 _1کتاب مکاشفه
داوری و رهایی

 _2سه فرشته قبل از داوری هشدار می دهند
مکاشفه 8 :15 _ 6 :14
مکاشفه 8 :15 _ 6 :14
اولین فرشته در سراسر آسمان پرواز می کند و انجیل جاودان با خود دارد و بشارت می دهد:
"از خدا بترسید و او را جالل دهید زیرا که زمان داروی فرا رسیده است".
دومین فرشته می گوید که بابل به دلیل زنا و بت پرستی  ،سرنگون شده است.
سومین فرشته به همه کسانی که حیوان وحشی و تمثیل حیوان وحشی را می پرستند و نشان حیوان وحشی را بر پیشانی یا بر
دست خود دارند می گوید که توسط خدا پسر انسان مورد داوری و مجازات خواهند شد.عیسی می آید تا مردم را بر روی
زمین مانند محصول برداشت کند.

کسانی که بر حیوان وحشی و بر مجسمه تمثال او و بر عدد نام او پیروز شده بودند چنگهایی به دست داشتند که خدا به آنان
داده بود و سرود خادم خدا،موسی را می خواندند و سرود آن بره را در آسمان
معبد در آسمان باز می شود و هفت فرشته با هفت بال بیرون می آیند

_3داوری بتها قبل از رهایی
عهد عتیق  10بالی

عهد جدید  7بالیا
مکاشفه 16

تبدیل آب به خون

قورباغه ها
پشه
مگس
بالی دام

دُمل بر روی افرادی که عالمت جانور وحشی را بر خود
داشتند و تصویر حیوان وحشی را پرستش می کردند
آب در دریا تبدیل به خون می شود
چشمه های آب و رودخانه ها به مجازات ریخته شدن خون
پیامبران تبدیل به خون می شود.

بالی دُمل

خورشید کسانی که از پرستش خدا امتناع ورزند را با گرما و
آتش خود می سوزاند.

ملخ ها

تاریکی_ پادشاهی حیوان وحشی در تاریکی فرو می رود.

تگرگ

وزغ ها_فرات خشک می شود_پادشاهان از شرق می آیند

تاریکی

وزغها از دهان اژدها ،حیوان وحشی و پیامبر دروغین بیرون
می آید.

مرگ نخست زادگان

تگرگ و زلزله بر فراز بابل

_4نشانه ها ی هفت فرشته بهمراه هفت بال در آسمان
مکاشفه 16
اولین فرشته کاسه خود را روی زمین می ریزد.
زخمهای زشت و دردناک بر پیکر مردمی که عالمت
آن حیوان وحشی را بر خود دارند و مجسمه او را می پرستند پدیدار می شود.
دومین فرشته کاسه خود را به دریا فرو می ریزد
دریا به خون تبدیل می شود و همهء جانداران دریا هالک می شوند
سومین فرشته کاسه خود را بر رودخانه ها و چشمه های آب فرو میریزد
رودخانه ها و چشمه ها به خون تبدیل می شود  ،داوری می شود برای کسانی که تمام مقدسین و انبیاء را کشته اند
چهارمین فرشته کاسه خود را بر روی خورشید می ریزد
خورشید مردم را با گرمای سوزاننده می سوزاند
کسانی که سوخته بودند خدا را کفر و ناسزا گفتند و نخواستند توبه کنند.

 _5نشانه ها ی هفت فرشته بهمراه هفت بال در آسمان
مکاشفه 16
فرشته پنجم کاسه خود را روی تخت آن حیوان وحشی فرو می ریزد
و قلمرو شیطان در تاریکی فرو میرود ،مردم از درد شدید رنج می برند اما نمی خواهند توبه کنند.
ششمین فرشته کاسه خود را روی رود بزرگ فرات فرو می ریزد
آب آن خشک می شود ،پادشاهان از مشرق زمین خواهند آمد ،روح های خبیث در شکلهای وزغ از دهان
اژدها و از دهان آن حیوان وحشی و از دهان پیامبر دروغین بیرون می آید.و تمام پادشاهان را گرد می آورند
برای نبرد بزرگ علیه عیسی مسیح و کسانی که از او پیروی می کنند .
مکاشفه 21_11 :19 ، 16_12 :16

هفتمین فرشته کاسه خود را بر هوا می پاشد
صدای قوی از عرش بلند می گوید " این اتفاق افتاده است"و یک زمین لرزه بزرگ و تگرگ خواهد بود.بابل
شهر بزرگ سه پاره می شود.

 _6داوری بابل
مکاشفه 18_17
عالمت همراه زن و حیوان وحشی ،شهر بابل و شیطان را نشان می دهد
 7سر این حیوان وحشی  7کوه است که زن روی آن قرار دارد همانها  7پادشاه نیز هستند  5،پادشاه بابل ،مادیان
 ،پارس ،یونان و روم سقوط کرده اند.آن هشتمین پادشاه همان حیوان وحشی است که با همان هفت تا پادشاهی می
کند .

این  10شاخ پادشاهانی هستند که به همراه حیوان وحشی مدت کوتاهی قبل از بازگشت عیسی مسیح سلطنت
خواهند کرد اما هنوز پادشاهی خود را دریافت نکرده اند.
حیوان وحشی علیه بره( عیسی)و مسیحیان می جنگد اما عیسی پیروز خواهد شد .
رم علیه بابل جنگ می کند و شهر سقوط می کند.
پادشاهان  ،بازاریان و ملوانان از تجمالت و ثروت های از دست رفته بابل سوگواری می کنند

_7عیسی از زمان آخر صحبت می کند.
علمای دین و فریسیان

این قانون باید برای رحمت و عدالت به کار رود ،آنچه انسان از درون دارد،
در قلب از اهمیت بیشتری نسبت به خارج برخوردار است.
عیسی مسیح از بیت المقدس گالیه دارد.پیامبران کشته می شوندو معبد نابود می شود.
عیسی به شاگردان دربارۀ چهره نادرست مسیحیان کاذب  ،پیامبران دروغین و آموزه های دروغین هشدار می دهد
یک زمان سخت می آید قبل از بازگشت عیسی مسیح .
مسیحیان نیاز دارند پایدار و قوی باشند  ،همچنان به موعظه انجیل و کمک به مردم باید ادامه دهند.
فریب نخورید و تسلیم نشوید.ما به کالم و روح القدس احتیاج داریم که فریب نخوریم و در کنار سایر مسیحیان باشیم تا
دوام بیاورند و تسلیم نشوند.
متی  ،24_23مرقس  ،13لوقا 21

 _8فریاد پیروزی در آسمان که داوریهایش حق و

عدل است .

مکاشفه 19
حکم خدا عدل است.

زمان عروسی بره فرا رسیده است.
فرشته می گوید  :خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره دعوت می شوند.
عیسی بر روی یک اسب سفید همراه با فرشتگان خود با شمشیر از دهانش  ،برای جنگیدن بر علیه حیوان وحشی ،
پادشاهان زمین و پیامبران دروغین می آید .
کالم او حیوان وحشی و پیامبر دروغین را به جهنم می اندازد.
اژدها برای هزار سال در بند می شود و به گودال بزرگی انداخته می شود.

کسانی که به خاطر عیسی کشته شدند ممکن است بر تخت سلطنتی بنشینند و بهمراه او داوری کنند.

 _9جدال نهایی کتاب مکاشفه
مکاشفه 10 _1 :20
فرشته ای از آسمان پایین می آید بهمراه کلید گودال بزرگ .
فرشته هزار سال شیطان را در بند می کشد تا در اسارت بماند.
سپس او برای مدت کوتاهی آزاد می شود.
به کسانی که به دلیل شهادت خود درباره عیسی مسیح کشته شدند،
دوباره زندگی داده می شود و حق نشستن بر تخت و قضاوت بهمراه عیسی مسیح برای هزار سال
بعد از گذشت هزار سال  ،شیطان آزاد می شود و مردم روی زمین را فریب می دهد ،جوج و ماجوج مردم را برای
جنگ با خدا جمع می کنند.
آنها بیت القدس را محاصره می کنند.آتش از آسمان بر شیطان و کسانی که از او پیروی می کنند فرود می آید و آنها به
جهنم انداخته می شوند.
همه مردم در اورشلیم جمع می شوند  .اشعیاء 22_18 :66

 _10آزادی برای کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند
مکاشفه 8 :21 _11 :20
کتاب زندگی باز می شود
همه مردگان قیام می کنند و براساس اعمالشان داوری می شوند.
مرگ و جهان مردگان به جهنم انداخته می شود و
همچنین کسانی که نامشان در کتاب زندگی نوشته نشده بود.
یک آسمان و یک زمین جدید در حال آمدن است
اورشلیم جدید از آسمان پایین می آید ،مانند عروس آراسته می شود.
یکی از هفت فرشته عروس بره را نشان می دهد_شهر مقدس اورشلیم
با یک دیوار با دوازده دروازه  ،دوازده قبیله اسرائیل و دوازده سنگ پایه  ،دوازده رسول
همه مسیحیان سنگهای بنای زنده ای هستند که معبد زنده را بنا می کنند.

 _11زندگی ابدی در ملکوت خدا
مکاشفه 20 :22 _ 9 :21
اورشلیم جدیدساخته می شود  ،توسط مردم اسرائیل و

کلیسا با افرادی از همه کشورها و زبانها
عیسی نور است .به آفتاب نیاز نیست
پادشاهان زمین ثروت خود را به ارمغان می آورند

هیچ چیز نجسی وارد شهر نمی شود
هیچ مرگ  ،هیچ بیماری و هیچ غمی وجود ندارد
همه افراد اجازه دارند آزادانه از آب زندگی بنوشند و میوه را از درخت زندگی بخورند.
خدا در کنار قوم خود است و همه می توانند او را رودر رو ببینند.
هرکسی که به عیسی ایمان داشته باشد نجات می یابد.آمین
بیا عیسی پروردگار !

