اند تجمالت دسترسي داشته

مربوط به جسم  موت. است موت و عالم امواتخواند كه راكب او   ميرا را ف اسبي زرد، حيوان چهارم 7:6-8

زمـين،   )سـاكنان (وحوش، يك ربع  در اثر جنگ قحطي ها، طاعون و. و مربوط جان و روح است عالم امواتو 
ر، هاي جديد و داروهـاي ديگـ   هائي نظير طاعون، در اثر اختراع آنتي بيوتيك شايد فكر كنيم كه آفت. شوند مينابود 

به هر حال امراض كشنده در اثر مرور زمان از بين نرفته اند، بلكه در دورة كمون خود . شوند ميتهديدي محسوب ن
  .توانند به سرعت يك هواپيماي جت در سراسر جهان اپيدمي شوند ميآنها . باشند مي

ان يهودي كـه بـه اقصـاي    ، يعني ايماندار)9:24متي (شويم  مياينك ما با اولين شهداي دورة عذاب روبرو  9:6
آنان در زير  نفوس. شدند براي شهادتي كه داشتند كشتهجهان رفتند و ملكوت خدا را موعظه كردند و كساني كه 

  .در آسمان قرار دارند مذبح

قـبالً گفتـه شـد     آن چنـان كـه  . را بگيـرد  انتقام خونشانخواهند كـه   ميزده و از او  صدارا  خداوندآنها  10:6

  .دانند ميايماناني است كه زمين را خانه خود  بي اشاره به» ساكنان زمين«

شود تا تكميل نهـائي عـذاب و    ميبه آنها گفته . ـ نمادي از عدالتشان  شود ميجامه سفيد داده به شهيدان  11:6
  .تمام شدن تعداد شهدا، صبر كنند

و دريـا را مـرتعش نمـود و     زمـين  زلزله عظـيم . با باز شدن مهر ششم، آشوبي در طبيعت ايجاد شد 13و12:6

ستارگان ماننـد  . ماه چون خون گشتتاريك شد و  خورشيد. نظمي شدند بي ها در آسمان دچار   ستارگان و سياره

بر زمين بريزد، بر زمـين فـرو   هايش  خورد تا ميوه ميرسند و به شدت تكان  ميهايش  آنگاه كه ميوه درخت انجير

  .ريختند

  .پيچد ميئي توماري در هم ، گوآسمان در هم پيچيد 14:6

  . در اثر اين آشوب و انقالب عظيم از جاي كنده شد اي هر كوه و جزيره
آنهـا از تـرس جـاري    . اي و هر اجتماعي دچار ترس و وحشت شده باشند تعجب آور نيست كه هر طبقه 15:6

   .ها پنهان كردند   هاي كوه ها و صخره   خود را در مغارهشدن خشم خدا، 

 غضـب بـرّه  نابود شوند تا اينكه متحمل داوري خـدا و   ها   ها و صخره   كوهآنها ترجيح دادند در زير  17و16:6
  .آنها خيلي دير به اين نتيجه رسيدند كه هيچ كس قادر به ايستادن در مقابل خشم برّه نيست. بشوند

  )7باب (نجات در عذاب بزرگ . د
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. دهـد  مـي دارد و دو گروه مهم از ايمانداران را به ما نشـان   كتاب مكاشفه در بين مهر ششم و هفتم قرار 7باب 
 باباين افراد در اين » تواند ايستاد؟ ميكيست كه «: دهد ميرا  6باب پاسخ سواالت مطرح شده در پايان  باباين 

ة هـزار  اند تا همراه با مسيح وارد دور مانند و كساني كه برگزيده شده مياند كه در صحنه باقي  كساني توصيف شده
  .ساله شوند

، بـدين معنـي اسـت كـه طوفـان      بازداشتن بادهاو  چهار فرشته ـ ايستاده بر چهار گوشة زمين روياي  4ـ1:7
  .بزرگ جهاني در راه است
، جلـوگيري  بندگان خداها فرمان داده شده از بروز اين فاجعه تا زمان مهر زدن به پيشاني    به هر حال، به فرشته

  .شوند ميمهر  قبيله اسرائيلفر از هر دوازده هزار ن. كنند
اين . اي از فرق غيريهودي قرن بيستم نفر، قطعاً ايمانداران يهودي هستند و نه اعضاء پاره 144000تعداد  8ـ5:7

مهري كه بر پيشاني دارند آنها را به عنوان متعلقـين بـه   . اند مقدسين يهودي در اولين وحلة دورة عذاب نجات يافته
  .ه است و تضميني است مبني بر اينكه آنها در هفت سال اول دورة عذاب، مصون خواهند ماندخدا مشخص كرد

شايد آنها به دليل اينكه رهبران بـت پرسـتي بـوده    . در اين ليست از دو قبيله افرايم و دان نامي برده نشده است
و الوي  يوسف قبايل). 17:49يدايش پ(آيد  مياز قبيله دان » ضد مسيح«كنند كه  مياي فكر  عده. اند اند، حذف شده

  .بدون شك قبيله يوسف جاي پسرش افرايم را گرفته است. شامل اين ليست هستند
در پيش آنها . باشند مي هر امت و قبيله و قوم و زبانمردمي كه در اين بخش به آنها اشاره شده، مردمي از  9:7

انـد و در دسـت خـود     ، ايسـتاده )8:19نـه مقدسـين   اعمـال عادال ( هاي سفيد آراسته تخت در حضور برّه به جامه

  .كه نماد پيروزي است، گرفته اند هاي نخل شاخه
هائي غيريهودي هستند كه در طول دورة عذاب بزرگ با ايمان به عيساي خداوند، نجات خواهند  آنها قوم 10:7

  .نمايند مي برّهو  خداسب به خود را جشن گرفته و نجات خود را منتنجات سرايند  ميآنها در سرودي كه . يافت

فرشتگان «: كنند، هر چند كه به قول سراينده ميبا هم خدا را سجده  پيران و چهار حيوان.. .فرشتگان 12و11:7

بركت و جـالل  شوند و  ميولي آنها هم با خوانندگان سرود همصدا » .كنند ميشادي حاصله از نجات را احساس ن

  .نمايند ميخدا را اعالم  واناييو حكمت و سپاس و اكرام و قوت و ت

از كجا هستند، كيانند و  لباس سفيدپرسد، اشخاصي كه ملبس به  مياز يوحنا  يكي از پيرانوقتي كه  14و13:7

كساني دهد كه ايشـان   ميسپس پير توضيح . كند، ولي عالقه مند است بفهمد مياطالعي  بي و يوحنا اظهار آمده اند

مـاير  . بـي . اف. انـد  كـرده  لباس خود را به خون برّه شست و شوانـد و   بيرون آمده باشند كه از عذاب سخت مي
شويم، چقدر تسلي بخـش اسـت كـه در ايمـاني كامـل       ميوقتي ما با يك راز غيرقابل توضيح رودر رو «: نويسد مي

  ».بگوئيم، خدايا تو داناتريني
موافق با وجود انبوه  مقدس كتابشاگردان  .در اين آيه به مكان حضور و خدمت پيران پرداخته شده است 15:7

در رابطه با بركات گفته شده، وجود آنهـا در هـر   . هاي غيريهودي در آسمان يا دورة هزار ساله در زمين نيستند قوم



 

- ٢٧  - 

 

اشاره به هيكلي است كه در طول دوران  هيكل اواگر هزاره در مد نظر است، آنگاه تخت خدا و . محل واقعي است
  ). 44ـ40حزقيال (يم قرار خواهد گرفت ملكوت در اورشل

  :توجه داشته باشيد به بركاتي كه نام برده شده
در هيكل خـدا، او را  شبانه روز آنها . خدمت كامل. پيش روي تخت خدايند ]آنها[از اين جهت . نزديكي كامل

  .آن تخت نشين، خيمه خود را بر ايشان برپا خواد داشت: مشاركت كامل. كنند ميخدمت 
  .ديگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد ]آنها[ :رضايت كامل 16:7

  .آفتاب و هيچ گرما بر ايشان نخواهد رسيد: امنيت كامل

هـاي آب   اي كه در ميان تخت است، شبان ايشان خواهد بـود و بـر چشـمه    زيرا برّه: راهنمائي كامـل  17:7

   .را از چشمان ايشان پاك خواهد كرد خدا هر اشكي: شادي كامل. حيات، ايشان را راهنمائي خواهد نمود

  )9و  8بابهاي (مهر هفتم و آغاز هفت كرنا  .هـ
كه توجه ما را معطوف به دو گروه از مقدسين دورة عـذاب نمـود، اينـك بـه      7باب بعد از جملة معترضه  1:8
شـود، يـك     مـي شود مدت نيم ساعت آسمان خـاموش    مياين مهر وقتي گشوده . پردازيم ميمهر  هفتمينو  آخرين

  .باشد ميخاموشي هولناك كه پيش آگاهي يك داوري بسيار عميق 
د استان بالفاصله بعد از . آيد ميشود، سخن از يك از داوري خاص به ميان ن ميوقتي كه مهر هفتم گشوده  2:8

  . است ت كرناهفتوانيم نتيجه بگيريم كه مهر هفتم شامل  مياز اينجا . پردازد ميها به هفت كرناي داوري   مهر

عيسـي در عهـد   . شـود  مـي اي كه در اين آيه آمده است، معموالً به عنوان عيساي خداوند شناخته  فرشته 4و3:8

دعاهاي جميع ). 4و3:12؛ هوشع 22:6؛ داوران 13و  11:31؛ 13:16پيدايش (عتيق فرشته خداوند ناميده شده است 

عرضـه   ،دعاهـاي مقدسـين  او بخور بسيار را گرفته تا با . )18:2افسسيان (رسد  مياز طريق مسيح به پدر  مقدسين
  . باشند ميعيب و موثر  بي رسد، كامالً ميها به خداي پدر   وقتي كه دعا. اين بخور نماد حضور و كار اوست. بدارد

كنند تـا دشمنانشـان را مجـازات     مياز ناحيه مقدسين دورة عذاب است كه از خدا استدعا  ها  دعادر اين بخش 
  .كند

هـا و    صداهاي بلند، رعـد افكند كه موجب  ميرا بر زمين  فرشته آتش مشتعل مذبحدر پاسخ اين دعاها،  5:8

  . گردد مي ها   ها و زلزله   برق
 از اين رو هفت كرناي 17».گردد ميدعاهاي مقدسين با خشم به زمين بر«: سويت گفته است. بي.اچ آن چنان كه

  .شود ميداوري با اغتشاش در در نظم طبيعت معرفي 
بـرد كـه مسـيح بـه زمـين       مـي اين كرناهاي داوري مـا را بـه زمـاني    . اينك به نيمه دوره عذاب رسيده ايم 6:8

چهار داوري نخست بر محـيط زيسـت   . كند ميكند و ملكوت خود را اعالم  ميگردد و دشمنان خود را نابود  ميباز
بسياري از مفسرين متوجه تشـابه بـين   . گذارد ميسه داوري بعدي بر خود انسان تاثير . گذارد مي طبيعي انسان تاثير

  ).12ـ7خروج (اند  اين باليا و باليائي كه در مصر واقع شدند، گرديده
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خـون  در اثر آتشي كـه بـا    گياهانو  درختان، زميننوازد يك سوم  ميكرناي خود را  فرشته اولوقتي كه  7:8

ارجح اين است كه اين تشبيه را منتسب به گياهاني كنيم كه بيشترين بخش غذاي انسان را . سوزند ميت اس آميخته
  . دهند ميتشكيل 
كند  ميدريا را تبديل به خون يك سوم شود و  مي دريا افكندهبه .. .و شعله ور مثل كوهي بزرگچيزي  9و8:8

در اين مرحله نه تنهـا منـابع   . شوند ميها شكسته    شتيكيك سوم  كند، و ميموجودات دريائي را نابود  يك سومو 
  . شوند ميهاي دور هم ويران  يابد، بلكه وسائل تهيه غذا از مكان ميغذائي انسان كاهش 

شـدن   تلخدارد، و اين سقوط موجـب   ميفروزان به نام افسنتين را اعالم اي  ستارهشيپور سوم سقوط  11و10:8

نوشـتند،   ميوقتي از آن  مردمان بسيارباشد، از آنجا كه  ميمسموم هم  تلخهراً آب ظا. گردد مي آبي منابعيك سوم 
شوند، صدايشان براي ساكنان زمين كامالً آشكار  ميها نواخته   وقتي كه كرنا. توصيف افسنتين مشكل است. ميرند مي

ها هستند كه تا واقـع نشـوند،     داشته باشيم كه بسياري چيز به خاطر در مطالعه موضوع نبوت بهتر است. خواهد بود
  . شوند ميآشكار ن

بينند كـه فقـط دو سـوم     ميچنان صدمه  ستارگانو  ماه.. .آفتابرسد كه  ميبا نواختن فرشته چهارم بنظر  12:8
  . كرناي چهارم مشابه بالي تاريكي در مصر است. رسد مينور معمولي آنها به زمين 

كند، يعنـي كسـاني    مياعالم  ساكنان زمينسه گانه را به  وايو شود  ميوسط آسمان ظاهر  يك عقاب در 13:8
سـه داوري بـاقي   . كه ديدگاهشان دنيائي است، كساني كه در خانة زميني هستند، كساني كه ايماندار واقعي نيسـتند 

  .شوند ميشناخته » واي«اثرات ترسناكشان بر روي انسان، سه  به خاطر مانده، نيز
كليد او داراي . افتد، ممكن است فرشته ساقط شده و يا حتي خود شيطان باشد مي ناي كه بر زمي ستاره 2و1:9

دود  ،كنـد  مـي وقتي كه او چاه هاويـه را بـاز   . هاويه محل استقرار ديوان است. است) abyssدر يوناني ( چاه هاويه

  .سازد ميرا در تاريكي غرق  صحنهجهد و  مياز چاه بيرون  تنورعظيمي چون 

 قـدرت ولي . هائي كه نيش آنها چون نيش عقرب است شوند، ملخ ميظاهر  ها   ملخها ناگهان   وددن از ميا 4و3:9

مهـر خـدا را بـه    قربانيان آنها كساني هسـتند كـه   . اند رسانيدن به گياهان منع شده ضررآنها از . آنها محدود است

  . ايمانان بي ، يعني تمامپيشاني خود ندارند

. ادامـه دارد  پنج مـاه است كـه   عذابيها كشنده نيست ولي ضربه نيش آنها به منزلة    گرچه نيش اين ملخ 6و5:9

هـا احتمـاالً      اين ملخ. توانند ميكنند تا خالص شوند، ولي ن مي موتاين درد به قدري شديد است كه مردم آرزوي 
آن ها   اين ديو. گيرند ميدر اختيار نيافته را  نجات شوند مردان و زنان ميها   يه رواهنماد شياطيني هستند كه وقتي از 

هـاي شـديد جسـمي و روحـي      هـا و شـكنجه    نيم، موجـب درد خوا مي 20ـ1:5در مرقس  لجئوندر مورد  چنان كه
  .شوند مي

هاي آراسـته شـده    چون اسب: دهد مياي از فتح و پيروزي را نشان  آنچنان است كه جلوه ها   ملختوصيف  7:9

باشند تا بر زندگي انسان تسـلط   ميو مجاز  ي شبيه طالئها تاجآنها ملبس به . باشند مي، لشكرياني فاتح براي جنگ



 

- ٢٩  - 

 

  .باشند مي، موجوداتي هوشمند شبيه صورت انسانآنها با صورتي . داشته باشند

 ، وحشي ومانند دندان شيرانهائي  با دندان. باشند مي، جذاب و فريبنده چون موي زنانآنها با موهائي  10ـ8:9

بـا  . اي ايمـن و هالكـت ناپذيرنـد    هرگونه حملـه  بلاقدر م هاي آهنين وشنجچون هائي  با سالح. باشند ميرحم  بي

، آنهـا  دمهاي چون عقربشان. باشـند  ميند، ترسناك و تخريب كننده اعصاب نك ميكه صدائي بزرگي توليد هائي  بال

مدت پنج قدرت نهفته در دم آنها كه . اينداي جسماني و روحاني به قربانيان خود تحميل نم كند شكنجه ميرا مجهز 

  .، به مفهوم عذابي تسكين نيافتني استكند  ميت ماه مردم را اذي

مسمي اسـت و  ) ويراني(يه است كه در عبراني به ابدون وبرخود پادشاهي داشتندكه ملك الهاها    ملخ 11:9

  .خوانند) ويرانگر(در يوناني او را اپليون 
  .شاره به شيطان استهاي عموماً ا تصفچنين 
  . شود ميشدت مجازات افزوده . ها در پيش است   هنوز بدترين .گذشته است» واي«از سه » واي«اولين  12:9

هـاي بعـد در مـورد دشـمنان خـدا اعمـال        ، مجازاتمذبح طالئي كه در حضور خداستبا عبارت  15ـ13:9

اين چهـار فرشـته و   . شوند مي ه شده اند، خالصچهار فرشته كه بر نهر عظيم فرات بستبا كرناي ششم . شود مي

   .ثلث مردم را بكشندها شده و   تار ، اند لحظه در حالت آماده باش بوده اين شايد هم ديو دقيقاً براي

سوار  ريتيبي و كئهاي آتشين و آسمانجو وشنجكه بر اسباني با  است نفر 19تعداد سواران دوميليون 17و16:9

  . آيد ميبيرون  آتش و دوددهانشان  از نند شيران است وما سرهاي اسبان. هستند

اسبان نه . شود مي ثلث مردممعرف سه بال است كه موجب هالكت  آتش، دود و كبريت: اين سه بال 19و18:9

  . كشند ميمارگونه خود، مردم را  دم، بلكه با دهان خودتنها با 
 17هـاي آيـه    همـان فرشـته   14ار فرشـته در آيـه   آيا چه. جواب وجود دارند بي بسياري سواالت خشدر اين ب

باشند؟ سـه   ميا ساير نيروهاي مخرب يامراض و  يا ا معرف ديوانيهاي واقعي هستند و  هستند؟ آيا سواران، انسان
  باشند؟ مي، چه ندا به تصوير كشيده شده كبريتو  دودو  آتشبالئي كه توسط 

زند كـه شـايد    مياي حدس  آورند، نه سواران، نويسنده ميباشيم كه مرگ را اسبان  چه خوب است توجه داشته
ون اسـميت  تـ هـا ميل    ».از مشرق آمـده اسـت   كه ها در مورد شيطان  اي از پندار پاره«: ارتش سواران، سمبوليكي است

  :گويد مي
. تشيوائي كالم آنها مجاب كننده اسـ  كه تسا شايد اشاره به اين تصور» قدرت آنها در دهانشان است«عبارت 

هايشان كه شـبيه مـار اسـت، نمـاد پـردازي شـده        اين پندار، قدرت شيطان نهفته است، كه توسط دم وراي ولي در
  20است

گرچه  21و20:9
3

 هـا  تها و ب  ت ديودعبا، بلكه بـه  كنند توبه نميشوند، ولي  نمي به اين باليا كشتهها    انسان 2

، خود دزديو  زناو ) در رابطه با داروها( ها   جادوگريو  ها   قتلآنها از . دهند د، ادامه ميباشن جان و ناتوان مي كه بي
  .تواند چنين كند توانند شخصيت يك گناهكار را عوض كنند، تنها تولد تازه مي ها نمي   مجازات و رنج. گردند برنمي
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  )11و  10 بابهاي(كتابچه  و فرشته زور آورد. و

اوصاف اين فرشته بسـياري را   .شود از آسمان نازل ميبيند كه  را ميرشته زورآور ديگري فاينك يوحنا  1:10

اش  چهره. دارد كه نشانه عهد خداستبر سرش  زحيو ق سقواو . اي خداوند استسيعمتقاعد نموده است كه او 

كام و آتش حاكي ستون، حاكي از استح .هاي آتش پايهايش مثل ستون. ، توصيفي است از جالل آشكارمثل آفتاب
  .از داوري است

پاي راسـت  او . باشد ميرا در دست گرفته است كه بدون شك حاوي داوري قريب الوقوع  اي كتابچهاو  2:10

خـود را در سـلطنت جهـاني، مطالبـه      حق نهاده است و بدين وسيله خود را بر دريا و پاي چپ خود را بر زمين
  . كند مي

ظـاهراً يوحنـا   . بـه صـدا در آمدنـد    هفت رعد. ندا در داد د چون غرش شيربه آوازي بلنوقتي كه او  6ـ3:10
  . كند او را منع مي شود، فرشته ر ميحاضها را درك كند، ولي وقتي براي نوشتن   توانسته است پيام اين رعد

  ».بعد از اين زماني ديگر نخواهد بود«خورد كه  سپس فرشته به خدائي كه خالق همة كائنات است سوگند مي

سرّ خدا در رابطه با نقشـه خـدا بـراي     .خدا به اتمام خواهد رسيد سرّآنگاه كه كرناي هفتم نواخته شود  7:10
  . مجازات همة بدكاران و اعالم سلطنت پسر اوست

بايستي كتابچـه را بخوانـد و بـر روي     د، يعني او ميررا بخو كتابچهدهد كه  فرشته به يوحنا دستور مي 9و8:10
  .در آن مندرج است تفكر كنداي كه  داوري

 تلخاش  خورد در معـده  مي، ولي چون آن را عسل شيرينهمانطور كه فرشته گفته بود، طعم كتابچه مثل  10:10
آگـاهي از  . خواندن ارادة خدا مبني بر جالل يافتن پسرش كه زماني مصلوب شد، براي ايماندار شيرين است. است

هاي روي زمين درسـت   آگاه شدن از زماني كه تمام ناراستي. و، شيرين استپيروزي خدا بر شيطان و تمام پيروان ا
پيوندد، تلخ است وقتي كه به خود داوري مندرج در  ولي تلخ است آنگاه كه با نبوت مي. خواهند شد، شيرين است

تـد، اعمـال   بايد به زودي بر يهوديـان و مسـيحيان مر    منظره مجازاتي كه مي. رسيم مي مقدس كتابهاي نبوتي  بخش
  .اند، تلخ است انديشيدن به مجازات ابدي كه سرنوشت كساني است كه نجات دهنده را منكر شده. شود، تلخ است

» .ها و پادشاهان بسيار را نبوت كني   ها و زبان   بايد تو اقوام و امت مي«: گويد سپس فرشته به يوحنا مي 11:10
  .كنند تكميل مي باقيمانده كتاب مكاشفه، اين فرمان را بابهاي

  )14ـ1:11(دو شاهد . ز
. نمايد پيمايشو تعداد پرستش كنندگان را،  مذبحو ) معبد(خدا قدس شود تا  اينك به يوحنا حكم مي 2و1:11

قـدس را كـه    صـحن خـارجي  يوحنا مجاز نبود كه . رساند رسد كه ايده حفاظت را مي پيمايش در اينجا به نظر مي

ك لوقـا  .ر(ايش نمايد، چونكه اين بخش مدت چهل و دو ماه ـ نيمـه دوم دورة عـذاب    است، پيم ها   امتمتعلق به 

مذكور در اينجا، معبدي است كه در دورة عـذاب در اورشـليم    قدس. شد مي پايمالتوسط ملل غيريهودي ) 24:21
گان خـود را  پيمايش تعداد عبادت كنندگان، شايد بدين مفهوم باشـد كـه خـدا باقيمانـده پرسـتند     . برپا خواهد شد
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رساند كه بدان وسيله به خدا خواهند پيوست، يعنـي همـان كـاري كـه      مفهومي را مي مذبح. محافظت خواهد نمود
  .مسيح در جلجتا انجام داد

آنهـا بـراي   . نمـاد مـاتم اسـت    جامة پالس. را در نيمه آخر دورة عذاب خواهد برانگيخت دو شاهدخدا  3:11
  .دا، خواهند گريستگناهان مردم و اعالم خشم آينده خ

آنها مانند درخـت زيتـون، بـا روح پـر     . اند مقايسه شده دو چراغدانو  دو درخت زيتوناين دو شاهد با  4:11
  ). 14ـ2:4زكريا . ك.ر(دهند  آنها مانند چراغدان شهادت به حقيقت خدا در روز تاريكي مي). روغن(باشند  مي

آتشـي كـه از   . باشند اي مصون مي ائي در مقابل هر صدمهسال به طور معجزه آس 5/3اين شاهدان مدت  5:11

را داشـته باشـد، بـه مـرگ      ايشان  اذيتكند و حتّي اگر كسي قصد  شود، دشمنانشان را نابود مي مي دهانشان به در
  . شود محكوم مي

را هرگاه جهان را به خون تبديل كنند و  آبهادارند زمين را دچار خشكسالي نمايند و  قدرتاين شاهدان  6:11

  . جاي تعجبي نيست، اگر آن دو شاهد، همدستان موسي و الياس باشند .بخواهند به انواع باليا مبتال سازند
به خون و ابتالي جهان انواع باليا، ما را به ياد آنچه كـه موسـي در مصـر انجـام داد،      قدرت آنها در تبديل آبها

اول پادشـاهان  (انـدازد   ا بر آتش و آب ما را به ياد الياس مـي قدرت آنه). 29:12تا  1:8؛ 20ـ17:4خروج (اندازد  مي
  ). 12ـ1:9؛ دوم پادشاهان 45ـ41:18؛ 1:17

  :نويسد مگ كانكي مي
گويند كـه   اند هشدار داده و مي به كساني كه براي عبادت در معبد انسان گناهكار ازدحام نموده) دو شاهد(آنها 

  .دورة پيروزيشان كوتاه است
آمدن مسيح براي نابودي شيطان، از خطراتي كه نتيجة دورة عذاب است، از لزوم دوري از تجمل آنها نسبت به 

تواند جسمشان را نابود كند، و ترسيدن از كسي كه قادر به هالكت  پروري، از لزوم نترسيدنشان از كسي كه مي و تن
ت او، بعـد از يـك دورة عـذاب    جسم و روحشان با هم است، از شكوه و نزديك بودن زمان آمدن پادشاه و ملكـو 

كوتاه، از اطمينان در اين مورد كه اگر با مسيح متحمل رنج شوند، با او پادشاهي خواهنـد نمـود و از صـلح ابـدي،     
عدالت و جاللي كه نصيب كسي خواهد بود كه تا آخر و حتي تا مرز شهيد شدن پايدار خواهد بود، به مردم هشدار 

  . مقدس كتابي از خواهند داد در واقع شهادتي قو
، ايـن  خواهد كشـت ايشان را  آيد، و چون شهادت خود را به اتمام رسانند، آن وحش كه از هاويه مي 7:11

   .آمده است 8:13جانور شبيه جانوري است كه در 
در اينجـا اورشـليم بـه خـاطر     . اورشليم، خواهد ماند شارع عامروز در  5/3مرده شاهدان مدت  هاي بدن 8:11

و  مسمي بـه سـدوم  ، )49:16حزقيال . ك.ر(اش نسبت به نياز ديگران  تفاوتي اش و بي فراط كاري، كاميابيتكبر و ا

  . شده است مصر مسميعدالتي به  پرستي، جفا و بردگيش نسبت به گناه و بي بدليل بت

هند و ايـن يـك   د دفن آنها را نمي اجازه، اجساد آنها را مشاهده خواهند نمود و گروهي از اقوام و قبايل 9:11
  .ها است   اهانت بزرگ تقريباً در تمام فرهنگ
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دهنـد، درسـت ماننـد     كنند و به يكديگر هديه مي اند، مردم شادي مي شده نظر به اينك اين دو نبي كشته 10:11
  .اند بدين ترتيب پيامبران مورد عالقه مردم اينك مرده. دهند آنچه كه امروز مسيحيان در روز كريسمس انجام مي

كند و سپس در حالي كـه   خدا آنها را در حين بهت و تعجب مردم، زنده مي بعد از سه و نيم روز، 12و11:11

  .برد كنند، خدا آنها را به آسمان مي نگاه مي دشمنانشان

شـود و   نابود مـي  ده يك شهر،شود و  مرتعش مي زلزله عظيم، اورشليم در همان ساعتدرست در  14و13:11

كنند، نه تمجيـدي خـالص    مي خداي آسمان را تمجيداند  بقيه مردم كه زنده مانده. شوند مي هفت هزار نفر هالك

  .واي دوم در گذشته است. بلكه از روي اكراه و آنهم به دليل قدرتش
، 13ــ 1:11و  10 بابهايبرعكس، . ، شامل واي دوم است13:11تا  13:9اين بدين مفهوم نيست كه همه چيز از 

  ).كرناي هفتم( واي سومو ) كرناي ششم(واي دوم ستند بين اي ه جمالت معترضه

  )19ـ15:11(كرناي هفتم . ز
) هاي(سلطنت . عذاب بزرگ و حكومت مسيح شروع شده است«: شود كه با دميده شدن كرناي هفتم، اعالم مي

  ».جهان از آن خداوند ما و مسيح او شده و تا ابداالباد حكمراني خواهد كرد
نمايند، چونكـه او    ميبه زانو درافتاده و خدا را سجده نموده و از او تشكر  ت و چهار پيربيسسپس  17و16:11

  .خود را آشكار و سلطنت خود را برپا نموده است قدرت عظيم
ولي اينك زمـان آن  . اش جلوگيري كنند ايمان بر خدا خشم گرفتند و كوشيدند از تاجگذاري هاي بي قوم 18:11

انـد، داوري نمايـد و ويـران     به آنها خشمگين شود و كساني را كه زندگي روحاني نداشتهرسيده است كه او نسبت 
چه كوچـك  و اينك وقتي براي خداوند است تا به مردم خود اجرت دهد ـ انبياء و سايرين  . كنندگان را ويران كند

  .و چه بزرگ

شـود و   مـي  آسـمان مفتـوح  قدس خدا در وقتي كه . خود را با مردمش فراموش نكرده است عهدخدا  19:11

هـا و    ها، صدا برقو سـپس  . شود او كه نماد تحقق يافتن تمام مواعيد او به اسرائيل است، ظاهر مي تابوت عهدنامة

  .شود حادث مي ها و زلزله و تگرگ عظيم  رعد

  )15تا  12 بابهاي(اقالم كليدي دورة عذاب . ح

كه آفتاب را در بردارد و ماه زير پايهايش و بـر  است شود و آن زني  عالمتي عظيم در آسمان ظاهر مي 1:12

اين زن، اسرائيل است، خورشيد و ماه و سـتارگان تجسـم جـالل و عظمـت      .سرش تاجي از دوازده ستاره است
قلمروي هستند كه در ملكوت آينده به اسرائيل وعده داده شده بود ـ درست مانند خوابي كه يوسـف ديـده بـود و     

  ).11ـ9:37پيدايش (ت بر پدر، مادر و برادرانش هاي او در سلطن نقش
بيشـتر تـاريخ اسـرائيل در ايـن آيـات بـه       . كشد مي فرياديك طفل،  زائيدناين زن در عذاب و در انتظار  2:12

  .تصوير كشيده شده است، بدون اشاره به فاصله زماني بين وقايع و يا اينكه وقايع الزاماً در نظم تاريخي باشند
 هفت سروده شـاخ دارد است كه اژدهائي آتشين آيد كه آن عبارت از  مي گر در آسمان پديدعالمت دي 3:12
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اژدها، شيطان است، ولي از آنجا كه توصيف او معادل است با امپراتوري احياء شده . و بر هر سرش تاجي قرار دارد
  . كند ، ممكن است انرژي شيطان باشد كه قدرت جهاني را تقويت مي1:13رم در 

يـك ارجـاع    ريـزد،  كشد و آنها را به زمـين مـي   دمش، ثلث ستارگان آسمان را مي ها با ضربة  اژد 5و 4:12
گيرد و منجر به بيـرون افكنـده شـدن فرشـتگان      احتمالي به جنگ در آسمان كه كه در نيمه دورة عذاب صورت مي

شده تا به محض اينكه نوزاد زن متولـد  ها آماده   اينك اژد). 9و8آيات . ك.ر(گردد   ميساقط شده از بهشت به زمين 
ـ شود، او را  و اين تحقق اقدام هرود كبير امپراتور رم در رابطه با نابود كردن پادشـاه متولـد نشـدة يهوديـان      ببلعد 

  . است
هـاي زمـين را بـه عصـاي آهنـين       همة امتبه روشني عيسي است كه از پيش مقرر شده است تا  پسر نرينه

  . جا تاريخ تولد تا صعود مسيح به آسمان به تصوير كشيده شده استدر اين. كند حكمراني
در نيمه دورة عـذاب بخشـي از قـوم    . به تصوير كشيده شده است 6و  5عصر كنوني كليسا در بين آيات  6:12

) سـت ايـا اُردن قـديم    Petraپندارند كـه آنجـا    برخي مي(هاي ناشناخته در بيابان  اسرائيل به عنوان پناهنده به مكان
  .شوند سال در آنجا پنهان مي 5/3گريزند و مدت  مي

از سـوي ديگـر،   ها و فرشتگانش   اژداز يك سو و ميكائيل و فرشتگانش در بين  جنگ در آسمانسپس  7:12
المقرب به طرفـداري اسـرائيل جنـگ     ميكائيل ملك. گيرد اين جنگ در نيمه دورة عذاب صورت مي. شود شروع مي

  ).1:12دانيال (خواهد كرد 
هـا و    اژد. دهـد  شود كه جايگاه خود را در آسمان از دسـت مـي   ها چنان مغلوب مي  در اين جنگ اژد 9و  8:12

بـه توصـيف   ). 10و3ــ 1:20ك .ر(ولي به هر حال هنوز كار تمام نشده اسـت  . شوند مي بر زمين انداختهحاميانش 

تمـام ربـع مسـكون را    «و كسي كه » مسمي استآن مار قديمي كه به ابليس و شيطان «: يوحنا از او توجه كنيد

  » .فريبد مي

، مبني بر اينكه پيروزي خدا و روز پيروزي مردمش فرا رسيده با آوازي بلند در آسمانها   يداز اژد خلع 10:12
شـود و آن   در اين دوره اتفاقي پرشكوه واقع مي. اين مرحله پيشگوئي ملكوت هزارساله است. گردد است، اعالم مي

  .مدعي برادران ما استشدن،  ير افكندهزبه 

بـر شـيطان    كـالم شـهادت،  و  خون برّهيابد ايمانداران جفا كشيده يهودي توسط  اعالم وقايع، ادامه مي 11:12

آنها در وفـاداري  . پيروزي آنها بر مبناي مرگ مسيح و شهادت خودشان به ارزش آن مرگ قرار دارد. آيند مي غالب
  .كنند ا خون خود مهر ميبه مسيح شهادت خود را ب

ها از آسـمان خبـر نـاگواري بـراي       كنند، ولي رفتن اژد شاديتوانند  ها مي  با رفتن اژدآسمانها ديگر  13و12:12

است و مصمم است كه خشم خود را تا آنجا كه مقدور است بر  وقت او كمكه داند  ابليس مي. است زمين و دريا
  . باشد اً متوجه اسرائيل، قومي كه مسيح موعود از آن برخاسته است، ميها مخصوص  خشم اژد. زمين جاري نمايد

بگريزنـد   بيابانشود تا بتوانند به سرعت بـه   داده مي دو بال عقاب بزرگبه يهوديان ايماندار باقي مانده  14:12
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ديان براي مـدت  بدين ترتيب بقيه يهو). حاكي از يك نيروي هوائي بزرگ است ها   بالاند كه اين  برخي حدس زده(

  .»زماني و دو زمان و نصف«: مانند سال از حمالت شيطان مصون مي 5/3

كند تا مردم را در خود فرو برد، ولي يك زلزلـه   ايجاد مي سيليبراي جلوگيري از فرار اسرائيل،  مار 16و15:12
  .كند بلعد و نقشه شيطان را خنثي مي را مي پيوندد و آبها به وقوع مي
كوشد خشم خود را روي يهودياني كه در زمـين   كست خورده و خشمناك از اين حقارت، ميشيطان ش 17:12
  .اند، خالي كند نشان داده شهادت عيسي،و  احكام خدااند ـ يهودياني كه درستي ايمان خود را با حفظ  باقي مانده

و وحش ديگري كه بر يد آ وحشي كه از دريا باال مي: كند مكاشفه دو جانور عظيم را معرفي مي 13 باب  1:13
شكي نيست كه اين وحوش نماد كساني هسـتند كـه در طـي دورة عـذاب     . روي زمين، و يا سرزمين اسرائيل است

اولين وحش يا جـانور، سـرزنده    .باشند مي 7ـ3:7آنها تركيبي از چهار جانور مذكور در دانيال . نقشي ماندگار دارند
از  اي اسـت  و ايـن نمونـه   آيـد،  دريا باال مـي او از . باشد ده پادشاه مي شدة امپراتوري رم است كه ده شاخ او نماد

دانيال پيشگوئي نمود كه امپراتوري رم بـا ده پادشـاه زنـده خواهـد شـد      . او داراي شاخ است. هاي غيريهودي امت
ع گفته شـده كـه هفـت پادشـاه هسـتند، يـك ارجـا        10و9:17در مكاشفه . است هفت سراو داراي ). 24:7دانيال (

  . هفت نوع مختلف از حاكمان يا هفت صحنه مختلف از امپراتوري است احتمالي به
اين مورد حاكي از قدرت حاكميت است كه توسط اژدها يا شـيطان  . هايش است او داراي ده تاج بر روي شاخ

  .كند قرار گرفته است، و ادعاي خدائي مي هاي كفر بر سرهايش ناماو . به او داده شده است

كتاب دانيال  7 باب در . دهانش مثل دهان شير استو  پايهايش مثل پاي خرسو  ن وحش مانند پلنگآ 2:13
پيشـينيان خـود    بدين ترتيب احياء امپراتوري رم مشابه. و شير نماد بابل استپلنگ نماد يونان، خرس سمبل مادها 

كوتاه كالم اينكه، اين . شود مي ر،شيو آزمندي چون  خرسو نيرومندي چون  پلنگتبديل به فاتحي مانند  كه است
هاي جهاني است كه امپراتوران و حاكمـان آن،   هاي شريري است كه پيشگام امپراتوري جانور تركيبي از تمام چهره

  . كند قدرت مافوق طبيعي خود را از شيطان كسب مي
  .در يكي از سرهايش است زخم مهلكياين جانور داراي  3:13

هـاي جداگانـه    هاي امپراتوري رم باستان هرگز موقوف به دولـت  باقي مانده«: نويسد  اسكوفيلد در اين مورد مي
» .رود ها بود كه موقوف گرديدند، يعني همان سري كه در اثر جراحت تا مرگ پيش مي   اين فرم سلطنتي دولت. نشد

آن بنـام وحـش يـا جـانور،      به كالمي ديگر امپراتوري با يك امپراتور در راس. يابد به هر حال زخم كشنده شفا مي
  . شود زنده مي
اند، بلكـه او را عمـالً بـه     ها دچار شگفتي شده  گيرد، مردم نه تنها از اژد ميها مورد پرستش مردم قرار   اژد 4:13

  .كنند مي سجدهرا نيز  وحشكنند، و  ميعنوان خدا، پرستش 

شود كـه مـدت    ميند و قدرتي به او داده ك ميگوئي كفرشود و شروع به  ميجانور دچار غرور و تكبر  6و5:13

  .گويد ميحرمتي ياد كرده و كفر  و سكنة آسمان را با بي خيمة خداو نام او . تاخت و تاز كند چهل و دو ماه



 

- ٣٥  - 

 

مردم خدا بجاي اينكه تسـليم او شـوند   . يابد ميكند و بر بسياري غلبه  ميبا مردم خدا  جنگاو شروع به  7:13
  .شود ـ آخرين دنياي امپراتوري قبل از حاكميت مسيح ميتمام جهان گسترده  حاكميت او بر. ميرند مي

كننـد، چونكـه هرگـز بـه مسـيح ايمـان        ميپرستش كساني كه ايماندار واقعي نيستند، داوطلبانه جانور را  8:13

بـه دروغ ايمـان    آنها به حقيقت ايمـان نيـاورده بلكـه   . نوشته نشده است دفتر حيات برّههايشان در  اند و نام نياورده
  . دارند

. اين بايد اخطاري باشد به هر كسي كه نور كالم خدا را وقتي كه در دسترس او بوده است، پذيرفته است 9:13
  .پيامد انكار نور، از دست دادن نور است

. ندشـو  مـي  به شمشير كشتهروند و  ميبه اسيري به ايمانداران اطمينان داده شده كه جفاكنندگان بر آنها  10:13

  . منتظر باشند صبر و ايمان،سازد تا با  ميرا قادر  مقدسيناين وعده 

او همكاري نزديكي با وحش اول دارد، و حتّـي  . دوم صورت پايدار ديگري از دورة عذاب است وحش 11:13
وحش دوم . اند جبهة جهاني متحدي براي پرستش وحش اول و بت اعظم كه نماد امپراتوري رم است، تشكيل داده

او نبي . شود گفت كه يك يهودي است مياگر سرزمين اسرائيل موردنظر باشد، آنگاه اين رهبر . آيد مياز زمين باال 

و اين هيئت ظاهري موقر  باشد، ميهاي برّه  دوشاخ مثل شاخاو داراي ). 10:20؛ 20:19؛ 13:16. ك.ر(كاذب است 

صـحبت   هـا   مانند اژداو . زند ميد را جاي برّه خدا، جا شود كه خو ميدهد، اما همچنين حدس زده  ميو آرام به او 
 . شود ميكه او از شيطان الهام گرفته و تقويت  اين استكند، و اين اشاره به  مي

بدين معني است كه امپراتوري رم قـدرت نامحـدودي بـه او داده     با تمام قدرت وحش نخست،او  14ـ12:13

فـرو   آتش را نيز از آسمانتي ح داراي قدرتي فوق طبيعي است، و او. است تا به جاي خودش اعمال قدرت نمايد
  .هدف اين معجزات البته فريفتن مردم و وادار كردن آنان به پرستش انسان به عنوان خدا است. آورد مي

را زنده كند تا بتواند سخن گويد و جريمة پرستش ننمـودن او   صورت وحش به او قدرت داده شده تا 15:13
  . مرگ باشد
بـر  از وحـش   نشانيدارد تا براي نشان دادن وفاداري خود به امپراتـوري رم،   ميوحش دوم، مردم را وا  16:13

  . بگذارند دست راست يا بر پيشاني خود،

وحـش را   عدد اسمو يا  اسم، نشاناگر كسي . است عدد اسمو  اسمعالوه بر اين نشانه، وحش داراي  17:13

اين كوششي است براي واداشتن انسان از طريق فشار اقتصادي به . نخواهد بود شخريد و فرونداشته باشد قادر به 
اين يك آزمايش جدي خواهد بود، اما ايمانداران واقعي مرگ را بر انكار نجات . پرستي فراموش كردن مسيح و بت

  . دهند ميدهندة خود، ترجيح 
يك شماره كمتر از هفت است، شـايد   واقعيت اينكه. شش، عدد انسان است .باشد مي 666عدد وحش  18:13

يكـي از بزرگتـرين   . سه عدد شـش عبارتسـت از تثليـث شـيطان    . به مفهوم كوتاهي او از جالل و كامليت خداست
وحش اول يـا دوم؟ اساسـاً   . كدام يك از وحوش، ضدمسيح است اين استمكاشفه  13 بابمشكالت در رابطه با 
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كساني كه . كه او اصرار دارد مانند خدا مورد پرستش قرار گيرد تاين اسبحث در مورد ضدمسيح بودن وحش اول 
اي هرگز يك غيريهودي را به عنوان مسيحاي موعـود   گويند كه هيچ يهودي ميمعتقدند وحش دوم ضدمسيح است 

  .بايد مسيحاي دروغين باشد مينپذيرفته است، و از آنجا كه وحش دوم يك يهودي است، بنابراين 
و  يكصد و چهل وچهـار هـزار نفـر   همراه با برّه بر كوه صهيون ايستاده است، شود كه  يماينك ديده  1:14

اين نگاهي است به جلو و زماني كه عيساي خداوند بـه  . مهمور است آنها با اسم او و اسم پدر،پيشاني هر يك از 

صد و چهـل و  . واهند ايستادزمين بازخواهد گشت و با همة ايمانداران از قبايل دوازدگانه اسرائيل، در اورشليم خ

اينـك آنـان در شـرف ورود بـه ملكـوت مسـيح       . ذكر شده است 7 باب ، همان موردي است كه در چهار هزار نفر
  .باشند مي

آواز و  صداي آبها ي بسيار و آواز رعد عظـيم شنود كه مانند  مي آسمانيوحنا صداي سرودي را در  3و2:14

  .باشند مينفر قادر به درك آن  چهل و چهار هزار صد وباشد كه تنها آن  مي بربط نوازان

بـا زنـان   اند ـ كساني كـه خـود را     اين يكصد و چهل و چهار هزار نفر، در عبارت باكره توصيف شده 5و4:14

را در اطاعـت و اختصـاص    بـرّه و حفـظ  پرستي و نفسـانيات ايـن دوره    و همچنين خود را از بت. اند نكرده آلوده
  . اند محض، پيروي كرده

باشـند، يعنـي آنهـا     مـي  »نوبر براي خدا و بـره «) يكصد و چهل و چهار هزار نفر(ها   آن«: گويد ميپنت كاستس 
هـاي   آنهـا دروغ » .دهنـد  مـي باشند كه داخل هزاره شده و جمعيت زمـين را تشـكيل    مياولين برداشت دورة عذاب 

شان در اعتراف بـه مسـيح    كنند و تا آنجا كه پايداري ميضدمسيح را مبني بر اينكه فقط انسان را بايد پرستيد، باور ن
  .باشند ميعيب  هاي بي مدنظر است، انسان

بـه  . را در دسـت دارد  انجيل جاودانيكند و  ميپرواز آسمان بينيم كه در  مياي را  فرشتهدر اين آيات  7و6:14
شارت ملكوت در تمـام عـالم موعظـه    و به اين ب«: گويد ميباشد كه  مي 14:24رسد كه اين مورد مشابه متي  مينظر 

در آيه هفتم، به انسان حكم شده است تـا از  » .ها شهادتي شود، آنگاه انتها خواهد رسيد   خواهد شد تا بر جميع امت
كند، نه انسان محض را و اين زمينه كلي پرستش ها را؛ خدا را    نمايد نه بتتمجيد بترسد، نه از جانور؛ خدا را  خدا

ها بـر روي     البته فقط يك انجيل وجود دارد ـ مژده نيكوئي نجات از طريق ايمان به مسيح، ولي تمركز . اناجيل است
در طول دورة عذاب بزرگ، انجيل بر آن خواهـد بـود كـه انسـان را از     . آن در شرايط مختلف زماني، متفاوت است

  .ماده نمايدملكوت مسيح بر روي زمين آ  به پرستش جانور بازدارد و او را براي ورود
معـرف اورشـليم و    بابل. است 18و  17 بابهاياين آيه پيشگوئي . كند ميرا اعالم  بابلفرشته دوم سقوط  8:14

جميـع  . اي تجاري شده و تابع مركز فرماندهي رم خواهـد بـود   طور كسترده  به يهوديت و مسيحيت مرتد است كه

  . ، مست خواهند شدها با خمر غضب زناي بابل   امت

را در اواسط دورة عذاب و يا شروع دورة عـذاب بـزرگ فـرض     سومتوانيم زمان اعالم فرشته  ميما  10و9:14

كند اينك تا ابـد از   ميدهد كه هر كس با وحش موافق است و او را در هر شكلي پرستش  مياخطار  فرشته. نمائيم
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ولي اين مورد فقط . واهد شدغضب در مرحله عذاب بزرگ برزمين جاري خ خُمر. خشم خدا خالص نخواهد شد

  . آتش و كبريت معذب خواهند شدايمانان به  نمونه كوچكي از عذاب ابدي در جهنم است، جائي كه بي
هيچگـاه   مقـدس  كتـاب . سازد كه جهنم شامل مجازات ابدي و آگاهانه است مياين آيه به ما خاطرنشان  11:14

شب ، و رود ميدود و عذاب ايشان تا ابداالباد باال «، بلكه ميرد ميتعليم نداده است كه شخص بدكار براي هميشه 

  . آرامي ندارند و روز
اين فرصتي خواهد بود كه مقدسين به پايداري در مقابل توحش جانور و بـه اطاعـت از خـدا از طريـق      12:14

الي شـريران  نابودي احتمـ . دعوت خواهند شدايمان به مسيح، پرستش ننمودن انسان و بت، و حفظ اقرار خود در 
  . ، موجب دلگرمي وفاداران در پايداري خواهد شد)11ـ9آيات (

: گويد ميانسان . بركات ملكوت هزار ساله را از دست نخواهند داد ،ميرند ميايمانداراني كه در اين دوره  13:14
شـان از عقـب   اعمال اي«و » ميرند ميخوشحالند مردگاني كه در خداوند «: گويد ميو خدا » خوشحالند، زندگان«

هر كاري كه براي مسيح و در نام او بـراي ديگـران انجـام داده شـود، سـخاوتمندانه پـاداش داده       » .رسد ميايشان 
  .اي قرباني، دعائي، اشكي و هر شهادتي خواهد شد ـ هر لطفي، هر هديه

حاصل چينـي زمـين    بينيم كه درو يا مي، مقايسه كنيم 46ـ31:25و  43ـ39:13اگر ما اين بخش را با متي  14:14
شود، ولي در  ميدر اينجا مسيح به صورت يك دروگر ظاهر . گيرد ميدر رجعت دوم خداوند ما عيسي مسيح انجام 

  .مسيح از طريق فرشتگان درو خواهد نمود. هر دو مورد درست است. فرشتگان دروگر هستند 39:13متي 
  .بينيم ميدر دست  داس تيزيبر سر و با  تاجي از طالو با .. .برابر سفيددر اينجا مسيح را نشسته 

چونكـه  » داس خود را پـيش بيـاور  «: گويـد  ميبيرون آمده است، به مسيح  قدسديگر كه از  اي فرشته 15:14
  ».هنگام حصاد رسيده است«

اين مورد را نبايد يك دستور تلقي نمود، فرشتگان حق ندارند به خدا فرمان دهند، بلكه نوعي التمـاس يـا پيـام    
  . ت كه توسط خداي پدر، تقويت شده استاس

نخست اينكه، شايد اين مورد جمع شدن ايمانداران دوره : دو راه براي درك اولين دورة درو، وجود دارد 16:14
بـذر  «بر اساس اين ديدگاه، اين بخش مرتبط اسـت بـا   . هزاره به جهت ورود به دوره هزاره به تصوير كشيده است

در ايـن صـورت موضـوع مـورد     . و يا شـايد درو داوري باشـد  . باشند ميپسران ملكوت  متي كه 13 باب در » نيكو
  ).20ـ17آيات (باشد  ميرسد اسرائيل در درو بعد موردنظر  ميباشند، چونكه به نظر  ميداوري احتماالً غيريهوديان 

) انگـور (مـو  «هود يـا  ايمانان قوم ي پردازد كه بر بي مياينك كتاب مكاشفه به آخرين مجازات وحشتناك  17:14
آيد كـه در   مياز قدس بيرون  فرشتهيك . شود  ميوارد ) 9:6و  21:2؛ ارمياء 7ـ1:5؛ اشعياء 8:80ك مزامير .ر(» زمين

  . است داسي تيزو مجهز به  آسمان است

كـه احتمـاالً نمـاد داوري     بر آتش مسلط اسـت، اين فرشـته  . نمايد ميشروع درو را اعالم  فرشته ديگر 18:14
  . متعاقب است

ها در   لگدمالي انگور. شوند ميريخته  در چرخشت عظيم غضب خداشوند و  ميانگورهاي رسيده جمع  19:14
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  .مرحله ساخت شراب در اينجا به عنوان تصويري از داوري فشرده است
  . برند ميسپس چرخشت پر از انگور را به بيرون شهر اورشليم و يا شايد درة يهوشافاط  20:14

اسبان برسـد،   به دهنتواند تا  ميمايل و با عمقي كه  180آنها به مسافت  خونها به قدري خواهند بود كه    الشه
  . اين خون از اورشليم به ادوم خواهد رسيد. شوند ميپرتاب 

هـا    را دارند، كه هرگاه ر اي كه هفت بالي آخر هفت فرشتهشود يعني  ميظاهر  عالمتي ديگر در آسمان 1:15

  .فهميم كه ما اينك به پايان دورة عذاب نزديكيم مياز اينجا . است غضب الهينشانه تكميل شدن شوند 

آنهـا  . انـد  ايستاده دريائي از شيشه مخلوط به آتشبيند كه بر  مييوحنا گروه بزرگي از مردم را در آسمان  2:15

  .باشند ميشك آنها شهدا بدون . او ابا دارند صورتو  وحشاز نظر يوحنا كساني هستند كه از پرستش 

سرايند، سرودي كه تماماً نقل قـول   ميرا  سرود برّهو  سرود موسيولي اينك آنها در آسمان هستند و  4و3:15

كنـد، اقـرار    ميخدا در رابطه با آنچه كه با قاتالنشان بر روي زمين  عدالتآنها به حقانيت و . باشد مياز عهد عتيق 

ها متوجه داوري    در اين بخش اين ستايش .كنند  ميستايش  راههايشو  اعمالرا براي  خداي قادر مطلقآنها . كنند مي
  . خداست، اگرچه البته ممكن است متوجه تمام اعمال و راههايش باشد

  .ستايش موسي از رهائي مردم خدا از بردگي در مصر بود سرود موسي،

تـي  .بنابراين چنانچـه آ . منان زندگي روحاني استستايش از رهائي نهائي از سلطة شيطان و تمام دش سرود برّه
  : كند ميپيرسون اشاره 

  ».هاي تاريخي است، كه تاريخ مردم فدية داده شدة خدا در بين آنها قرار دارد  اين دو سرود نشانه دوره«
  . داو را پرستش كنن ها   امتخدا سبب خواهد شد كه جميع . دهندة تقدس اوست داوري خدا بر روي زمين نشان

اين مورد ظاهراً اشاره . شود مي كه قدس خيمه شهادت در آسمان گشودهبيند  مياين امور يوحنا بعد از  5:15
اين آيه مخصوصاً اشـاره بـه   ). 23:9عبرانيان (باشد  ميهاي آسماني است كه معبد زميني نمونه و كپي آن  به واقعيت

  . االقداس است قدس
كمر ايشان بـه كمربنـد   هستند و  پاك و روشنكتاني   به شوند كه ملبس ميظاهر  هفت فرشتهدر اينجا  6:15

  .شود، اجرا نمايند مياند تا داوري عادالنه را كه موجب جالل خدا  اين يعني كه آنها مجهز شده .زرين بسته

  . آخر را جاري سازند هفت باليبر آنند كه  ها، فرشتهاين 

هـا حـاوي داروي آخـر دورة       ايـن پيالـه  . دهـد  مياي  ها پياله   تهبه هر يك از فرش يكي از آن چهار حيوان 7:15
  .گذارد، نه فقط بخشي از آنها ميعذاب بزرگ است كه بر تمام دشمنان خدا اثر 

شـود، شـايد بـدين     داخل قـدس تواند  مين هفت بال به انجام نرسد،تا اين  هيچ كساين واقعيت كه  9و8:15
  . تواند خشم خدا را به تاخير بيافكند ميك نمعني باشد كه هيچ وساطت كهانتي اين

  ) 16 باب (هفت پياله غضب . ط

برويد و هفـت پيالـه   «: شود ميامر  هفت فرشتهشود كه به  ميشنيده  اينك آوازي بلند از ميان قدس 2و1:16
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اسـت امـا   هاي هفـت كرنـا    ها در ترتيب اجرا و ماهيت شبيه مجازات   اين مجازات» !غضب خدا را بر زمين بريزند

نشان وحش را دارنـد و  در كساني كه  دنبلي زشت و بدپياله اول موجب بروز . باشند ميحاوي مصائب بزرگتري 

  . شود مي پرستند، ميصورت او را 

  . ميرند ميكند و تمام موجودات دريائي  ميتبديل  خون مثل مرده،را به  ها  دريابالي دوم آب  3:16

  .منابع آبي، تبديل به خون شوند شود كه ميسوم موجب  پيالة 4:16

آلـود خـود،    ها فقط بر اساس اعمـال گنـاه     كند، انسان مياز داوري خدا دفاع  ،فرشته آبهادر اين وقت،  6و5:16

خـون  كـه بجـاي آب    ايـن اسـت  اينك مجازات آنهـا   اند، انبياء را ريختهو  خون مقدسينمجازات شوند، چونكه 

  . اند مستحقزيرا كه  بنوشند،

آنها بسـيار در پايـداري بـراي اينكـه     ). 9:6(اند  احتماالً سمبول نفوس شهيداني است كه كشته شده مذبح 7:16
  . اند آزاركنندگانشان، مجازات شوند، صبر كرده

شود كه مردم شديداً در آتش خورشيد و يا تابش خورشيدي بسـوزند، ولـي    ميبالي چهارم موجب  9و  8:16
را بـه خـاطر فرسـتادن ايـن حـرارت       خـدا كنند، بـرعكس   توبهشود كه آنها  مينبهرحال اين مجازات هم موجب 

  .گويند ميزننده، كفر  تاول
اين مرحله به مجـازات انسـان افـزوده    . كند ميخالي  تخت وحشرا بر  پيالة تاريكي، فرشته پنجم 11و10:16

ولي اين مـورد هـم دلهايشـان را    . برهانندتوانند خود را از آن مجازات متعاقب  ميها ن شود، به خاطر اينكه انسان  مي
  .دهد ميكند، بلكه تنفر آنها را نسبت به خدا افزايش  مينرم ن

شوند، و خشك شـدن نهـر، راه را بـراي     ميشود، آبها ي نهر فرات خشك  ميوقتي كه پيالة ششم خالي  12:16
  .ورندي سرزمين اسرائيل هجوم آكند، تا به سو ميمهيا  مشرق زمينهاي  ورود ارتش

نبـي  و دهـان   دهـان وحـش  و  ها  دهان اژدبيند كه از  ميدر اينجا يوحنا سه روح قورباغه شكل را  14و13:16

 سـازند  ميمعجزات ظاهر اين ارواح شيطاني . آيند، و اين جعل تثليث اقدس توسط شيطان است مي، بيرون كاذب

  .، اغوا نمايندعظيم قادر مطلق روز، در آن جنگتا پادشاهان جهان را فريب دهند و آنها را براي 
خداوند در اشاره به جنگ، بركت خاصي را به مقدسين دورة عذاب، كسانيكه مراقب آمدن او هسـتند و   15:16

اي بر نجات  و به طور غيرمنتظره چون دزدخداوند . دهد ميكنند، وعده  ميها خودداري   هاي آن روز   از پرستش بت
  .شوند ميئي كه آمادگي آمدن او را ندارند، رسوا شود، و آنها مينيافتگان ظاهر 

  . شوند ميجمع  حارمجدونهاي اين جهان در مكاني به نام  ارتش 16:16
و ) ون، مكـاني سرسـبز در شـمال اسـرائيل ـ م     لئصحراي استرا( Plain of Esdraelonاين مكان معموالً مرتبط با 

آل  اي ايده اند كه ناپلئون آنجا را جبهة جهاني يا جبهه فتهگ. باشد  مي بخش شمالي آن صحرا) ميگرو( Megiddoشهر 
  . ناميده بود
خشم خـدا تـا   » .تمام شد«: ، اعالم اين خبر است كهفرشته هفتمريخته شدن آخرين پياله داوري توسط  17:16
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  . آنجا كه دورة عذاب مدنظر باشد، تمام شده است
رعد و انفجارها، : آيد مانند ميعت آشوب شديدي به وجود شود، در طبي ميوقتي كه آخرين پياله ريخته  18:16

  . كه جهان از ابتداي آفرينش به خود نديده است هائي زلزله، ها برق

خـدا،  . نوشد ميرا  آلود خشم خدا خمر غضبشود و پياله  مي سه قسم منقسمآنگاه شهر بزرگ بابل به  19:16

خـراب   هـا    بلدان امـت سپس در اين لحظـه  . ش نكرده استپرستي، ستمكاري و اغتشاش مذهبي بابل را فرامو بت
  .شوند مي

  .شوند مياز روي زمين ناپديد  هر كوهيو  هر جزيره 20:16

كنند و مردم به جاي اينكه توبه كننـد خـدا را بـه     ميزمين را بمباران  يك منهائي به وزن  سپس تگرگ 21:16

  . گويند مي كفردليل فرستادن اين تگرگ 

  )18و  17 بابهاي (ل عظيم سقوط باب. ي

. شـهادت دهـد   فاحشه بزرگ) داوري(قضاي كند كه به  مي، از يوحنا دعوت يكي از آن هفت فرشته 2و1:17
مكاشـفه، بـه    17 بـاب  اند كـه   بسياري بر اين عقيده. اين همان سيستم بزرگ مذهبي و تجاري با سران رومي است

بابل مذهبي قطعاً شامل مسيحيان مرتد، اعم از . ارتي پرداخته استبه تشريح بابل تج 18 باب تشريح بابل مذهبي و 
بـه ايـن   . تواند به خـوبي معـرف كليسـاي جـامع جهـاني باشـد       ميهمچنين احتماالً . باشد ميپروتستان و كاتوليك 

و حوزة وسيعي از دنياي غيريهـودي را در كنتـرل    فاحشه بزرگ بر آبهاي بسيار نشسته است: توصيف توجه كنيد
  .رددا

. او رهبران سياسي را با سازش و توطئه، اغوا نمـوده اسـت   .اند با او زنا كردهمتهم هستند كه  پادشاهان جهان

اند و در فالكت  اند، يعني شمار بسياري تحت نفوذ شريرانه او قرار گرفته شدهخمر زناي او مست از  ساكنان زمين
  . اند و بدبختي سقوط كرده

مشـاهده نمـوديم    13 باب اخيراً در . شود ميديده  كه بر وحش قرمزي سوار استزني كليساي مرتد در  3:17

 هاي كفـر  ناماز  پراين وحش قرمز رنگ . است) وگاهي اوقات سرِ امپراتور(كه اين جانور، امپراتوري رم احيا شده 
  .باشد ميو داراي هفت سروده شاخ 

زن بـا وضـعيتي   . ر امپراتـوري تفـوق يافتـه اسـت    رسد كه كليساي دروغين ب ميبراي مدتي چنين به نظر  4:17
از كارهـاي   پيالـه زرينـي  نمادهائي حاكي از ثروت بيكران خود، در حال نشان دادن  روحاني و آسماني، پوشيده با

  . خود است
» .سرّ و بابل عظيم و مادر فواحش و خباثت دنيـا : اين زن عبارت مرموزي نوشته شده اسـت  بر پيشاني 5:17

دهـد   ميي است كه خون مسيحيان شهيد را در طي قرون متمادي به خاك ريخته است، و هنوز هم ادامه كليسائ اين
  . نوشد ميو از خون آنها 

بينهايـت  مسـت شـده اسـت،     از خون مقدسينبيند كه  ميرا  آن زن يوحنا هم مانند بسياري ديگر وقتي 6:17
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در طـول دورة   شهداي عيسيائي در تاريخ مخصوصاً به اين آيه اشاره به مقدسين تمام قلمرو كليس. كند مي تعجب
  .باشد ميعذاب 

گويد آن جـانوري را كـه ديـدي      ميپردازد و  ميبراي يوحنا » سرّ زن و وحش«اينك فرشته به تشريح  8و7:17

يه هاو؛ از )ساقط شده، و مانند هر فرمانروائي جهاني دوامي نخواهد داشت( نيست؛ديگر ) امپراتوري رم در گذشته(

و سرانجام مطلقاً از بين خواهـد  ( هالكت خواهد رفت؛ به )به شكل اهريمن خاصي ظاهر خواهد شد( خواهد آمد

  .زده خواهد نمود حيرتايمانان جهان را  احياء امپراتوري و ظهور رهبر جذابش بي). رفت

باشد كه زن بر  مي هفت سر، هفت كوه .خواند ميرا به چالش  ذهن حكيمگويد كه اين پديده  ميفرشته  9:17

گويد كه كانون هرزگي در رم است كه بر هفـت تپـه سـاخته شـده      ميتفسيري سنتي از اين آيه . آنها نشسته است
  .است

اي ديگـر   باشد، پـاره   مينماد هفت نوع حاكميت رومي  هفت پادشاهگويند كه اين  ميبعضي از مفسرين  10:17
گويند كه ايـن پادشـاهان معـرف قـدرت عظـيم       ميشند، و برخي ديگر با ميگويند آنها هفت امپراتور واقعي رم  مي

  .شود ميمصر، آشور، بابل، ايران، يونان، رم و امپراتوري رم كه در آينده احياء : باشند ميجهاني 
ممكـن اسـت مفهـوم    . انـد  را گاه سرِ زنده شده امپراتوري رم و گاه ضدمسيح تعريف كرده هشتمپادشاه  11:17

تا زمان وقوعش هرگز روشن نشود  تدقيق اين نبو.  
رم، خـدمت   وحـش آينده باشند كه تحت نظـارت   پادشاهاننمادي از  ده شاخممكن است كه عبارت  12:17

  ). آيه دهم(سلطنت خواهند نمود و اين مدت كوتاهي است يك ساعت آنها تنها مدت . خواهند نمود

بـه كالمـي ديگـر ده    . كننـد  مـي به وحش رم تفويض  قوت و قدرت خود رااين ده پادشاه به اتفاق هم  13:17
  .دهند ميحق حاكميت ملي خود را به او ) يا حكومت(كشور 

سپس اين امپراتوري شكل گرفته جديد، به جنگ با عيساي مسيح خداوند در هنگام بازگشتنش به زمين  14:17
براي ناپلئون بود، او نيـز در ايـن    ولي همانطور كه واترلو سرنوشت تلخي. و در پايان دورة عذاب خواهد پرداخت

باشـد، و   مـي نيز  االرباب و پادشاه پادشاهان ربهرچند كه عيسي برّه است، اما . نبرد واترلوي خود را خواهد ديد

   .اند برگزيدگان امينو  خوانده شدهپيروان او 

 آبهـا بـر روي  فاحشـه  : ردازدپ مي ها   امتو  ها جماعت، ها قومدر آيه اول و  فرشته اينك به تشريح آبها 15:17
  . دهد مينشسته است به طوري كه سلطة خود را بر بخش بزرگي از جمعيت نشان 

رسد كه امپراتوري احياء شدة رم داوطلبانه خود را تحت سلطة او قرار داده، و يا حداقل  ميچنين به نظر  16:17
كند  ميخره اين يوغ نامناسب را از گردنش باز ولي به هر حال باال. مدتي تحت نفوذ كليساي فاسد قرار گرفته است

  .شود ميفاحشه، منفور، عريان و بينوا در جائي كه نشسته است توسط وحش سوزانده . كند ميو او را نابود 
ها را تحت حكومت وحش رم متحد    در پشت صحنه تمام اين وقايع است و هموست كه حكومت خدا 17:17

  . انگيزد، همه اين امور براي اين است كه كالم و ارادة خدا تحقق يابد ميكند و سپس بر عليه فاحشه بر مي
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 آن چنـان كـه  ولـي بعـد   . اسـت  ، شهر عظيم بابلكند ميبر پادشاهان جهان سلطنت كه  شهر عظيمآن  18:17
  .ديديم، مركز فرماندهي يك زن در رم است

گفته شد اين  آن چنان كه. باشد ميبل كتاب پيدايش نخست شامل سرود تدفين و جشن سقوط با 18 باب  1:18
يك سيستم مذهبي گسـترده اسـت، بلكـه شـايد بشـود گفـت كـه         تنهاباشد كه نه  ميمورد اشاره به كليساي فاسد 

قـدرت  با  فرشته ديگروقتي . باشد و ظاهراً بازار دنيا را در كنترل خود دارد ميبزرگترين تشكيالت تجاري در دنيا 

او زمـين را نـوراني    جـالل تا اخبار را اعالم نمايد، مانند اين بود كه زمين منـور شـد و    ،عظيم از آسمان نازل شد
  . نمود

  .شود مي، هر مرغ ناپاك و مكروهو  روح خبيثو هر  ديوانهاي آن جايگاه   و ويرانيمنهدم بابل عظيم،  2:18

را بـا   ها   امتاو همـه  . ودش است، فاسد بودن مطلق او و معامله او با تجار درون خ)بابل(علت سقوط او  3:18

  .خود، مست نموده است كثرت عياشي

 !بيرون آئيدكند كه از سيستم نابودكننده و نابودشونده زن  ميبه مردم خدا اخطار  صدايي ديگر از آسمان 4:18

  .او بالهاي معاشرت يا مقاربت با او يعني شراكت در

بايسـت   مـي او  .هايش را به ياد آورده اسـت  خدا ظلم ت وتا به فلك، انبوه شده اسـ ) زن( گناهان او 5:18-6

اي است كه ابـزار انتقـام    جزا شود، و اين مجازات نه از مردم خدا، بلكه از فرشته دوچنداناش  براي اعمال شريرانه
  .باشد ميخدا 

 ملكـه را او خـود  . باشـد  مـي اش،  ، متناسب با افزوني قدرت و اعتبار و زندگي عياشـانه عذاب و ماتم او 7:18

  .باشد ميمصون  ماتميپندارد كه بر صدر همه چيز نشسته است و از هر  مي

كسـي كـه او را   . خواهـد گرديـد   مرگ و مـاتم و قحـط  داوري خواهد شد و محكوم به يك روز او در  8:18

  . استخداوند خدا كند،  ميمحكوم به سوختن در آتش 

بهرحـال گريـه آنهـا متوجـه     . م خود، خواهند گريسـت ، در سوختن معشوقه قديپادشاهان دنياآنگاه  9:18-10

، از ترس دور ايستادههاي خود، اندوه ناكند و از  ها و خوشگذراني   آنها به خاطر از دست رفتن لذت. خودشان است

  .شوند ميو پايان غافلگيرانه او مبهوت  عذاب او

انـدوزي از   اميـد خـود را از مـال    براي او ماتم خواهند گرفت، چونكه ديگر تجار جهان مخصوصاً 11:18-13

  .نخواهد خريد بضاعت ايشان را كسيدهند و  ميدست 
فلزات گرانبها، جواهرات، منسوجات، : صورت محصوالت مورد داد و ستد در بابل شامل تجارت جهاني است

 فوس مـردم اجساد و نجات، شراب، روغن، حبوبات، احشام، كالسكه و  عاج، برنج، آهن، مرواريد، عطريات، ادويه
  .يعني برخورد با كليسا به عنوان كاالئي قابل خريد و فروش

از دسـت دادن   به خاطر شود كه در آن سيستم ميمردان كار و تجارت سيستمي ورشكسته وعده داده   به 14:18
  .دورنماي اميدبخش و پرمنفعت خواهند گريست و ثروت و شكوه آنها ناگهان و براي هميشه ناپديد خواهد شد
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خواهند نمود، چونكه چنان منافعي را در طي  گريه و ماتمنيز مانند پادشاهان مبهوت شده،  تاجران 15:18-16
هـاي فـاخر     افتند كه چگونه مـردم لبـاس    ميياد شكوه و عظمت پيشين شهرشان   به آنها. اند يكساعت از دست داده

  .بودند مزّينجواهرات   به پوشيدند و  مي
كـه در   كسـاني . كنـد   مـي اند و پريشاني بزرگي آنها را تهديـد   ولتمندان ناگهان فقير شدهاينك تمام د 17:18-18

شهر قابل مقايسـه بـا ايـن     كدام«: گويند  ميكنند و   ميايستاده و گريه دوردست كنند در   ميهاي تجارتي كار   كشتي

  »است؟شهر بزرگ 

و بر شهري كه موجب غناي صنعت دريانوردي ريزند   مي خاك بر سر خودهاي تجارتي   كاركنان كشتي 19:18
  .كنند  ميگرديده بود و اينك در يك ساعت ويران شده است، گريه و شيون 

اي «: شـود   مـي ريزد، در آسمان شادي بزرگـي حكمفرمـا     ميخدايان بر زمين  ولي وقتي كه اشك اين بي 20:18
 بـه خـاطر   خدا بابـل را . بياء خود را گرفته استآسمان شادي كن چون سرانجام خدا انتقام مقدسين و رسوالن و ان

  ».مجازات كرده است  دانست  ميتهديدي كه بر مردمش روا 
، و اين نموداري است  كند  ميپرتاب  دريا  بهگرفته و آن را سنگي چون سنگ آسيا ، يك فرشته زورآور 21:18

  .بابلاز نابودي 
بـراي هميشـه    ها سوت كارخانجات، و چرخش آسياب ديگر هر صدائي در بابل اعم از صداي موسيقي، 22:18

  .خاموش شده است
چـرا؟  . نخواهد شـد  شود، و ديگر صداي شادمانه عروس و دامادي در آنجا شنيده  ميخاموش  نوريهر  23:18

  . اند خود فريفته جادويرا با ها    جميع امت چون رهبران بابل

قتـل    بـه  ايمانشـان  بـه خـاطر   و تمام ايمانداراني است كهخدا،  خون مقدسينريختن   به شهر بابل متهم 24:18
  .دهد  ميو اينك خدا سزاي اعمالش را . باشد  مياند،  رسيده

  

  )9 :20الي  1 :19(آمدن مسيح و حكومت هزارسالة او . ل

،  فاحشـه بـزرگ  شنود كه خدا را براي مجـازات عادالنـه     مياز آسمان  آوازي بلند، يوحنا بعد از آن 1:19

  .ستايند  مياز آن اوست،  قوت كه نجات و جالل و اكرام و خداي ماعنوان   به سرايندگان خدا را. كنند  مييش ستا

چونكه صداقت و عـدالت  . كند  ميتاييد  فاحشه بزرگمنهدم نمودن  به خاطر از آسمان خدا را آواز بلند 2:19

   .تنبيه نمايد ، بندگان خودشمانه زنايش و كشتن بيرح به خاطر نمايد كه آن زن را  ميخدا اقتضاء 
خداونـد را موجـب   » شـكرگزاري «يـا  » هللويـا «رود، دومـين    مـي آسمان   به دود ابدي سوختن بابل را كه 3:19

  . شود  مي
  .دهند  ميسر » هللويا«و » آمين«يكصدا و از صميم قلب آن بيست و چهار پير و چهار حيوان،  4:19

انهدام هيوالي بابل، شـركت   به خاطر كند تا در تجليل خداوند  ميرا دعوت بندگان خدا  آوازي از تخت، 5:19
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  .كنند
ئـي  »هللويا«. رسد  ميگوش   به اينك آواز ديگري از آسمان، بلند چون آواز آبها ي فراوان، رسا چون رعد 6:19

  .بخشد  ميرا شكوه خداوند، خداي قادر مطلق رسا، جشن حاكميت 

كليسـا،   .رسـيده اسـت   نكاح برّهاينك زمـان  . بابل مجازات شده است. است دورة عذاب سپري شده 8و7:19

پوشانيده است، كه  كتان پاك و روشن خود را  بهكليسا . عروس مسيح، خود را براي آراستن روح مهيا كرده است

  . هاي مقدسين است  عدالتبيانگر و سمبول 

. ، اعـالم نمايـد  انـد  بزم نكاح برّه دعوت شـده   بـه  خواهد تا بركات كساني را كه  مييك فرشته از يوحنا  9:19
انـد، بـاقي مانـده بازخريـد شـدگان       مهماني اين عروسـي دعـوت شـده     به ؛ كساني كه كليسا عروس آسماني است

  . كند  مي، اهميت اين بركت را تاكيد »اين است كالم خدا«فرشته با گفتن . باشند  مي

دارد و تأكيـد   ميكند، ولي فرشته او را از اين كار بـاز  سجدها او را شود ت  ميفرشته خم  پاييوحنا پيش  10:19

شهادت عيسي يوحنا و همة كساني كه  هم خدمتفرشته خود را . كند كه فقط خدا شايسته سجده نمودن است  مي

 تاين اسـ مفهومش  ».زيرا كه شهادت عيسي، روح نبوت است«: افزايد  ميسپس فرشته . كند  ميمعرفي  را دارند،
نبـوت، يعنـي آشكارسـازي زيبـائي     «: نويسـد   ميراير، .سي.سي. ، تصديق عيسي و كار اوست كه هدف واقعي نبوت

  ».عيسي
رسيم كه بقيه كتـاب مكاشـفه در حـول و حـوش آن نوشـته شـده اسـت، و آن          ميماجرائي   به سرانجام 11:19

ايـن مرحلـه ربـايش    . ملكوت خـودش اسـت   منظور نابودي دشمنان و استقرار  به زمين  به بازگشت پرجالل مسيح
. آيد  ميزمين   به آيد ولي در اينجا با مقدسين خود  ميدر مرحله ربايش مسيح براي بردن مقدسين خود . كليسا نيست

سوار است، بديهي است كه اين يك اسب جنگي است  اسبي سفيداو بر : توصيف خداوند ما  به توجه داشته باشيد

 حـق و در شخصـيتش   امـين هايش  او در وعده. است امين و حقنام او . آيد  مير دشمنانش چونكه او براي غلبه ب

  .نمايد  ميعدل داوري و جنگ   به او. است

بنـابراين  . تواند بر مملكتي حكمراني كند كه مردمش مايل باشند تحت حاكميت عدالت زندگي كنند  مياو فقط 
  .لت است، بكوشدرفع هر آنچه در تضاد با عدا  به او بايد نخست

ايمانـان را   تواند تمام عاصيان و بي  مياو . نشانگر قدرت نفوذ داوري اوست چون شعله آتش،چشماني  12:19

ديگران هم ممكن است تاج پيروزي را بر سر داشته باشند، اما تاج  .است هاي بسيار بر سرش افسر. تشخيص دهد

. دانـد  مـي آن را نجـز خـودش   است كه هيچ كس  نامياو . پادشاهي تنها زيبنده تارك عيساي مسيح خداوند است
  .فهم آن نخواهد بود  به شخصيت عيسي داراي رموزي است كه هيچ مخلوقي قادر

پوشيده است، نه خوني كه از او در جلجتا بـر صـليب ريختـه شـد بلكـه خـون        آلود اي خون او جامه 13:19 

يعني » كلمه«. نامند  مي» كلمه خدا«او را با عنوان . استدشمنانش را كه او در چرخشت غضب خدا، لگدمال نموده 
  .انسان شناسانيده است  به خدا خود را در عيسي مسيح. بيان انديشه
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بـدون  . سوارند ها ي سفيد اسبهستند و بر  كتان سفيد  به است كه ملبس هاي آسماني لشكراو پيشرو  14:19
عيساي خداوند بدون كمك آنها با . اند براي جنگيدن نيامده ولي آنها. شك اين لشكر از مقدسين تشكيل شده است

  . جنگد  ميدشمنانش 
آمـده   عصائي آهنـين او با . زند  ميرا ها    امتبيرون آمده است كه بدان وسيله  شمشيري تيزاو  دهاناز  15:19

   .ردبفشا چرخشت خمر غضب و خشم خداي قادر مطلق را زير پاي خوداست تا بر آنها سلطنت كند و 

خداوند ما حاكم مطلـق  » .االرباب پادشاه پادشاهان و رب«: نوشته شده است رانشو  لباسشبر روي  16:19 
  .ها بايد بر حاكميت او گردن نهند   است، و همة انسان

هـا    الشـخور . ، عبارتست از نابود شدن بقيه دشمنان او قبل از اسـتقرار ملكـوتش  ضيافت عظم خدا 18و17:19
كنند   مياند، تغذيه  آنها از اجساد كساني كه توسط خداوند كشته شده! تا در اين ضيافت شركت كنند اند دعوت شده

  .چه صغير و چه كبيرـ مردمي از هر طبقه اجتماعي، 

پادشـاهان زمـين در تالشـي مذبوحانـه بـراي جلـوگيري از تشـكيل         لشكرهمراه با  وحشمتحدان  20و19:19

 نبـي كـاذب  و  وحش. ولي تالش آنها بيهوده است. بجنگند لشكر اوبا خداوند و  اند تا آمده) مزمور دوم(ملكوت 

  .شوند  ميپرتاب  درياچه آتش افروخته شدهشوند و زنده در   ميگرفتار 
هـا ترتيـب     شوند و از اجسادشان غذاي مفصلي براي الشخور  ميبقيه شورشيان با شمشير خداوند كشته  21:19

؛ مكاشـفه  12:4؛ عبرانيـان  8:2؛ دوم تسـالونيكيان  17:6ك افسسيان.ر(ي از كالم خداست شمشير تمثيل. شود  ميداده 
  ). 16و12:2؛ 16:1

  .رسد  ميعذاب بزرگ فرا   در اين مرحله پايان دورة
يـك فرشـته از   براي تحقق اين امر . بايست شيطان مهار شود  ميهزارساله شروع شود،  قبل از اينكه دورة 1:20

  .را در دست دارد زنجيري بزرگو  كليد هاويهكه  ودش  ميآسمان نازل 
بنابراين، اين صحنه ديگري از ). 29:12متي (زمين، شيطان را بسته است   به از يك نظر خداوند ما موقع آمدنش

  .دربند كشيدن اوست
چهار عنـوان   كننده را با يوحنا وسوسه. نهد  ميمدت هزار سال دربند كند و تا   ميفرشته شيطان را گرفتار  2:20

  ).مدعي( شيطانو ) زننده تهمت( ابليس، مار، اژدها: ناميده است

شـود كـه او ديگـر      مـي طوري مهر   به هاويه. شود  ميزنداني  هاويههزاره، دشمن بزرگ در   در طول دورة 3:20

ـ   . گمراه كند ها را   امتتواند از آنجا خارج شود تا  مين راي آخـرين شـورش   در اواخر سلطنت مسـيح، او مجـدداً ب
  ).10تا  7آيات (شود   ميمدت خود، آزاد  كوتاه

اينـان مقدسـين عصـر    . بيند كه قدرت اعمال حاكميت دارند  مياينك يوحنا كساني را بر تخت در آسمان  4:20
ي بينـد ـ كسـان     ميهمچنين يوحنا گروه شهيدان را . كنند  مي سلطنتباشند كه در قالب عروس مسيح با او   ميكليسا 

ايمانشـان   به خاطر روشني مقدسين عذاب كشيده هستند كه  به اينان. اند كه نشان وحش را بر پيشاني خود نپذيرفته
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  . كنند  مي سلطنتهر دو گروه در عصر طالئي صلح و كاميابي با مسيح . اند  مرده

هـا    نـان تمـام عصـر   ايما بـي   اشاره بـه  ساير مردگانعبارت . بخش اول آيه پنجم يك جمله معترضه است 5:20
  .شوند تا در پيش تخت سفيد بزرگ داوري بايستند  ميباشند كه در پايان هزار سال زنده   مي

يك رويـداد تنهـا نيسـت، بلكـه تشـريح      قيامت اول . آيه چهارم  به گردد ، برمي»قيامت اول اين است«عبارت 

، رستاخيز )23:15اول قرنتيان (مسيح  رستاخيز  هب اين واقعه اشاره دارد. هاي مختلف است  رستاخيز عادالن در زمان
، رسـتاخيز دو  )18ــ 13:4اول تسـالونيكيان  (باشند   ميكساني كه در هنگام ربوده شدن كليسا توسط مسيح، از آن او 

و رستاخيز مقدسين عـذاب كشـيده كـه در اينجـا     ). 11:11مكاشفه (افتاده بود  شارع عامشاهدي كه بدنهايشان در 
كالمـي ديگـر قيامـت اول شـامل قيامـت مسـيح و همـة          بـه  ).2:12دانيال   به همچنين رجوع كنيد(توصيف شدند 

  .شود  مياين رستاخيز در چندين مرحله واقع . شوند  ميهاي متفاوت زنده   ايمانداران واقعي است، هرچند در زمان
ايمانان دردرياچه آتش افكنده  م بياند، چون زماني كه تما اند متبارك نصيب برده قيامت اولكساني كه در  6:20

خواهند شد و مـدت هـزار    كاهنان خدا و مسيح ايمانداران واقعي ). 14آيه (بينند  را نمي موت ثانيآنها شوند،   مي

   .با او سلطنت خواهند كردسال 

مللي ه جهان چهار زاويرود تا در   مي، شيطان از بند آزاد شده بيرون رسد  ميانجام   به چون هزار سال 8و7:20
عبـارت  . اند، براي جنگ با مسيح آماده نماينـد  كنند و در اينجا جوج و ماجوج ناميده شده  ميرا كه با مسيح دشمني 

بدان اشاره شـده، اشـتباه    39و  38 بابهاياست و در حزقيال » جوج كه از زمين ماجوج«جوج و ماجوج را نبايد با 
  . نمود

ولـي در  . رگ در شمال اسرائيل است، و جوج پادشـاه آن سـرزمين اسـت   در كتاب حزقيال ماجوج سرزميني بز
در كتاب حزقيال وضعيت، ماقبل هزاره است، ولي در . هاي جهان است  ملت  به اينجا اين دو عبارت بطور عام اشاره

  .اينجا بعد از هزاره است
ولـي  . تازنـد   مي شهر محبوبليم سوي اورش  به خدا و اهريمنان بعد از تجديد قوا، ارتشي از شورشيان بي 9:20

  .بلعد  ميريزد و سپاهيان را در خود   ميفرو  آتش از جانب خدا از آسمان

  )15ـ10:20(ايمانان  مجازات شيطان و تمام بي. م

شـايد  . بپيونـدد  نبـي كـاذب  و وحـش    شود تـا بـه    ميافكنده  درياچه آتش و كبريت  به ،ابليسآنگاه  10:20
 بـه خـاطر   هرحـال، بايـد    به .ايمانان تدارك ببيند هزاره ارتشي از بي ن بتواند در پايان دورةآور باشد كه شيطا تعجب

  بـه  شوند، در گناه متولد خواهند شـد و احتيـاج    ميداشته باشيد كه تمام كودكاني كه در طول سلطنت مسيح متولد 
بول نخواهد داشت و چنين افـرادي  عنوان پادشاهي عادل ق  به همه كس مسيح را در آن زمان. نجات خواهند داشت
  . كوشند تا آنجا كه ممكن است از اورشليم دوري كنند  مياند و  در روي زمين پراكنده

 آن چنان كـه اين مورد، . روند  مي، بعد از هزار سال، باز هم به هاويه وحش و نبي كاذبتوجه داشته باشيد كه 
  . كند  مي، نظريه فناي ابدي را مردود »ذاب خواهند كشيدو ايشان تا ابداالباد شبانه روز ع«: گويد  ميآيه 
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اسـت چونكـه دربرگيرنـده     بزرگاين تخت . شويم  مي، آشنا با تخت بزرگ سفيد داوريدر اين آيه ما  11:20

  بـه  عيسـاي خداونـد  . است سفيدشود،   ميهائي كه بر آن  كامليت و خلوص داوري به خاطر موارد بسياري است، و
  ). 27و22:5يوحنا (ر آن تخت نشسته است عنوان داور ب
كه اين داوري در ابديت و بعد از نـابودي   اين است  به ، اشاره»كه از روي وي آسمان و زمين گريخت«عبارت 

  ).10:3دوم پطرس (گيرد   ميخلقت كنوني، صورت 
سپس . باشند  ميها    م زمانهايمانان تما آنها بي. اند در پيش تخت خدا ايستاده خرد و كالناز  مردگاناينك  12:20

است كه شامل اسامي تمام كساني است كه توسط خـون گرانبهـا ي    دفتر حياتشود و آن   مي دفتري ديگر گشوده
نام هر كسي كـه در ايـن   . دفتر اول شامل جزئيات ثبت شده از اعمال نجات نيافتگان است. اند مسيح، آمرزيده شده

درج نشدن نام آنها در دفتر حيات موجـب محكوميـت آنهاسـت، ولـي     . استدفتر است، در دفتر حيات ثبت نشده 
  .بينند  ميضبط اعمال شريرانه آنها تعيين كننده ميزان مجازاتي است كه 

نيز  عالم امواتو موت . اند، پس خواهد داد دريا تمام اجسادي را كه در خود دارد و در آن مدفون شده 13:20
  به ها و ارواح جهت ايستادن در پيش تخت داوري  بدن. اند، بازپس خواهد داد ني مردهايما تمام مردگاني را كه در بي

درجـه  . ها در بهشت متفاوت است، درجه مجازات هم در هاويه، متفاوت اسـت    همانطوريكه پاداش. پيوندند  ميهم 
  .اعمال داوري شدگان است  به پاداش و مجازات خواه در بهشت و خواه در هاويه مربوط

، منظور از آن هم جسـم اسـت و   درياچه آتش انداخته شد  به موت و عالم اموات: خوانيم كه  ميوقتي  14:20

  .و موت ثاني، يعني درياچه آتش» اين است موت ثاني«: گويد كه  ميآيه . هم روح و هم جان
ـ   مـي عالم اموات براي شخص غيرمسـيحي كـه   . تفاوتي وجود دارد بين عالم اموات و هاويه رد يـك حالـت   مي

ي كه آنها در آنجـا   عالم اموات نوعي اطاق انتظار است، يك وضعيت واسطه. غيرجسماني و مجازات آگاهانه است
  .مانند  ميمنتظر داوري در مقابل تخت سفيد داوري 

عالم اموات براي ايمانداري كه مرده است يك حالت غيرجسماني متبارك در آسمان است كـه در انتظـار زنـده    
، كه پولس آنجا را آسمان )43:23لوقا (فردوس رفت   به وقتي كه عيسي مرد،. جالل يافتن جسم خود استشدن و 

گفته شده كـه خـدا نفـس     27:2در كتاب اعمال . ، و مكان استقرار خداست)4و2:12دوم قرنتيان (سوم ناميده است 
  . ملبس نمودعيسي را در عالم اموات ترك نكرد، بلكه نفس او را با بدني جالل يافته 

  .هاويه همان درياچه آتش، جهنم و موت ثاني است. هاويه زندان آخرين براي مردگان شرير است
اگر نام كسـي در ايـن دفتـر    . است دفتر حياتگيري در اين داوري، وجود نام شخص در  مبناي تصميم 15:20

اين آيه تنهـا در مـورد كسـاني صـادق      بنابراين،. كساني است كه در قيامت اول سهيم هستند يافت شود، او در زمرة
  .اند است كه پيش تخت سفيد داوري ايستاده

  )5:22الي1:21(آسمان و زمين جديد . ن

در رابطه بـا حالـت ابـدي     مكاشفه صرفاً 22و  21 بابهايشود مبني بر اينكه آيا   ميسئوالي در اينجا مطرح  1:21
ابدي، چونكه دورة هزاره و جاودانگي از بسياري جهات شبيه  هزارساله و حالت  اي است بين دورة است و يا فاصله
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  .هم هستند
اين مورد نبايد با آسمان و زمين جديـد مـذكور   . ، ناميده شده استآسمان و زمين جديددر اينجا حالت ابدي 

ايـن  . نددر اينجا دورة هزاره موردنظر است، چونكه گناه و مرگ هنوز حضور دار. ، اشتباه شود25ـ17:65در اشعياء 
  . دو مورد كامالً در حالت ابدي وجود ندارند

آراسته چـون عروسـي   . شود  ميآسمان نازل بيند كه از   ميرا  اورشليم جديديا  شهر مقدساينك يوحنا،  2:21
گيرد، برخي را بر آن داشته است كه آنجا را    ميچونكه هرگز گفته نشده كه اين شهر بر زمين قرار . براي شوهر خود

هـاي ايـن شـهر نوشـته       اين واقعيت كه نامهاي قبايل اسرائيل بر دروازه. ي معلق در روي زمين جديد بپندارندشهر
آنجا را دارد، حتي اگرچه آنهـا بخشـي از كليسـا      به كه اسرائيلِ آمرزيده شده اجازه دخول اين است، حاكي از  شده

 24هـاي غيريهـودي در آيـه      و قـوم ) 12آيه (اسرائيل  و) عروس، عروس برّه ـ آيه نهم (فرق بين كليسا . باشند مين
  . كامالً بيان شده است

  » .آدميان استبا  اينك خيمه خدا«: گويد  ميشنود كه   مي از آسمانيوحنا ندائي  3:21
. تر از آنچه كه قابل تصـور اسـت   عنوان مردم خدا، از مشاركت او برخوردار خواهند شد ـ نزديك   به ايمانداران

  .ايشان ساكن خواهد بود و خداي ايشان خواهد بود باترين ارتباط  دش در نزديكترين و صميمانهخو خدا

بـدين مفهـوم نيسـت كـه در آسـمان      » خدا هر اشكي را از چشمان ايشان پاك خواهد كرد«عبارت  5و4:21

و نـه   نالهو نه  ماتمه وجود دارد، ن موتاين يك بيان شاعرانه است از دنيائي كه در آن نه . گريستن هم وجود دارد

 همه چيز را تازه نشسته اسـت،  برتختكسي كه . براي مردم خدا چنين مسائلي براي هميشه پايان خواهد يافت. درد

  .است و قطعاً تحقق خواهد يافت امين و راستسخن او . كند  مي
  . كنيم  ميي اعالم حالت ابدي نشانة پايان نيات خدا براي زميني است كه ما بر روي آن زندگ 6:21

، )ترجمـه شـده اسـت ـ م     ياو  الفدر فارسـي  (الفا و امگا حروف اول و آخر الفباي يوناني است  آن چنان كه

آب ايـن خداسـت كـه    . باشـد   ميدهنده و ازلي و ابدي  ، خالق و هدف كائنات آغازكننده، پايانانتهاو  ابتداخدا نيز 

  .دهد  ميت، هر كس كه تشنه آن اس  به را مجاني) نجات( حيات

 پسـر و  پـدر و كسب صميميتي تازه كه در بين  وراثت همه چيزاين خداست كه غالب شنوندگان را در  7:21
قبالً گفته شد، يك شخص غالب كسي است ايمان دارد كه عيسي، پسر خداسـت   آن چنان كه. دهد  مياست، بركت 

  ). 4:5يوحنا  اول(آيد   مي، و از طريق ايمان بر دنيا غالب )5:5اول يوحنا (
هسـتند   ايمان بياي  ه ترسند مسيح را اقرار كنند، عد  ميهستند و  ترسواي  ه عد. ولي همه كس غالب نيست 8:21

 خبيـث هـاي   عـد . ماننـد   مـي توكل بر نجات دهنده گناهكاران نيستند ـ آن عده كه در گناهان خود بـاقي     به و مايل

ـ جانيان بـالفطره،    قاتالنن ليست آمده است، مرتكب شده باشند يا نه ـ  هاي بزرگي كه در اي  باشند ـ خواه جرم   مي

ـ كساني كـه بـا ارواح شـرير در ارتبـاط       جادوگران، ...)بازي و بارگي، همجنس در انواع اشكالش مثل زن(ـ   زانيان

اين ارتباط تنگاتنـگ  ، از جميع دروغگويانها و    خدا از طريق پرستش بت  به كنندگان ـ توهين  پرستان بتباشند،   مي
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  .باشد  مي آتش  به درياچه افروخته شدهمقصد نهائي اين افراد . و صميمي با خدا، محروم خواهند بود

كنـد تـا جزئيـات بيشـتري از       مـي يوحنـا پيشـنهاد     بـه  كه هفت پياله بال را دارند يكي از آن هفت فرشته 9:21
كه اورشليم جديد جايگاه  اين استشايد منظور . او نشان دهد  هب  نامد،  مياورشليم جديد را كه عروس منكوحه برّه 

  .است عروس

از بينـد كـه     مـي را  شهر مقدس اورشـليم شود و در آنجا   ميبرده  كوهي بلند  به روحيوحنا توسط  10:21-11

  .جواهري گرانبهاو درخشان چون  جالل خدامنور شده با . شود  ميآسمان از جانب خدا نازل 

و  دوازده فرشـته در ديوار، زينت شده با نقـش   دروازه درازدهبزرگ و داراي  ديواريمحصور در  12:21-13

  .و در هر سمت سه دروازه اسرائيل نامهاي دوازده سبط بنيمنقوش شده با 

اين عـدد معمـوالً بـراي    . كار رفته است  به باب بيست و يك بار در اين كتاب و هفت بار در اين دوازده، عدد 
  . رود  ميكار   به دن حكومت يا فرماندارينشان دا

اين   به شايد اين مورد احتماالً اشاره. دوازده اسم دوازده رسول برّه استها حاوي   ديوار دوازده اساس 14:21
  ). 20:2افسسيان (اند  بنياد كليسا را نهاده) رسوالن(حقيقت باشد كه آنها 

 1400( دوازده هزار تيـر پرتـاب  گيرد هر اندازه آن تقريباً   مي شهر را اندازه ني طالاينك فرشته با  15:21-16

صورت هـرم،    به صورت مكعب و خواه  به شهر خواه. برابر است بلنديشو  عرضشو  طولاست و ) مايل 1500ـ
  . هاي اسرائيل احياء شده، گسترش يافته است تا فراسوي مرز

، »موافق ذراع انسان، يعنـي فرشـته  «عبارت . ستيكصد و چهل و چهار هزار ذراع اطول ديوار شهر  17:21
  . كار كار برده است  به گيري انسان را مكاشفه واحد اندازه 15و  9 بابهاييعني فرشته مذكور در 

شـايد ايـن توصـيف    . براي مـا مشـكل اسـت    زر خالصتصور شهري با ديوار يشمي و ساخته شده از  18:21
  .شهر طرحي است براي بيان شكوه و درخشندگي اين

بنـد كـاهن اعظـم     ، شبيه جواهراتي كه بر پيشجواهرات گرانبها  به دوازده اساس شهر مزين هستند 19:21-20
  .تعريف دقيق اين جواهرات و يا مفهوم روحاني آنها غيرممكن است. ف دوازده قبيله اسرائيل بودبود كه معر

اين حقيقت است كه كليسا مرواريـد گرانبهـائي   باشند، يادآور   مي دوازده مرواريد، دوازده دروازه شهر 21:21

شارع عام شـهر  ). 46-45:13متي (آن، هر آنچه را كه داشت فروخت   به يابي دست به خاطر دهنده است كه نجات

  .عيب و كامل شهر است است، كه حاكي از جالل بي از زر خالص، چون شيشة شفاف

خداوند خداي قادر مطلق و برّه است، چونكه ) بدمع( قدسمكان خاصي كه در شهر وجود ندارد،  22:21-23

چراغ شـهر  شهر را منور كرده است و  جالل خداوجود ندارند، چونكه  ماهيا  آفتابدر اين شهر . قدس آن است

  . است برّه

  بـه  با تكـريم و سـتايش   پادشاهان جهانمند خواهند شد و  از زيبائي آن شهر بهره) غيريهوديان(ها    امت 24:21
  . گاه خداوند خواهند آمدپيش
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اي نخواهد بود زيرا در شـهر امنيـت كامـل حكمفرماسـت و از هـر دسـتبردي        در اين شهر دروازة بسته 25:21
  .در اين شهر وجود ندارد، چون سرزمين روز جاوداني است شب. مصون است

آنهـا، از   عـزت و  لجالسوي شهر سرازير خواهد شد و تمام   به گفته شد، ثروت همة ملل آن چنان كه 26:21
  . آن شهر خواهد شد

آنـاني كـه در دفتـر حيـات بـرّه      شهر نخواهد شد، مگر  داخلشخص ناپاك و هر چيز ناپاك ديگري  27:21

  .مكتوبند

بـر هـر دو   كـه   وسط شـارع عـام  و در  شود  مياز تخت خدا و برّه جاري كه  نهري از آب حيات 1:22-2

هـاي ايـن     ميـوه . شـود   مـي داده  نشـان يوحنا   ، بهآورد  مينوع ميوه  دهدوازروئيده است و  اش درخت حيات كناره

هاي آن   برگ. باشند و اين داللت دارد بر تجويز هميشگي خدا براي ثمردهي هر فصل ميدرخت ديگر ميوه ممنوع ن

ـ     ، و اين تمثيل روشني براي بيـان ايـن حقيقـت   باشد  ميها    درخت براي شفاي امت ار از اسـت كـه سـاكنين آن دي
  . سالمت كامل برخوردار خواهند بود

  :بدين طريق تفسير كرده است پريسون، اين آيات را.تي.آ 5ـ3:22
  .گناهي كامل ـ بي» ديگر هيچ لعنت نخواهد بود«
  .ـ حكومت كامل» و تخت خدا و برّه در آن خواهد بود«
  .ـ خدمت كامل» و بندگانش او را عبادت خواهند كرد«
  .ـ ارتباط كامل» ند ديدو چهرة او را خواه«
  .ـ شباهت كامل» و اسم وي بر پيشاني ايشان خواهد بود«
  . ـ خوشبختي كامل» و ديگر شب نخواهد بود«
  .ـ جالل كامل» و تا ابداالباد سلطنت خواهند كرد«

  )21ـ6:22(آخرين اخطارها، تسلي، دعوت، و طلب بركت در دعاي خير . س
... خداونـد خـدا  «: كنـد   مـي كه بر يوحنا آشكار شده است، به او يـادآوري   فرشته بار ديگر ارزش آنچه را 6:22

  ».بايد واقع شود، نشان دهد  ميآنچه را كه بندگان خود،   به فرشتة خود را فرستاد تا

 زودي  به سازد كه  مياو ما را مطمئن . دهنده خواهد بود اوج و كانون اصلي همه چيز ظهور پرجالل نجات 7:22
كسـي    بـه  بركت خاصي. ارجح است» زودي  به« ولي . ين كلمه ممكن است هم فوري باشد و هم ناگهانيا. آيد  مي
تواينم اين كالم نبـوت را در زيسـتن بـا      ميما نيز . دارد، وعده داده شده است  مي كالم نبوت اين كتاب را نگاهكه 

  .اميد او نگه داريم
. كنـد   مـي افتد، ولي فرشـته او را منـع     ميپاي فرشته   به بيند،  مي شنود و  ميرا  اين اموروقتي كه يوحنا  8:22-9

  .فرشته فقط يك مخلوق خداست، تنها خدا شايسته ستايش است
  .كند، چونكه وقت تحقق نبوت نزديك بود مهررا  نبوتبايست كه كالم  مييوحنا ن 10:22
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  .تعويق انداختن افشاگري است  به معني  به كردن در اينجا مهر

زمـين    بـه  در وقتي كه خداوند خبيث. همچنان ظالم خواهد ماند ظالمرسد،   ميوقتي زمان تحقق نبوت  11:22

در تقـدس   مقدسـان عدالت ادامه خواهند داد، و   به گردد، ديگر شانسي براي عوض شدن ندارد، ولي عادالن بازمي
  .خواهند زيست

 جـزا زمان بازگشت او همزمان با وعدة . دارد  ميعالم زودي، ا  به بار ديگر خداوند بازگشت خود را 12:22-13

كند ـ كسي كه    مي، معرفي الف و ياءبار ديگر خداوند، خود را در لقب . باشد  مي بر حسب اعمالشانمردم   به دادن
  .كشد  ميهمه چيز را آفريده است، پرده را بر صحنه زمان، 

و يـا  » .دهنـد   ميحال آناني كه احكام خدا را انجام   به خوشا«: شود قرائت كرد  مياين آيه را اينگونه هم  14:22
هـا آموزنـده نجـات از طريـق اعمـال         هيچ يك از اين قرائت» .شويند  ميهاي خود را   حال آناني كه جامه  به خوشا«

دسـت   ابـدي  شـهر و  درخت حيات تنها ايمانداران واقعي به. باشد  ميباشند، بلكه اعمال ميوه و منفعت نجات  نمي
  . يابند  مي

بهشـت محـروم     به براي هميشه از ورود گويان دروغو  پرستان بت، و قاتالن، زانيان، جادوگران، سگان 15:22

گرايـان   ، و يـا يهـودي  )26:15متـي  (هـاي ناپـاك     ، امت)18:23تثنيه (فاحشگان  سگانشايد منظور از . خواهند شد
  . باشد) 2:3فيلپيان (

، ريشه و نسـل داود خداوند از خودش با نام . فرستد  مي ها  كليسا  به را با اين پيغام خود فرشتهخداوند  16:22

قبـل از   ستارة درخشنده صـبح . خدا در خدائي خود خالق داود و در انسانيت خود از نسل داود اسـت . كند  ميياد 

. خواهد بود درخشنده صبح ستارهصورت   به عيسي اولين وارد شونده كليسا. شود  ميطلوع آفتاب در آسمان ظاهر 
بر بالهاي وي «صورت آفتاب عدالت خواهد آمد و   اما بعداً به. گيرد  ميصورت » ربايش«اي است كه در  اين مرحله

  ).2:4مالكي (شفا خواهد بود 
و  روحاعـالم انجيـل توسـط      بـه  اول اينكه ممكـن اسـت اشـاره   : دو راه براي درك اين آيه وجود دارد 17:22

و يـا اولـين   . جهت كسب نجات اعالم تشنگي كننـد   به ـ هنگامي كه شنوندگان براي آمدن نزد مسيح  باشد عروس

نجات نيافتگان دنبـال  » آمدن»  به ممكن است دعا براي تعجيل آمدن مسيح باشد، كه با دو دعوت» بيا«كاربرد كلمه 

  .ماده آمدن او باشندنزد مسيح بيايند و آ) نجات( آب حياتشود، مبني بر اينكه براي كسب   مي

شود كه در ايـن كتـاب، مكتـوب      مي، متحمل بالهائي اين كتاب نبوت بيافزايداگر انسان چيزي بر  18:22-19
  .چونكه موضوعات اين كتاب چكيده كتاب مقدس است، هرگونه دستكاري در آن عواقب وخيمي دارد. است

ايـن  . اعمـال خواهـد شـد   » وت چيزي كـم كنـد  از اين كالم نب«مجازاتي مشابه مجازات فوق بر هر كسي كه 
الهام خدا و تمـامي كتـب مقـدس خواهـد       به جانبه مجازات شامل تفسير كتاب نخواهد شد، بلكه شامل هجوم همه

نصـيب او را از  جريمه چنين كارهائي مجازات ابدي است و خدا كسي را كـه مرتكـب چنـين عملـي شـود،      . بود

يعني كه هرگز در بركات آنهائي كه داراي حيات جاوداني هستند، سـهيم  و اين . درخت حيات منقطع خواهد كرد
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  . نخواهد شد
كـه عيسـاي مسـيح خداونـد،      اين استوعده . رسد  ميپايان   به كتاب مكاشفه با يك وعده و يك بركت 20:22

  بـه  اميـد . ناگهـاني  بدهد و هـم معنـي   فوري را تواند معني  ميقبالً گفتيم، اين كلمه هم  آن چنان كه. آيد  ميبزودي 
هـر شخصـي   . رسـاند  مـي زود برگشـتن اسـت، ن    بـه  برگشت ناگهاني، هيجان آن انتظار و نگرانـي را، كـه در اميـد   

  »!آمين بيا، اي خداوند عيسي«: دهد  مياين اميد متبارك چنين پاسخ   اي به ه شد آمرزيده

  مكاشفه            پيدايش
  ).11:20مكاشفه (ي آسمان و زمين نابود      ).1:1پيدايش (آفرينش آسمان و زمين 

  ).10:20مكاشفه (درياچه آتش   به افكنده شدن شيطان    ).1:3پيدايش (شروع حاكميت شيطان بر زمين 
  ).27:21مكاشفه (رفع گناه از زمين       ).7ـ1:3پيدايش (جهان   به ورود گناه

  ).3:22مكاشفه (رفع نفرين       ).7ـ1:3پيدايش (نفرين شدن آفرينش 
  ).19و 2:22مكاشفه (درخت حيات بدون ممانعت   به دسترسي  ).24:3پيدايش (خوردن از ميوه درخت حيات جريمه 

  ).7ـ1:22مكاشفه (پذيرفته شدن انسان در فردوس   ).24:3پيدايش (خلع يد انسان از حاكميت باغ عدن 
  ).4:21مكاشفه (نابودي ابدي مرگ     ).5:5؛17:2پيدايش (جهان   به ورود مرگ

  ).7:19مكاشفه (ازدواج آدم آخر       ).1:4پيدايش (آدم اول  ازدواج
  ).4:21مكاشفه (پايان اندوه و رنج انسان     ).16:3پيدايش (و رنج انسان  شروع اندوه

آميز بر كتابي كه  پاياني مسالمت. رسيم  مياخرين بركت اين كتاب عجيب مكاشفه و كالم خدا   به و اينك 21:22
  .خداستمملو از داوري رعدآساي 

  .نمايد كه با همة مردم خدا باشد  ميرا آرزو » فيض خداوند ما عيسي مسيح«يوحنا 
  :معموالً سه قرائت از اين آيه وجود دارد

سـختي در    بـه  اعمال خشم خدا بر اكثريـت،   به طلبد ـ كه اين مورد با توجه   ميـ يوحنا فيض مسيح را براي همه 1
  . گنجد  ميزمينه اصلي كتاب مكاشفه 

كه بسـياري از شـنوندگان و    اين است، حاكي از »همة شما«درخواست فيض خدا براي : ـ قرائت سنتي بهتر است2
  .خوانندگان مكاشفه، ايمانداران واقعي خواهند شد

: كـه  اين استشود   ميتضاد شديدي كه بين مقدسين و گناهكاران در اين كتاب يافت   به ـ بهترين قرائت، با توجه3
  » .د ما عيسي مسيح با همة شما مقدسين باد، آمينفيض خداون«


