_1کتاب مکاشفه 5 :8_1:1
کلیسا و نقش کتاب

 _2مکاشفه
کتاب مکاشفه برای تشویق مسیحیان در زمان آزار و اذیت و تعقیب نوشته شده است .در
زمان امپراتوری روم که مردم را مجبور به پرستش قیصر میکردند.
یوحنا به یک زندان رومی در جزیره پاتموس فرستاده میشود.
در آنجا او یک رویا و پیشگویی از جانب خداوند می بیند .
یوحنا به مسیحیانی که می خواستند طبق قوانین حکومت روم رفتار کنند هشدار می دهد.اگر
توبه نکنند  ،کلیسا تحت جفا قرار خواهد گرفت

یوحنا همه مسیحیان را ترغیب و تشویق می کند تا قدرت عیسی مسیح را در سرتا سر
زمین به یاد آورندو از عهده دشواریهایی که قبل از بازگشت عیسی مسیح وجود دارد
برآیند و او بعد از بازگشت برای همیشه بر شیطان غلبه می کند.
یوحنا درباره عالم باال و پادشاهی خدا تعریف می کند.

 _3درود به هفت کلیسا
مکاشفه 3_2
عیسی مسیح به یوحنا نبوت می دهد تا آمدن دوباره عیسی مسیح
را به هفت کلیسا در آسیا را خبر دهد تا برای بازگشت عیسی مسیح آماده باشند
مکاشفه 8_1 :1
سس_ بازگشت به محبت اولیه نسبت به عیسی مسیح
ا َ ِف ُ
تا بتوانید از میوه درخت حیات بخورید.
اسمیرنا_ برخی از آنها قرار است ده روز در زندان باشند

تا لحظه مرگ وفادار باشید و تاج حیات را به شما خواهم بخشید.
پرگاموم_ اجازه ندهید که تعلیم دروغین بلعام در مورد بت پرستی انجام شود و اجازه کفر را در میان مردم
ندهید.هر کس وفادار باشد می تواند از منای پنهان بخورد وهم به او سنگی سفید که بر آن نام جدیدی حک شده
دریافت کند.

 _4درود به هفت کلیسا
مکاشفه 3_2
تیاتیرا_ نگذارید پیامبران دروغین مانند ایزابل همچنان به مسیحیان
آموزش بت پرستی و کفر را آموزش دهد.ایزابل مجازات خواهد شد.
هرکس تحمل کند و اعمال من را تا به آخر نگاه دارد او را بر ملتها اقتدار
خواهم بخشید و او ستاره صبح را به دریافت خواهم کرد.
ساردس_ بیدار شوید و ایمان را که در حال مرگ است را تقویت کنید.

هرکس که ایمان را حفظ کند  ،به لباس سفید آراسته خواهد شد و نامش در کتاب زندگی نوشته خواهد شد.
فیالدلفیه_ شما سخنان من را حفظ کرده اید  ،بنابراین من شما را از زمان محاکمه از سراسر جهان حفظ خواهم کرد.
هر کس پیروز شود به ستونی در معبد من تبدیل می شود و خداوند نام خود را بر روی آنها خواهد نوشت.

الئودیکیه_ نه سرد و نه گرم .قابل تغییر
آنکه در را برای عیسی باز می کند که می آید و با او می خورد و هرکسی که پیروز می شود می تواند با عیسی در تخت
پادشاهی بنشیند.

 _5کلیسای آسمانی
مکاشفه 11_1 :4



عیسی مسیح بر تخت نشسته است



 24بزرگان اسرائیل  12قبیله اسرائیل  12رسول یا حواری



عیسی مسیح  ،چهار موجود سقوط می کنند و عیسی را می پرستند.

 _ 6بره و کتاب با هفت مهر
مکاشفه 5 :8 _ 1 :5
فقط بره شایسته است که کتاب را با هفت مهر باز کند

اولین مهر
یک اسب سفید با سوار با کمان که برنده می شود همراه است
مهر دوم
اسب قرمز می آید و سوار صلح را از زمین می گیردو جنگ آغاز می شود.
مهر سوم

اسب سیاه می آید و سوار با موج خشکسالی و گرسنگی را گسترش می دهد.
مهر چهارم
سوار بر اسب زرد رنگ  ،شمشیر ،گرسنگی،طاعون و حیوانات وحشی کشته خواهند شد.

 _7بره و کتاب همراه هفت مهر
مکاشفه 5 :8 _1 :5
مهر پنجم
کسانی که به دلیل شهادت کالم خدا کشته شده اند  ،منتظر هستند
تا خداوند از مرگ آنها انتقام بگیرد.آنها لباسهای سفید پوشیده اند

و منتظر می مانند تا هر کسی برای شهادت در گذشت  ،جمع شوند.
مهر ششم
یک زمین لرزه بزرگ می آید  ،ماه مانند خون قرمز می شود ،ستاره می افتند و تاریک می شوند.
 144000نفر از دوازده قبیله اسرائیل با مهر خدا مشخص شده اند تا از آنها محافظت شود .تعداد زیادی از همه مردم
قبل از تاج و تخت به همراه فرشتگان خدا را عبادت می کنند.
مهر هفتم

نیم ساعت در آسمان ساکت می شود.فرشته ای بر قربانگاه طالیی به دعاهای مقدسین اضافه می کندو کاسه ی بخور را
به زمین می اندازد .رعد و برق و زمین لرزه رخ خواهد داد.

 _8کلیسا و کتاب مقدس نشان می دهد،عیسی
مسیح چه کسی است و چه کاری انجام می دهد.
کتاب مقدس کالم خداست
بره تصویری از قربانی شدن عیسی مسیح بر روی صلیب
برای گناهان ما است
اشعیاء 53

کلیسا

مهر نشانه ای که نشان می دهد چه چیزی را در اختیار
دارد یا نشان می دهد چه کسی هدیه می دهد ،پدر مهر و
موم خود را بر پسر انسان (عیسی) گذاشت

این که گوسفند هفت شاخ دارد و هفت چشم دارد که هفت روح
خدا هستند که در سراسر جهان به بیرون فرستاده شده اند

یوحنا 29_27 :6

عیسی مسیح همه ی قدرتها را دارد  ،همه چیز را می داند و
هرآنچه را که روی زمین اتفاق می افتد را می بیند زکریا

عیسی مسیح مهر خود را از طریق روح القدس بر ما
گذاشته است

10_1 :4
شیر قبیله یهودا عنوانی برای عیسی مسیح

دوم قرنتیان 22_19 :1

پیدایش 10_8 :49

افسسیان 14_9 :1

جوانه ای از ریشه داود بدان معنی است که عیسی به عنوان
نوادگان پادشاه داود به دنیا آمد.

هنگامی که در کلیسا مراسم کلیسایی را برگزار می کنیم ،
خدا را ستایش و گرامی می داریم ،خداوند جالل خود را
بر روی زمین نشان می دهد.

متی 17_1 :1

رسالت کلیسا این است که کالم خدا برای همه مردم روی
زمین بشارت داده شود.

